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Drømmefabrikken over liDl: Der ligger en teater(for-)
skole i en baggård til Amagerbrogade. Her bliver drømme om et 
skuespillerliv lidt mere realistiske. Måske kommer de unge på 
den rigtige teaterskole - eller også bliver man bare bedre.

      Side  22 

Salon Der SveD: Engang var det at gå til salon for de fine, 
de lærde, de kunstneriske. I marts var der fri adgang for alle 
interesserede, da de rustik dekadente lokaler i Bryggergården var 
rammen for eksperimenterende kunstnere - blandet med løg!

 Side 25  

Jorn, Rømer og Dybbro
Museumsleder Inge Dybbro, Kastrupgårdsamlingen 
fratrådte sin stilling gennem 13 år med  endnu et brag af 
en udstilling. Asger Jorn og Jørgen Rømer. Foto: Karin Ott                                                                                

Side 18
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TÅrnbY blaDeT ...
... udgives af
Tårnby bladforening
englandsvej 290
Postboks 34 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 509 290

bank: arbejdernes landsbank 
5325 0507711

mail og web:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk

Kontortid dagligt kl. 9-12 plus 
lidt mere, så bare ring.

redaktion:
Tårnby bladet skrives, redigeres og 
layoutes af medlemmer af  
Tårnby bladforening.

Terkel Spangsbo (ansv. redaktør)
Heinrich ehrenreich, birgitte bark-
holt, Vibeke Wittrup, Arne Mik-
kelsen, Ivan Givskov (foto), Karin 
Ott (foto) 
annoncesalg: Redaktionen - mail 
eller ring

oplag: 21.000. 17.200 husstands-
omdeles, resten distribueres via 
butikscentre, biblioteker oa. 

Tryk: Provins-Trykkeriet,

Distribution:
Forbruger Kontakt. Udebliver 
Tårnby bladet kontakt venligst 
Forbruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email Amager@d-d-c.dk

Denne udgave omdeles  
tirsdag 1. og onsdag 2. april 2014
førstkommende udgave herefter 
tirsdag 6. maj 2014   (deadline 
mandag 28. april kl. 16).
* deadline for annoncer og re-
daktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

Yderligere udgivelsesdatoer i 
2014: 
1. tirsdag/onsdag i hver måned.* 
3. juni • 1. juli • 12. august • 2. 
september • 7. oktober • 4. no-
vember • 2. december

* januar og august 2. tirsdag/ons-
dag i måneden.

En retfærdig straf
Jeg beSkæfTiger mig en del med min folkesko-
letid – både i ord og tanker. det er en medvirkede 
årsag, at det er 50 år siden den trygge tid var ovre 
og den virkelige verden meldte sig - den med ud-
dannelse, egen bolig, kærester og unge mødre 
(unge fædre tog rollen uansvarligt overfladisk).

vel falDT Der straffe af i skolen. Verbale torden-
prædiker, som fik havnearbejder jargon til at ligne 
den opsang, man også fik i søndagsskolen, regu-
lære øretæver og kraftigt riv i håret. Og så var der 
svedere. Hverken ørefigenen eller svederen var 
det populært at præsentere hjemme. Ørefigen 
fordi ”man sikkert havde fortjent den” og hellere 
måtte indkassere en ekstra og svederen, fordi år-
sagen stod sort på hvidt. 

Selve afSoningen var såmænd helt i orden – der 
var en lejlighed til at lave lektier og det gav en 
sjælden god samvittighed dagen efter. Medmin-
dre læreren fandt på sine egne tillægsstraffe som 
Skriv 100 gange ”jeg skal aldrig mere løbe ind i 
den lille gård”. Tåbeligt.

en STraf, Jeg STaDig huSker og som vi skyldige 
accepterede og respekterede, faldt efter en fod- 
og håndboldkamp i et klasseværelse. Bolden var 
en tavlesvamp, som gennem tiderne havde op-
suget vand, kridt, spildt mælk, regn- og snevand, 
blæk og som aldrig blev udskiftet. bolden havde 
sat aftryk på vægge og vinduer og straffen var, at 
vi tilstående drenge skulle betale to gange time-
løn til en rengøringsdame. Det var fair, selvom vi 
måtte under tribunerne på Sundby Stadion efter 
tomme flasker og på kreativ vis fiske mønter ud af 
sparebøsserne. 

nu hører/læSer Jeg, at elever (måske bare en, 
håber jeg) kan hente hjemlig sekundering, fordi 
vedkommende mødte uregelmæssigt ekviperet 
op til en idrætstime og som kompensation for den 
motion, knægten ikke kunne udøve, skulle vandre 
rundt på skoleterrænet, mens kammeraterne 
kæmpede med armbøjninger, spring over buk el-
ler indebold (med godkendt udstyr). Tænk hvis vi 
havde haft den hjemlige opbakning.

uDe i verDen mødes utilfredse med alskens me-
ninger på Den Himmelske Freds Plads, Martyrer-
nes plads, Uafhængighedspladsen og Tahrirplad-
sen. Det er vi (heldigvis?) fri for her. Vi har nemlig 
ikke nogen plads. Viola! 

for omkring 25 År SiDen gik pressede forældre 

sammen i en pårørendeforening for handicap-
pede børn og unge. Det er det mest vilde, der er 
sket her i byen.

men ellerS ligger Der ikke lige noget til hver-
ken det korte venstreben eller det for milliard re-
parerede højre (jeg har vel ikke været alene om 
at bruge alle de slidgigt-penge, men jeg synes, de 
er godt givet ud – på mig), ja, der er altså ikke lige 
noget emne, det er oplagt at ironisere over.

Da Jeg lÅ meD SøværneTS Skibe i Østersøen i 
60’erne var den generelle stemning ombord, at vi 
legede røvere og soldater med østblokken, Polen, 
Østtyskland og Ruslands krigsskibe, hvor vi skif-
tedes til rollerne. Vi lyttede til dem og fotogra-
ferede og de gjorde det samme. det tog vi ikke 
alvorligt på banjerne, hvor vi boede i tre lag.

vi var enDDa i gDYnia pÅ flÅDebeSøg og blev 
opvartet og beskænket af gaster fra Polen. På intet 
tidspunkt i min fem-årige søværns-karriere talte 
man om krig for alvor. Det var mere et spørgsmål 
om vagttillæg, uddannelse, bonus, næste landlov 
og toldfri sprit, når turen gik langt nok til havs.

pÅ lanDJorDen de seneste 45 år har uro på den 
store klinge også været fjern rumlen og nu sker 
der så pludselig noget få timers flyvning fra flade 
Amager. Alt hvad jeg tidligere har vidst om Krim 
var en Jalta-konference, Damen med lampen og 
vittigheden om en tidligere finsk udenrigsmini-
ster med et dårligt engelsk.

kariolainen skulle efter sigende have indledt 
en tale netop på Krim med ordene: ”Hello krimi-
nels!” 

herhJemme skal vi stadig på toget og vækste el-
lers er det kørt, toget (stavekontrollen vil heller 
ikke kendes ved møgordet vækste, ha!). Vi skal 
holde skruen i vandet og dampen oppe, så vi ikke 
går ned med flaget (det holder vi højt) og vi skal 
ikke sejles agterud og da slet ikke vores børn og 
børnebørn. De skal på toget allerede til august 
uden et menneske i dag kan se frem i tiden bare 
til august. For mig kniber det med at se frem til 
i morgen, selvom samtlige såkaldte eksperter 

fylder alle aktualitets-udsendelser 
med spådomme om mulige sce-
narier, hvis Putin foretager sig det 
ene eller det andet.

Fredelig hilsen til jer alle - og om ikke 
andet så nyd nu foråret, når det 

kommer. Terkel Spangsbo

Gårdbutik 
sommeråbner
Kongelundgaard for enden af 
Kongelundsvej, nabo til skoven, 
åbner den lille hyggelige gård-
butik her til foråret lørdage og 
søndage.

Gården er ejet af søskende-
parret Annette Kloster og Mar-
tin Teisner Sørensen, der med 
deres familier bor og lever på 
gården. I fritiden hygger famili-
erne sig med at finde hyggelige 
varer til at sælge i deres lille 
butik.

Det økologiske trælegetøj, 
der blev så populært da butik-
ken havde åbent i julen, er på 
hylderne igen. der er masser af 
lækre delikatesser, slik og kaffe 
samt flotte gavekurve, så hvis 
du er inviteret ud kik forbi for 
at finde værtindegaven i butik-
ken.

Skilt lidt bedre
Kurt Birlie har foreslået Tårnby 
Kommune, at man skilter mere 
effektivt fra Kastrup metrosta-
tion til den blå Planet – især 
på østsiden, men har fået et 
svar om at det må afvente ud-
lægning af nye fliser i Kastrup-
lundgade. Han undrer sig over 
sammenhængen.

Til gengæld tilføjer Metro-
selskabet navnet den blå Pla-
net på stationsskiltene, men 
om man skal gå til højre eller 
venstre, må man fortsat gætte 
sig til.

SAS venter overskud
der er stadigvæk for mange 
tomme sæder i SAS-flyene, og 
selskabet får fortsat for lidt for 
de pladser, der bliver solgt. 

Resultatet blev et minus før 
skat på 146 millioner svenske 
kroner, og om omsætningen er 
faldet fra 9.957 millioner sven-
ske kroner til 7.871 millioner. 
Selv om pessimismen efter før-
ste kvartal i mange år har været 
dominerende hos SAS-præsi-
denter, fastholder præsident 
rickard Gustafson, at man med 
de nuværende tiltag forventer 
et plus på bundlinjen.
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ÅBNINGSTIDER  ADRESSE
Man – tors:  9:30 – 17:30 Saltværksvej 82
Fredag:  9:30 – 18:00 2770 Kastrup
Lørdag: 9:30 – 15:00 Tlf.: 32 50 51 27
Lukket : Søn- og helligdage

 Dame  Herre 
  
Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper   50,-
Retning af øjenbryn   39,-
Barbering af skæg     70,-
Skrabning & klip      150,-
Luksus pakke 
Forkælelse til særlige  
begivenheder
(Vask, klip & tyrkisk barbering)  250,-

KLIPPE / STUEN

Vi klipper byens 
spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

NY DAMEFRISØR
I KLIPPESTUEN
• frisør i 26 år
• specialist i klip / farve / permanent

Leverandørerne er klynkagtige
Socialchef Kim Madsen finder 
private leverandører af hjem-
mepleje sarte, når de kritiserer, 
at de har fået skylden for at de 
må stoppe 31. marts

Af Terkel Spangsbo

I november valgte Kommunal-
bestyrelsen at ændre antallet 
af leverandører af hjemmepleje 
til borgere, som var visiteret til 
hjemmepleje.

en lovændring gjorde det 

muligt for kommuner selv at 
bestemme, hvor mange private 
firmaer, som kunne være leve-
randører af hjemmepleje. Dog 
skulle der være mindst en privat 
mulighed.

I Tårnby var der syv firmaer, 
som alle blev opsagt pr. 31. marts 
2014. Der var en gensidig opsi-
gelsesfrist på tre måneder, så de 
private firmaer skulle fortsætte 
til sidste dag.

arbejdet med at sende hjem-

meplejen i licitation, så man 
kunne finde den fremtidige ene 
private leverandør, blev ikke klar, 
så skiftet kunne ske 31. marts, så 
Sundhedsforvaltningen spurgte i 
brev dateret 27. februar i år fir-
maerne, om de lige ville tage en 
måned, april ekstra og medsend-
te et kontrakt-udkast.

Ejeren af det private firma, PH, 
som Tårnby bladet har talt med, 
fortæller, at de havde varslet op-
sigelse af deres medarbejdere, 

men at de da gerne ville fortsæt-
te, men ikke kun en måned, men 
væsentlig længere tid. den ord-
ning ønskede Tårnby Kommune 
ikke. De svarede leverandøren 
telefonisk.

Ejeren ønsker at være anonym, 
men er Tårnby bladet bekendt.

Stopper eller opsagt
I stedet udsendte Kommunen 
et brev til modtagerne af privat 
hjemmepleje, som fik ydelser fra 
de firmaer, som ikke ville forlæn-
ge kontrakten i april med besked 
om, at nu overtog den kommu-
nale hjemmepleje opgaven fordi 
”den private leverandør, der nu 
leverer din hjemmehjælp, har 
valgt at stoppe som leverandør i 
Tårnby Kommune”.

 - Det er ikke en fair formule-
ring. det er ikke os der har valgt 
stoppe, det er kommunen, der 
har sagt os op, siger PH.

Socialchef Kim Madsen fast-
holder, at der er ikke noget i ve-
jen med formuleringen. 

- Det er jo PH og firmaet som 
har valgt at sige nej til at tage op-
gaven i april.

- Jeg kan ikke forstå, at de ikke 
vil tage den måned ekstra og få 
en solid indtjening til deres for-
retning. de har sikkert virksom-
hed i andre kommuner og har 
personale dér, de kan trække på, 
siger Kim Madsen, socialchef i 
Sundhedsafdelingen i Tårnby.

- Hvis de ikke kan se det, er de 
simpelthen for sarte til det hårde 
marked. Jeg finder det klynkag-
tigt af leverandøren.

Fly-trafikken vokser
Flere end 1,6 mio. passagerer 
rejste igennem Københavns 
lufthavn i februar, hvilket sva-
rer til en stigning på 3,9 pro-
cent i forhold til samme måned 
i fjor. År til dato er passagertal-
let steget 4,0 procent.

- Vi ser stigninger både i 
leisure-trafikken i vinterfe-
rieugerne og business-trafik-
ken i de øvrige uger. Samtidig 
er det glædeligt at se, at inden-
rigstrafikken efter turbulente 
år i de seneste par måneder har 
fremvist en stabil vækst, siger 
Thomas Woldbye, adm. direk-
tør, Københavns Lufthavn.

På Top 10-listen over største 
destinationer ud af København, 
tegner Istanbul, amsterdam og 
Stockholm sig for den største 
vækst i februar.

tsp
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55000

Er du træt af priserne hos de autoriserede mærke-værksteder?

CHOKPRIS  PÅ LILLE SERVICE

Alle reservedele overholder autoriserede 
standarder/normer indenfor kvalitetssikring,  
således at diverse garantier ikke bortfalder.

Vores åbningstider er:
Mandag - fredag 7.45 - 16.45
Weekend efter TELEFONISK AFTALE

Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 34 • bas@biloens.dk • 
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

C h o k p r i s  i 

a p r i l

599,00

S pa r  4 4 % Kære bilejer:
Hvis du vil passe på din bil og bevare 

garantierne skal du følge servicebogens 
anbefalinger for hhv. stort og lille serviceeftersyn.

Hos os koster det lille service kun 599,00 
inkl. moms, (ekskl. reservedele, olie, oliefilter, 
luftfilter etc.)

Vores service følger fabriks-anvisningerne   
så diverse garantier bibeholdes og service- 
skema udleveres og du får gyldigt stempel i 
servicebogen.
-  Vi arbejder ud fra originalt serviceskema i 
henhold til den specifikke bils serviceintervaller  
og gennemgår samtlige kontrolpunkter.

På med sommersutterne!
1 års  opbevaring på dækhotel,  
inkl. 1 gratis hjulskift 
kun inkl. moms    
 

Luftfotografier viste 737 byggerier i Tårnby, 
som ikke svarede til oplysninger bbr-
registeret

Af Terkel Spangsbo

Alle ejendomme i Tårnby er af By-, Bolig og 
landdistrikter blevet luftfotograferet og luft-
foto er sammenlignet med oplysninger i BBR-
ejermeddelelserne. der var uoverensstem-
melser i tæt på 1000 tilfælde.

Når en kommune bliver opmærksom på et 
ulovligt forhold, har den pligt til at søge for-
holdet lovliggjort og Teknisk Forvaltning har 
siden arbejdet på at finde ret og vrang i de 
mange sager.

- Vi havde håbet, at det var BBR-registeret, 
som havde fejlagtige oplysninger. Det havde 
lettet på antallet af sager, siger Viviane Mor-
tensen, Tårnby Kommunes Tekniske Forvalt-
ning.

- Vi så frem til at få nedskrevet antallet af 
sager væsentligt. det havde været den lette-
ste metode, men der var desværre kun gan-
ske få.

I stedet er der lavet tilføjelser, såkaldte no-
tatlinjer i BBR, så nu er alle oplysninger om 
ejendommene i Tårnby korrekte, men det be-
tyder ikke, at byggerierne er lovlige.

Opgaver til flere år
Alle berørte boligejere har fået besked om, at 
deres ejendomme skal lovliggøres på et eller 
andet tidspunkt.

Hans Runge Kristoffersen fra Arkitekt og 

ingeniørfirmaet B. K. Consult A/S fortæller, at 
der er forskel på hvorvidt byggeriet er mate-
rielt eller formelt ulovligt. 

det er materielt ulovligt, hvis det ikke blev 
opført efter de byggelovsregler, der var gæl-
dende på opførelsestidspunktet, eller byg-
getilladelsens bestemmelser ikke blev over-
holdt. 

Det er formelt ulovligt, hvis det er opført 
uden de fornødne byggetilladelser og dis-
pensationer. 

- Det vil tage flere år, før vi er færdige med 
at screene de 737 ejendomme, fortæller Vi-
viane Mortensen.

- Det er lige så mange sager som forvalt-
ningen får af almindelige byggesager til vur-
deringer og det vil lægge hele afdelingen 
ned, hvis vi skulle tage alle på en gang, for-
tæller hun.

Tre måder
I mange tilfælde vil der være flere veje til lov-
liggørelse. Dispensation, retslig eller fysisk 
lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse betyder, at det ulovlige 
forhold gøres lovligt ved godkendelse eller 
dispensation, uden at der sker fysiske æn-
dringer i byggeriet. Den retlige lovliggørelse 
bør derfor altid vælges frem for den fysiske 
lovliggørelse, når dette er muligt, fortæller 
både Viviane Mortensen og Hans Runge Kri-
stoffersen.

- Hvis et byggeri kunne have fået dispensa-
tion på opførelsestidspunktet, hvis man bare 

havde søgt, kan vi give dispensationen i dag, 
siger hun.

Kan der ikke ske en retlig lovliggørelse, 
skal forholdet lovliggøres fysisk. Det bety-
der, at der foretages fysiske byggearbejder 
eventuel nedrivning, som bringer bygningen 
i lovlig stand. 

- Vi går alfabetisk frem, men hvis man be-
der os om at komme før, så gør vi det, sige Vi-
viane Mortensen.

Registeret passer nu til virkeligheden

En tilbygning som denne skønnes ikke at 
kunne gøres lovlig. Det ender nok med en 
nedrivning. Arkivfoto.
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TG-debat med Lisbeth Zornig
- en samfundsdebattør der 
vækker både sympati og 
modstand

Af Andreas Holst Kampf,  
Katrine Kaslund  

og Peter Hjulmand

En mandag morgen på Tårnby 
Gymnasium sidder vi en gruppe 
samfundsfagselever forvent-
ningsfulde og venter på en 
kvinde, der har været meget ud-
skældt og elsket. 

Ind træder lisbeth Zornig an-
dersen, en smilende kvinde, der 
efter sit initiativ Stemmer på 
kanten er blevet en fremtræden-
de debattør. Hun fortæller sine 
gribende historier om hjemløse 
misbrugere og unge psykotiske 
mennesker. Fortællinger der be-
rører en og samtidig sætter tan-
kerne i gang. disse mennesker 
har sammen med Zornig udviklet 
et projekt, der skal sætte fokus 
på de stemmer, der ikke bliver 
hørt. 

Et projekt, der statistisk set har 
virket, men dog venter hun sta-
dig på tal fra Københavns Univer-
sitet, der viser, om projektet har 
været en rendyrket succes. 

Hun fortæller om den million, 
hun fik tildelt fra tidligere so-
cialminister annette Vilhelmsen, 
hvilket medførte en ubehagelig 
episode for hende her til mor-
gen, hvor en mand havde råbt og 
skreget om hun ikke havde kostet 
Danmark nok penge. 

lisbeth Zorning fortæller der-

med, at hun også har fået en 
negativ mediedækning, da folk 
danner deres mening på grund-
lag af, hvad de hører i nyhederne. 
Her viser hun en rationel side, 
da hun både tager stilling til den 
modstand, hun møder og den 
sympati, hun vækker i folk. 

Foredraget afslutter med en 

spørgerunde, hvor vi kan stille 
spørgsmål til hendes projekt, 
hendes person og hendes både 
gode og dårlige oplevelser. Des-
uden kan vi drage fordel af hen-
des erfaringer og viden, da vi i 
øjeblikket deltager i projektet 
Samfundscup. 

Lisbeth Zornig på besøg på Tårnby Gymnasium. Det blev tydeligt for eleverne, at hun er en person, 
der vækker både sympati og det modsatte. 

40 år i kommunalbestyrelsen i Tårnby
Tirsdag 1. april er det 40 år 
siden borgmester henrik Zimino 
blev kommunalbestyrelsesmed-
lem som 24-årig

Af Terkel Spangsbo

I 1974, da Henrik Zimino blev 
valgt ind i Kommunalbestyrelsen 
i Tårnby, havde han været aktiv 
i danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom DSU og partiet i flere år 
og var også dengang en vidende 
og debatterende politiker.

de ledende lokale socialde-
mokrater var navne som Torkild 
Feldvoss, Oluf Lund, Frode Dahl-
nielsen og Svend Jensen.

Karrierespring fra den ene dag 
til den anden eksisterede ikke. 
Her handlede det om flid, møde-

disciplin, indsigt i sagerne og at 
man kendte sin plads. 

Ved valget i 1978 havde han   
demonstreret de nævnte politi-
ske kompetencer samt et godt 
politisk håndværk og tæft for 
det politiske spil, så de næste to 
perioder sad han som formand 
for Teknisk Udvalg, og fra 1986 
skiftede han til formand for det 
Sociale Udvalg inden han i 1994 
afløste Torkild Feldvoss som 
borgmester. 

De store forventninger
der var store forventninger 
over hele det politiske spekter 
til Henrik Zimino. nu skulle der 
samtales, lød meldingen og sel-
veste Mogens Stasell, SF’er, roste 
Henrik Ziminos entre på den høje 
post.

det var et håb, at ”bykongens 
tid” var forbi, men i løbet af me-
get kort tid stod det klart, at den 
nye borgmester ikke rystede på 
hånden, når der skulle træffes 
beslutninger. 

Henrik Zimino har været og er 
økonomiens mester. Ingen i kom-
munalbestyrelsen kan hamle op 
med hans økonomiske argumen-
ter, som han har styr på til mind-
ste detalje. Tårnby Kommune har 

dog også ry for både at være en 
økonomisk særdeles velpolstret 
kommune og en kommune, hvor 
der udvises overordentlig om-
hyggelighed med udgifter.

Magten er heller ikke så fuld-
kommen for Socialdemokraterne 
som i fordums tid. Partiet har i en 
periode haft 10 mandater, mens 
kommunalbestyrelsen var på 17 
medlemmer i alt. I dag råder par-
tiet over otte pladser af 19 muli-
ge, men ved de natlige konstitue-
ringer har Henrik Zimino vist sine 
evner til at jonglere med andet 
end økonomiske tal, så borgme-
sterembedet har aldrig for alvor 
været truet.

- og så kunne det hele været 

stoppet før det kom i gang. Da 
Henrik Zimino skulle på valgli-
sten første gang stod der Henrik 
Zimino Jensen, men Jensen var 
ikke med længere og så skulle 
der en dispensation til for at 
stemmesedlen og navnet var 
lovligt.

I en festartikel i Socialdemo-
kraternes partiblad minder Ejnar 
Luduch om en perlerække af sto-
re resultater som Byparken, Otto 
Baches Alle, Kastrup Søbad, Den 
blå Planet og en stribe idrætsan-
læg. Nævnes kan også Bøjlevej 
og badmintonhallen, men ikke 
på en festdag.

Jubilæet markeres i Rådhushallen 1. 
april mellem 14 og 16.
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Italiensk præget buffet
Dijon/mascapone bagt laksefilet med 

limecreme
Mini salater, friske grønne asparges
Letrøget okseinderlår med citrus-vinagrette
Farserede bornholmske unghanebryster
Bagt i rosmarin
Pesto-grillet højrebsfilet med små nye 
kartofler vendt i soltørrede tomater, olie og 
purløg
Grøntsags-tærter med springløg
Pennesalat med oliven tapanade og feta 
grillede courcetter med parmesan og 
pinjekerner
Rarbarber / ingefær chutney
Skåle med torvets salater vendt i kirsebær 
vinagrette
Blandet hjemmebagt brød
hjemmelavet tiramisu kage
3 slags italienske oste med 
druer, piment, oliven samt 
kiks

Fra det daglige menukort
Morgenmad mandag - fredag fra kl. 8

Smørrebrød: Æg og rejer, kamsteg, 
dyrlægens og meget mere fra 14,-

Luksussmørrebrød fra 40,-

Sandwich med salat og hjemmelavet dressing:  
Skinke/ost - Hjemmelavet frikadelle, 
skinkesalet m.m.  40,-

Varme retter: Biksemad - pariserbøf m/  
det hele - stjerneskud - omelet  fra 65,- til 85,-

Lune deller:  15,-
fra aftenkortet fra kl. 16 til 20.
Forretter 50,- til 55,-
Hovedretter:
ny dagens ret hver dag  70,-  
(Se månedsplan på www.jensenmad.dk)
Steak af oksefilet - Jensens Burger, 
Hakkebøf  fra 80,- til 138,-

Desserter:
Hjemmelavede pandekager 45,-
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pris 
pr couv.  

250,-

 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad
 • Selskabsmad
 • Helstegt pattegris
 • 3-6 retters menuer
 • Gourmetmiddage
 • Receptioner
     og meget mere

ÅBENT

mandag-fredag

08.00-20.00

Amager Landevej 129    •    2770 Kastrup     •    Tlf.: 3250 1769
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Kommunens største forening til årsmøde 
postkassen var fyldt da ældre 
Sagen holdt sit årlige velbesøg-
te årsmøde om lokalafdelingens 
tilstand

Formand for Ældre Sagen, John 
Jørgensen, fik ros for sin fyldige 

beretning, men han står også i 
spidsen for kommunens største 
forening med stadigt flere med-
lemmer. alene i år er medlems-
tallet steget med næsten 800, 
flere frivillige og flere aktiviteter 
end tidligere.

John Jørgensen mener også, 
at man kan aflæse Ældre Sagens 
indsats for bedre livskvalitet for 
de mest svage ældre i Tårnby.

Med sine 5.744 medlemmer er 
Ældre Sagen kommunens stør-
ste frivillige forening, hvilket 
betyder at 75,5 procent af kom-
munens 7.600 borgere på 65+ 
bakker op omkring aktiviteter og 
foreningens holdninger.

- Vi har gjort en indsats til gavn 
for bedre ældreservice og større 
indsatser for de  svageste ældre 
i vor kommune. Vi får stor støtte 
af 90 frivillige, derfor en stor tak 
til disse ildsjæle, der er rygraden 
i vort lokale foreningsarbejde, 
sagde John Jørgensen. 

- I 2014 har vi haft meget fokus 
på de mange IT/PC aktiviteter, vi 
har i gang for at digitalisere flest 
mulige ældre i vor kommune. Vi 
gennemfører PC undervisning, 
IPad undervisning, har en frivil-
lig IT handyman og i april starter 
vi en ny PC Café op i Postkassen 
– så må vi håbe at vore mange 

ældre er digitaliseret inden årets 
udgang.

vi er noget for andre
Ældre Sagen har mange aktivite-
ter, som er til stor fornøjelse for 
det enkelte medlem, men man 
gør så sandelig en indsat for an-
dre ældre. Ældre Sagens frivilli-
ge besøger plejehjem og tilbyder 
fællessang, musikanter og socialt 
samvær. 

- Dertil har vi tilbudt frivillige 
kørestols-skubbere, som går tur 
i den friske luft med ældre, der 
meget sjældent kommer ud i na-
turen.

Camilla Schwalbe (S), formand 
for Tårnby kommunes Sundheds- 
og Omsorgs udvalg var gæsteta-
ler på årsmødet.

- Hun fyldte os med ungdom-
mens gå på mod, siger John Jør-
gensen. Han lovede dog også, at 
Ældre Sagen vil holde øje med 
Camilla, hendes ideer og kom-
munens ældreservice.

tsp

Den kommende bestyrelse 
i ældre Sagen i Tårnby er 

set øverst fra venstre Søren 
Havemann, Jytte Larsen, John 

Jørgensen, Bente Olofsen, 
Jørgen Jørgensen samt Ernst 

Jensen og nederste fra venstre 
Anja Povelsen, Anne-Grethe 

Kragerup, og Susanne Nyberg.

 Krondiamantbryllup
Torsdag 3.april fejrer Svend og Vipsen Thaarup, Nord-
marksvej 112, Kastrup, deres 65-års-bryllupsdag, dvs. 

krondiamantbryllup. Ægteparret er 89 og 84 år.
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Vi har modtaget...

Hvor meget utryghed 
skal der til?
Åben mail fremsendt til Tårnby 
politi, SSp, fritidshjem løjte-
gårdsvej, rugbyklubben SpeeD 
og politikere i børne og skole-
udvalget i Tårnby

Af Martin Machado, en bekymret 
beboer ved Travbaneparken

Kære politikkere og andre
Vi er beboere ved Travbane-

parken og har det sidste års tid 
oplevet en hel del aktivitet fra 
unge, som har skabt utryghed i 
området omkring Travbanepar-
ken. Med sidste hændelse som 
var en nedbrænding af udstyrs-
skuret ved rugbyklubben SPeed, 
bliver vi nødt til at reagere.

Vi vil gerne have trygheden til-
bage i parken og informerer her-
med om vores oplevelser i områ-
det, og håber på I vil reagere med 
en indsats, der kan skabe denne 

tryghed.
De unge oplever et frirum 

uden opsyn foran rugbyklubben, 
og i weekends og ferieperioder 
samles de for at indtage spiritus 
eller andet. De unge er ofte høj-
lydte, kaster med stole og borde 
eller fordriver tiden med anden 
hærværk i området.

- Vi har oplistet vores oplevel-
ser over det sidste års tid herun-
der. Hvad skal der til for et få de 
unge på ret køl og skabe tryghed 
i området igen? spørger vi.

- Man kan også undre sig over 
forældre, som må mangle deres 
store unger fra klokken to om 
natten til næste morgen!

Det er sket de sidste 
års tid
3 liters vodkaflaske smidt i 
gennem vores terrassevindue
Brand i container af flere om-
gange 
Ild i bænk  
bil nedbrændt 
Ildspåsættelse, hvor politi har 
antastet de unge  
Smadret vinduer i Travbanehal-
len  
Stjålet bil efterladt på boldba-
nerne  
Gentagende indbrudsforsøg i 
klubben  
Grupper af unge med højrøstet 
adfærd, der kaster med borde 
og stole
Bilræs på boldbanerne i Trav-
baneparken
Fyrværkeri som havde de tømt 
en fyrværkericontainer
Sidst en voldsom ildebrand i 
udstyrsskur - se vedhæftede 
billeder

Forslag til 
forbedringer
Politisk prioritering - tryghed i 
området
Mere politi
Fjerne borde og stole, eller lås 
det inde  
Mere lys på rugbyklubben, 
spots, kameraovervågning, 
vagtordning
SSP-samarbejde omkring Na-
bonetværk

Haveudstyr til 
farmand
Svenningsen, have-, gartneri-, 
grave- og fejemaskineri hol-
der åbenthus onsdag 9. og 
torsdag 10. april begge dage 
mellem klokken 9 og 15.

I løbet af dagene vil der 
være maskindemonstrationer 
og prøvekørsler - og lidt godt 
til ganerne. 

25/30 % på alle cykler, tilhør og reparation 
Super s   mmer tilbud

Sommerklar 1/2 før 499,- nu kun 249,-  • Eftersyn  kun 99,-
2. kevlar dæk + slange monteret  kun 499,- • Kurv til bagagebærer monteret  199,-
Ny kæde inkl montering  kun 199,- • Afhentning + Levering af cykler kun 49,-

Dame- og herrecykel  med 3 shimano 
gear +bagagebærer + lukket kædeskærm + godkendt lås  

+ dynamolygter F/B kun 2990

Herrecykel      Fixi med alu-fælge  kun 1990

Vi har også expresservice  kun 39,- ekstra 
Alle reparation udføres fra dag til dag  

 Vi sælger, bytter og udlejer nye og brugte cykler 
      

TÅRNBY CYKLER • TÅRNBYVEJ 51 • 2770 KASTRUP 
• TLF.: 8887 3011 • 6065 2146 •

Det så voldsomt ud, da rugbyklubbens udstyrsskur brændte midt 
i marts. 

De sørgelige rester af udstyrsskuret dagen efter.
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TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 29.4.2014, 
kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 
76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: 
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2014
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2014 afholdes i 
mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:
27.5., 17.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. og 9.12.
Der tages forbehold for ændringer.

BETALiNg i SERvicEcENTRET pÅ 
TÅRNBY RÅdhUS
Servicecentret varetager opgaver overfor borgerne, som i 
nogle tilfælde medfører, at borgeren skal betale for ydelsen. 
Det gælder f.eks. sundhedskort, parkeringstilladelse, pas, 
kørekort m.v.
Siden 12. marts 2014 har der ikke længere været mulighed 
for at betale for disse serviceydelser med kontante midler i 
Servicecentret på Tårnby Rådhus.
Det betyder samtidig, at det udover Dankort også bliver mu-
ligt at betale med andre betalingskort som Mastercard, Visa, 
JCB, Union Pay, og American Express.
Evt. handelsgebyr til kortudstederen betales af borgeren i 
forbindelse med betaling af serviceydelsen ved brug af oven-
stående kort.

iNdBETALiNgSKORT
Det bemærkes, at borgere opfordres til at betaling af op-
krævninger eksempelvis ejendomsskat og daginstitution 
tilmeldes PBS, BS–betalingsservice, netbank m.m. Såfremt 
dette ikke er muligt, kan indbetalingskort fortsat betales 
med kontante midler ved henvendelse i Rådhusets Oplys-
ning. 

WWW.TAARNBY.dK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information 
om hvad der sker i Tårnby - eller noget helt andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at 
søge informationer og benytte ”Selvbetjening” der er én 
samlet indgang til links til de mange selvbetjeningsser-
vices, som kommunen og de offentlige myndigheder stiller 
til rådighed.

SUNdhEdScENTER TÅRNBY 
iNfORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnbys på  
www.sundhedscentertaarnby.dk

fOREdRAg OM SUccES MEd 
ELiTESpORT

SundhedsCenter Tårnby 
inviterer trænere og 
forældre fra klubber og 
foreninger i Tårnby til 
foredrag ved Lars God-
bersen, leder af Flying 
Superkids. 
Flying Superkids er en 
gedigen international 
showsucces, hvor det er 
børn, der sættes i scene. 
Samtidig er det et stort 
pædagogisk projekt. En 
sikker hånd om pædago-

gikken og ledelsesformen er essentiel, når man rejser rundt i 
verden med børn, teenagere og deres forældre.
Lars Godbersen fortæller, hvordan han leder og inspirerer 
børn og unge anno 2014. Hvordan han skaber et inspire-
rende og sundt miljø, hvor børnenes trivsel er høj og hvor 
de hjælper hinanden og bliver direkte konfronteret, når der 
opstår konflikter.
Med udgangspunkt i sine egne praktiske ledelseserfaringer 
fortæller Lars Godbersen levende, inspirerende og hudløst 
ærligt om bl.a. fejl, læring, konflikter, rummelighed, motiva-
tion og pædagogik. Samtidig får deltagerne en stærk indsigt 
i hans ledelsesfilosofier og hvorfor hans projekt ser ud til at 
skabe en enorm livsglæde hos de involverede børn.
Dato: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.15-20.45
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., Kastrup
Tilmelding til mail foredrag.sc@taarnby.dk eller 
telefon: 3247 0079

hALv MANd - hELT MENNESKE
Foredrag ved René Niel-
sen kendt fra tv-udsen-
delsen på TV2 om hans 
ulykke ved Ringsted sta-
tion. Deltagerne til Renés 
foredrag går derfra fulde 
af inspiration og mod på 
forandring. René Nielsen 
mistede i 1991 begge sine 
ben i en togulykke. I ste-
det for at ty til bitterhed, 
valgte han livet og accepterede forandringerne i sit liv. Han 
kan i dag blandt andet kalde sig for OL-guldvinder, mental-
træner, forfatter og master i idræt.
Dato: Tirsdag 29. april kl. 16.30 – 18.30
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4,1 th.
Tilmelding til mail foredrag.sc@taarnby.dk eller 
telefon 3247 0079
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TiLBUd TiL BORgERE MEd NYOpSTÅEdE  
LæNdERYgSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang 
oplever rygsmerter og er motiveret 
for at modtage råd, vejledning og 
viden om lænderyg lidelser for at 
forebygge, at smerterne kommer 
igen eller bliver kroniske. Tilbuddet 
giver dig redskaber til at håndtere en 
hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former 
for fysisk aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 times varighed
• 4 gange undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse 
af sammenhænge i kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller 
hospitalsafdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en 
fysioterapeut, der laver den endelige visitation til tilbuddet.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1 th., 2770 Kastrup.

REhABiLiTERiNgSTiLBUd  
TiL BORgERE MEd KRæfT
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning 
fra din egen læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en 
individuel samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut 
om rehabilitering. Samtalen tager udgangspunkt i hvad du 
ønsker at blive bedre til i hverdagen. Sammen vurderer vi 
hvilke af vores tilbud, der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft 
• Ernæring 
• Psykosociale reaktioner 
• Sociallovgivning 
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk 
træning to gange om ugen på hold af 
1 times varighed samt mulighed for 
social netværksdannelse.
Tilbuddet foregår i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 
Kastrup

TiLBUd TiL BORgERE MEd diABETES 
TYpE 2 ELLER KOL
Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb 
• Teori og praktik omkring sund mad 
• Sygdomslære v/ sygeplejerske 
• Tilbud og rygestopkursus 
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.

Forløbet holdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1.th. 2770 Kastrup
Information på tlf. 3076 0568.

LæR AT TAcKLE ANgST Og dEpRESSiON
Vil du styrke dit fysiske og psykiske helbred samt din livskva-
litet?
Har du brug for at tilegne dig redskaber til at håndtere 
symptomer og problemer, der kan opstå i hverdagen? - Så er 
kurset Lær at tackle angst og depression noget for dig.
Kurset er til dig over 18 år, der har symptomer på angst og/
eller depression eller til dig, der er pårørende. Kurset er et 
pilotprojekt, og du er derfor ikke garanteret en plads selvom 
du melder dig til. Deltagerne findes vha. lodtrækning.
Næste hold begynder tirsdag 6. maj 2014 kl. 15.00 – 17.30
Få mere information og tilmeld dig hos 
sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0570

SUNdhEdSRÅdgivNiNg
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med 
at ryge? 
- Og vil du have opbakning af en professionel vejleder? 
Sundheds Rådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i 
Tårnby kommune 
Du kan bl.a.  
• indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller 
vægtøgning  
• få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller  
• få motionsvejledning

PRaKTISK InFORmaTIOn
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Ka-
millevej 4, 1.th. 
Tidsbestilling kan ske hos en af 
sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0570 

viL dU væRE RøgfRi?
Kom & Kvit er et gratis tilbud for dig, som 
bor eller arbejder i Tårnby Kommune og 
gerne vil holde op med at ryge.

KuRSuSbESKRIVELSE: Kurset indledes med en 
individuel samtale med en professionel rygestopinstruktør. 
I fællesskab skræddersyes et forløb til dig, hvor der kan 
tilvælges op til otte temaer i et gruppeforløb, samt mulighed 
for støtte via sms eller mails. Læs evt. mere på www.
komogkvit.dk

DEn InDIVIDuELLE SamTaLE: Samtalen foregår 
i SundhedsCenter Tårnby og har en varighed af ca. 30 
minutter.

GRuPPEFORLøb: Der er størst chance for at blive røgfri, 
når man bliver bakket op. Det bliver du på temamøderne, 
som rådgiveren holder ugentlig. Her møder du andre, som 
også ønsker at holde op med at ryge.

TILmELDInG: Du kan tilmelde dig et rygestopkursus 

Fortsættes næste spalte Fortsættes næste side



1
2

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 a
P

r
Il

 2
0

1
4

ved at kontakte sundhedskonsulenterne tlf. 3076 0570 eller 
sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, 
som ønsker at foretage et rygestop sammen, tilbyder vi 
også rygestopkurser til grupper. Tilmelding sker som ovenfor 
nævnt.

STED: Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1.th eller efter aftale.

ER dU BANgE fOR AT fALdE  
- ELLER ER Du FaLDET? 
Tårnby Kommune tilbyder ældre borgere, som enten er fal-
det eller er i risiko for at falde, besøg af faldforebygger, som 
giver råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå 
at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen 
henvisning
Ved besøget taler vi om:
• Hvordan du har det rent fysisk 
• Hvordan dit helbred er 
• Hvordan dit hjem er indrettet 
• Hvilken medicin du tager 
• Mad og drikke 
• Motion/aktivitet 
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeple-
jerske)
SundhedsCenter Tårnby 
Kamillevej 4, 1. th. 2770 Kastrup,  
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre 
mennesker, derfor har Tårnby Kommune fokus på 
faldforebyggelse.

ER dU gRAvid?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i Sund-
hedsCenter Tårnby
Vi holder foredraget på følgende dage:
• mandag 7. april  2014 
• mandag 2. juni  2014 
• mandag 18. august  2014 
• mandag 20. oktober  2014 
• mandag 1. december  2014
... alle dage kl. 14.00 til 15.30 i SundhedsCen-
ter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, 2770 Kastrup. Tilmelding er 
ikke nødvendig. Har du spørgsmål kontakt os på 3247 0070.

Sundhedsplejen

NETvæRKSMødE - FOR DIG mED 
PROSTaTaKRæFT VED PROPa
Erfarings- og netværkstræf for dig med prostatakræft. Vil du 
tale med andre med prostatakræft om dit sygdomsforløb og 
dele erfaringer, så kom. Vi tager udgangspunkt i de enkeltes 
historier og diskuterer forløb, erfaringer og muligheder.
Dato: tirsdag 15. april kl. 14.00 – 16.00
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th

mødeleder: Jacob Løve
Tilmelding senest mandag 14. april på mail 3247 0079 
eller telefon 3247 0079

STAvgANg vEd diABETESfORENiNgEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året.
Du kan vælge at gå 2 km eller 4 km, den korte rute er i mo-
derat tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby 
Lokalforening.
mødested P-pladsen ved Pleje- og Daghjemmet 
Travbanehuset, Løjtegårdsvej 98, Kastrup

MAdLAvNiNg fOR diABETiKERE
Vi tilbereder lækker sund mad sammen, dog ingen undervis-
ning, hver mandag kl. 18.00 – 21.00
Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1
Tilmelding til Jacob Løve senest fredagen før, tlf. 3251 
0390, mail: jaconi@mail.dk
Pris: 20-40 kr. pr. person pr gang.

ET Liv UdEN SUKKER - FOREDRaG VED 
DIabETESFOREnInGEn
Foredrag om brug af sødemidler baseret på steviaplanten 
som alternativ til sukker. Vi danner små grupper og prøver 
forskellige opskrifter med sødemidler, som vi efterfølgende 
kan smage til kaffen. Opskriftshæfter udleveres.
Dato onsdag 23. april kl. 19.00 – 21.30
Sted Foreningscentret ”Postkassen”, Amager Landevej 71
Tilmelding senest mandag 15. april til Jacob Løve 
telefon 3251 0390

pENSiONiSTcENTRET ”SOLgÅRdEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500
Der er adgang for Folkepensionister m/ægtefælle bosid-
dende i Tårnby Kommune.
april måneds program
Tirsdag  1. april kl. 13.30 
Bjørn og Bjørn, tasker, punge, 
sjaler m.m. i caféen. 

Torsdag  3. april kl. 13.30
Clairvoyant Kit Liesel Dalager. 
Foredrag omkring den åndelige 
verden. (tilmeldingsliste i caféen)

Fredag  4. april kl. 13.30
Josephine kommer og viser sit tøj 
frem på 1. sal.

Tirsdag 8. april
Guidet tur til Assistens Kirkegårdenv/Lars fra 
Danmarkshistorieholdet. (se indlæg i husavisen).

Fortsættes næste side

Clairvoyant  
Kit Liesel Dalager

Fortsat fra forrige side
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Torsdag 10. april kl. 13.15 - 15.15
Temadag: Vi laver smykker på 2. sal.

Fredag 11. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Harmonien spiller op til dans.

Tirsdag 15. april 
Salg af billetter til Solgårdens Kabaret. 

Onsdag 16. april kl. 10.00  
Skovtur: Vi kører til Gyrstinge 
Skovkro  
og spiser PÅSKEFROKOST.  
(se indlæg i husavis)

Fredag 25. april kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Torsten Søgård spiller op til dans.

Tirsdag 29. april - 6. maj 
Rejse til Mallorca      

HuSK 1. maj holder SOLGÅRDEn LuKKET

BORdiNghUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395

Åbningstider:
Mandag lukket 
Tirsdag kl.  14:00 – 17:00 
Onsdag kl.  9:30 – 11:30 
Torsdag kl.  9:30 – 12:30 
Fredag kl.  14:00 – 17:00 (sidste fredag i måneden kl. 13) 
Lørdag lukket  
Søndag kl.  13:00 – 17:00

 
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er vel-
komne til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret 
i at se, hvad der sker i huset og kunne du tænke dig at høre 
nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag, der 
hygger vi os som regel med kaffe og kage.
Se også vores hjemmeside www.bordinghus.dk for yder-
lig information.
For brugere i huset er der adgang til PC’eren. Der er næsten 
altid en person, som kan give en hjælpende hånd, hvis man 
ikke selv kan betjene den.

fæLLES AKTiviTETER:

aPRIL: 
Tirsdag   PC-cafe, se opslag for dato og tilmelding. 
Tirsdag  8. Påskefrokost, se opslag for tilmelding. 
Fredag  18. Lukket, Langfredag. 
Søndag 20. Lukket, Påskesøndag. 
Onsdag 30. Tur ud af huset, se opslag.

maJ:
Tirsdag   PC-cafe, se opslag for dato og tilmelding. 
Fredag 16. Lukket, Bededag. 
Onsdag 28. Vi kører på skovtur til Dyrehavsbakken, 
hvor vi får en historisk rundvisning og et unikt indblik i nogle 
af de mange historier og anekdoter, der knytter sig til haven 
der opstod i 1583.

JunI: 
Tirsdag  PC-cafe, se opslag for dato og tilmelding.
Lørdag 14. Telekoret kommer og underholder.
Mandag 23. Sankthans, vi starter med spisning og ef-
terfølgende har vi bål i haven. Tilmelding kun til spisningen.

pENSiONiSThUSET piLEhAvEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 – 16.00 
Onsdag kl. 9.00 – 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Lørdag og søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Torsdag 3. april kl. 10 – 11.30
Fællessang: Vi skiftes til at vælge sange og Edith akkompag-
nerer på klaveret - 25 kr. incl. kaffe og brød 
Lørdag 5. april kl. 9.30 – 14.30
Hobby værksted: Påsketing. Anne instruerer. Materialer kan 
købes i Pilehaven.
Torsdag 10. april kl. 14.45 – 16
Engle cafe: Findes der engle? Vi sludrer om det, man kalder 
overnaturlige fænomener m.m.
Søndag 13. april kl. 13 -15
Påskefrokost - overtegnet. 
PÅSKELuKKET 14. til og med 21. april
Fredag 25. april kl. 14.30 – 16 
Damernes Butik: Tøjsalg, hygge, kaffe og kage – mød op!
Søndag 27. april kl. 10 – 14
Cykeltur og brunch på Café Allehånde på Amagerstrand eller 
mød os ved bådcaféen kl. 10.30.
Torsdag 1. maj kl. 10 – 11.30 
Fællessang
Torsdag 1. maj kl. 18 – 19.30 
Rød mad til alle: Kan man mon lave en hel buffet med rød 
mad? pris 35 kr. - tilmelding i Pilehaven
mandag 5. maj kl. 10 – 14 
Cykelkursus: Vil du gerne selv kunne ordne cyklen? Vagn 
instruerer. Tilmelding før påske! 
Torsdag 8. maj kl. 18 – 19.30 
Fællesspisning: Vi laver mad sammen kl. 16 - de der har 
lyst. Man kan melde sig til spisning til 35 kr. 
Torsdag 22. maj – kl. 10 – 11.30 
Fællessang
Torsdag 22. maj kl. 14.45 – 16 
Engle cafe
Lørdag 24. maj kl. 9.30 – 17.30 
Skovtur til Præstø: Kaffe ved Erenbro, frokost på restaurant 
Kaktus, bytur, Jungshoved og Gisselfeld gods. Billet á 250 kr. 
i Pilehaven
Tirsdag 27. maj kl. 18 - 19.30 
Fællesspisning

Fortsættes næste side
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Fredag 30. maj kl. 10 – 17 
Helsingør: Frokost, bytur m.m. – med kystbanen

UdSTiLLiNgScENTER pLYSSEN

uDSTILLInG aPRIL
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommu-
ne, lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige 
medarbejdere.
Birthe Green Strathe, Rodolfo Beth og Karin Ott udstiller 
malerier indtil 13.4.
Fra 26.4 udstiller Tina Sommer, Lis Andersen og hendes ele-
ver og Dorthe Taxbøl malerier.
Øvrige udstillinger fortsætter:
Tårnby Lokalhistoriske Samling: Fotos fra Tårnby Villaby.
Leif Rasmussen: Papmodeller af kendte bygninger fra såvel 
ud- som indland.
Gunnar Anker: Gamle Aktier og obligationer fra såvel ud- og 
indland, Kurt Bierlie: Flyvemaskiner i håndlavet træ.
Kaj Åge Jørgensen: Håndværktøj i mini-format. Ritva Frede-
riksen: Smykker - Tegninger og fotos fra Bryggergården. 
Chr. Flindt: Farvetegninger fra Bryggergården og omegn. 
Poul Broholm: Fotos fra Kastrup - Tårnby. 
Theodor von der Ahe: Modeller af en kirke fra Østen og 
mølle fra Amager.
Amagerbanens historie: Allan Meyer: Modeller af tre statio-
ner på modelbanen og modeller af gamle lokomotiver.
Poul Broholm: Tårnby Brandvæsen, Lufthavnens historie, 
flymodeller og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage – 
Foreningsportrætter. 
Plyssens historie - Kastrup 
Broforening – Poul 
Broholm: Foto fra det 
gamle Amager.
Ørestad: Ny bydel på 
Amager - Øresundspar-
ken – Bryggergården.
Allan Meyer: Foto fra 
Saltholm, Tømmerup, 
Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby 
kirke.

PLySSEn ER ÅbEn LøRDaG-SønDaG FRa KL. 13-16. 
GRaTIS aDGanG.

PLySSEn ER LuKKET I PÅSKEn FRa 17. – 21. aPRIL.

unDERHOLDnInG:
Søndag 6. april kl. 14.00: Ullerup Line-Dancer.
Søndag 4. maj kl. 14.00: Korkoncert med Pilehavekoret

BiBLiOTEKET iNfORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

ER dU jOBSøgENdE? fÅ hjæLp pÅ 
BiBLiOTEKET
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu hjælp til jobsøgen-

de. Du kan få hjælp til:
• At oprette et CV på Jobnet 
• At søge efter relevante jobs i for-
skellige jobdatabaser 
• At komme i gang med at skrive en 
ansøgning 
• At skrive et CV 
• At sende ansøgninger elektronisk
Tilbuddet er udviklet i samarbejde med Tårnby Kom-
munes Jobcenter og skal ses som et supplement til de 
tilbud, som de jobsøgende allerede får gennem Jobcente-
ret, fagforeninger m.v. Det er et frivilligt tilbud og tilmelding 
er ikke nødvendig. 
Første gang tirsdag 1. april kl. 13.00-15.00 og herefter hver 
tirsdag på samme tidspunkt. Tårnby Hovedbibliotek, Kamil-
levej 10. 

iT-KURSER pÅ TÅRNBY 
hOvEdBiBLiOTEK Og vESTAMAgER 
BiBLiOTEK
NYHED! I år er det for før-
ste gang muligt at tilmelde 
sig via internettet. Se kur-
suskataloget og tilmeld dig 
på taarnbybib.dk
Oversigten over kursustil-
buddene kan ses andetsteds 
i informationsannoncen.

NETvæRKSTEdET - HaR Du bRuG FOR HJæLP 
TIL IT?
I Netværkstedet kan du få hjælp til at 
bruge internettet, pc, tablet og mobil, 
og få hjælp til selvhjælp til ”normale” 
dagligdags IT-spørgsmål, som du kan 
arbejde med på stedet. 
Vi gør vores bedste for at hjælpe dig, 
men kan ikke love, at vi kan løse alt. 
Spørg og hjælp også gerne de andre brugere, hvis du kan. 
Der er ingen fælles undervisning i Netværkstedet. Vi ar-
bejder med det, som du har brug for hjælp til. Hvis du har 
bærbart udstyr, så anbefaler vi, at du tager det med. Husk 
at medbringe din strømforsyning og evt. andre kabler, du 
skal bruge. 
Netværkstedet stiller pc´er, headsets og scanner til rådig-
hed.
Torsdage mellem kl. 14 og 16 i Læringsrummet på Hoved-
biblioteket, Kamillevej 10. Der er ingen tilmelding.

SKRivEKONKURRENcE 
- mIn TÅRnbyFORTæLLInG - FORTæL Om DIT 
KaSTRuP/TÅRnby
Biblioteket og Avisen 2770 afholder i år en skrivekonkur-
rence med fokus på minder fra Kastrup og Tårnby. Konkur-
rencen er for alle. Eneste krav, ud over de formelle, er at 
begivenhederne, der fortælles om, er selvoplevede og er 
foregået i Tårnby Kommune. 
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Fortællingen må max. fylde to A4 sider med skriftstørrelse 
12 eller 8000 anslag. 
Bidraget med dit navn, adresse, tlf. nr. og alder mailes til 
lnm.hb.uk@taarnby.dk, emne: Skrivekonkurrence, eller 
sendes til Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Ka-
strup, att.: Laura Michelsen, mærk. Skrivekonkurrence.
Juryen nominerer et antal bidrag, hvoraf der kåres én 1. 
præmievinder. De øvrige nominerede får 2. præmie. Vin-
derhistorien bringes i Avisen 2770 og på bibliotekets hjem-
meside. 
Der er deadline på skrivekonkurrencen tirsdag 22. april kl. 
12.00, og vinderne kåres ved en reception tirsdag 6. maj kl. 
17.00 på Hovedbiblioteket, hvor alle er velkomne.
1. Præmie: Gavekort à 500,- kr.
2. Præmie: Gavekort à 200,- kr.
Juryen består af redaktør af Avisen 2770 Ulf Bjørton, biblio-
tekar Laura Michelsen og lokalarkivar Lone Palm Larsen.

vELKOMMEN TiL fORÅRETS 
ARRANgEMENTER
bILLETbESTILLInG: 
Billetterne skal købes eller bestilles på det bibliotek, hvor ar-
rangementerne afholdes. 
Bestilte billetter skal afhentes senest 14 dage før arrange-
mentet afholdes. Ellers annulleres bestillingen, og billetten 
må bestilles på ny.
Billetter, der er bestilt mindre end 14 dage før arrangemen-
tets afholdelse, skal afhentes senest ½ time før arrange-
mentets start.
Ved telefonbestilling opkræves et gebyr på 5 kr. uanset om 
billetterne er gratis eller ej. 
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Vestamager Bibliotek 3253 5499

ObS! bILLETTER TIL aOF-amaGER 
aRRanGEmEnTER. 
Billetterne købes på tlf. 32 51 14 95 eller via 
www.aof-amager.dk. 
Resterende billetter sælges ved indgangen.

ARRANgEMENTER fOR vOKSNE

vOKSENARRANgEMENTER i ApRiL: 
p6 BEAT KLUB 
Holder du af rå rock, blid soul eller knitrende electronica? Har 
du lyst til at høre nyt, såvel som gammelt og dele dine musi-
koplevelser med andre? Så er P6 Beat Klub noget for dig.
Her kan du i hyggeligt selskab med andre musikinteresse-
rede dyste i paratviden i en musikquiz og høre foredrag om 
rockens mere end 60 år lange og fascinerende historie.
P6 Beat Klub laves i samarbejde mellem DR, Gaffa, Bibzoom 
og en række af landets biblioteker.

TEmaaFTEn Om bLuR OG bRITPOPSCEnEn 
Oplægsholder er Jacob Tolstrup Christensen.
Tors. 3. april kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Kommende: Torsdag 15. maj: P6 Beatklub - Den elektroni-
ske musik. Hovedbibliotek. Kl. 19.00. 

KLASSiSK LYTTEKLUB - bRaHmS - EIn 
DEuTSCHES REQuIEm 
Brahms komponerede Ein deutsches Requiem som ung 
mand, inden han overhovedet vovede at binde an med den 
mere krævende symfoniske form. Hans store requiem for 
soli, kor og orkester er ikke - som f.eks. Verdis næsten sam-
tidige - bygget på den latinske messe for de afdøde, men på 
bibeltekster, som Brahms selv sammenstillede som trøst for 
de efterlevende. 
Tors. 3. april kl. 15. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris: 30 kr.

STRESS Af – HJæLP TIL SELVHJæLP. 
FOREDRaG VED anETTE 
FREDERIKSEn
Få nemme og overskuelige tips til 
at klare en hektisk hverdag. 
Du bliver guidet til nogle få nemme ånde-
drætsteknikker fra Mindfulness-verdenen. Vi lærer et par 
akupressur trykpunkter, som virker afstressende, og enkelte 
punkter fra Tankefelt Terapien, samt en kort introduktion til, 
hvordan søvnen bedre indfinder sig. Afsluttes med en kort 
nem meditation. 
Når du går fra foredraget, har du en lille nødhjælpskasse, 
som du nemt kan bruge, når uroen breder sig, eller søvnen 
udebliver og tankerne fylder for meget. 
Foredragsholderen er yogalærer og stress-coach.
Arrangementet afholdes af Anette Frederiksen i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker. 
Mandag 7. april kl. 19. Vestamager Bibliotek. Gratis billetter

dET SæRLigT SENSiTivE BARN - 
FOREDRaG VED SuSannE møbERG
Sensitive børn er mere følsomme over for indtryk, stemnin-
ger og andre menneskers sindstilstand. Forskningen har på-
vist, at ca. hvert femte menneske er særligt sensitivt.
Foredraget henvender sig til forældre og fagpersoner, der 
har eller møder særligt sensitive børn og unge. Deltagerne 
får enkle og konkrete forslag til, hvordan man kan blive 
bedre til at håndtere følsomheden og barnets trivsel i dag-
ligdagen. 
Susanne Møberg er uddannet pædagog, coach og mindful-
ness-instruktør og har udgivet flere bøger om det særligt 
sensitive personlighedstræk.
Tirs. 8. april kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

TÅRNBY chiLL-OUT - bIbLIOTEKSKOnCERT 
OG HIPHOP-GaLLa
Arrangementet er tilrettelagt af Per Pedersen
I år er det 25 år siden, at de lokale hiphop-pionerer Rockers 
By Choice udsendte deres skelsættende debutalbum Opråb! 
til det danske folk. 
Det hele begyndte med to pladespillere og en mikrofon. I 
dag er hiphoppen en af de mest vitale musikkulturer.
Unge og lidt mindre unge er alle inviteret til at komme og 

Fortsættes næste side
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Hvordan er det at leve med diagnosen? Hvad betyder det for 
familien? Hvordan kan skole og daginstitution forholde sig til 
et barn med ADHD eller autisme? Hvordan forholder omgi-
velserne sig til den voksne handicappede? 
Jan Have Odgaard har været leder af en heldagsskole for 
børn med neurologiske problemstillinger som ADHD og 
Asperger syndrom. Jan Have Odgaard har selv ADHD.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Lene Frømming 
og Foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Tårnby.
Tors. 8. maj kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris: 30 kr.

ARRANgEMENTER fOR BøRN 
BABYMASSAgE - ved Kirsten bendix, Tårnby 
Kommunes sundhedspleje
For forældre og babyer fra 2 måneder. Forældrene bedes 
medbringe et håndklæde eller dyne som barnet kan ligge 
på.
Mandag 7. april kl. 11.15-12.15 (kl. 10.00-11.00 er udsolgt) 
Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris: Voksne 20 kr

KOM Og LAv pÅSKEpYNT - Påskeklip for 
alle
Se udvalget af børnebibliotekets påskebøger og bliv inspire-
ret til at lave din egen påskepynt.
Vi lægger papir og saks frem, så du og dine venner eller fa-
milie kan sidde og hygge jer med at lave påskepynt.
11. april -16. april i åbningstiden. Tårnby Hovedbibliotek og 
Vestamager Bibliotek. Fri adgang uden billetter

KLAp ET KæLEdYR - VED LOuISE 
VInTERbERG OG nIa SawICKI mIKKELSEn
Louise og Nia fra Kastrup Dyrecenter kommer og fortæller 
om forskellige kæledyr og giver gode råd om pasning og 
pleje. Louise og Nia medbringer dyr fra dyrehandlen.
Søndag 13. april kl. 12.00-14.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri 
adgang - uden billetter

vERdENS BOgdAg - HøJTLæSnInG FOR 
bøRn
Vi fejrer Verdens Bogdag med oplæsning for børn hver time. 
Program for dagen følger.
Onsdag 23. april fra kl. 10.00 -16.00. Tårnby Hovedbibliotek 
og Vestamager Bibliotek. Fri adgang - uden billetter

jUST dANcE - JuST DanCE KOnKuRREnCE FOR 
DE 8-13 ÅRIGE
Som optakt til Dansens Dag afholder vi Just Dance konkur-
rence. Med X-box – Kinect.
Kom og vær med og få sved på panden sammen med dine 
venner og vind seje præmier.
Torsdag 24. april kl. 15.00 - 17.00. Tårnby Hovedbibliotek. 
Fri adgang - uden billetter

dANSE-EvENT - DanS FOR DE 8-12 ÅRIGE
Kom og få en svedig og sjov eftermiddag.

se, hvordan man danser breakdance og høre, hvordan man 
rapper og optræder som dj. Indbudte gæster fra den danske 
hiphopscene giver prøver på deres kunnen.
Ved en række workshops kan man få kyndig vejledning og 
selv vise, hvad man kan foran mikrofonen, bag pladespille-
ren eller på dansegulvet.
Det hele sluttes af med en koncert med Dee Pee. MC Dee 
Pee alias Per Pedersen var den første, som bragte hiphoppen 
til Danmark i begyndelsen af firserne. Han blev Danmarks-
mester i breakdance og rapper i Rockers By Choice. Nu har 
Dee Pee fundet tilbage til sine musikalske rødder med en 
lækker og groovy soul- og funkmusik.
Søndag 27. april kl. 12-15.30. Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris: 30 kr.

KONcERT MEd ANNA KRUSE 
Anmelderne er vilde med Anna Kruse og hendes seneste al-
bum Champagne fötter (2013), der fik 5 stjerner i Gaffa, og 
Berlingske kaldte det ”den fuldkomne kombination af sang 
og musik”. 
Nu kan du opleve Anna Kruses bløde stemme og hendes po-
etiske vokaljazz med tydelige spor af svensk visetradition og 
nordisk melankoli. Teksterne er digte af den finlandssvenske 
digter Edith Södergran, der døde som 31-årig i 1923. 
Kom og få en champagneboblende musikalsk jazzoplevelse. 
Vi garanterer, at proppen ryger af! 
Anna Kruse akkompagneres af Nicholas Kingo på klaver, 
harmonika og sav og Jeppe Holst på guitar, steelguitar og 
banjo. 
Tors. 24. april kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

ERiNdRiNgScAfé
ARBEJDSLIV - Kan du huske dengang, vi arbejdede om 
lørdagen? Se nærmere om arrangementet under Stads- og 
Lokalarkivet.
Tirsdag 29. april kl. 14.00-16.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri 
adgang – uden billetter

BOgSNAK - pOLiTiSK ROMAN Af 
LONE ABURAS - LITTERaTuRCaFE VED 
PERSOnaLET
Vi håber I har læst Lone Aburas’ nye bog Politisk roman, så 
vi kan snakke om den i fællesskab. 
Vi udlåner eksemplarer af bogen til interesserede. Den kan 
hentes på Vestamager Bibliotek eller på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Vi vedlægger en anmeldelse.
Ons. 7. maj kl. 17. Vestamager Bibliotek. Gratis billetter

Adhd Og AUTiSME – UdEfRA Og 
iNdEfRA - FOREDRaG VED Jan HaVE 
ODGaaRD
ADHD og autisme er begge vidtgående handicap, der har 
stor betydning både for den handicappede selv og for fami-
lien, undervisere og kollegaer.
Hør Jan Have Odgaards oplæg og få en beskrivelse af den 
ofte uforståelige adfærd, der er karakteristisk ved ADHD og 

autisme.
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Det er Dansens dag, og vi har inviteret en instruktør fra CPH 
dans, som vil vise og lære dig hvordan man danser Funky 
Mix. 
Tag noget løst og luftigt tøj på, og husk dit gode humør.
Tirsdag 29. april kl. 17.00 -18.00 og 18.00 – 19.00. Vesta-
mager Bibliotek. Billetpris: 10 kr.

fOR ALLE i MAj: 

23. maj. Stjerner i natten, Naturskolen. 

KURSUSTiLBUd
Tilmelding
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside 
taarnbybib.plan2learn.dk, hvor du skal oprette dig som 
bruger med din e-mailadresse, hvorefter du kan tilmelde 
dig de kurser, du ønsker at deltage i. Har du ikke en e-
mailadresse, kan du tilmelde dig ved at ringe til os på tlf. 
32460520 eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker 
efter først til mølle-princippet.
Sidste frist for tilmelding er dagen før kurset.
Se kursusprogram for datoer.
Kontakt eventuelt biblioteket for kursusdatoer eller se dem 
på vores hjemmeside taarnbybib.plan2learn.dk

OVERSIGT OVER KuRSuSTILbuD:
• Tænd og sluk for pc én - for begyndere: Hovedbiblio-
teket og Vestamager Bibliotek
• Brug din pc - For begyndere og let øvede: Hovedbib-
lioteket og Vestamager Bibliotek
• Søg og du skal finde - Internettet for begyndere: 
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Google og gmail for begyndere: Hovedbiblioteket
• Sikkerhed på nettet: Hovedbiblioteket
• Borger.dk og NemID - Betjen dig selv på nettet: Ho-
vedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Facebook for begyndere: Hovedbiblioteket
• Brug Facebook til mere: Hovedbiblioteket
• Picasa - Gratis billedbehandling: Hovedbiblioteket og 
Vestamager Bibliotek
• Musik på nettet: Hovedbiblioteket
• Sms på smartphone: Hovedbiblioteket
• Introduktion til smartphones og tablets: Hovedbib-
lioteket og Vestamager Bibliotek
• Ipad for begyndere: Hovedbiblioteket og Vestamager 
Bibliotek

• Lær mere om din ipad - (fortsættere): Hovedbiblioteket 
og Vestamager Bibliotek
• Lær om e-bøger: Hovedbiblioteket
• Slægtshistorie – kilder på nettet. Hovedbiblioteket
• E-boks.dk – dit digitale ringbind. Hovedbiblioteket

STAdS- Og LOKALARKivET

GLEmmER Du nR. 2/2014

hiphOp, pigTRÅd Og ROcK’N’ROLL  – 
PIOnERER FRa amaGER /DEL 
3
Træd videre ind i musikkens verden 
med portræt af musikere, der har star-
tet i bands i Tårnby. Med bands fra 
1960erne og 1970erne bevæger vi også 
ind i en vild tid, hvor ungdommen blev 
meget mere synlig. For forældrene og 
offentligheden var der megen bekym-
ring, men fakta talte for sig selv. De 
unge ville bare gerne være sig selv, 
høre og spille deres egen musik og gå 
til koncert. 
I del 3, om rockpionererne fra Amager, fortæller John Erik 
Madsen fra bandet Las Vegas og Robin Taylor fra bandet It-
zehoe, deres ungdomshistorier.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne og på Plyssen så 
længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig version på 
taarnbybib.dk, gå ind under Stads- og lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer 
du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så 
snart det udkommer.

ERiNdRiNgScAfé

aRbEJDSLIV
Kan du huske dengang, vi arbejdede om lørdagen?
Mange af os har minder om et helt andet arbejdsliv end det, 
der er almindeligt i dag, uanset om vi selv var udearbejden-
de, hjemmearbejdende husmødre eller børn. Du har måske 
også nogle gode fortællinger om din lærlingetid eller et job 
efter skole?
Vi indbyder igen til en hyggelig og inspirerende erindrings-
café for alle interesserede og denne gang vil vi tage ud-
gangspunkt i de arbejdspladser og industrier, der lå her i 
kommunen. Vi holder et lille oplæg om emnet og krydrer det 
med fotos fra lokalarkivets samling.
Kom og del dine erindringer og oplevelser med andre eller 
kom blot og lyt og få bragt dine egne minder til live igen. Du 
kender måske også en som kunne have glæde af at følges 
med dig til arrangementet?
Medbring gerne billeder og andet, der kan illustrere din hi-
storie.
Der vil blive serveret kaffe og te, og der er mulighed for at 
fortsætte snakken efter kl. 16.00 med andre gæster.
Tirsdag 29. april kl. 14-16. Tårnby Hovedbibliotek. Der er 
gratis adgang – uden billetter. 
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Formidlingens svære kunst 
Tretten års tro tjeneste blev det til for mu-
seumsleder inge Dybbro på kastrupgård-
samlingen.

Af Vibeke Wittrup  

Foto: Karin Ott

Inge Dybbro kom til Kastrupgård i år 2000. 
Hun blev ret sent i livet magister i kunsthi-
storie. 

Studierne tog sin tid, fordi Inge dybbro 
undervejs havde mange jobs, men heldigvis 
alle med relation til kunst og kunstformid-
ling. I mange år arbejdede hun med at samle 
materiale til den fjerde udgave af Weilbachs 
Kunstnerleksikon, lige som hun også havde 
opgaver på flere mindre museer og på Sta-
tens Museum for Kunst.

det gav rigtig mange gode og sidenhen 
nyttige kontakter og da også fast arbejde på 
Statens Museum for kunst, da hun i 1994 kun-
ne skrive mag.art. på visitkortet. Efter seks år 
her, var hun godt rustet til jobbet som leder 
af Kastrupgårdsamlingen.

fra idé til udstilling
En museumsleder skal udarbejde fireårspla-
ner til Kulturstyrelsen, så der er lang vej fra 
idéen til en udstilling fødes og til publikum 
ser den færdig. Første skridt er kontakten til 
kunstneren. 

Vil han/hun være interesseret i at udstille 
på Kastrupgård. Er der en passende mængde 
værker. Vil kunsten og huset kunne spille 
sammen og kan man finde en passende ba-
lance mellem kvalitet og økonomi. 

Når det er på plads skal museets bestyrelse 
godkende planen og så kan det praktiske ar-
bejde gå i gang. Samtlige værker, som skal 
indgå i udstillingen skal beskrives og forsik-
res. Sikker transport skal planlægges og det 
skal undersøges om andre museer er interes-
seret i et samarbejde, således at den færdige 
udstilling måske kan komme videre rundt. 

Der skal søges fonde til finansiering af udstil-
lingskatalog, da de midler som Tårnby Kom-
mune og Kulturstyrelsen bevilger bestemt 
ikke rækker hertil.

kunstkataloget - et hjertebarn
Hvis du besøger Kastrupgård og tager et kig 
på de mange smukke kunstkataloger, er du 
ikke i tvivl om, at udarbejdelsen af kataloget 
til hver enkelt udstilling har været et hjerte-
barn for Inge dybbro. de er vidt forskellige, 
men alle meget æstetiske i deres udformning 
og teksterne omkring kunstneren og dennes 
værker er velskrevne og informative. Her bli-
ver kunstformidling til formidlingskunst. Hvis 
kunstneren er nulevende inddrages de gerne 
i udarbejdelsen. 

Den seneste udstiller, Søren Hagen, blev 
så glad for det færdige resultat, at han køb-
te halvdelen af oplaget - flottere visitkort 
kunne han nemlig ikke få. Selv Kulturstyrel-
sen havde de helt store ord fremme i deres 
rapport om museet ved evalueringen i 2011. 
Her fremhæves Inge Dybbros kataloger flere 
gange.

ophængning 
Når værkerne når frem til Kastrupgård er der 
typisk kun nogle dage til udstillingen skal 
åbnes. Også her vil kunstnerne ofte gerne 
selv medvirke. Inge dybbro har således haft 
fornøjelsen at arbejde sammen med mange 
af vores nulevende kunstnere, flest danske, 
men også nordiske.

Det er et større puslespil, at få alt til at gå 
op i en højere enhed. Værkerne skal både 
klæde hinanden og passe til rummet. Man hy-
rer professionel hjælp til selve ophængnin-
gen. Værkerne kan både være tunge, skrøbe-
lige og særdeles kostbare, så det er ikke hvem 
som helst man kan betro denne opgave.

Hvis kunstneren er afdød eller ude af stand 
til at medvirke er det alene museumslederen, 
der afgør placeringerne. De seneste par år 
har Inge Dybbro dog haft en god sparrings-
partner i Mette Mansa, som er den nye mu-
seumsleder.

kontakter, kontakter, kontakter
I kunstverdenen er kodeordet ikke beliggen-
hed, men derimod kontakter. Inge dybbro har 
et kæmpestort netværk og det er den netop 
åbnede udstilling med Asger Jorn og Jørgen 
Rømer et rigtig godt eksempel på. 

Asger Jorn var slet ikke med i fireårspla-
nen, men Inge dybbro blev for et lille halvt 
år siden kontaktet af sine gode venner på det 
berømte grafiske værksted Clot, Bramsen og 
Georges i Paris. De spurgte om hun var inte-
resseret i at låne deres samling af Jorntryk, i 
anledning af hans hundredeårs fødselsdag og 
det kunne hun jo ikke sige nej til. 

Værkstedet har et eksemplar af alle de tryk 
Jorn skabte dernede, så det er en helt enestå-
ende samling. Planlagt var imidlertid Jørgen 
Rømer udstillingen, som er lavet i samar-
bejde med Tønder Museum, hvor udstillingen 
netop har været vist. 

Så måtte der trylles med pladsen. Ved at 
nedtage noget af den permanente samling 
blev det heldigvis muligt. Jørgen Rømers 
værker skal videre til Kunstcenter Silkeborg 
bad, mens asger Jorns samlede tryk kun kan 
ses på Kastrupgård.

Lige op til en ny udstilling åbner hjælper 
alle husets medarbejdere till Her er 
varmester Tommy ved at male et podie 
hvidt. Farverne har Asger Jorn sat sig på.

SiDSTe ChanCe: inge Dybbro 
fratrådte 31. marts og skulle til at 
nyde pensionen, men der er dog en 
sidste chance for at se en udstilling 
og et katalog frembragt og styret af 
hendes hænder. 
Museet har været så heldige, at få 
Inge Dybbro til at være freelance 
kurator på den næste udstilling. Det 
bliver  skulpturer af Hanne Warming.
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Pengene er afleveret rette sted
60.000 kroner fra Socialmara-
thon-løb til børneungeprogram-
met

Overskuddet fra Rotary Kastrups 
traditionsrige nytårsløb, So-
cialmarathon, som blev afvik-
let nytårsaftensdag i 2013, går 
ubeskåret til at gøre tilværelsen 
nemmere for de alvorligt syge 
danske, grønlandske og færøske 
børn og unge, som hvert år bliver 
indlagt på Rigshospitalet

det var en synligt glad leder af 
BørneUngeProgrammet, Charlot-
te blix, som onsdag i sidste uge 
modtog en check på 60.000 kr. 
fra Kastrup Rotary Klub. 

-Vi har gjort regnskabet ende-
ligt op og desuden suppleret lidt, 
så det kunne blive et pænt rundt 
beløb, sagde Rotary Kastrups 

præsident Vagn Søby ved over-
rækkelsen. 

Pengene går til BørneUngePro-
grammet på Rigshospitalet, som 
hjælper alvorligt syge børn og 
unge med at gøre et langvarigt 
hospitalsophold så tåleligt som 
muligt. Rigshospitalet modtager 
hvert år mere end 20.000 alvor-
ligt syge børn og unge fra hele 
landet, inklusive Grønland og 
Færøerne. Ca. to tredjedele er 
børn mellem 0 og 11 år, mens en 
tredjedel er unge mellem 12 og 
20 år. BørneUngeProgrammet er 
helt afhængigt af frivillige gaver.

Kastrup Rotary er allerede nu 
gået i gang med planlægningen 
af Socialmarathon 2014, som på 
trods af navnet også byder på en 
halvmarathon. 

det sociale element er todelt: 

Løberne løber sammen og kom-
mer fælles i mål, og overskuddet 
går til et socialt formål. 

Løbsansvarlig Jens Jørgen Lyk-
kegaard tror på, at det unikke 
koncept i år vil kunne tiltrække 
endnu flere nytårsfriske løbere, 
herunder løbere fra hele landet.

tsp
Tårnby Bladet bragte i udgaven 

januar 2014 en artikel om løbet 
Socialmaraton. Genfind den på 

www.taarnbybladet.dk

BørneUngeProgrammets 
leder, sygeplejerske Charlotte 

Blix, var synligt glad for 
på programmets vegne 

at modtage overskuddet 
fra Rotary Kastrups 

Socialmarathon 2013. Her 
står hun med løbsansvarlig 
Jens Jørgen Lykkegaard (tv) 

og Rotary Kastrups præsident 
Vagn Søby (th).

Vi er medlem af 
Forbrugsforeningen 

af 1886

Tulipaner, forsk. farver pr. bdt. 40,- Tag 3 for 100,-
Sovende påskeliljer. pr. bdt. 10,- 3 for 25,-

Dagens buket 130,- 

Vi modtager alle gængse betalingskort • 
Vi udsteder også gavekort

Kig forbi og bliv 
inspireret af vores 
store udstilling af 

planter til hjem og 
have.

Vi har et stort 
udvalg af 

stauder og andre 
haveplanter

Vi kan skaffe planter 
hjem efter ønske.

Vi binder alle former 
for buketter

Allegårdens Blomster
Tårnbyvej 51, Tlf.: 32 50 40 80

ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 9-17.30, fre. 9-18,  
lør. 9-17.00 og søn. 10-15.
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Bykongen blev 93 år
Torkild feldvoss var borgmester i Tårnby i 
mere end 23 år. han blev ikke valgt til kom-
munalbestyrelsen han stillede op i 1950 og 
1954, men fire år senere gik det bedre

Af Terkel Spangsbo

Der skulle bare 91 personlige stemmer til for 
den 38-årige Torkild, så var den kommunal-
politiske karriere startet. Den siddende borg-
mester, Richard Jacobsen, døde uventet kort 
efter valget og 1. viceborgmester J. Elkjær-
Hansen blev borgmester og 1. viceborgme-
sterposten gik til det yngste medlem af kom-
munalbestyrelsen, Torkild Feldvoss. I 1970 
trådte Elkjær tilbage og en epoke begyndte.

I skriftet Glemmer du, som udgives af lo-
kalhistorisk Samling, fortæller Torkild Feld-
voss selv om sin opvækst i Års:

- Min fader (Johannes Feldvoss) var lærer 
og socialdemokrat og arbejdede sammen 
med sognefogeden, en glarmester, en sme-
demester og andre gode folk – og Johannes 
Feldvoss blev også medlem af sognerådet.

Torkild Feldvoss fik syn for arbejderkam-
pen, da hjemmet blev fyldt med gestikule-
rende slagteriarbejdere, som truede med 
strejke. Han fik sin første ”belæring” om ar-
bejdskamp, fagforeningsspøgsmål og politi-
ske problemer af sin fader.

I en socialdemokratisk valgavis fra 1946 
begrundede Torkild Feldvoss selv, hvorfor 
han blev og var socialdemokrat.

- Fordi jeg ved, at Socialdemokratiet i mere 
end 50 år har være drivkraften i det økono-
miske og sociale fremskridt og fordi Social-
demokratiet er den eneste mulighed for en 
konstruktiv politik til gavn for det jævne folk 
og ungdommens fremtid.

bygherren
Tårnby Kommune var præget af socialt bo-
ligbyggeri og Frie Børnehavner dominerede 
institutionsområdet til langt efter Torkild 
Feldvoss trådte af som borgmester. det var 
opgangstider.

Feldvoss stod i spidsen for kommunen fra 
1970, hvor en ny kommunalreform trådte i 
kraft. det var en vigtig og begivenhedsrig 
periode, hvor Tårnby gennemgik en markant 
udvikling med ganske mange nye investerin-
ger blandt andet Kastrup Strandpark og lyst-
bådehavnen samt Travbaneparken.

der var ikke meget, som gik Torkild imod. 
Men et foreningshus i en nedlagt cigarfabrik 
på Løjtegårdsvej var ikke hans kop te. Lille-
broderen Poul Feldvoss havde lært den nye 

fritidslov i detaljer og med en 75 procents 
regel (kommunal husleje dækning) i baglom-
men blev huset en realitet. Ved indvielsen 
talte daværende kulturminister Niels Mathi-
assen varmt om initiativet og på en stadig 
eksisterende smalfilm ses Torkild Feldvoss’ 
sammenbidte mine.

Nogle år senere var han dog generøs til 
over borgmesterskrivebordet at bevilge en 
sightseeing bustur med sig selv som guide til 
50 teater-unge, som var på sommerkursus i 
de rustikke lokaler. Ved passage af forenings-
huset kom der et ”gammelt bras” ud af mun-
den på den ellers meget kontrollerede borg-
mester – og hele bussen buhede.

ingen aprilsnar
Ved en anden lejlighed, hvor en lokalavis, 
Ama’r Weekend, skulle udkomme en 1. april 
forsøgte denne journalist at lokke Torkild 
Feldvoss med på en aprilspøg om, at Tårnby 
Stadion skulle omdannes til kolonihaver. et 
af Torkild Feldvoss’ projekter var et nyt sta-
dion til Kastrup Boldklub, da de rykkede op 
i 1. division – og nu var de på styrtløbskurs 
på vej ned i tabellen – så måtte de jo af med 
stadion igen.

Han ville ikke modsætte sig spøgen (?), 
men deltage ville han heller ikke. når han 
senere omtalte ”samarbejdet” med under-
tegnede, var det hans opfattelse, at jeg havde 
bedt om lov og fået hans godkendelse – men 
at han også ærgrede sig lidt over, at han ikke 
deltog.

Han blandede sig ikke - i al fald  ikke åben-
lyst - i politikken i Tårnby efter sin afgang. 
Kom til nogle partimedlemmers ærgrelse 
ikke meget i foreningen. Han gik i stedet i 
jazzklub og ville ikke køres hjem.

Han tog bussen.

Torkild Feldvoss på borgmesterkontoret 
med et fotografi af sin far, Tårnby 
Kommunes leder af skolevæsenet fra 1938 
til 1963 Johannes Feldvoss, i baggrunden. 
Fotograferet 30. august 1983.  
Foto: KT Posten og Tårnby Kommunes 
Stads- og Lokalarkiv.

Torkild Feldvoss fremviser glad 
et af sine byggeprojekter, den 
nye lystbådehavn. Fotograferet i 
september 1988. 
Foto: KT Posten og Tårnby 
Kommunes Stads- og Lokalarkiv
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Fra vores store udvalg:
Første pris er for en almindelig størrelse, 
den anden er til en familie.
Italienske Pizza alle med tomat og ost:
FIORENTINA kødsauce eller shawarma, 
skinke, champignon  ....................65,- 125,-
PROSCIUTTO skinke  ................ 55,- 105,-
ITALIANA kødsauce, løg  ............59,- 114,-
MARGHERITA  ............................49,-   90,- 
MILANO skinke, pepperoni  .......59,- 114,-
JAMAICA rejer, ananas  ...............59,- 114,- 
ROMA skinke, paprika  ................59,- 114,- 
CALZONE 1 skinke, champignon  .......59,- 
MEXICANA 2 kødboller, kødstrimler, 
grønpeber,champignon, chili .......65,- 125,- 
UFO (INDBAGT) skinke, rejer, asparges 71, 
NAPOLI 1 kylling, grøn peber,  
                  bacon, basilikum  .......65,- 125,- 

A la carte
Til alle retter kan vælges mellem pommes 
frites, bagt kartoffel eller råstegte kartofler
SHAWARMA RET med pommes frites/hum-
mus, salat, dressing og 2 stk. pita  ........89,- 
ENTRECOTE grillet oksefilet med pommes 
frites eller bagt kartoffel, salat, bearnaise-
sauce  ..................................................129,-
GRÆSK BØF 2 stk. bøf med salat, pommes 
frites og 2 stk. pita  ...............................75,-
½ GRILL KYLLING med salat, pommes 
frites, dressing  .....................................69,-

Frokost tilbud
ALLE ALM. PIZZAER 

(frokost størrelser) fra 49,

FROKOST BØF ell.
OKSEFILET 
m/ pommes frites & bearnaisesauce

KUN 59.-

Carlsberg Fadøl
Fra 25.-

Prøv vores BERØMTE 

PASTA SALAT med kylling, tun, 
shawarma

KUN 49,-

Udbringning fra kl. 13 til kl. 21.45. 

Gebyr 5,- ved betaling med  
Dankort ved udbringning! 

Kørsel fra 30,- ved køb over 100, -

OBS: Frokost tilbud udbringes ikke!

NYHED (alle dage)

Stegt flæsk
m/ hvide kartofler og persillesovs

KUN 69,-

Frokosttilbud mandag til fredag kl. 12 til 16 

Frokost-tilbud gælder kun ved afhentning!

Åbningstider: Alle dage kl. 12-22
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på mindre end to år har en ildsjæl skabt 
Skuespillerakademiet, en forskole til pro-
fessionelle teateruddannelser

Af Vibeke Wittrup 

Foto: Karin Ott

Over et prosaisk Lidlskilt ses en smuk fabriks-
bygning og adgangen til Skuespillerakade-
miet foregår da også i bedste new yorkerstil 
ad en udvendig ståltrappe.

Indenfor bliver vi hjerteligt modtaget af 
akademiets stifter og leder Troells Toya, der  
brænder for sit projekt.

- Vi startede uden lokaler og uden kapital, 
men allerede ved en foreløbig omtale be-
gyndte tilmeldingerne at strømme ind og så 
faldt vi over lokalerne i fabriksbygningen. 

- I første omgang lejede vi kun 2. sal og gik 
i gang med en omfattende istandsættelse. 
Kursusgebyrer fra de kommende elever blev 
brugt som udbetaling. det var hårdt arbejde 
og pengene var små, men venner og kom-
mende elever hjalp til. 

1. august 2012 åbnede den nye teater-
skole, som fremstod i et råt look, men med 
masser af West Side Story-charme og hurtigt 
kunne man udvide med en rigtig teatersal - 
Forscenen - hvor eleverne kan opføre fore-
stillinger med publikum.

optagelsesprøver
- Vi holder optagelsesprøver og tager en 
grundig samtale med de kommende elever. 
En drøm om at blive kendt er ikke det rette 
udgangspunkt, det er derimod en brændende 
lyst til skuespillet og en vilje til hårdt arbej-
de, disciplin og personlige ofre. 

- Det er også vigtigt at se i øjnene, at det 
er en usikker branche, hvor man kan møde 
mange skuffelser og nederlag.

- På skolen ønsker vi at give eleverne et 
solidt fundament i forskellige dramateknik-
ker, forskellige former for dans, stagefight, 
meditation, sang og retorik. Mange af vores 
elever fra efterårssæsonen er lige nu i gang 
med optagelsesprøver til en af Danmarks tre 
teaterskoler eller Musicalskolen i Fredericia. 
lige nu er 34 elever i gang med uddannelsen. 
I et lokale undervises et fortsætterhold af en 
svensk gæstelærer, instruktør Ola Hörnling.

En ung pige, Simone Harvald er i gang med 
en monolog, som meget fint illustrerer, hvor 
intenst og sårbart arbejdet er. 

I et andet lokale får et hold helt nye elever 
sangundervisning af Pernilla Petterson. en 
ung pige med en smuk stemme skal forsøge 
at give sin stemme en metallisk klang. 

Det er fascinerende at overvære, ren Ma-
ster Class.

På besøg på drømmefabrikken lige over Lidl

Drømmen om en oscar lever
Vi får lov til at låne et par elever. 
Marcus Borg på 21 år henter vi 
på holdet, som er startet for to 
uger siden. 

Marcus er dog slet ikke uden 
erfaring. Han har spillet med på 
eventyrteatret og i Oliver Twist 
på Folketeatret, men hvor kom 
lysten fra? 

Marcus afslører, at æblet ikke 
er faldet langt fra stammen. Søn 
af operasangerinde Gitta-Maria 
Sjøberg og en komponistfar, et 
hjem med masser af musik og 
teaterliv  og Marcus må erkende, 
at han lige fra barnsben, har el-
sket at være på. 

- Jeg er en rigtig sceneluder, 
siger han med et skævt grin. er 
det drømmen om at blive kendt 
der driver ham? - Njah - aner-
kendt er måske et mere rigtigt 
ord, men drømmen om en Oscar 
lever da, siger Marcus med et 
endnu skævere grin. 

afslag en oplevelse
Lotte Bøllehuus har en helt an-
den tilgang end Marcus. Hun har 

været i gang med to forskellige 
uddannelser, men har hele tiden 
tumlet med tankerne om skue-
spillerfaget, men hvordan kom-
mer man i gang, når man slet 
ikke er kendt med den verden. 

Da muligheden for at starte på 
Skuespillerakademiet opstod, 
sprang hun til. Lotte gennemgik 
forskolen i efteråret og har gjort 
sin første erfaring med optagel-
sesprøver på flere teaterskoler. 

- Det var en kæmpeoplevelse 
selv om det blev et afslag. Jeg 
gik derfra med en enorm glæde 
i kroppen og bestyrket i at gå vi-
dere, prøve igen, siger hun.

- Jeg brænder måske ikke helt 
så meget, som nogle af de andre 
og det kan jeg godt misunde 
dem - til gengæld får jeg hver 
eneste dag noget som udvikler 
mig som menneske og som jeg 
kan bruge i mange andre sam-
menhænge.

Troells, som har lyttet med, si-
ger at man aldrig kan vide, hvor 
hårdt man bliver angrebet af 
teaterbacillen og en gang ramt 
altid ramt, så lotte kommer må-

ske til at brænde endnu mere for 
drømmen. 

- Vi er heldigvis enige om, at 
en god, sund og realistisk jord-
forbindelse er vigtig, siger Tro-
ells Toya.

Provokeret af fotografen giver 
Marcus og Lotte os lige en lille 
privatforestilling på Forscenen 
i en af dramateknikerne og det 
gør de bare godt. 

Skuespillerakademiets leder Troells Toya er 
selv uddannet skuespiller og havde i mange 
år ment, der manglede en forskole, som 
hjælp til unge skuepilleraspiranter før de 
krævende optagelsesprøver. 

Marcus er lige nu med i Studenterrevyen og planen er at gå til 
optagelsesprøve på en af de svenske teaterskoler  i løbet af 
marts måned. Lotte deltager på fortsætterholdet og er vild med 
sin svenske instruktør. 
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Mobil Frisør
Kører nu kun i weekender

Dame
Klip  450 kr.
Klip & vandondulation  750 kr. 
Permanent inkl. klip  750 kr.
Striber i toppen  300 kr.
Striber i hele håret fra  600 kr. 
Farve i bund  400 kr. 
Farve i hele håret fra  600 kr.
Farvning af bryn og vipper  150 kr.

Gitte Quest, frisør
26 36 36 04 eller
31 34 36 04
mail@gittequest.dk
www.gittequest.dk
Ring og aftal en tid
Kører kun i weekender

Herre  
Klip  350 kr.
Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

Børn   
Klip 0-11år  200 kr. 
Konfirmation/ 
festopsætning fra  1500 kr.

Også påsætning af hår, 
almindelig opsætning 
samt til bryllup inkl.  
1. prøveopsætning, 

konfirmations/
festopsætning.

KøRSEL 100 kr.
(inklusiv kørsel  
indenfor 2770)

nyT

Kære fantastiske kunder, beklager dybt der har 

været sket en fejl med mit telefon nummer, og 

derfor har jeg ikke kunne ringe tilbage til jer, 

har etableret et midlertidigt telefon nummer 

således i kan få fat i mig igen.

Beklager rigtigt meget og godtgør ved de 

første 10 henvendelser med en GRATIS 

shampoo og conditioner.

Inner wheel på vej frem
mere støtte til kvinder og børn

 
10. januar i år var det 90 år siden 
at Inner Wheel blev startet og 
siden har dette netværk for kvin-
der spredt sig over mere end 100 
lande og med mere end 100.000 
medlemmer. netværket arbejder 
bl.a. med humanitære opgaver 
rettet særligt mod kvinder og 
børn. I Danmark har medlemstal-
let i en årrække været stagne-
rende, men nu synes der at være 
fremgang.

Kastrup Inner Wheel Klub er 
også med på den positive bølge 
og har netop optaget et nyt med-
lem Marianne Gam.

- Muligheden for at løfte i 
flok og gøre noget for nødstedte 
kvinder og børn er en stor mo-
tivationsfaktor for mig, siger 
Marianne Gam og fortsætter -og 
bedre netværk end dem, der de-
ler denne motivation kan man 
vel næppe få, siger Kastrup Inner 
Wheels præsident.

I en tid med mange valg, en 
presset hverdag og store pro-
blemer for kvinder og børn såvel 
i danmark som globalt, er In-
ner Wheel et sted hvor man kan 
skabe et fantastisk netværk og 
samtidig medvirke til bedre vil-
kår for kvinder og børn overalt, 
siger præsident for Kastrup Inner 
Wheel Annette Mortensen.

Klubben er aktiv på flere fron-
ter og nye kommer til. aktuelt 
har klubben et fadderbarn og 
medvirker ved årsindsamlingen 
i danmark, hvor man sidste år 
samlede mere end 200.000 kr 
ind til Julemærkefonden

- Vi håber selvfølgelig på at 
indsamle et endnu større beløb i 
år til en ligeså god sag.

Møderne afholdes 3. mandag i 
hver måned på restaurant Airpub, 
Kastruplundsgade, blandt andet 
med spændende foredrag.

Præsident Annette Mortensen giver blomster og byder Marianne 
Gam velkommen som nyt medlem i Kastrup Inner Wheel.

Er du jobsøgende?  
få hjælp på biblioteket  
til nyt job

Tårnby Kommunebiblioteker til-
byder nu hjælp til jobsøgende. 
Du kan få hjælp til:
-  At oprette et CV på Jobnet
- At søge efter relevante jobs i 
forskellige jobdatabaser
- At komme i gang med at skrive 
en ansøgning
- At skrive et CV
- At sende ansøgninger 
elektronisk

Tilbuddet er udviklet i 
samarbejde med Tårnby 
Kommunes Jobcenter og 
skal ses som et supplement til 
de tilbud, som de jobsøgende 

allerede 
får gen-
nem 
Jobcen-
teret, fag-
foreninger 
m.v. det er 
et frivilligt 
tilbud og 
t i l m e l d i n g er ikke 

nødvendig. 
Første gang tirsdag 
1. april kl. 13-15 og 

herefter hver tirsdag 
på samme tidspunkt. 

Tårnby Hovedbib-
liotek, Kamillevej 

10. 
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Vi er det ikke,
  men vi kan det 
       - alt det grove

Aut. vvs-installatør
Osbæck ApS

v/Søren Løvgreen

Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

• 32 51 43 07 •

Naturgas
Vand

Toilet etc.
Varme Festlig Faglig Første Maj 

på Saltværksvej fra kl. 08

Politiske taler:
Karen Hækkerup

Özlem Cekic
Johanne Schmidt-Nielsen

Cirkus Panik for børn  
og barnlige sjæle

Se mere på hjemmesiden

Tarok traver nu på dvd
Tårnbybladet udlodder i samar-
bejde med Regner Grasten film 
tre dvd’er med filmen Tarok - 
grib drømmen mens du kan.

Tarok er historien om familien  
laursen og deres fantastiske 
travhest Tarok. den smukke  
hingst blev på grund af sin røde 
farve og  fire hvide sokker og  
den succes og udstråling den 
havde på banen et nationalt 
samlingspunkt. I folkemunde og 
på avisernes forsider fik den et 
kælenavn. Kan du huske, hvad 
det var?

Deltag i konkurrencen
Send os en mail mærket Tarok 
til redaktionen@taarnbybladet.
dk. Skriv Taroks kælenavn i mai-
len og send til os senest tirsdag 
8. april. 

Vi trækker lod og sender be-
sked, hvis du har vundet. 

Hvis 
du vinder skal du 
selv hente dvd’en hos os på re-
daktionen

vw

Tårnby eller 
Jammer
Flest fraflyttere vender hjem 
til Tårnby
Den største andel af fraflyttere, 
som efter endt uddannelse ven-
der tilbage til hjemkommunen 
findes i Tårnby, viser ny analyse 
fra KL’s nyhedsbrev Momentum.

analysen har fulgt alle de 
børn, som blev født i 1979 og 
har været væk fra deres op-
rindelseskommune i mindst to 
sammenhængende år, siden de 
afsluttede grundskolen. Og tal-
lene dækker over, hvor mange 
af dem, der var flyttet tilbage 
til hjemkommunen pr. 1. januar 

2013, hvor de var blevet 33 år.
Tårnby er altså den kommune, 

hvor den højeste andel af fra-
flyttere vender tilbage til hjem-
kommunen - nemlig hele 22,5 
procent. Lige efter Tårnby finder 
man Jammerbugt Kommune, 
hvor 20,1 procent vender hjem.

I den anden ende af skalaen 
har vi Læsø Kommune, hvor 
kun 4,5 procent tager tilbage til 
hjemøen. 

- Man opsøger først og frem-
mest et miljø, man kender, me-
ner Thorkild Ærø, der er direktør 
i Statens byggeforskningsinsti-
tut, han forsker bl.a. i flytninger.

tsp
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A

2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Salonkultur og kunst i 
Kongelejligheden
guldaldertidens salonkultur 
blev genoplivet for en aften i 
bryggergårdens kongelejlighed

Af Vibeke Wittrup

Unge kunstnere var gået sammen 
om at genoplive 1700-tallets sa-
lonkultur. Salonkultur er ifølge 
Encyklopædien - Selskabeligt 
samvær i et privat hjem, hvor 
husfruen og en kreds af venner 
konverserer om litteratur, kunst 
og politik, deklamerer, musicerer 
eller spiller teater.

rummene i bryggergårdens 
Kongelejlighed blev brugt til 
kunstværker af eksperimente-
rende karakter - alle med en el-
ler anden relation til mad. en 
videoinstallation i et rum, en 

skulptur sat op af Leonora Kristi-
ne Aunstrup i brøddej i et andet. 
En levende installation med Ma-
rie-Louise Andersson, som selv 
udklædt som et lille løg sad over 
for en kæmpe bunke store løg og 
skrællede løg i meget lang tid i et 
flot oplyst rum og endelig var der 
i den store sal dækket op til et 
sansemåltid (se foto på forsiden).

babette med sopran og tromme
Den smukke bordopdækning og 
den stemningsfulde belysning 
med krystalglas og masser af ste-
arinlys i store gamle stager skab-
te en forventningsfuld stemning. 
barbara amalie havde skabt in-
stallationen. nogle af de nysger-
rige besøgende fik lov til at sidde 

til bords og blev ført igennem en 
sansemættet middag a la babet-
tes Gæstebud af sopran Katinka 
Fogh Windelev og Rune Kiels-
gaard, som akkompagnerede på 
trommer. 

Måske ikke fransk gourmet-
mad, men en anretning for alle 
sanser. For øjnene grøn drik i 
krystalglassene, chocking pink 
dampende varme ris, havblåt salt 
og for ørerne den improviserede 
lyd af smuk sang og inciterende 
trommer.

Der var mødt rigtig mange nys-
gerrige op til det spændende ar-
rangement. Heldigvis også nogle 
glade gutter, som i køkkenet ud-
delte smagsprøver på øl fra de-

res lille hobbybryggeri Westend. 
Det var vel på Bryggergården det 
foregik.

Salonkultur og Chr. vii
Salonkulturen opstod i Frank-
rig i 1700-tallet. Fænomenet 
kom også til danmark. de mest 
kendte var Charlotte Schim-
melmann, som holdt salon for 
billedkunstnere i det Schim-
melmannske Palæ, nu Odd 
Fellowpalæet, Friederike Brun 
holdt litterær salon på landste-
det Sophienholm - nu kunst-
museum - og Kamma Rahbeks 
saloner for tidens forfattere i 
Bakkehuset på Fredriksberg - 
nu museum.

Kongelejligheden blev fra 
midten af 1700-tallet og frem 
til begyndelsen af 1800-tallet 
brugt til jagtmiddage for Chri-
stian VII, når han var på konge-
jagt på Amager.

Rammen for salonen var 
den i nogle sammenhænge 
kritisk forfaldne, men i denne 
sammenhæng dekadent 
forfaldne kongelejlighed i 
Bryggergården et rigtig godt 
valg.

Det var måske ikke fransk gourmetmad, som nogle af de 
besøgende i Kongelejligheden fik at smage, men der var til 
gengæld noget for alle sanser.

Bliv medlem af Tårnby Bladforening  
- ring dlg. mellem kl. 9 og 12 på 32 509 290
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Clairvoyant kommer til Solgården
en spændende eftermiddag 
med klarsyn og mødet med de 
afdøde i Solgården 

Det kendte medie/clairvoyant Kit 
liesel dalager kommer til Solgår-
den og vil demonstrere sine spe-
cifikke medfødte evner, som hun 
bruger i dit daglige virke som 
selvstændig clairvoyant.

Langt de fleste kan nok til-
slutte sig, at der er mere mellem 
himmel og jord, end vi lige umid-
delbart kan se. alligevel er det 
nok de færreste, der tror, at man 
rent faktisk kan komme i forbin-
delse med de afdøde.

Kit har haft mange forskellige 
oplevelser med den åndelige 
verden siden barndommen.  det 
med at have kontakt med den 
åndelige verden og videregive 
beskeder fra den er noget, som 
altid har fyldt i Kits liv. Det er en 
adgang, som ikke alle menne-
sker har og som medfører et mo-
ralsk og etisk kodeks, der følges 
strengt.

Det vil sige. at Kit ikke stiller 

ind på mennesker der ikke har gi-
vet lov og Kit ser heller ikke syg-
dom, død og ulykke, da det heller 
ikke er etisk korrekt.

ro efter kontakt med afdøde
Kit laver clairvoyance på mange 
forskellige mennesker daglig og 
det kan være mange forskellige 
problemstillinger, såsom job/
kærlighed/bolig eller håndtering 
af krise, tab og traumer. 

De fleste vil gerne vide noget 
om deres fremtid og der afleve-
rer Kit specifikke beskeder frem-
adrettet. 

Nogle har også mistet pårø-
rende og har ikke fået afsluttet 
forholdet. det giver dem ro til at 
få kontakt/besked fra de afdøde.

Kit laver også clairvoyance på 
børn/voksne, par og firmaer med 
specifikke beskeder til den en-
kelte.

Kit har som speciale, at hun 
renser huse for ånder/afdøde - 
ja faktisk er der næsten ikke det 
sted, hun ikke har renset. efter-
følgende lægger hun beskyttelse 

over stedet, hvilket giver ro.
tsp

Torsdag 3. april kl. 13.30. 
Tilmelding i caféen i 
Solgården, Nordmarksvej 90.

Kit Liesel Dalager, der er 
medie og clairvoyant, gæster 
Solgården i april. Det skulle 
nok give mulighed for at få 
besked om dette og hint.

Du kan læse Tårnby Bladet før alle andre - hvis du er tilmeldt 
nyhedsbrevet - se www.taarnbybladet.dk

SuperBrugsen 
støtter lokalt
- du bestemmer hvad

- I SuperBrugsen arbejder vi for 
at styrke fællesskab og lokal-
samfund. Derfor støtter vi årligt 
9-12 projekter med økonomisk 
hjælp, siger uddeler Kristian 
Jensen.

- Alle kan søge om støtte, og 
formålet kan være alt fra en ny 
bålplads til spejderne, nye mål 
til fodboldklubben, trafikveste 
til børnehaven, forskønnelse af 
byens gadekær eller udflugter 
for ældre. Alle tanker og idéer 
er velkomne, så længe de er til 
glæde for de fleste og ikke har 
relationer til et politisk parti.

Ansøgningsskemaet kan 
hentes i kiosken SuperBrugsen 
på Tårnby Torv og udvalgte an-
søgere får direkte besked. Alle 
udvalgte projekter er sikret 
et minimumsbeløb. Kunderne 
stemmer om fordelingen!

SuperBrugsen Tårnby Torv 
holder årsmøde for medlem-
mer mandag  7. april kl. 19 i 
butikken. begrænset antal ad-
gangskort kan afhentes i kiosk-
afdelingen.

På mødet vil der være en let 
gratis anretning + en lille over-
raskelse fra uddeler Kristian 
Jensen til deltagerne!

bliv medlem i Tårnby bladforening
Tårnby Bladforening har til formål at skabe grundlag for skriftlig kommunikation og information 
kommunes borgere imellem, blandt andet gennem Tårnby Bladet og www.taarnbybladet.dk. 
Kommunikationen og informationen skal bygge på et folkeligt og kulturelt grundlag. 
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permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

K A S T R U P G Å R D S A M L I N G E N

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ONS 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG

KASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL KASTRUP ST.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

27.03—09.06 2014
www.kastrupgaardsamlingen.dk

tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket

kastrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til kastrup st.

jørgen rømer  
grafik

asger jorn  
grafiske værker udført i værkstedet 

Clot, Bramsen & georges i Paris

Noget at gå til på kastrupgårdsamlingen i april, maj og juni

Grafisk forår 
- Jorn og 
Rømer

Af: Mette Sandhoff Mansa, Kastrupgårdsamlingen 
Fra torsdag  27. marts – søndag  9. juni 2014 
viser Kastrupgårdsamlingen  hele to grafiske 
særudstillinger.  De to udstillinger er meget 
forskellige, og der er også tale om kunst ud-
ført i forskellige grafiske teknikker: litografi, 
træsnit og diverse former for syregrafik.

Asger Jorn  
Asger Jorn ville være fyldt 100 år i 2014. Ka-
strupgårdsamlingen deltager i fejringen ved 
at vise en stor udstilling af de litografier og 
træsnit, som Jorn udførte på trykkeriet Clot, 
Bramsen & Georges i Paris fra 1966-72. 

Jorn var den evigt søgende og eksperimen-
terende kunstner. Han begyndte at arbejde 
med grafikken allerede i 1932. De tidligste værker var linoleumssnit og raderinger, siden 

litografier og akvatinte, og de seneste år kom 
træsnittene til. Han afprøvede alle kendte 
og ukendte trykmetoder, men sammen med 
Bramsen blev der først og fremmest eksperi-
menteret på stenen, med litografiet, senere 
også med træsnit. Det var især prøvetryk-
ningen, alt det der gik forud for de egentlige 
oplag, der interesserede dem. Derfor findes 
Jorns grafiske værker kun i meget små oplag, 
mens der ofte er mange prøvetryk. 

Jørgen Rømer
Museets anden grafiske udstilling er med 
kunstneren Jørgen Rømer (1923-2007). 

Jørgen Rømer var ansat ved Kunstakademi-
ets Fotografisamling, men knytter i perioden 
1957-60 kontakt til miljøet omkring Eks-
skolen (Den Eksperimenterende Kunstskole). 
Rømers tilgang til syregrafikken var undersø-
gende, og hans utallige forsøg banede vejen 
for et selvstændigt kunstnerisk formsprog, 
hvor billedet opløses til strukturer med frag-
mentariske henvisninger til det sete.

Det stoflige var vigtigt for Rømer. Zink- el-
ler aluminiumspladen blev genstand for en 
lang proces af forskellige behandlinger og ved 
at udnytte de små overgange i de grå toner 
fra det dybsorte til det lysende opnåede Jør-
gen Rømer en rig kolorit i det sort/hvide tryk, 
der kendetegner hans værker. 

Udstillingen med Jorns grafik omfatter knap 60 tryk. 

Tårnby Bladets format yder ikke kunstværkerne retfær-
dighed. Jørgen Rømers grafik skal ses i fuld størrelse 
på Kastrupgård.
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Noget at gå til i april, maj og hele sommeren

Bladets fotograf udstiller på Plyssen
Birthe Strathe, Rodolfo 
Beth og Karin Ott udstiller 
indtil 13. april på et påske-
pyntet Udstillingscenter 
Plyssen

En af Tårnby Bladets fotografer, 
Karin Ott, maler ved siden af 
fotograferingen og blander gerne 
de to medier.  I maleriet arbejder 
hun mest med akryl med store 
flader, der er inspireret af den 
iranske miniaturekunst. 

Tårnby Bladet har set kvalite-
ten i Karin Otts billeder og har 
knyttet hende til bladet.

Birthe Green Strathe startede 
undervisning hos kunstmaler Ste-
fanie Woschek i Rørvig og senere 
hos Danny Rasmussen på Frede-
riksberg. Det er blevet til en del 
malerier, blandt andet portrætter 
af de Amerikanske Præsidenter 
Obama, Clinton og Kennedy.

Rodolfo Beth har været ansat 
på Statens Museum for kunst. 

Efter pensionering gik han selv i 
gang med penslerne og viser nu 
billeder i såvel olie som akvarel.

Skiftedag sidst i april
Fra 26. april udstiller Tina Som-
mer Hermann, Dorthe Taxbøl og 
Lis Andersen og hendes elever.

Tina Sommer Hermann er gra-
fisk tegner på forskellige blade. 
Hun udstiller flotte og spændende 
voksmalerier. Hun er facineret af 
de mønstre og farver, der kom-
mer frem, når hun står og arbej-
der med den varme voks, som 
hun smelter på kraftig karton  
med blank overflade. Hun bruger 
et strygejern, kaldet malejern, og 
en varmeplade. Desuden bruger 
hun pensler, stempler, papir og 
andre redskaber til at få forskel-
lige effekter frem i maleriet.

Dorthe Taxbøl  udstiller ma-
lerier, hvis udtryk altid tager 
udgangspunkt i det naturalistiske 
med en koloristisk og positiv 
indfaldsvinkel. Mennesker og 
landskaber findes ofte i hendes 
motiver. 

Lis Andersen udstiller selv og 
præsenterer samtidig nogle af 
sine elever, der viser sæsonens 
resultater på lærred.

Fra 3. maj udstiller malerele-
ver fra AOF resultatet af vinte-
rens arbejde. Desuden fortsætter 
mange af de faste udstillere og 
der er nye skrifter på læsebordet. 
Se i øvrigt Tårnby Kommunes 
informationsanonce, med flere 
detaljer om udstillingerne. 

Plyssen er åben hver lørdag-
søndag kl. 13-16. Gratis 
adgang.
Plyssen er lukket i påsken fra 
17.4-21.4.

Underholdning
Søndag 6. april kl. 14.00: 
Ullerup Line-Dancers giver 
opvisning.

Karin Otts fotos er spændende på grund af de særlige vinkler hun finder til motivet. 
Fotografiernes titler kombineret med motivet giver beskueren noget at tænke over. 
Her: Time heals all wounds.

I Påsken åbner Blå Base ved Kastrup havn sæsonen
Blå Base holder åbent i alle 
weekender og skoleferier 
fra Påske og indtil uge 42 
fra kl. 10-16
Alle dage, hvor der er åbent, vil 
den Blå Base være bemandet 
med en studentermedhjælper, 
som laver aktiviteter, der skal 
inddrage publikum og give gode 
oplevelser. Det kan være fif til 
at stryge rejer, gode råd til årets 
hornfiskeri eller hvordan man 
fanger en krabbe.

Blå base er for både børn og 
voksne, stavgængere, fritidsfi-
skere og andre nysgerrige sjæle 
– så kig kig endelig forbi. 

Fra den Blå bases dagbog
Nogle hilsner fra glade besøgende 
på Tårnby Naturskoles satellit, 
Blå Base, i Kastrup Havn i 2013:

- En hyggelig krabbe/fisketur 
kun 3 faldt i vandet…. Skotten

- Tak for en dejlig dag i wa-
ders! Vi er høje på rejer og flad-
fisk, og kommer snart igen!! 

-  En lokal fisker har desuden 
sat 2 pigvarer ud i hyttefadet – 
en på ca. 30, og en på 20 cm!

- Vi lavede krabbesuppe og 
tømte rusen. Endnu en hyggelig 
dag ved Den Blå Base – Anna

Krabber hører til dagligdagen på Blå Base i den ny lystbådehavn
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Friluftshuset 
... har offentligt åbent klokken 09:00 
– 15:00 på hverdage og klokken 10:00 – 
16:00 i weekenderne.

Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent
Alle weekender og helligdage
Alle dage i uge 16 + 2. påskedag lørdag 
12.  til og med mandag 21. april.
29. maj - 1. juni. (Kr. himmelfartsferie)
Alle dage fra 30. juni - 10. august (som-
merferie)
Alle dage i uge 42 (efterårsferie)

Åbningstider
Feb. - mar: kl. 10-16
Apr. - sep: kl. 10-17
Okt. - nov: kl. 10-16

Noget at gå til i naturen netop nu i april

Kyllinger og Birkesaft
De små kyllinger klækker til påske. I 
påsken kan du derfor komme herud til 
Naturcenter Amager og holde en lille 
kylling i din hånd 
Du kan høre historien om hvordan den kom 
ind i et æg, og efter følgende kom ud igen.

Fra Naturcenter Amager kan du også 
smage helt frisk birkesaft. Netop nu, altså 
tidligere end normalt pga. den varme vinter 
trækker birketræerne rigtig meget vand op 
i deres stammer så de har masser af energi  
når bladene skal springe ud. Den saft tapper 
skovhjælperene ud af birketræerne, så der er 
smagsprøver ved naturcenteret.

Det er meget nemt selv at tappe birkesaft. 
Klip en lille gren på træet over, stik enden ned 
i en flaske og bind flasken til grenen. Vent 
en dags tid og du har frisk birkesaft lige til at 
drikke fra flasken. 

Orienteringsløb
Den 5. april, kommer AMOK (Amager Ori-
enterings klub) herud og afholder den årlige 
”findvej dag”. Det er en glimrende mulighed 
for at blive introduceret til orienteringsløb  og 
få en frisk dag ude i naturen. Fra Naturcenter 
Amager har vi 3 anlagte ”find vej spor” som 
AMOK har lavet. 
Lørdag 5. april klokken 13 – 15. Der er fine diplomer til 
dem der ”Finder vej”. 

Fugle i april på eller over Vestamager
Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole 

Viber, strandskader og sanglærker er ankom-
met. De ses jævnligt herude, men de to før-
ste arter har en ynglesucces som nærmest er 
lig nul. Det skyldes en stor rævebestand, som 
til stadighed stresser eller æder alt, hvad de 
finder af afkom af jordrugende vade- eller an-
defugle. Og hvad ræven ikke finder, det klarer 
skader og krager. 

En af Europas største fugle, tranen, kan 
både høres og ses, når den i flokke på 50 
eller flere, undertiden også mindre flokke, 
overflyver området. Det er især det østlige 
Danmark, som tranerne trækker over, efter 
at de har forladt rastepladserne ved Rügen, 
lige syd for Østersøen. De trækker nu mod 
Hornborgasjön i Sverige, som er stedet, hvor 
de fleste traner, hjemmehørende i Sverige og 
det meste af Finland, igen raster og foretager 
de kendte tranedanse, som optakt til parring 
og æglægning. Fuglene flyver siden videre og 
spredes over svensk og finsk Lapland, hvor de 
yngler skjult i højmoserne.

I de seneste 20 år er tranebestanden ste- get med ynglende fugle i Danmark og der 
findes sikkert omkring 20-30 par her i landet, 
hvis ikke flere. 

Årsagen til at man mange gange først hø-
rer tranerne, selv om flokkene befinder sig 
højt oppe i luften, er at fuglenes luftrør ligger 
i en slynge i en hulning inde i fuglenes bryst-
benskam. De er således forsynet med en ind-
bygget ”trompet”, som kan høres langt væk. 
Det sker en sjælden gang at tranerne ses ra-
ste herude på Vestamager, men for det meste 
kun i kort tid, inden de fortsætter deres lange 
rejse nordpå. Tranerne er grålige, større end 
storke og med sort-hvidstribet hals, samt en 
rødlig skaldet plet i nakken. Næbbet er kort 
og aflangt, grønlig-bleggult og de lange ben 
er sorte.  

Familietrav i gåse(trane)
gang ved Torsø i Väne-
ren, Sverige 
© Steen E. Jensen.www.
fugl-og-foto.dk

Det er et syn som dette, man kan være heldig at se over Naturpark Amager. Her et tranetræk i morgensolens lys  
over Meininger Brücke, Bresewitz, Tyskland. © Klaus Dichmann. www.tytoalba.dk
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Noget nogen gik til på ungdomsskolen

På skemaet for eleverne 
i ungdomsskolen er der ti 
X’er. - Hver uge
X står for ubekendt og timerne 
bruges til at præsentere eleverne 
for en række forskellige fagom-
råder og aktiviteter. Tanken er, at 
de sammen får en række fælles 
oplevelser og muligheder, der 
kan styrke dem i at træffe deres 
fremtidige uddannelsesvalg.

Skolen ud i virkeligheden
I årets løb har vi haft et krea-
tivt forløb med fokus på design, 
kunst og arkitektur, hvor vi 
blandt andet har været på ar-
kitekturrundvisning i Ørestad. 
Under temaet “gør en forskel” 
besøgte eleverne Sundholm, bag-
te kage til hjemløse og tog ind 
til byen, hvor de fik en snak med 
hjemløse og ønskede dem en god 
dag. I forbindelse med emnet 
sundhed, har vi haft et fitness-
forløb i samarbejde med purefit-
ness. I vores naturlivsforløb var 
vi på fælleden og høste brombær, 
som vi efterfølgende bagte kager 
af og på Den Blå Planet  spræt-
tede vi blæksprutter op. 

X-fag er en lige så vigtig del 
af 10.klasse som de obligatori-
ske fagfaglige fag, da der i x-fag 
kommer fokus på elevernes/
lærernes sociale relationer og 
kompetencer.

Hvad siger eleverne 
- Jeg er elev på ungdomsskolen 
i Tårnbys 10. klasse, og dette år 
har været et helt fantastisk år, 
både fagligt, men også socialt, 
siger Victoria og fortsætter: 

- X-timerne er undervisning 
ud over det normale, dvs. dansk, 
engelsk og matematik og det er 
muligt at tage uden for skolen. 

- Jeg ser det som en god 
mulighed for ikke at blive sko-
letræt, da det gør skolen til et 
sjovere sted at være. Det giver 
os elever lyst til at deltage aktivt 
i timerne, når det hele ikke er så 
ensformigt. Vi kommer rundt og 
oplever en masse spændende og 
relevante ting. Vi har i x-timerne 
arbejdet med budget og at flytte 
hjemmefra, som har givet os et 
større indblik i voksenlivet. Vi har 
igennem x-timerne haft fokus på 
at arbejde med samfundet. Vi læ-
rer generelt om grundlæggende 
livsvilkår i form af sundhed, 
bevidsthed om kunst og design, 
kultur og bevægelse. Ja, vi bliver 
klædt på til det videre liv/vok-
senlivet.

Mediepatruljen på US10 
På US10 er det besluttet, at 
alle skal arbejde i skyen. Derfor 
er det vigtigt, at skolen har en 

mediepatrulje. Mediepatruljen 
på US10 er fire elever, der er 
udvalgt til at arbejde med Google 
Apps. Gruppen mødes hver tirs-
dag og lærer om de mange funk-
tioner, der findes i Google Drev. 
Vi lærer det, for at vi kan vise 
alle de andre klasser, hvordan 
man gør og vi har også undervist 
lærerne i at bruge det. 

Google Drev er et program 
i skyen, som virker på samme 
måde som officepakken. Det er 
en god ide at bruge, så elever og 
lærere lettere kan bruge it i un-
dervisningen. For eksempel kan 
man bruge Google Drev til online 

lektiecafe på skolen og det er 
også godt til gruppearbejde. Man 
kan lave skolearbejde uanset, 
hvor man er, for det ligger i sky-
en. Det eneste, man skal bruge, 
er netforbindelse. Man kan ikke 
længere sige, man har glemt tek-
sten i skolen eller hos en veninde 
- for den ligger på drevet.

Vi er allerede blevet bedre til 
at håndtere Google Drev og vi er 
også blevet bedre til at arbejde 
med det. 

Mediepatruljen 

X-fag på ungdomsskolen

DM guld til hold fra Tårnby Ungdomsskole
Tårnby Ungdomsskole deltog i marts 
i ungdomsdanmarksmesterskabet 
i holdbackgammon med et hold 
bestående af Nicklas Nielsen, Kristjan 
Nielsen og Jacki Petersen. Selvsamme 
hold deltog sidste år og kom hjem 
med sølv! 

En tidlig lørdag morgen mødtes holdet med 
Kenneth, medarbejder i ungdomsskolen, for 
at køre til Odense i ungdomsskolens mini-
bus, hvor DM i backgammon blev afholdt. 
Da holdet var kommet frem og havde meldt 
deres ankomst, skulle der lige øves den sidste 
gang, inden de indledende runder begyndte.

Da den første runde skulle starte, gik det 
op for holdet, at de allerede i første runde 
skulle møde sidste års finalehold. Lige fra 
start så det ikke godt ud, da holdet tabte før-
ste runde 2-1. Men de sidste 12 indledende 
runder gik som smurt i olie, og det ende med 
at Tårnby havde føringen, da de indledende 
runder sluttede.

Efter pausen var der kun to runder tilbage, 

og finalepladsen var på spil. Tårnbys hold 
vandt hurtigt deres semifinale 7-2 og havde 
dermed sikret sig en plads i finalen, hvorefter 
modstanderen skulle findes. Sidste års vinder 
Vesterbro ungdomsgård, vandt deres semifi-
nale 6-3. 

Holdet fra Tårnby var ret nervøse, da de 
både sidste år og tidligere samme dag havde 
tabt til dem, og nu skulle de spille finale mod 
dem igen! 

Finalen blev intet mindre end en genta-
gelse af sidste års opgør imellem Vesterbro 
Ungdomsgård og Tårnby Ungdomsskole. 
Igen i år stod den 4-4 inden afgørelsen faldt 
på sidste bræt. Denne gang trak Tårnby det 
længste strå i et yderst drabeligt parti, som 
fik pulsen helt op hos de mange, der spændt 
fulgte opgøret.

Dermed endte det spændende opgør med, 
at holdet fra Tårnby Ungdomsskole sikrede 
titlen som ungdomsdanmarksmestre i back-
gammon.

Nicklas Nielsen
Det stolte vinderhold Niklas, Kristjan og Jacki

Maja, Denise og Kimmie er i fuld gang med at dissekere blæksprutter på Den Blå 
Planet
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Noget at gå til på bibliotekerne i april  og maj
Stress af – hjælp til selvhjælp  
Foredrag ved Anette Frederiksen

Få nemme og 
overskuelige 
tips til at klare 
en hektisk 
hverdag. 

Du bliver 
guidet til nog-
le få nemme 
åndedræts-
teknikker fra 
Mindfulness-

verdenen. Vi lærer et par akupressur tryk-
punkter, som virker afstressende, og enkelte 
punkter fra Tankefelt Terapien, samt en kort 
introduktion til, hvordan søvnen bedre ind-
finder sig. Afsluttes med en kort nem medi-
tation.

 Når du går fra foredraget, har du en lille 
nødhjælpskasse, som du nemt kan bruge, når 
uroen breder sig, eller søvnen udebliver og 
tankerne fylder for meget. 

Foredragsholderen er yogalærer og stres-
scoach. Arrange-
mentet holdes af  
Anette Frederik-
sen i samarbejde 
med Tårnby Kom-
munebiblioteker.
Mandag 7. april kl. 19.00 på Vestamager Bibliotek. 
Gratis billetter.

Musikforedrag 
- ved Palle Andkjær Olsen  
I det sidste af tre klassiske lytteklubber for-
tæller Palle Andkjær Olsen, cand. mag. i mu-
sik, om Brahms Ein deutsches Requiem godt 
krydret med musikeksempler. Der serveres 
kaffe og te.

Ein Deutsches Requiem (1869) 
Brahms komponerede Ein deut-
sches Requiem som ung mand, 
inden han overhovedet vovede at 
binde an med den mere krævende 
symfoniske form. Hans store re-
quiem for soli, kor og orkester er 
ikke - som f.eks. Verdis næsten 
samtidige - bygget på den latin-
ske messe for de afdøde, men 
på bibeltekster, som Brahms selv 
sammenstillede som trøst for de 
efterlevende.  

Torsdag 3. april kl. 15.00. Tårnby Hovedbibliotek.  Bil-
letpris 30 kr. 

Det særligt sensitive barn
Foredrag ved Susanne Møberg
Susanne Møberg er uddannet pædagog, 
coach og mindfulness-instruktør og har ud-

givet flere bøger om det 
særligt sensitive per-
sonlighedstræk. Hendes 
foredrag henvender sig 
til forældre og fagperso-
ner, der har eller møder 
særligt sensitive børn og 
unge. 

Sensitive børn er mere følsomme over for 
indtryk, stemninger og andre menneskers 
sindstilstand, og forskningen har påvist, at 
ca. hvert femte menneske er særligt sensitivt.

Arrangementet afholdes i samarbejde med 
Foreningen Frie Børnehavner og Fritidshjem 
i Tårnby.
Tirsdag 8. april kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 30 kr. OBS! Få billetter tilbage!

Dans – dans – dans – dans x 2

Just dance   
Just Dance konkurrence for de 8-13 årige

Som optakt til Dansens Dag afholder vi 
Just Dance konkurrence. Med X-box – Kinect.

Kom og vær med og få sved på panden 
sammen med dine venner og vind seje præ-
mier.
Torsdag 24. april kl. 15.00 - 17.00 på Tårnby Hovedbib-
liotek. Fri adgang - uden billetter

Danse-event   
Dans for de 8-12 årige
Kom og få en svedig og sjov eftermid-
dag. Det er Dansens dag, og vi har 
inviteret en instruktør fra 
CPH dans, som vil vise 
og lære dig hvordan 
man danser Funky 
Mix. 

Tag noget løst og 
luftigt tøj på, og husk 
dit gode humør.
Tirsdag 29. april kl. 17.00 
-18.00 og 18.00 – 19.00. Vestamager 
Bibliotek. Billetpris: 10 kr.

Tårnby chillout
Hiphop-workshops og koncert med Dee Pee 
And The Soul Investors på Tårnby Bibliotek

Hele hiphopkulturen præsenteres ved fire 
workshops og en koncert med Danmarks 
første hiphopper, Dee Pee, og hans liveband, 
The Soul Investors.

Hiphoppen har dybe rødder netop i Tårnby 
Kommune. Per Pedersen bragte som den før-
ste hiphoppen fra USA til Danmark. Han blev 
Danmarksmester i breakdance og var med til 
at starte og føre Amagergruppen Rockers By 
Choice til tops i herhjemme. I år er det 25 år 
siden, gruppen udsendte deres skelsættende 
album, Opråb! til det danske folk. 

Da Rockers By Choice blev opløst, fortsatte 
Dee Pee med at dyrke sin glødende inte-
resse for hiphoppen og dens rødder i funk og 
soul. Han har formået at hylde hiphoppens 
grundlæggende værdier uden at hænge fast i 
fortiden. I 2010 udsendte han sit første solo-
album, Perspektivet. Lige nu er han aktuel 
med hittet Boogie.

Dee Pee og hans søn, Alexander Engel, der 
også rapper, står for workshoppen om rap, 
mens den kvindelige Danmarksmester i DJ, 
KCL, står for DJ-workshoppen. Den lokale 
graffitimaler John Veje underviser i graffiti, og 
en breakdancer fra Floor Academy viser og 
instruerer i de akrobatiske bevægelser og trin 
på dansegulvet.

Søndag 27. april kl. 12-15.30. Tårnby Hovedbibliotek. 
Fællesbilletter til alle workshops og til koncerten 30 kr. 
Workshops fra 12 til 14. Koncerten begynder kl. 14.30. 

Man kan vælge at deltage i en eller flere 
workshops, og man kan også vælge kun at 
komme til koncerten. Der er gratis chips, 
slik og sodavand til deltagerne i workshop-
pen. Øl og vand kan købes i forbindelse med 
koncerten.

Koncert 

Anna Kruse  
Anmelderne er vilde med Anna Kruse og hen-
des seneste album Champagne fötter (2013), 
der fik fem stjerner i Gaffa, og Berlingske 
kaldte det ”den 
fuldkomne kombi-
nation af sang og 
musik”. 

Nu kan du op-
leve Anna Kruses 
bløde stemme og 
hendes poetiske 
vokaljazz med 
tydelige spor af 
svensk visetraditi-
on og nordisk melankoli. Teksterne er digte af 
den finlandssvenske digter Edith Södergran, 
der døde som 31-årig i 1923. 

Kom og få en champagneboblende musi-
kalsk jazzoplevelse. Vi garanterer, at proppen 
ryger af! 

Anna Kruse akkompagneres af Nicholas 
Kingo på klaver, harmonika og sav og Jeppe 
Holst på guitar, steelguitar og banjo. 
Torsdag 24. april kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Bogsnak på Vestamager Bibliotek
Vi inviterer til en fælles snak om Lone Aburas’ 
seneste bog Politisk roman over en kop 
kaffe eller te. 

Vi håber det bliver indlednin-
gen til en ny læsekreds, med 
snak om bøger og læseoplevel-
ser, på Vestamager Bibliotek. 

Fra og med onsdag 19. marts 
kan du låne et eksemplarer af 
bogen på enten Vestamager 
Bibliotek eller på Tårnby Hovedbibliotek. 

Vi lægger en anmeldelse ind i bogen til 
inspiration.
Onsdag 7. maj kl. 17. Gratis billetter

Verdens bogdag 
Vi fejrer Verdens Bogdag, 
onsdag 23. april med oplæs-
ning for børn hver time fra kl. 
10 -16 på såvel Tårnby Ho-
vedbibliotek som Vestamager 
Bibliotek,

Personalet læser højt for børnene - om 
formiddagen for de mindste og om eftermid-
dagen for de større børn.

Program kan ses på www.taarnby.dk eller 
hentes på begge biblioteker fra mandag 7. 
april.
Fri adgang – uden billetter.
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Noget at gå til i april og maj

Bibliotekernes  (vinter)
åbningstider:
Hovedbiblioteket 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek 
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket

Billetter og info
Billetter til bibliotekernes arrangementer udbydes 
ved sæsonstart.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved 
arrangementet.
De kan bestilles på bibliotekernes telefon. Det koster 
fem kroner i gebyr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej, 3246 0520
Filial Vestamager, Ugandavej,  3253 5499

Billetter hos AOF, se mærke.Billetkøb AOF 
Saltværksvej 68 eller 3251 1495.  
Se også www.aof-amager.dk

Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Kulturzonen rummer også Tårnby Musikskole.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række inden- og udendørs-
aktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens 
faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle arran-
gementer såsom koncerter, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan 
læse mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.

Brunch og musik for hele familien
Kulturzonen 
dækker op til 
brunch og du og 
hele familien er 
inviteret!

Brunch er en dejlig måde at spise sen mor-
genmad og især velegnet til den udformelle 
sammenkomst mellem venner eller familie. 
Denne lørdag vil der blive disket op med en 
vaskeægte hyggelig weekendbrunch-buffet 
for kun 25,- pr. person (børn i alderen 0-6 
år er Gratis)

Kl. 12.00 er der musik for hele familien, 
når René Madsen (Tårnby Musikskoles Musik 
og Eventyr), John Rasmussen (guitarlærer 
på Tårnby Musikskole) og Jørgen Vesterby 
(guitarlærer på Tårnby Musikskole) indtager 
scenen og spiller Sange fra Amager, der er 

René Madsens nye tiltag. Der vil blive opført 
sange, som har rødder i Amagers brogede 
muld. Sangene vil omhandle Amagers 
skæve eksistenser og skøre hændelser – alt 
sammen i børnehøjde.

Så tag bedstemor under armen og barne-
barnet i hånden og kom ud og nyd lørdagen 
på den gamle gård.
NB: Tilmelding er påkrævet til dette arrangement. 
Skriv til info@kulturzonen.dk senest onsdag 2. april. 
Lørdag 5. april kl. 10-16. 
Brunch kl. 11-14 og musik kl. 12.

Erindringscafé:

Arbejdsliv - kan du huske dengang, vi arbejdede 
om lørdagen?

Mange af os har minder om et helt andet 
arbejdsliv end det, der er almindeligt i dag, 
uanset om vi selv var udearbejdende, hjem-
mearbejdende husmødre eller børn. Du har 
måske også nogle gode fortællinger om din 
lærlingetid eller et job efter skole?

Vi indbyder igen til en hyggelig og inspi-
rerende erindringscafé for alle interesserede 
og denne gang vil vi tage udgangspunkt i 
de arbejdspladser og industrier, der lå her i 
kommunen. Vi holder et lille oplæg om emnet 
og krydrer det med fotos fra lokalarkivets 
samling.

Kom og del dine erindringer og oplevelser 
med andre eller kom blot og lyt og få bragt 
dine egne minder til live igen. Du kender 
måske også en som kunne have glæde af at 
følges med dig til arrangementet?

Medbring gerne billeder og andet der kan 
illustrere din historie. Der vil blive serveret 
kaffe og te, og der er mulighed for at fortsæt-

te snakken efter kl. 16.00 med andre gæster.
Tirsdag 29. april kl. 14.00-16.00, Tårnby Hovedbiblio-
tek. Gratis adgang – uden billetter.

Foredrag

ADHD og autisme 
– udefra og indefra ved Jan 
Have Odgaard
ADHD og autisme er 
begge vidtgående 
handicap, der har stor 
betydning både for den 
handicappede selv og 
for familien, undervisere 
og kollegaer.

Hør Jan Have Odgaards oplæg og få en be-
skrivelse af den ofte uforståelige adfærd, der 
er karakteristisk ved ADHD og autisme.

Hvordan er det at leve med diagnosen? 
Hvad betyder det for familien? Hvordan kan 
skole og daginstitution forholde sig til et barn 
med ADHD eller autisme? Hvordan forholder 
omgivelserne sig til den voksne handicap-
pede? 

Jan Have Odgaard har været leder af en 
heldagsskole for børn med neurologiske pro-
blemstillinger som ADHD og Asperger syn-
drom og han har selv ADHD.

Arrangementet holdes i samarbejde med 
Lene Frømming og Foreningen Frie Børneha-
ver og Fritidshjem i Tårnby.
Torsdag 8. maj kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 30 kr. 
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Lokalafdelingens kontor: 
Kastrupvej 324 

• Tlf. 3252 0516 • 
Kontortid: Mandag til 
torsdag kl. 10 - 12

”Besøgstjenesten og kontakt til 
bisidder tirsdag fra 12.00 til 13.00”

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
 aeldresagen.taarnby@mail.dk

Tårnby LokaLafdeLing
MarTs 2014

Velbesøgt årsmøde
Postkassen var fyldt da vi holdt vort årlige 
møde om lokalafdelingens tilstand.

Camilla Schwalbe (S) der nu er formand for 
Tårnbys kommunes Sundheds- og Omsorgs 
udvalg var vor engagerede gæstetaler der 
fyldte os med ungdommens gå på mod. 
Vi holder øje med dig, dine ideer og vor 
kommunes ældreservice.
Traditionen tro blev Per Bay valgt til mødets 
ordstyrer og på fortræffelig måde ledte Per 
os gennem dagsordenen.
Formand John Jørgensens fyldige 
beretning blev godkendt og vi kan i vor 
forening glæde os over rigtig mange flere 
medlemmer, flere frivillige, flere aktiviteter 
og så Ældre Sagens indsats for bedre 
livskvalitet for de mest svage ældre i vor 
kommune.
Rune Jønsson fortalte om de mange IT/PC 
aktiviteter vi har i gang for at digitalisere 
fleste mulige ældre i vor kommune.
Økonomien er i god form, hvilket skyldes 
flere medlemmer og øget tilskud til de 
aktiviteter vi sætter i gang. Regnskabet blev 
godkendt med klapsalver.
En stor tak til Birte Jørgensen der holder 
styr på pengene. Birte fortsætter som 
kasserer er, men valgte ikke at stille op til 
bestyrelsen i år. Tak til Birte for arbejdet i 
bestyrelsen. 
Birtes plads i bestyrelsen overtages af 
Søren Havemann og som ny suppleant 
valgte vi Ernst Jensen.  Den nye bestyrelse 
præsenteres andetsteds i Tårnby Bladet.

 
Har du lyst til at læse mere om årsmødet 
og se foto derfra så klik ind på vor 
hjemmeside.
Til sidst en stor tak til Codan Forsikring for 
de flotte købmandskurve.

sidste chance for gorzow 
Bussen kører søndag 15. juni og hjem igen 
fredag 20. juni 2014. Pris i dobbeltværelse 
er pr. person kr. 3.175. Enkeltværelse 
er pr. person kr. 3.675. Turen er med 
halvpension. Tilmelding og betaling til 
kontoret. Tilmeldingsfrist er onsdag 30. 
april. Hele programmet kan læses på vor 
hjemmeside.

succes for Vore mænd og 
deres madlaVning
Hver anden torsdag bliver der med succes 
kokkereret på Korsvejens skole. Holdet er 
fuldt booket, så derfor vil vi gerne starte et 
hold mere på den første torsdag aften.
Vi søger en tovholder med lidt flair 
for dagligdags mad og op til ti mænd, 
der kan eller vil forbedre deres evner 
med kogekunst. Ældre Sagen yder den 
nødvendige support til at starte holdet 
op. Kontakt kontoret, hvis du har lyst til at 
deltage.

stylebox by matas 
StyleBox i Fields. Få en makeover, 
forskønnelse for mænd og kvinder, af 
StyleBox’ dygtige og professionelle stylister.
Tirsdag 15. april kl. 10-12. Plan 1. Pris kr. 
30 inkl. kaffe og morgenbrød. Tilmelding 
og betaling til kontoret. 

ørnetræf på 
falkonergården
Vi arrangerer en heldagstur til Fredensborg, 
hvor vi skal se og høre om falke og ørne, 
der jagter frit i naturen. På vejen er der 
formiddagskaffe, ørnetræf, krofrokost og 
transport. Prisen er ca. kr. 350 afhængig af 
deltagerantal og den transport, vi benytter. 
Vi tager af sted tirsdag 13. maj. Tilmelding 
og betaling til kontoret. 

søndagscaféen byder på 
påskefrokost
Sidste søndag i april (den 27.) kan caféen 
tilbyde dig en dejlig påskefrokost. Dertil 
fællessange, gode historier, socialt samvær 
og hyggelige mennesker. Har du lyst til at 
deltage kan du tilmelde dig på kontoret, 
så sikrer vi at der bliver købt ind til alle. Vi 
mødes kl. 14 i Postkassen. Prisen er kr. 20, 
der betales ved indgangen.

fællessang på ugandaVej
Er du sopran, tenor, bas, baryton eller 
god til at spille et instrument så kan vi i 
Ældre Sagen tilbyde dig en oplevelse der 
virkelig gør en forskel for de ældre på 
plejehjemmet. Det er en gave i sig selv at 
se og høre de ældre live op, smile, synge 
og genkende sangene og musikken fra 

dengang de var yngre. Fællessang giver 
livskvalitet. Ring til Jytte Larsen på 5357 
2307 for at melde dig som frivillig eller for 
mere information om dagen, der er 6. maj 
kl. 14.30.

flere arrangementer på
www.aeldresagen.dk/taarnby

Vore faste aktiViteter
badminton Vestamagerhallen  
Onsdag og fredag kl. 8-12
bowling i bowlingcenter englandsvej  
Onsdag kl. 10-14. Torsdag kl. 10-12 
bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling fra porten ved p-pladsen på 
finderupvej 
Mandag kl. 10.30
ipad Undervisning 
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
kreativ Motion 
Onsdag kl. 10 Vandtårnet Løjtegårdsvej
Madlavning for mænd  
Torsdag kl. 17.00  
Korsvejens skolekøkken 
PC Café
Tirsdag 8/4 og 22/4 kl. 14-16 Postkassen
PC Undervisning  
Fredag kl. 9.30-11.30 Postkassen
Petanque på Vestamager 
Torsdag kl. 10 Vestamagerhallen
Pilates Ved diget 21 
Torsdag kl. 10 
roning på Øresund  
Onsdag kl. 10
svømning i kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30  
Torsdag kl. 14.30–15.30
søndagscafé i Postkassen  
Sidste søndag hver måned kl.14-16 
Tirsdagsklub skøjtehallen  
Tirsdag kl. 10-14 
Vandreture fra den røde port ved 
Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Hyggeholdet 
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Gudstjenester
April       
Søndag 6. kl. 10.00  Mariæ bebudelses dag Luk. 1,46-55 Aaboe
Søndag 13. kl. 10.00 Palmesøndag Mark. 14,3-9 Herbst
Torsdag 17. kl. 18.00 Skærtorsdag, Gudstjeneste med Middag Herbst/Aaboe
Fredag 18. kl. 10.00 Langfredag Luk. 23,26-49 Aaboe
Søndag 20. kl. 10.00 Påskedag Matt. 28,1-18 Herbst
Mandag 21. kl. 10.00 Anden påskedag Joh. 20,1-18 Aaboe
Lørdag	 26.	 kl.	10.00	 Konfirmation,	Kastrupgårdsskolen	8a	 Herbst/Halvorsen
Lørdag	 26.	 kl.	13.00	 Konfirmation,	Kastrupgårdsskolen	8b,e	 Herbst/Halvorsen
Søndag	 27.	 kl.	10.00	 Konfirmation,	Korsvejens	Skole	8a	 Aaboe

Maj    
Lørdag	 3.	 kl.	10.00	 Konfirmation,	Korsvejens	Skole	8b	 Aaboe
Søndag 4. kl. 10.00 2. s. e. påske Joh. 10,22-30 Aaboe

Må	vi	få	din	gamle	mobiltelefon?
Søndag 9. marts havde vi den store 
glæde at huse indsamlingscenteret 
for Folkekirkens Nødhjælps årlige 
indsamling i Tårnby her i kirken. Det 
smukke forårsvejr var med de 20.000 
indsamlere på landsplan og det blev 
til 13 millioner kr., et flot resultat, 
der rækker langt. Men sommetider 
kan det være svært helt at vurdere, 
hvor langt ens hjælp rækker og hvad 
man egentlig kan gøre for relativt 
små beløb. Så lad mig komme med 
et par eksempler. ’Giv en ged’ er et af 
Folkekirkens Nødhjælps reklamespots, 
men hvad betyder det egentlig? Prisen 
på en ged ligger på ca. 250 kr. og 
anskaffelsen af en ged  kan være det 
afgørende vendepunkt for en fattig 
familie, der ændrer en negativ spiral 
til en positiv, som langsomt kan lede 
familierne ud af fattigdom, så de får 
bugt med underernæring og samtidig 

får overskud til at sende børnene 
i skole. Gederne og andre husdyr 
bliver uddelt som led i langsigtede 
landbrugsprojekter sammen med 
de klimavenlige trædepumper og 
køkkenhaver, der er med til at sikre 
fattige bønder en god høst. 

Men der er også andre måder vi 
alle kan hjælpe på. I EU bliver 
mobiltelefoner i gennemsnit udskiftet, 
når de er mellem 18 og 24 måneder 
gamle, og i Danmark er der hvert år 
mere end en million mobiltelefoner, 
som bliver lagt i en skuffe eller smidt 
ud. Det er et enormt ressourcespild. 
Ved at indsamle brugte mobiltelefoner 
kan vi hjælpe med til at forbedre 
udnyttelsen af verdens ressourcer. 
Folkekirkens Nødhjælp har derfor 
påbegyndt en indsamling af brugte 
mobiltelefoner i samarbejde med 

Greenwire, en virksomhed, der 
sælger rensede og restaurerede 
mobiltelefoner til Asien. En brugt og 
for os værdiløs telefon kan indtjene 
ca. 35-50 kr. til mad og uddannelse til 
verdens fattigste. 

Det vil vi i Korsvejskirken gerne 
støtte op om. Vi beder derfor om din 
gamle telefon! Igennem hele april vil 
vi have en kasse stående, hvori man 
kan donere sin gamle mobiltelefon. 
Så sørger vi for at aflevere den til 
Folkekirkens Nødhjælp. En gammel 
mobil telefon kan brødføde en person 
i en måned. Jeg har således fire 
måneders mad liggende i mine skuffer, 
men mon ikke jeg skulle se at få det 
afleveret til dem, der trænger. Hvor 
mange kan du hjælpe?

Julie Aaboe

	Aktiviteter	-	april
Den perfekte katastrofe 
Korsvejstræf v/ Rasmus Dahlberg  
Hvorfor	er	Titanics	forlis	gået	over	
i historien som den “perfekte 
katastrofe”?	I	foredraget	sættes	
Titanic	ind	i	en	katastrofehistorisk	
kontekst, ligesom en række myter 
om forliset punkteres. Mød heltene 
og skurkene fra luksuslinerens sidste 
timer, kom med på sporet af det 
mystiske	spøgelsesskib	og	hør,	hvor	
historien om “Nærmere Gud til dig” 
egentlig stammer fra. 
Foredraget	henvender	sig	til	

alle med interesse for historie i 
almindelighed	og	den	fascinerende	
fortælling	om	Titanic	i	særdeleshed.	
Foredragsholderen er ikke 
“Titanocolog”,	men	mere	generel	
kastastrofehistoriker	og	kan	ikke	svare	
på,	præcis	hvor	mange	nitter,	der	blev	
brugt	til	at	bygge	Titanics	skrog.	Til	
gengæld sættes forliset ind i en større 
katastrofehistorisk forståelse.
Tirsdag 1. kl. 14.30

De 7 Dødssynder   
Studiekreds V. Herbst
Torsdag 3. april kl. 19.30 
Grådighedens frugter 

Formiddagsandagt  
v. Julie Aaboe
Kom	og	vær	med	til	en	meditativ	
andagt med et stort musisk indhold. 
Efterfølgende	hygger	vi	os	sammen	
med lidt at spise og drikke. 
Tirsdag 8. kl. 10.00

Passionskoncert	
International profil gæster 
Korsvejskirken
Ved	denne	koncert	vil	den	tyske	
gambespiller	Simone	Eckert	opføre	
et program, der er indrettet efter 
passionstiden	og	som	vil	indeholde	

Påskefest for børn 
og deres forældre
Vi	inviterer	til	gudstjeneste	i	

børnehøjde	hvor	vi	bl.a.	får	glæde	af	
eleverne	fra	Dramaskolen	Livstræet,	
der	medvirker	med	et	påskespil.	
Efter	gudstjenesten	inviterer	vi	

til et bibelsk inspireret måltid og 
påskelege for alle legesyge sjæle.

V. Sognepræst Julie Aaboe og 
børnemedarbejder Lone Madsen
Vi glæder os til at se jer!  Gratis!

Tilmelding på mail til lone@
korsvejskirken.dk	el.	tlf.	6116	5509.

Mandag 7. april kl. 17.15 – 19.15
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. 
Zinniavej	24	•	5141	5445/	
3250	6124	•	mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11. 
Torsdag kl. 17-18. 
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe
Cypres	alle	3	•	5141	5429	
jua@km.dk 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-11. 
Torsdag kl. 17-18. Fredag er fridag.

Organist Ole Reuss Schmidt 
6116	5565	olereuss@hotmail.com	
Træffes efter aftale

Kordegn Henning B. Nielsen
3251 7424 hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-
fredag kl. 10-13.
Torsdag tillige kl. 13-18.

Sognemedhjælper Lone Madsen
6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Kirketjener Johnny Løndorf
6116 3336. 
kirketjener@korsvejskirken.dk	 
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12. 

Menighedsrådsformand Tom Allan  
2235 3222. 

Kirketaxa
Hvis	nogen	har	vanskeligt	ved	at	
komme til og fra gudstjeneste og 
møder,	kan	henvendelse	ske	til	
kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles 
senest fredag inden kl. 13.00.

musik af bl.a. 
William Young, 
Jacob	van	
Eyck	og	G.	
Ph. Telemann. 
Gamben er en 
ganske særlig 
form	for	cello	med	en	helt	speciel	
sprød	og	delikat	klang.	Instrumentet	
er	forholdsvis	sjældent,	men	ikke	
desto	mindre	har	Simone	Eckert	fra	
sin	tidligste	barndom	været	stærkt	
dedikeret	til	at	spille	gambe.	I	dag	er	
hun	en	førende	profil	på	området,	og	
hun	har	således	givet	koncerter	i	alle	
europæiske lande og i Japan. Der er fri 
entre	til	koncerten	med	efterfølgende	
reception.
Tirsdag 8. kl. 19.30 

   

Livets	Dans	
v. Kamilla Bugge     
Tema: Påske. Vi danser den kristne 
grundfortælling om Jesu sidste måltid: 
hans lidelse, død og opstandelse. 

Tilmelding	ikke	nødvendig!	
Tirsdag 15. kl. 19.30 

Kunst,	der	vil	noget!	
Arne Haugen Sørensen og hans kunst 

  

Sogne- og korshærspræst og 
kunstformidler Søren Nielsen, 
Holstebro, fortæller om Arne Haugen 
Sørensen, der er en af de helt store i 
dansk kunst gennem de seneste 50 år. 
Han har modtaget en lang række priser 
og	har	værker	på	mange	kunstmuser,	
også på Statens Museum for Kunst, og 
han er mesteren bag en lang række 
udsmykninger.	Igennem	de	seneste	
25 år har han udsmykket mere end 

tyve	kirkerum	og	hører	dermed	til	
en	af	de	mest	benyttede	nulevende	
kirkekunstnere.	Og	så	har	han	i	øvrigt	
tilbragt en del af sin barndom på 
Amager!
Torsdag 24. kl. 19.30.

	Aktiviteter	-	maj
De 7 Dødssynder     
Studiekreds	v.	Herbst
Torsdag 1. maj kl. 19.30: Dovenskab 
- Fred eller Livslede 

Skabt i Guds billede 
Korsvejstræf v/ Peter Søes
Det første, Bibelen har at sige om 
mennesket, er at det er ”skabt i 
Guds	billede”.	Og	i	virkeligheden	er	
det meste af det, kristne teologer 
gennem 2000 år har tænkt om 
mennesket,	forsøg	på	at	forstå,	hvad	
det betyder. Det har de til gengæld 
mange	forskellige	bud	på.	Er	det	vores	
forstand,	vores	følelser,	vores	sprog	
eller	vores	moral?	Eller	måske	vores	
udseende	–	eller	noget	helt	andet?	Og	
hvad	betyder	det	for	forholdet	mellem	
os	og	Gud,	at	vi	er	skabt	i	hans	billede?
Tirsdag 6. maj kl. 14.30

Sorggruppen	i	Korsvejskirken
...Til dig som har mistet og bærer sorg
Sorggruppen mødes i kirkens lokaler 
om fredagen klokken 14-16 følgende 
datoer: 4. april, 2. maj og 30. maj. 
Kontakt: Sygeplejerske Jan Øst-
Jacobsen,	2627	6211/jan@oest-
jacobsen.dk,	Jordemoder	Susanne	
Sommer, 2844 0014/susannestorgaard@
hotmail.com,	Sognepræst	Julie	Aaboe,	
5141 5429/jua@km.dk

Skærtorsdag	aften	i	Korsvejskirken					
Bænket	omkring	et	smukt	veldækket	bord	fejrer	vi	Jesu	indstiftelse	af	

nadveren.	Kom	og	oplev	opbyggelige	ord,	et	godt	måltid	og	en	stemningsfuld	
aften,	du	sent	vil	glemme.	

Alle	er	velkomne.	Deltagelse	er	gratis	og	der	er	ingen	tilmelding,	men	ring	
gerne	til	kordegnen	og	sig,	at	du/I	kommer.

17. april kl. 18.00
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TÅRNBY SOGNS
Glædelig påske
Påsken falder sent i år, og det, kombineret 
med den milde vinter, gør, at vi måske kan 
håbe på nogle varme dage, hvor vi for alvor 
kan få gang i udelivet.

Mange vil jo gerne benytte de 
sammenhængende dage til at åbne 
sommerhuset eller campingvognen for den 
nye sæson.

Andre vil gerne en tur på Bakken eller i Tivoli 
og andre trænger måske bare til at trave en 
tur i skoven oven på alle frokosterne.
Så godt vejr i påsken håber vi alle på. Og 
forårets komme har så også en dybere 
betydning for påsken.

Noget af det gode ved kristendommen er, 
at vores højtider knytter sig så stærkt til 
årstiderne og suger næring fra dem. 

Og når solen stråler, og vi ser alting spire og 

gro, forstår vi for alvor påskens budskab.

Derfor er påsken også fyldt med 
forårssymboler som kyllinger og lam og 
blomster som vi netop ser omkring os i 
naturen om foråret.

De skal hjælpe os til at forstå det under, at 
der også for os kan komme nyt liv.

De er påskens budskab til os, at der ud af det 
mest håbløse og fastlåste kan komme en ny 
begyndelse. Og at selv når døden har gjort en 
ende på alt synligt liv, er der stadig et nyt liv 
for os hos Gud i hans evige rige.

Det er svært at forstå, derfor er det godt, vi 
har naturen til at fortælle os om livet, der på 
trods af alt sætter sig igennem.

Ida Nielsen

GUDSTJENESTER
April
Søndag 6. Mariæ bebudelsesdag  10.00 Vikar
Søndag 13. Palmesøndag  10.00 Hansen
Torsdag 17. Skærtorsdag  19.30 Nielsen
Fredag 18. Langfredag  10.00 Vikar
Søndag 20. Påskedag  10.00 Nielsen
Mandag 21. 2.påskedag  10.00 Vikar
Lørdag 26. Dåbslørdag  12.00 Nielsen
Søndag 27. 1.søndag efter påske) Familiegudstj.  10.00 Nielsen

Maj 
Søndag 4. 2.søndag efter påske Konfirmation  10.00 Hansen
                                                      Konfirmation  12.00 Hansen
Søndag 11. 3.søndag efter påske Konfirmation  10.00 Hansen
                                                      Konfirmation  12.00 Hansen
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KIRKEBLAD

ADRESSER • TELEFONNUMRE
Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk 
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.

Sognepræst Karsten Møller Hansen
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail: augustdemian@yahoo.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag og fredag kl. 10-11  
samt torsdag kl. 17-18

Organist Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.th.,  
2000 Frederiksberg Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@hotmail.com

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729

Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen, Englandsvej 330, tlf: 32510136

Menighedsrådets formand 
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3251 0733 (kontor) hver tirsdag kl. 10.00-11.00

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 25. april kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger 
vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10.   

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100
Jeg har fået overrakt gudstjenestenøglerne til plejehjemmet på 
Løjtegårdsvej efter min kollega Pastor Woller. Jeg vil fortsætte med at 
holde gudstjeneste 3. torsdag i måneden. Dog, i denne måned falder 
den 3. torsdag sammen med skærtorsdag, så bemærk i denne måned 
holdes gudstjenesten dagen før hvilket vil sige 
Onsdag 15. april kl. 10.30.

Mvh Karsten M. Hansen

For børn
Børnegudstjenester
Søndag 27. april kl. 10.00 er der 
familiegudstjeneste som afslutning på 
Babysang.  
Dåbsgudstjenesten lørdag 26. april er tilrettelagt 
for mindre børn. Alle er velkomne.    

                                                                     

Babysang
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. Vi mødes seks torsdage kl. 
11.00 i Tårnby kirke og synger børnesange- og salmer med fagter og 
rytmik. 
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 4186. Det er 
gratis at deltage i Babysang.

Påskegudstjenester for institutioner
Dagplejere, børnehaver og vuggestuer kan stadig nå at tilmelde sig 
påskearrangementer, hør nærmere hos Ida Nielsen på 3250 4186

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”, Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Allan Christensen: abc.cph@gmail.com. 
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: hpp1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk          

Kirkebil
Kirkegængere som har svært ved at komme til gudstjeneste eller 
til kirkelige arrangementer ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og 

således blive afhentet på deres bopæl og blive kørt hjem igen efter 
gudstjenesten eller arrangementet. 

Hvis man har behov for at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 sidste hverdag før man 
ønsker at bruge den. 

Ønsker man for eksempel at benytte kirkebilen en søndag, skal 
man således bestille den senest fredag kl. 12.    

Vikar
Pastor Woller er gået på pension pr. 31. marts efter et langt liv i 
embedet. Indtil der bliver ansat en ny præst, har vi fået tilskikket 
os en vikar. Personen skulle gerne være startet, når du læser dette. I 
skrivende stund ved vi ikke, hvem det er, men vi håber, I vil tage godt 
imod ham/hende.
 

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe, der fortrinsvis består af enker og 
enkemænd. Gruppen mødes efter aftengudstjenesten som regel 
den 2. torsdag i måneden, og desuden til særlige arrangementer. 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida Nielsen på 
3250 4186.                                 

Netværksgruppens mødes: 
Torsdag 17. april, skærtorsdag til aftengudstjeneste. Efter 
gudstjenesten er der ost og rødvin i konfirmandstuerne. 

Tirsdag 22. april til Åbent hus i Vestre Bygade 19.    
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Chorus Jubilis
Søndag 6. april kl. 16

Kastrup Menighedspleje
Holder Årsmøde
Tirsdag 8. april kl. 17

Et møde med Det 
norske Fjordland
v. Niels H. Jessen
Torsdag 24. april kl. 14
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PÅSKENS GUDSTJENESTER
Palmesøndag 13. april kl. 10 
Palmesøndagsgudstjeneste
Palmesøndag 13. april kl. 14  
Påskefest for Børn med påske-børnegudstjeneste
Skærtorsdag 17. april kl. 18.30 
Skærtorsdagsaftens-gudstjeneste
Langfredag 18. april kl. 10  
Liturgisk gudstjeneste med prædiken
Påskenat 19. april kl. 22  
Påskenats-gudstjeneste
Påskedag 20. april kl.10  
Festgudstjeneste
2. Påskedag 21. april kl. 10 
Festgudstjeneste - Påskeugen afsluttes

Vi ønsker alle en Glædelig og Meningsfyldt 
Påske - Velkommen i Kastrup kirke 

 Kastrup Kirke

Aftengudstjeneste
Velkommen til aftengudstjene-
ste, hvor der er mulighed for for-
dybelse og eftertanke midt i den 
travle hverdag. Efterfølgende af-
tenkaffen i kirkecentret.
Ons. 2. april kl. 19 Kastrup kirke

Påske snart
I noas ark og babelstårnet. em-
net er Påsken, som vi nærmer os. 
Alle børn fra ca. 4 år er velkomne. 

Vi laver fint påskepynt og finder 
ud af hvorfor, vi egentlig holder 
Påske. Fælles spisning kl. 18.30
Torsdag 3. april kl. 17-19 i 
Kastrup kirkecenter

Chorus Jubilis
Et af de nyere Københavnerkor 
gæster os. Det blev stiftet i 1997 
og er et blandet kor med ca. 25 
sangere. Mads J. Pagsberg har 
været dirigent fra starten.  Han 
er uddannet på musikvidenska-
beligt institut, og er nu under-
viser, og leder og komponist for 

instituttets big band og koret. På 
repertoiret er bl.a. værker af dan-
ske / nordiske komponister, ne-
gro spirituals og jazz standards. 
endnu en koncert, hvor det klas-
siske møder det rytmiske.
Søn. 6. april kl. 16 Kastrup kirke

Påskegudstjeneste...
...for børn
Vi går en tur på Påskens vej. Efter 
gudstjenesten har vi lidt påske-
godt og saftevand i kirkecentret. 
I må meget gerne tage madpak-
ker med.
For vuggestuebørn og børn i 
samme alder: tirsdag 8. april 
kl. 9.30 i Kastrup kirke

For børnehaver og børn i 
samme alder: torsdag 10. april 
kl. 10 i Kastrup kirke

Årsmøde
Kastrup sogns menighedspleje 

afholder årsmøde, hvor alle er 
velkomne! 
Tirsdag 8. april. kl. 17 i Kastrup 
kirkecenter

Påske i Kastrup
de mange gudstjenester i Påske-
ugen er forskellige. Hver dag har 
sit særpræg og sin betydning, og 
herudfra bliver gudstjenesten 
til. Palmesøndag er pyntet med 
palmegrene, og festen for børn 
samme dag samler Påskens bud-
skab i børnehøjde. 

Skærtorsdag er den dag, hvor 
Jesus for over 2000 år siden 
indstiftede det fællesskabs-
stiftende nadvermåltid for alle 
kristne. dette måltid samles vi 
naturligvis om Skærtorsdag af-
ten. Derfor er der opdækket et 
bord ned igennem kirken, hvor 
alle er velkomne til at være med 
i måltidsfællesskabet og besin-
delsen på, hvad dette måltid be-
tyder og hvad indstifteren af det 
betyder for os i dag. langfredag 
står kirken mørk hen, og lidelses-
historien fremføres af kirkens 3 
præster.

fortsættes næste spalte
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Påskefest for Børn - 
Palmesøndag
Vi laver sejt påskepynt
Holder påske-børne-gudstjeneste, hvor vi går en 
tur på Påskens vej
Leger påskelege
og får påskelækkerier
Søndag 13. april kl. 14

Husk også:
Onsdag 2. april kl. 9  
Babysalmesang – mød bare op
Onsdag 2. april kl. 14-15.15  
Cool Kids – Børnegospelkoret har plads til DIG!
Torsdag 3. april kl. 17-19  
Noas Ark og Babelstårnet: Påske - snart
Tirsdag 8. april kl. 9.30  
Påske-Vuggestue-Gudstjeneste
Torsdag 10. april kl. 10  
Påske-Børnehave-Gudstjeneste
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60

Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

DØDSBOBEHANDLING
-  Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte  
 af dødsboer.
-  Eneste autoriserede bobestyrer med kontor  
 på Amager.
-  Kontakt os for en uforpligtende orientering.
-  Første møde er gratis.

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

Vi træffes i vor forretning
Mandag-torsdag kl. 9-16.00 •  Fredag kl. 9-15.00

Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Schrøders Bedemandsforretning
Når tillid og omsorg er en hjertesag
www.schroderbedemand.dk

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-
Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

April
Ons. 2
19.00 Thordal
Søn. 6.
10.00 Thordal
Palmesøndag 13.
10.00 Steensgaard
14.00 laursen og Grethe 
Hamborg – Påskefest for Børn 
Skærtorsdag 17.
18.30 Laursen 
– nadvergudstjeneste omkring 
et opdækket bord i kirken
Langfredag 18.
10.00 Thordal
Påskelørdag 19.
22.00 Thordal + kirkens præster
Påskedag 20.
10.00 Thordal
2. Påskedag 21.
10.00 Steensgaard
Søn. 27.
10.00 Steensgaard konfirmation

Maj
Lør. 3.
10.00 Laursen - konfirmation
Søn. 4.
10.00 Steensgaard konfirmation
Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt

i Skelgårdens kirke

April
Tir. 1. 
16.30 Børnegudstj. Mehlsen
19.00 Ungdomsg. No excuse
Lør. 5. 
11.00 Dåb-Jubii! børnegudstj. 
Søn. 6. 
10.00 Højmesse Mehlsen
Søn. 13. Palmesøndag
10.00 Højmesse Sørensen
Tors. 17. Skærtorsdag
18.00 Måltidsgudstj, Søes. 
Fre. 18. Langfredag, 
10.00 Højmesse, Mehlsen
Lør. 19. 
11.00 Dåbs- og familiegudstj. 
Sørensen
Søn. 20. Påskedag, 
10.00 Højmesse, Sørensen
Man. 21. 2. påskedag, 
10.00 Højmesse Peter Søes
Tor. 24.
10.30 Plejehjemsgudstj.
Mehlsen
Lør. 19.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.  
Sørensen
Søn. 27.
10.00 Højmesse Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstj. Søes
Onsdag kl. 10
Morgensang v/kirkens præster

Som kontrast hertil bæres 
Påskelyset ind Påskenat, og her 
tænder hver enkelt sit eget udle-
verede lys, så kirken bliver oplyst 
igen. Et flot symbol på, at Kristus 
overvandt mørket og håbløshe-
den også for os, da han sprængte 
gravens favntag Påskemorgen.

Påskedag og 2. Påskedag er 
kirken klædt i gult og Påskefe-
sten fortsætter.
Kastrup kirke – se tiderne for 
de enkelte gudstjenester på 
næste side og på hjemmesiden 
kastrup-kirke.dk

Det norske Fjordland
- Et møde med noget af 
verdens smukkeste natur

niels Henrik Jessen fortæl-
ler og viser billeder fra en 
rejse til hav, bjerge, stavkir-
ker og ikke mindst fjorde, 
med udgangspunkt i Trond-
heim og slut i Stavanger
Torsdag 24. april kl. 14 i 
Kastrup kirkecenter

Danske Banknotes
En buket af forårs- og andre danske sange og fællessang. 
Dirigent og korleder er Dan Johnsen. 
Tirs. 29. april kl. 19 Kastrup kirke
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Nekrolog om Aase Lønow
Aase Lønow, pensioneret sundheds- og sygeplejerske, senest ved 
Tårnby  Skole, er uden forudgående varsel død – 91 år gammel.

Aase vil være kendt af mange i Tårnby Kommune på grund af sin 
tilknytning til forskellige afdelinger og institutioner i kommunen.

Pensionisttilværelsen udnyttede aase fuldt ud til bl.a. bridge, 
golf og senest også til brugen af it. Aase var medlem af Kastrup 
Tårnby Soroptimistklub helt fra klubbens start i 1963 og var ære-
staler ved klubbens jubilæum i marts sidste år. Gennem soropti-
mismen havde hun tilknytning til bl.a. Unicef, da børns og unges 
vilkår lå hende meget på sinde.

Marianne Bay

Senior- og pensionist kalender
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Hver torsdag kl. 10.
ok-dag. medbring selv underholdning. 3. april.
pÅskefest med lotteri. 10. april
Skærtorsdag lukket. 17. april.
annas mode viser forårs- og sommertøj 24. april.
ok-dag. Billetsalg til skovtur til Skipperkroen ved Mullerup Havn. 1. maj

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Postkassen Amager Landevej 71. arrangementer om onsdagen starter kl. 
12 og banko hver fredag starter kl 11.30
film, foredrag eller andet hyggeligt samvær  onsdag 2. april 
banko fredag 4. april
borgmester henrik Zimino onsdag 9. april
banko fredag 11. april
påske i gedesby mandag 14. april til tirsdag 22. april
banko fredag 25. april
Spisning kr. 80,- onsdag 30. april
banko fredag 2. maj
film, foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 7. maj

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arran-
gementerne i Bordinghus. Kig indenfor tirsdag, fredag eller søndag.
Åbent hus tirsdage og fredage kl. 14-17, samt søndag kl. 13-17. Se også 
www.bordinghus.dk
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8-15.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Klubben
Klubben for mennesker med demens og deres pårørende. 
Hver anden torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret Postkassen, ama-
ger Landevej 71, 2770 Kastrup, lokale 1 & 2.
Café eftermiddag. Demenskoordinator Rikke Jensen. Torsdag 3. april.
Delfin Vask. Bus fra Postkassen og efter besøget sightseeing rundt på 
Amager. Torsdag 24. april. Bemærk:  Afgang kl. 12.30 - retur kl. 17.15.
1. maj - lukket.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8-15.

Høreforeningen Tårnby Lokalafdeling
Postkassen Amager Landevej 71
Høreforeningen på udflugt med Hjernesagen - ud i det grønne. Tilmel-
ding til bestyrelsen. Kr. 150,- Mandag 5. maj.
Derefter ferie til september.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8-15. 

Det som Jesus så 
Kunstudstilling i 
Skelgårdskirken
Maleren Mette Fredholm udstil-
ler sine malerier i Skelgårdskir-
ken i april og ved ferniseringen 
Palmesøndag fortæller hun i 
billeder, ord og toner om sin 
vinkel på Påskens begivenhe-
der fra Palmesøndag til Påske 
morgen - Det som Jesus så.

Mette Fredholm er uddan-
net på Holbæk Kunstskole og 
Glyptotekets Tegneskole og har 
bl.a. udstillet på Den Frie Ud-
stillingbygning, Galleri rubin 
og Magnussen, Kokkedal Slot, 
og i domkirken og natanaels 
kirken.

Fernisering Palmesøndag, 
13. april kl. 11.30 til 13.00

Flittige Hænder
Ons. 2. april kl. 13.00 

Babysalmesang
Torsdage 3. og 24. april kl.  
10.00

Salmemaraton
Ons. 9. april kl. 15.00
Ons. 15. april kl. 19.00

Musikalsk legestue 
Tor. 10. april kl. 9.30

Sangcafé 
Tir. 15. april kl. 13.00 

Plejehjemmet 
Gudstj. v/ Annelise Mehlsen
Tir. 15. april kl. 10.30 

Menighedsmøde 
v/ Filip Skjerning.
Man. 28. april kl. 19.30 

Romerbrevet 
Studiekreds v/Poul Bo Sørensen 
Ons. 30. april kl. 19.00

Menighedslejr
…på lejrskolen Høve Strand ved 
Asnæs. Stud. theol. Jonas Kjøl-
ler rasmussen holder en række 
oplæg over Galaterbrevet, mens 
Carsten Jensen vil stå for børne-
aktiviteterne. God lejlighed til 
udendørs aktiviteter og hygge-
ligt samvær. Folder med detalje-
rede oplysninger samt tilmelding 
i kirken og på hjemmesiden. 
Weekenden 5.-6. april

Kirkens årsmøde 
en aften hvor vi taler med hin-
anden om, hvad vi vil med Skel-
gårdskirken. Menighedsrådet 
gør status, både over kirkens ar-
bejdsgrene, regnskab og budget. 
alle, som har meninger om og 
ønsker til kirken har her mulig-
hed for at komme frem med dem. 

Menighedsrådet er vært ved et 
let aftensmåltid. 
Torsdag 10. april kl. 18.00.

Assistens Kirkegård 
en kulturvandring, hvor der for-
tælles historier om de begra-
vede kendisser, genierne Søren 
Kierkegaard og H. C. Andersen. 
Men også den purunge, skindøde 
Gjertrud bodenhof, der stadig 
spøger ved nattetid. Og Henry 
Heerup og Dan Turèll. Atomfy-
sikeren niels bohr og Hells ang-
lesrockeren Kenny Holst. Vi skal 
høre historierne om, hvorfor H. 
C. Andersens gravsten pludselig 
knækkede, mens Jens august 
Schades smuldrede. efter tu-
ren finder vi et sted, hvor vi kan 
spise. 
Tilmelding senest 14. april, MA-
SKR@KM.DK eller 3253 7744. 
Pris 30 kr. 
Start og slut ved kirkegårdens 
kontor, Kapelvej 2. Kbh. N. 
Tirsdag 15. april kl. 16.30

Påskegudstjenester…
…for børn. Vi synger sammen og 
hører om, hvad der skete i den 
første påske. Gudstjenesterne 
slutter med at hvert barn får et 
lille påskeæg. 
Torsdag 10. april kl. 9.30 for 
børn 0-3 år. Kl. 10.30 for børn 
3-6 år

Skærtorsdag aften 
Gudstjenesten Skærtorsdag af-
ten er et af påskens højdepunk-
ter. Vi holder den som en mål-
tidsgudstjeneste i kirkerummet, 
hvor vi vil synge, bede, høre fra 
bibelen og fejre nadver. det bli-
ver en både hyggelig og stærk 
gudstjeneste. Ingen tilmelding, 
så bare mød op. 
Skærtorsdag 17. april, kl. 18-
20.30

 Skelgårdens Kirke
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Det er 70 år siden Tårnbykoret blev stiftet. Det bliver fejret med en 
jubilæumskoncert lørdag 1. november 2014.

Koret har 35 medlemmer, som synger i 4 stemmer med et repertoire, 
der spænder fra klassisk over musicals, danske sange og let 
underholdning under ledelse af en dygtig professionel dirigent og 
pianist.

Kom og vær med!

Vi vil gerne til vor jubilæumskoncert rekruttere nye sangere nemlig 
sopraner, alter, tenorer og basser.

Det vil glæde os at byde dig velkommen til en gratis prøveperiode 
på 2 måneder. Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 i festsalen på 
Korsvejens skole, Tårnbyvej 5. 2770 Kastrup. 

Mere om korets historie på 
www.taarnbykoret.dk

Tårnbykoret i et Jubelår

Henvendelse kan ske til 
korets formand  

Lillian Michelsen e-mail: 
lillian.michelsen@comxnet.

dk  
eller tlf.: 21 64 98 01

meD kongelig TillaDelSe: Med tilladelse fra Kongehuset opfører Kammerkoret Euphonia 
Matthæuspassionen af J.S. Bach i Christiansborg Slotskirke sammen med 22 musikere fra Det Kgl. 
Kapel. Desuden medvrker seks solister og Ole Reuss Schmidt er dirigent. 
De to opførelser finder sted  lørdag 5. april kl. 16 og søndag 6. april kl. 17. Billetter a 195,- 
forhandles hos Billetnet. 
Yderligere oplysninger på www.euphonia.dk. En stribe fonde støtter koncerterne. © Bent Pedersen.

flemming gurskov udstiller malerier, collager og skulpturer på 
Restaurant Kastrup Strandpark. Flemming Gurskov er tidligere 
SAS flyarbejder, og har igennem en menneskealder produceret en 
anseelig mængde malerier og skulpturer. 

Selvom det efterhånden er nogle år siden at Flemming havde sin 
daglige gang i Kastrup, har han altid bibeholdt sin fascination 
af flyvemaskiner og sejlads, og det grundige håndværk som 
kendetegner flyindustrien.

Aftalen med Restaurant Kastrup Strandpark er kommet i stand 
igennem en god ven og tidligere SAS kollega, som har sørget for 
det praktiske med udstillingen. 

Finn William Husted
fmd. Samariterne i Kastrup afd.

*1.10.1947       † 27.2.2014

R.I.P.

Familien

Bisættelse har fundet sted

Stifinderne har fået 
slikpolitik
der er ikke længere noget der 
hedder mit hos Stifinderne, når 
det drejer sig om slik. Alt slik put-
tes i en fælles kasse, når man skal 
på tur. Der bliver delt ud til alle, 
når de skal hygge sig eller træn-
ger til ekstra brændstof.

Sommerlejr 2014
Stifinderne skal i år på sommer-
lejr i Sverige i uge 28. På stedet 
er der en hytte og plads til en 
masse telte.
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Øens Bedemand tilbyder hjælp til bisættel-
ser og begravelse på Amager og Christians-
havn

• Aftaler træffes gerne i hjemmet • 
• Stilfuldt og Smukt •

Priseksempler
Bisættelse 1:
Uden handling i kirke, ikke medlem af fol-
kekirken, asken spredes over havet
Samtale & alt nødvendigt papirarbejde
Kontakt til offentlige myndigheder
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, 
polstring med pude
ilægning og påklædning
1 rustvognskørsel 0-20 km
1 Kremering
1 Urne

Kr. 12.000 incl moms
Prisen er ex evt. Dødsannonce, handling i 
kapel, orgel & kor.

Bisættelse 2:
Medlem af folkekirken, handling i kirke
Samtale & alt nødvendigt papirarbejde
Kontakt til offentlige myndigheder
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, 
polstring med pude
Ilægning og påklædning
2 rustvognskørsel 0-20 km
1 kistepynt efter eget valg kr. 500,00
1 kremering
1 urne

Kr. 14.000 incl moms
prisen ex evt. Dødsannonce, gravsted & sten

Begravelse:
Medlem af folkekirken, handling i kirke
Samtale
Alt nødvendigt papirarbejde
Kontakt til offentlige myndigheder
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, 
polstring med pude
Ilægning & påklædning
1 Rustvogn kørsel
1 Blomster opsats efter eget valg kr. 
500,00
 

Kr. 10.000 incl moms
Prisen ex evt. Dødsannonce, gravsted & Sten

SPAR 4-7000,- 

Se mere på www.øens-

bedemand.dk

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup       Åbent efter aftale

Møllevej 2, 2791 Dragør

Ring 3253 5708 / 2254 7785 • www.øens-bedemand.dk

Døgnvagt også
søn- og helligdage
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Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup       Åbent efter aftale

Møllevej 2, 2791 Dragør

Ring 3253 5708 / 2254 7785 • www.øens-bedemand.dk

Døgnvagt også
søn- og helligdage
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Ledelse med 
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SundhedsCenter Tårnby  
inviterer trænere og  
forældre fra klubber og  
foreninger i Tårnby til  
foredrag ved  
Lars Godbersen, leder af  
Flying Superkids. 
 
 

Flying Superkids er en gedigen international showsucces, 
hvor det er børn, der sættes i scene. Samtidig er det et 
stort pædagogisk projekt. En sikker hånd om 
pædagogikken og ledelsesformen er essentiel, når man 
rejser rundt i verden med børn, teenagere og deres 
forældre. 
 
Lars Godbersen fortæller, hvordan han leder og inspirerer 
børn og unge anno 2014. Hvordan han skaber et 
inspirerende og sundt miljø, hvor børnenes trivsel er høj 
og hvor de hjælper hinanden, og bliver direkte 
konfronteret, når der opstår konflikter. 
 
Dato: tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.15-20.45 
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 
Kastrup 
Tilmeld dig/jer på mail foredrag.sc@taarnby.dk  
eller telefon: 3247 0079 
 
Det er gratis at deltage – vi serverer let forplejning 
 
Hilsen SundhedsCenter Tårnby 
 
 

Fra venstre Philip Busch 
Andreasen,Rasmus Rylander, Christina 
Busch Andreasen, Alexander Bond og 
Mathilde Cramer Ahrens alle fra KMB2010

Forårsrengøring i Roklubben Øresund

lemmer. Vi havde standerhejsning i marts, 
men venter til 3. maj med at tage nye med-
lemmer med ud på vandet. Godt nok er det 
forår, men for trænerne er det stadig for koldt 
til havs at sidde stille på styrmandssædet og 
lære nye medlemmer at ro.

I forbindelse med standerhejsningen, der 
foregår mens Tårnby bladet er i trykken har 
roklubben fået 15 kasteliner fra Trygfonden 
som sikkerhedsudstyr til bådene. de skal nu 
introduceres til medlemmerne, der skal blive 
gode til at anvende det nye udstyr.

info på www.roklubbenoeresund.dk
Åbent hus i klubhuset i den gamle 
lystbådehavn tirsdag 29. april og torsdag 
1. maj kl. 17.00-18.00.

Det var ældre-roerne som fandt de gamle husmoder-dyder frem 
og gav roklubbens lokale en klassisk forårsrengøring.

roklubben øresund holder Åbent hus for 
interesserede i slutningen af april og be-
gyndelsen af maj
- Efter at have brugt vinteren til at efteriso-

lere vores klubstue, lå der støv overalt, siger 
klubbens formand Hanne Vinther.

- Så en god gammeldaws forårsrengøring 
var tiltrængt. Stole og borde blev skrubbet, 

vinduerne pudset, gardinerne vasket og strø-
get samt gulvet poleret.

- Bådene har også fået en omgang her i vin-
ter, så nu er vi klar til at tage imod nye med-

Otte medaljer i badminton
Først i marts kom otte medaljer til Amager 
ved danmarksmesterskeberne i badminton 
for ungdom. alle medaljer blev vundet af 
spillere fra KMB2010, der stillede op med 
11 spillere. Bedst gik det for Mathilde Cra-
mer Ahrens, der vandt U13 dame double og 
Alexander Bond, der vandt mix double i U19.
Desuden vandt Christina Busch Andreasen, 
Freja Ravn Nielsen og Alexander sølv og Phi-
lip Busch Andreasen, Rasmus Rylander og 
Christina bronze.

I næste weekend drager alexander bond 
til Tyskland for at deltage i en international 
turnering.
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Tårnby Bladet bringer 
gerne artikler og information fra spoprtens verden, men 
det kræver, at der findes korrespondenter i klubberne, 
som kan give os et praj, når der sker noget interessant. 
Ring til redaktører på 32 509 290 og hør nærmere. 
Telefontider: Se kolofonen side 2.

Medaljehøst og MGP på is
Årets sidste konkurrence for de 
lokale skøjteløbere var Dansk 
Skøjte unions friløbskonkur-
rence. Tårnby Skøjte klub havde 
sendt de 10 bedste løbere til 
Århus og det kom der fire vel-
fortjente medaljer ud af

I Springs K, konkurrencerrækken 
for 10-12 årige, var der hele 38 
løbere. Derfor var det svært for 
Tårnbys Selina Holst, Charlotte 
lütken og Selma Holmgaard , der 
dog alle løb et rigtig flot program 
og placerede sig som henholds-
vis nr.  14, 24 og 27. 

I mesterskabsrækken for 10-
12 årige, Springs M, fik Ellen G. 
danielsen en velfortjent guld-

medalje efter en flot præstation. 
Katrine Hansen fik bronze, men 
var meget tæt på sølvet. Annika 
Skibby havde et nyt svært spring 
med og fik en flot 8. plads. Og 
alle gode gange tre for Ida O. 
Fabricius, der løb fejlfrit og blev 
nummer 11 ud af de 17 delta-
gere.

I konkurrencerækken for 15-
19 årige, Junior K, havde Ida Gud-
mand Hansen fået sin dobbelt 
Axel med for første gang. Det 
betyder 2½ omgang i luften og 
er det sværeste dobbeltspring. 
Hun landede perfekt og hendes 
store sværhedsgrad blev beløn-
net med en sølv medalje. 

Filip Steinhauer Telén fik igen 
guld som belønning for masser af 
dobbelte spring i Senior Herre 
K, konkurrencerækken fra 20 år.

Alle TSK´s løbere havde ty-
deligt forbedret sig ved denne 

sidste konkurrence. 
Der var kommet flere 
svære spring/kombi-
nationsspring. Flere 
havde et tydeligt 
højre niveau i trin 
og piruetter med 
svære små detal-
jer. det har været 

en flot sæson for Tårnby Skøjte 
Klub, som har erobret masser af 
metal og fine resultater i løbet af 
året.

Status blev til to nye mester-
skabsløbere, tre nye konkur-
renceløbere, en flot 3. plads i 
Funskate konkurrencen for be-
gyndere og øvede på landsplan. 

Derudover en sjællands-  og en 
danmarksmester, 13 guld-, 14 
sølv- og 16 bronzemedaljer.

I alt 43 medaljer er blevet 
hængt om halsen på de utroligt 
dygtige skøjteløbere fra TSK.

bbark

Fire slyng- og skøjteveninder fra venstre Ellen, Annika, Ida og 
Katrine fra Springs M. Privatfoto.

mgp på is
Man kan se alle klubbens omkring 120 løbere på isen til et brag 
af et afslutningsshow i begyndelsen af april. Rammen for showet 
er MGP 2014, hvor tilskuerne bliver ledt gennem masser af god 
musik fra de seneste årtier. 

Tårnby Skøjtehal lørdag 5. april kl. 12.00. 
Fra venstre Selina, Filip 
og Selma. Privatfoto.

JulemærkemarChen uDbeTaler. Gik du med for den gode sag 
den første søndag i december? Julemærkemarchen er Danmarks 
største familie motionsvandring, som afvikles hvert år den 
første søndag i december. Formålet er at samle penge til 
julemærkehjemmene og i 2013 blev det til lidt over en million 
kroner. Den store check blev overrakt grev Ingolf og grevinde 
Sussie af Rosenborg på julemærkehjemmet Hobro.Næste gang du 
kan gå for julemærkehjemmene er 20. juli 2014.

Motionsbingo
Motionsklubben Amager holder 
motionsbingo søndag 13.april. 
arrangementet er åbent for alle. 
Starten går på Kongelundens 
sydlige parkeringsplads mellem 
10 og 11. Gå eller løb 5 kilome-
ter. Bingopladerne koster 30 kro-
ner for 5 og kan kun købes ved 

starten. Præmier ved fuld plade.
Se www.motionsklubbenamager.dk

Motionsklubben 40 år
Motionsklubben Amager kan 
fejre imponerende 40 år med 
motionsaktiviteter. Det gør de 
med jubilæumsfest for medlem-
merne 26.april på Tårnby Skole i 
teatersalen.

Christianshavner-mil
Så varer det ikke længe før en 
sikker forårsbebuder går på ba-
nen – opstart af motionsløbs se-
rien Christianshavnermilen, som 
Amager Atletik Club arrangerer 
på Volden, Holmen og Christia-
nia. Løbet har været afholdt i alt 
145 gange, på den 7,532 km. lan-
ge rute, som svarer til en gammel 
dansk mil. 

Løbene samler normalt om-
kring 1000 deltagere i alle aldre, 
køn og niveau – rekorden er 
1264 i mål. der er 12 forskellige 
aldersklasser, som er med til at 
motivere især de rigtig mange 
lidt mere ”voksne” motionister 
der deltager. alle nyder den 
afslappede og hyggelige 
stemning der altid er at 
finde omkring løbene.

Første løb mandag 7. 
april kl. 18.30 for herrer og 

kl. 18.40 for damer. Og så er der 
et løb i hver måned til oktober.

Tilmelding til hele seriens 
syv løb, kan ske hos 
englandsvejens 
Tømmerhan-
del, englands-
vej 229 til lør-
dag 5. april eller 
online via 
k l u b b e n s 
h j e m m e -
side wwwa-
mageratle-
tik.dk.
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50 år med grin og 
gråd - mest grin
Det flyder ikke med eksempler 
på samarbejde amager-kommu-
nerne imellem – amagerteatret 
er en af undtagelserne

Af Terkel Spangsbo

Omkring 10 markante herrer og 
en ditto dame mødtes i februar 
1964 på Løjtegårdsskolen for at 
tale om muligheden af en pub-
likumsorganisation med det for-
mål ”at stimulere teaterinteres-
sen i de tre sydlige amagerkom-
muner”. St. Magleby var endnu 
ikke nedlagt som selvstændig 
kommune.

en ny teaterlov havde fået 
samlet dansk andelsscene, arTe 
og dansk Folkescene til det dan-
ske Teater, som udbød kvalitets 
turnéteater som kunne give lo-
kale publikumsorganisationer 
”væsentlige økonomiske mulig-
heder”.

Mødedeltagerne var blandt 
andet repræsentanter fra Dragør, 
St. Maglebys og Tårnbys politiske 
elite med viceborgmester Torkild 
Feldvoss og Inger Lind i spidsen. 
desuden var aOF, FOF, amager 
Kunstforening og lederne fra de 
tre ungdomsskoler indbudt.

I referatet citeres Torkild Feld-
voss for at sige, at der må for-
modes, at der i starten kan være 
økonomiske vanskeligheder, 
men det må antages, at kommu-
nerne vil stille sig som garanter.

Skoleleder fra Løjtegårdssko-
len Fritz M. Lund deltog også og 
mente, at festsalen på hans skole 
var ideel til den forventede slags 
intimteater med en 300-400 til-
skuere.

Man formodede, at en gen-
nemsnitsbilletpris på 6,50 krone 
ikke var urimelig og at parke-

ringsforholdene kunne aftales 
med amager Travselskab. Sam-
arbejdet fik navnet Amagerkom-
munernes Teaterudvalg, senere 
blot Amagerteatret (hvilket gjor-
de, at det stationære teater som 
kom i amagercentret måtte kalde 
sig Amager Scenen).

en vis hr. Jan Weichel fra aOF 
blev bedt om at indkalde til det 
stiftende repræsentantskabsmø-
de som måtte have ”kvindelig re-
præsentation, da kvinderne nor-
malt afgør, hvornår familien skal 
i teatret”, som det afslutningsvis 
står i det første referat.

Weichel-epoken
Jan Weichel klarede mere end 
indkaldelsen. Han blev amager-
teatrets ubestridte leder og driv-
kraft i 32 år.

Weichel havde i sin mellem-
skoletid på Korsvejens Skole 
været redaktør af skolebladet, 
Korsridderen, og de gamle ele-
vers blad, Visdommens land. 
Samtidig begyndte han at slå 
sine folder i danmarks social-
demokratiske Ungdom, Kastrup-
Tårnby afdeling.

det bragte ham hurtigt ind i 
arbejdernes Fællesorganisation 
og derfra videre til kassererpo-
sten i AOF, Arbejdernes Oplys-
ningsforbund.

Undervejs var der i kommu-
nen taget initiativ til afholdelse 
af børnehjælpsdag. Pengene var 
små, og mange prisværdige for-
mål trængte til en håndsrækning. 
derfor var det lige en aktivitet 
efter Jan Weichels hoved, og 
snart var han selv en af de mest 
aktive.

Han kombinerede en befri-
ende flabethed med dannelse 

og pli, kendte sine pappenhej-
mere, som han selv kunne finde 
på at sige og havde et indgående 
kendskab til den sceniske kunst, 
som i disse år præsenteredes på 
de danske teatre og af turnetea-
tre i særdeleshed.

I 1996 overlod han tøjlerne 
Karl Johann Carstensen og blev 
naturligt æresmedlem i amager-
teatret og var ikke en tavs eme-
ritus.

Til ny skole og i biffen
Fra Løjtegårdsskolen flyttede 
amagerteatret til nordregårds-
skolen for endelig at ende i Ka-
strup Bio, som Tårnby Kommune 
overtog, så den ikke endte som 
en Irma-butik. Efter en stor om-
bygning, som gjorde scenen og 
omklædningsrummene under 
det egnede til turnerende teater 
åbnede man så i først i 70’erne. 

I de år var der gæstespil af 
Jørgen Blaksted Turnéen, Det 
danske Teater, Hvidovre Teater 
og ikke mindst Kay Abrahamsens 
stort opsatte operetter var flag-

skibe i årsrepertoiret.
nogle teatre er forsvundet og 

andre er opstået, så der i dag er 
flere turnerende teaterforestil-
linger at vælge imellem, men 
storleverandører til Amagertea-
tret er folketeatret.dk og Come-
dieteatret.

Under Karl Johann Carstensen 
formandskab er medlemstallet 
vokset markant og efter endnu 
en ombygning af Kastrup Bio, 
som reducerede antal pladser i 
salen mod til gengæld at få luk-
sussæder forsøgte foreningen 
sig med at udvide antal spille-
dage for den enkelte forestilling 
fra to til tre for at få plads til alle.

Det betød samtidig en udvi-
delse af totalantallet af tilskuer-
pladser – og endnu en stigning i 
medlemstallet til 954, det stør-
ste antal i foreningen historie. 
Medlemmer svarer til abonnen-
ter.

amagerteatret har siden star-
ten haft gode samarbejdsrelatio-
ner med Tårnby Kommune og en 
særlig epoke var tiden, da Poul 
Feldvoss var kulturudvalgsfor-
mand. I hans embedstid fik Ama-
gerteatret opgave med at hente 
en stor professionel børnefore-
stilling til byen. den enlige fore-
stilling lider under det reduce-
rede antal pladser i Kastrup Bio 
– der er meget tidligt udsolgt.

Jubilæet markeres ved ama-
gerteatrets sidste forestilling i 
sæsonen 7. til 9. april ved opfø-
relsen af Holbergs den Stundes-
løse. Publikum opfordres til at 
komme i ekstra god tid.

Kilder: Lokalhistorisk Samling, 
Tårnby Kommune, Amager Posten, 

Amagerteatret. 

Jan P. Wiechel da Amagerteatret flyttede til det ombyggede 
Kastrup Bio, som Tårnby Komune forinden ved køb havde hindret 
endte som en Irma. Fotograf: Jan Olesen/Power Press. Foto: 
Stads- og Lokalarkivet.
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For os handler god rådgivning om meget andet end penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige drømme 
og planer. Derfor drejer det sig om at finde frem til, hvad der 
er vigtigt for dig og din familie, før vi taler penge. 

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores 
filialer og aftal et uforpligtende møde. 
Eller se mere på al-bank.dk.

Stress anno 1723 / 2014
amagerteatret opfører Den Stundesløse i 
kastrup bio. forestillingen er blevet rost af 
alle anmeldere

Den Stundesløse blev skrevet af Ludvig Hol-
berg i 1733 og er et billede på, hvor idiotisk 
stressede mennesker kan være i deres selv-
opfattelse. Her viser Holberg sig fra sin mest 
vittige og skarpsynede side.

Kender du typen? - kunne vi sagtens spør-
ge, når vi ser Henrik Koefoed gøre stor ståhej 
for ingenting. I rollen som Vielgeschrei  bilder 
han sig ind at have forfærdelig travlt, mens 
han i virkeligheden ingenting har at bestille. 
Forjaget løber han fra det ene til det andet, 
i konstant bevægelse, uden mål eller formål. 

  Desværre fører Vielgeschreis evindelige 
gøren og laden til, at kvinderne i hans hus-
hold får kærlighedslivet i klemme: Hans gif-
tesyge husholderske Magdelone kan snart 
ikke pudre sig yngre og hans datter Leonora 
må ikke få sin elskede, fordi Vielgeschrei hel-
lere vil have hende gift med en bogholder.
Den handlekraftige tjenestepige Pernille fin-
der sig ikke i, at kærligheden ofres på denne 
skammelige vis; hun vil forhindre leonoras 
tvangsægteskab og samtidig sørge for, at 
Magdelone får sig en mand.

 Allieret med taskenspilleren Oldfux ken-
der hendes opfindsomhed ingen grænser. 
Pernille udnytter Vielgeschreis svagheder, så 
han helt mister overblik og fodfæste. da det 
hele når topmålet af vanvid og morskab, får 
intrigen en lykkelig slutning, hvor kærlighed 
og fornuft sejrer. 

holberg idag
Folketeatrets hæsblæsende Den Stundesløse 
opdaterer muntert Holberg, så det er en fryd. 
Når Cecilie Stenspils Pernille sender pub-
likum af sted  med en lige venstre til vores 
egen mentale tilstand:

-Så kan I godt tænde jeres mobiltelefoner 
igen, så I kan se, hvad I er gået glip af de sid-
ste to timer og 22 minutter. 

av. Tag den. Hvorfor har vi så travlt med alt 
andet end at være til stede dér, hvor vi er.

Det er også det, der er problemet for titel-
personen i komedien fra 1723: Han har hove-
det så fuldt af sine forretninger, at han halser 
gennem tilværelsen og ikke lægger mærke til 
noget som helst omkring sig. Stresset? Egent-
lig ikke. Men han tror det selv – og han taler 
gerne om det. aldrig rigtigt til stede. aldrig 
rigtigt i live. Er det noget, vi kender?

 Styrken ved Folketeatrets ualmindeligt 
muntre livtag med klassikeren, er at forestil-
lingen hverken er bange for traditionen eller 
for en frisk nutidig tilgang.  

vw 
medvirkende:
Henrik Koefod, Cecilie Stenspil, Tom Jensen 
og Sonja Oppenhagen. 
Amagerteatret, Kastrup Bio, 
7.-8. og 9. april klokken 19.30
Forsalget starter 30. marts i Kastrup Bio.

Forestillingen byder på et sandt festfyrværkeri af veloplagte skuespillere. 
Her Cecilie Stenspil som den handlekraftige tjenstepige Pernille og Tom Jensen som den 
snu plattenslager Oldfux. Foto: Thomas Petri.
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Se Ørestad fra 
en anden side
flad natur og stejl arkitektur. 
ørestad bjergløb giver 
anderledes udfordringer til 
løbeskoene 

 

Grundlovsdag 5. juni er der en 
unik mulighed for at se Ørestad 
fra en lidt anden side end ellers. 

Med Ørestad Bjergløb kan lø-
beskoene nemlig blive prøvet 
af midt inde i Fields, på Ørestad 
Skole og Ørestad Gymnasium. 
Arrangørerne arbejder på at lave 
en rute, der går op og ned ad 
trapperne på blandt andet VM-
Bjerget og 8tallet, så man kan 
komme lidt bagom Ørestad og se 
bydelen fra andre vinkler. 

 Ruten bliver testet hver søn-
dag morgen, hvor en lille flok lo-
kale løbere fra Ørestad Løbeklub 
tilbagelægger turen gennem 
Ørestad og Kalvebod Fælled. De 
løber op og ned ad trapperne på 
den stejle arkitektur og de løber 
på kanten af golfbanen og ud 
over Kalvebod Fælled. 

 
plads til børn og eliteløbere
Blandt løberne i løbeklubben 
er Steve Kjær, der i 2012 første 
gang holdt Ørestad Bjergløb. Han 
fik samlet omkring 100 løbere og 
håber, at der kommer endnu flere 
i år. I 2012 var der kun en rute på 
10 kilometer. I år bliver løbet ud-

videt med en rute på 5 kilomter, 
så flere kan være med. 

 - Jeg vil gerne have alle med. 
Eliteløbere, motionister, kap-
gængere, slowgængere, børn 
og handicappede. Det gælder 
ikke om at være hurtigst og løbe 
længst, men om at være med, si-
ger Steve Kjær. 

 
Sund og attraktiv bydel
Steve Kjær har boet på Amager 
siden 1999 og bruger selv Øre-
stad meget. Han elsker bydelen, 
der har forstået at kombinere det 
vilde landskab på Fælleden med 
den høje prisbelønnede arkitek-
tur. 

 - Det er en sund og attraktiv 
bydel, som jeg gerne vil være 
med til at gøre til en aktiv bydel, 
hvor mine unger kan stortrives, 
fordi der er noget foreningsliv og 
noget sammenhold, siger han. 

Målgruppen for Ørestad Bjerg-
løb er motionister og børnefami-
lier i og omkring Ørestad. Men 
hvis der kommer nogle løbere 
fra andre dele af Sjælland er de 
naturligvis også velkomne til at 
være med i løbet. 

Prisen er 100 kroner pr. per-
son. 

 Grundlovsdag torsdag 5. juni 
er en fridag for de fleste, som jeg 
håber, at rigtig mange vil bruge 
til at løbe sammen med os. Vi 

slutter af med et grundlovsar-
rangement i Ørestad Bypark, 
hvor familie, venner og naboer 
kan holde picnic sammen,” siger 
Steve Kjær, der også opfordrer de 
mange firmaer, der er i Ørestad til 
at få medarbejderne med ud på 
en løbetur.   

”Se Ørestad fra en anden 
side” lover arrangørerne. 
Spørgsmålet er, hvor meget 
energi man har til at nyde 
udsigten, mens man forcerer 
trapper uden for stignings 
kategorier.

Det er en god ide at medbringe 
egen cykel, så I kan komme 
rundt i hel Naturparken. 
Tårnby Bladets reporter kan 
ikke anbefale Naturcentret 
udlejningscykler til langture. 
Der er kun et gear og intet værn 
mod modvind.

besøg naturpark amager søn-
dag 4. maj kl. 11-15 
tag cyklen med 
for at nå mest muligt

Første søndag i maj sættes alle 
sejl til for at vise de mange fan-

tastiske muligheder, der gemmer 
sig i Naturpark Amager. 

Der vil være fire besøgssta-
tioner fordelt over hele området, 
som tilbyder hver sit tema. Her 
er nogle små smagsprøver på da-
gens oplevelser:

• Ballonflyvning på Amager Fæl-
led 
• Prøv at ride på en pony eller 
nyd en rundtur med hestevogn
• Smag på lokale kvæg, hjorte el-
ler røget fisk 
• Lav dit eget smykke af fine hjor-
tegevirer
• Bliv soldat på Kongelundsfortet 
• Fang de første haletudser eller 
prøv et rejehov

• Prøv en cykelforhindringsbane
• Kik på fugle sammen med Seba-
stian Klein 

Naturpark Amager er et sam-
arbejde mellem naturstyrelsen, 
Københavns Kommune, Tårnby 
Kommune, Dragør Kommune 
og By & Havn. Samarbejdet skal 
sætte fokus på natur- og landska-
belige sammenhænge mellem 
natur og by og dermed skabe en 
naturpark af international klasse 
til glæde for alle omkring hoved-
staden.

det er en god ide at medbringe 
cykel, så I kan komme rundt i hel 
Naturparken. 

tsp
Se mere om programmet på 
www.naturpark-amager.dk

Særlig dag med satte sejl
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AMAGERTEATRET
Amagerteatret ønsker alle abonnenter 
og andre velkommen til de tre 
stundesløse jubilæumsforestillinger  
7. - 8. og 9. april.
Teaterforeningen er kommet godt ind i sin 50. sæson trods 
de største forandringer i foreningens historie med ændret 
antal af pladser i Kastrup Bio, hvor forestillingerne spilles. 
Antallet af spilleaftener blev udvidet med mandage for at 
kunne fastholde det store antal abonnenter.

Den Stundesløse
7. - 8. og 9. april, kl. 19.30. 
Forsalg af resterende billetter 
fra 30. marts i Kastrup Bio: 
Prisgruppe A 210,- og 
prisgruppe B 180,- kr.

Kom i god tid - mindst et kvarter før du plejer - og vær 
med til at markere amagerteatrets 50 års jubilæum.

Folketeatrets hæsblæsende Den stundesløse opdaterer 
muntert Holberg, så det er en fryd, skrev Berlingske.

Når Cecilie Stenspils Pernille sender publikum af sted som 
det sidste i Folketeatrets udgave af Holbergs komedie Den 
stundesløse, sker det med en lige venstre til vores egen 
mentale tilstand:

- Så kan I godt tænde jeres mobiltelefoner igen, så I kan se, 
hvad I er gået glip af de sidste to timer og 22 minutter.

Av. Tag den. For hvad er det egentlig, vi tror, vi skal? Hvad 
er det, vi har så travlt med? Alt andet end at være til stede 
dér, hvor vi er.

Det er sådan set også det, der er problemet for 
titelpersonen, den stundesløse Vielgeschrei. Han har 
hovedet så fuldt af sine »forretninger«, at han halser 
gennem tilværelsen og ikke lægger mærke til noget som 
helst omkring sig. Stresset? Egentlig ikke. Men han tror det 
selv – og han taler gerne om det. Aldrig rigtigt til stede. 
Aldrig rigtigt i live. Er det noget, vi kender?

Holbergs komedie om den stundesløse Vielgeschrei er 
skrevet i 1723, men føles lige aktuel i 2014. Med blandt 
andet Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil og Sofia Nolsøe. 
                                                         Folketeatret / Turné

• www.amagerteatret.dk •

Foto: Thomas Petri

50 billetter til mandag • meget få til tirsdag og onsdag

Postkort fra 1935. Bemærk, at det hed ”banegård” og ikke bare 
Station. 

Glimt fra gamle dage

Kastrup Station

Stationen blev bygget i forbin-
delse med anlæggelsen af ama-
gerbanen 1907 og var tegnet 
af arkitekt Charles Wenck,  De 
danske Statsbaners arkitekt

Stationsbygningen Kastrup var 
i stueetagen indrettet med en 
ekspedition, et publikumslokale, 
et bud- og pakkerum. Der var 
lokaler til telegraf og kontor til 
postmesteren og hans assistent 
i den sydlige del. I den nordlige 
del var rummenes funktioner 
indrettet til togdriften med ven-
tesal for togpassagerer, og baga-
gerum samt billetkontor. 

På hver side af hovedbygnin-
gen var en mellemgang og to 
små sidebygninger indrettet til 
bl.a. brændsel, vaskerum (mod 
syd) og det samme mod nord, 
hvor der også var herre- og da-
metoiletter.

På første sal var to lejlighe-
der til henholdsvis postmester 
og stationsforstander, der bo-
ede over hver deres afdeling. de 
havde hver især to soveværelser, 

et pigekammer, en spisestue og 
en dagligstue samt køkken. I tag-
etagen var to værelser samt tør-
reloft.

Kastrup fik hermed ikke blot 
en jernbanestation men også et 
postkontor.Tidligere havde man 
et såkaldt brevsamlingssted hos 
en privatmand, hvor man kunne 
afsende og afhente post. Posten 
skulle nu omdeles til beboerne 
2-3 gange dagligt på hverdage 
og en gang på søn- og helligdage. 
en noget bedre service, end den 
vi kender i dag.

 I dag anvendes bygningen til 
blandt andet Vestegnens- Sprog 
og Kompetencecenter Kastrup, 
Socialdemokraterne i Kastrup og 
en modeljernbaneklub. I Dragør 
blev der bygget en lignende sta-
tionsbygning.

 
Kilde: Stads & lokalarkivet i Tårnby.

Kastrup Staion set fra 
øst. Der var endnu en del 

aktivitet på skinnerne med 
transport 

fra BP-depotet 
i havnen. Foto fra

Kurt E. Hansens arkiv.
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium

KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16      Fredag kl. 8 - 12

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Unævnelighedernes store røde ordbog

En anmeldelse af Søren Markvard

For ca. 3 måneder siden – i god tid før julen 
2013 – præsenterede sprogprofessor Jørn 
lund en julequiz i Politiken indeholdende 50 
gamle og nye ord. Professoren opfordrede fa-
milierne rundt om i de små hjem til at afprø-
ve, om de kendte betydningen af dem. blandt 
de ”gamle” ord var sådanne som: bramfri, 
kæphest, madøre og hyrdetime, og blandt de 
”nye” var ord som: chicklit, mindfulness, smi-
ley og tweete.

   Så langt så godt – en julequiz er jo som re-
gel en ganske fredelig foreteelse - men knap 
var nytåret overstået, før stormen brød løs. 
Gratisavisen Metroxpress bragte en ”døds-
liste” med 25 gamle ord, der påståedes at 
være udryddelsestruede, fordi ingen brugte 
dem længere. Flere af ordene var at finde på 

Jørn Lunds oprindelige quizliste, og pludse-
lig var der adskillige indlæg på Facebook, der 
højlydt begræd tabet af de gamle ord.

   Politiken tog sagen op på forsiden 2. 
marts og skrev bl.a.: ” en særlig sorg synes 
at knytte sig til tabet af ’hyrdetime’, som 
facebookfolket siger farvel til med bævende 
hjerter. Uden hyrdetimer ingen poesi læn-
gere, skriver folk, som om der var udstedt et 
forbud.”.

   Men rolig rolig siger avisen også: ordet 
er jo ikke blevet forbudt. ”Hyrder og hyrdin-
der kan roligt tage deres timer, og bekymrer 
nogen sig om ordet, da gælder det bare om 
at bruge det – så er det reddet”. Og det er 
såmænd nok allerede sket, i og med ordet 
nu har været nævnt adskillige gange både 
i forbindelse med julequizzen, i artiklen i 
Metroxpress samt på alle de ophidsede 
indlæg på Facebook.

   

O g 
det bringer os på 
denne måde frem til denne 
uges anmeldelse af Unævnelighedernes sto-
re ordbog. Forfatteren Carsten Graff vil med 
sin nye bog gerne berige læserne med en 
masse nye ord, ord som ifølge ham er beteg-
nelser for alt det, vi ikke vil tale om fx tabuer 
eller emner som er grænseoverskridende. 
Og så disker han op med mange hundrede 
nyskabte ord præsenteret med hans vanlige 
grove, satiriske pen.

   Et par eksempler på de nye ord må være 
på sin plads: Maga-sindssyge: Sygelig afhæn-
gighed af dame- og ugeblade – Pinebænk-
tavshedsekvilibrist: en foredragsholder, 
som ynder ikke at sige noget, når han eller 
hun holder foredrag – Wordparkinson: En 
demens, hvorunder den lidende ikke formår 
at ramme de rigtige taster på et tastatur – 
Computersløvsind: Angst for en dag at blive 
nødt til at flytte øjnene væk fra sin compu-
terskærn osv osv.

   Carsten Graff forsyner os som sagt med 
et læs af nykonstruerede ord (bogen er på 
251 sider!), og det er nok tvivlsomt, om ret 
mange af dem vil blive brugt så meget, at de 
bliver almindelige. Faktisk tror jeg, at et en-
kelt af hans nye ord meget tydeligt beskriver 
bogens indhold, og det er ordet Mundkurvs-
diarre, og betydningen er: Når en person uaf-
brudt taler om emner, som alle andre gerne 
vil lægge låg på. 

   På den anden side er der hele bogen 
igennem mange sjove (og lærerige) hip til de 
særprægede måder, vi opfører os på, både 
når vi er alene og når vi er sammen med an-
dre.

   Carsten Graff: 
Unævnelighedernes  store ordbog. 
Forlaget StemningsHotellet, 2013
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aloe Vera butik amager
Er du og din hud klar til foråret?  
Vi har alt hvad du kan ønske dig inden for cremer, 
makeup og kosttilskud. 
Prøv blandt andet vores Ever-Shield deodorant uden  
Aluminiums salte.

HUSK! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.aloeVerabutikamager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414

Kontakt@aloeVerabutikamager.dk

Tilbud i April 
                                   

Så nærmer foråret sig.  
Er dine ben forårs klar ? 

 
Voks fra knæ og ned                             200,- Kr. 

 
Chokolade massage ( norm. pris 300,- kr ) 250,- Kr. 
Kom ind og nyd en meget afstressende massage. 

 
Eye Lash Extention ( norm. pris 498,- kr ) 398,- Kr.              

Fremhæver dine øjne på en smuk måde. 
 
 

Ønsk dig et gavekort 
  

Lidt mere om kiosken
Tårnby bladet bragte i marts-
udgaven et par antikke foto om 
en kiosk på Alléen – det affødte 

en del kontakt med læserne

Rigmor Karleby, som er niece 
til Frits Karleby, som ses på de 
to billeder på side XX i marts-
udgaven fortæller, at nederste 
foto er taget i tyverne, hvor kun-
derne stod udenfor for at blive 
ekspederet og det øverste efter 
en udvidelse af kiosken, hvoref-
ter kunderne nu kunne gå ind i 
butikken - det er efter Rigmors 
erindringer ikke fra 1956 (som 
fortalt i TB), måske 30’erne.

Da et etagebyggeri på mod-
satte side af alleen blev færdig, 
flyttede kiosken der over - ved 
siden af en slagterbutik.

Kurt B. som er hovedkilden 
til de historiske glimt i Tårnby 
bladet har krydstjekket med sin 
svigermor. 

- Hun flyttede til Kastrup i 
februar 1955 og der er en løbe 
seddel på kiosken med olympi-
ske lege i svømning i Melbourne, 
så det er 1956. I 1960 var Karle-
by flyttet over på den modsatte 
side. 

tsp

Det var til denne nordlige side af Alléen Frits Karleby flyttede sin 
kiosk. Årstallet kendes ikke.

GEDEMARKEDET
Annoncering på GEDEmaRKEDET er gratis for private 
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. 
Ønsker om at blive optaget på GEDEmaRKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
KOnFIRmaTIOnSKJOLE mrk. LILLY + KORT 
JaKKE mrk.LUXUS sælges samlet. 700 kr. 4013 8147
KøLEbOKS med tilslutning til cigartænder. Ca. 50 x 
50 x 30 cm. 50 kr. 3251 0873

Redaktionen
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ÅbnInGSTIDER
Mandag til fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter

bILLETPRISER OG RabaTKORT
billetpris 70,- kr.
børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. (hvert klip betaler for 
en billet op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm, 
forpremierer og danmarkspremierer.

baby bIO
Tirsdage kl. 11.00 (biografen åbner kl. 10.00)
1/4: MONICA Z
22/4: BOGTYVEN
29/4: LUNCHBOX
6/5: EN DU ELSKER

TIRSDaGSbIO 
Tirsdage kl. 10.30. biografen åbner kl. 10.00
1/4: MONICA Z
22/4: BOGTYVEN
29/4: LUNCHBOX
6/5: EN DU ELSKER
For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag

Kastrup bIO
Kastrupvej 270  
Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk
Billetsalget starter 30 
minutter før første 
forestilling

Giv et påskeæg med oplevelser
Vi sælger gavekort på lige det 
beløb, du ønsker.

THE GRanD buDaPEST 
HOTEL
The Grand Budapest Hotel fortæller 
den fantastiske historie om Gustave H., 
en legendarisk concierge på et berømt 
europæisk hotel i mellemkrigstiden, og 
piccoloen Zero Mustafa, der bliver hans 
nærmeste ven og fortrolige. 

bOGTyVEn
En energisk og modig ung pige bliver 
sendt til en plejefamilie under Anden 
Verdenskrig i Tyskland. Her lærer hun 
at læse med hjælp og støtte fra sin 
nye familie og Max, en jødisk flygtning, 
som de holder skjult i deres kælder. 
For Liesel og Max bliver bøgernes 
fantasiverden den flugt, de har fra de 
turbulente begivenheder.

nOa
I en vision ser Noa, hvordan verden 
går under i en apokalyptisk syndflod. 
Noa tolker synet som en besked fra 
Gud om, at han skal bygge et stort 
skib for at redde sin familie og Jordens 
dyr fra dommedag. 

FJERKOnGEnS RIGE
Johan og hans far bor på havet i hvert 
fald siden han var tre år gammel, og 
hans mor forsvandt. Johan er glad 
for skibet, hvor de bor. Skibet har 
fiskenet og et drivhus, hvor de dyrker 
gulerødder. En dag da Johan er alene 
på skibet, modtager han et nødsignal 
og et fingerpeg om morens skæbne...

RIO 2
Blu, Jewel og deres tre børn bevæger 
sig fra byens magi og ind i Amazonas 
vildnis. Blu befinder sig pludselig i 
uvante omgivelser, som han ikke ved, 
hvordan han skal håndtere, og må 
stå ansigt til ansigt med en frygtet 
modstander – hans svigerfar.

DIVERGEnT
Befolkningen i det ødelagte samfund 
er opdelt i fem faktioner, baseret på 
deres menneskelige egenskaber. Tris 
Prior finder ud af, at hun er Divergent 
(afvigende), og har egenskaber fra 
alle faktionerne. Hun opdager en 
sammensværgelse, der vil udslette alle 
Divergents og tvinges til at stole på den 
mystiske Four.

DETEKTIVERnE
13-årige Mathilde beslutter sig for 
at åbne et detektivbureau, der skal 
hjælpe de svage og fattige med 
de sager, som politiet ikke vil røre 
ved. Snart har hun overtalt den 
overvægtige karate-helt-wannabee 
Gustav og den fingernemme Mensa-
nørd Tobias til at være med. 

THE amazInG SPIDER-man
Peter Parker alias Spider-Man elsker at 
svinge sig rundt mellem skyskraberne, 
være en helt  og at have tid til Gwen. 
Men et møde med Electro, sætter Peter 
op mod en frygtindgydende fjende.

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet

© UIP

© uIP

© Copenhagen bombay

© Nordisk Film

© Filmcompagniet
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Se film i påskeferien!
I påskeferien (12 – 
21/4) åbner vi alle 
dage kl. 11.45

HR. PEabODy & SHERman
– 3D, dansk tale
5 – 6/4: kl. 15.45  fr. u. 7

HR. PEabODy & SHERman 
– 2D, dansk tale
5 – 6/4: kl. 13.30  fr. u. 7

nEED FOR SPEED
1 – 2/4: kl. 20.30 t. o. 11

mOnICa z
1 – 2/4: kl. 17.30  fr. u. 7

CaPTaIn amERICa: 
THE WINTER SOLDIER – 3D
1 – 2/4: kl. 20.00
3 – 6/4: kl. 20.45
12 – 16/4: kl. 17.00  t. o. 11

THE GRanD buDaPEST 
HOTEL
1 – 2/4: kl. 18.00
3 – 6/4: kl. 17.30  t. o. 11
Danmarkspremiere:
bOGTyVEn
3 – 6/4: kl. 18.00
7 – 9/4: kl. 17.30
12 - 22/4: kl. 17.30  t. o. 11

Danmarkspremiere:
nOa
3 – 9/4: kl. 20.00
10 – 16/4: kl. 20.15
17 – 23/4: kl. 17.00
Forpremiere:
RIO 2 – 3D, dansk tale
5 – 6/4: kl. 15.15

Danmarkspremiere:
RIO 2 – 3D, dansk tale
10 – 11/4: kl. 17.30
12 – 21/4: kl. 15.00
26 – 27/4: kl. 15.45
Forpremiere:
RIO 2 – 2D, dansk tale
5 – 6/4: kl. 13.00

RIO 2 – 2D, dansk tale
12 – 21/4: kl. 12.45
26 – 27/4: kl. 13.30
Danmarkspremiere:
DIVERGEnT
10 – 23/4: kl. 19.45
Danmarkspremiere:
DETEKTIVERnE
10 – 11/4: kl. 17.00

12 – 21/4: kl. 14.30
26 – 27/4: kl. 15.15  t. o. 11

FJERKOnGEnS RIGE
12 – 21/4: kl. 12.15
26 – 27/4: kl. 13.00  fr. u. 7
Danmarkspremiere:
THE amazInG  
SPIDER-man 2 – 3D
17 – 23/4: kl. 20.15
24 – 30/4: kl. 20.30
Forpremiere:
En Du ELSKER
23/4: kl. 18.00
Danmarkspremiere:
En Du ELSKER
24 – 30/4: kl. 18.15

LunCHbOX
24 – 29/4: kl. 17.30  t. f. a.
Danmarkspremiere:
bRICK manSIOnS
24 – 30/4: kl. 20.00
DOXBIO: 
SanGE FRa SKOVEn
30/4: kl. 17.30

Programmet for perioden 1 – 5/5 kan ses på kastrupbio.dk fra starten af uge 18

En Du ELSKER
Den verdensberømte singersongwriter, 
Thomas Jacob vender hjem til 
Danmark for at indspille nyt album 
med sin faste musikproducer, da hans 
voksne datter Julie dukker op. Med sig 
har hun hans barnebarn, den 11-årige 
Noa, som Thomas aldrig har mødt. 

THE LunCHbOX
I Mumbais travle dagligdag bringer 
en forkert frokostlevering to meget 
forskellige skæbner sammen. Den 
lidt mavesure og pensionsmodne 
enkemand, Saajan, modtager ved 

en fejl den frokost som husmoderen, 
Ila, har tilberedt til sin mand. Det 
himmelske måltid bliver starten på en 
humoristisk og rørende brevudveksling 
i madkassen om passion, længsel og 
håb for fremtiden.

SanGE FRa SKOVEn
Som ung mand i USA hører Louis 
Sarno et stykke musik, han ikke kan 
glemme. Han opsporer de mystiske 
lyde og finder dem hos Bayaka 
pygmæerne i de centralafrikanske 
regnskove. Her tænker han at blive for 
evigt og slår sig ned.
Her 25 år senere er Louis en fuldt 
integreret del af pygmæsamfundets 
samlere og jægere dybt inde i 
regnskoven, hvor han har en søn – den 
nu 13-årige Samedi med en Bayaka-
pygmæ. Som spæd var Samedi meget 
syg og Louis lovede ham, at han ville 
tage ham med til sin gamle verden, 
hvis han overlevede. Denne tid er nu 
kommet. 
Sammen drager de til New York City, 
hvor Louis bl.a. genser sin gamle 

ven Jim Jarmusch. Samedi falder 
overraskende nemt til i denne nye 
underlige verden uden at kunne ét ord 
engelsk. Det er sværere for Louis. 

bRICK manSIOnS
I en forfalden og øde del af Detroit 
huser de forladte murstenshuse 
nu byens allerfarligste kriminelle. 
Undercover-betjenten, Damien 
Collier, har helliget sit arbejdsliv til at 
bekæmpe korruption. 
Ex-fangen, Lino, kæmper hver dag 
en kamp for at leve et ærligt liv på 
den rette side af loven. Deres veje 
krydses, da narkokongen Tremaine 
(RZA) kidnapper Linos kæreste og de 
to modsætninger pludselig tvinges til 
at samarbejde for at forhindre, at hele 
byen eksloderer. 

© Doxbio

© Scanbox

© Scanbox

© Scanbox
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Geoparken i Skedsmo
Geoparken i Skedsmo kommune blev offi-
cielt åbnet 24. august 1985. 
Under grusgravning blev der i området fun-
det grundfjeldsarter som gneis, amfibolit 
og pegmatit. Desuden kunne man registrere 
bjergarter, som er blevet ført med isbræer 
fra områder lidt nord for Jotunheimen, f. eks. 
gabbro. Sandmasserne stammer fra smelt-
ningen af ishavet for cirka 9000 år siden, og 
de indeholder bjergarter fra et stort område 
nord for Lillehammer.  Fundene var så inter-
essante, at det blev foreslået at anlægge nor-
ges første geologiske park her.

For 22.000 år siden var indlandsisen over 
Norge på sit højeste. Over Skedsmo 

lå isen sandsynligvis i en tyk-
kelse på to og en halv kilo-

meter. Landoverfladen 
kan have været 

presset 800 me-
ter ned. den tykke is bevægede 
sig langsomt fra fjeldene og mod Oslofjor-
den. afsmeltningen dannede enorme smel-
tevansfloder, som førte utrolige mængder 
af sten, grus og sand nedover mod Skedsmo 
og romerike. I dag er dette romerikes store 
sand- og lerområder. Enkelte steder er laget 
af sand, ler og rullesten op til 100 meter tykt.

forarbejdet
I august 1982 blev der nedsat et arbejdsud-
valg som udarbejdede planer for geoparken. 
Skedsmo kommune og akershus amtskom-
mune bevilgede midler til udstyr og til at 
indkøbe tjenesteydelser. Skedsmokorsets 
Rotaryklub påtog sig ansvaret for at rense 
fjeldet som en frivillig opgaveløsning - en så-
kaldt dugnad - og der blev givet tilskud i form 
af gaver fra flere virksomheder. For midlerne 

blev der blandt andet opsat informationstav-
ler og en demonstrationsmur med navneskilt 
på stenarterne.

Is-afsmeltningen for 9000 år siden

Fra venskabsbyerne i nord 

Geoparken i Skedsmo.

Fra Alingsås

politiet søger 20 frivillige
Politiet i politidistriktet, som 
Alingsås tilhører ønsker at ar-
bejde med frivillige - og nu søger 
man indbyggere, der kan stille op 
som frivillige i deres fritid. 

andre steder i Sverige arbej-
der man allerede succesfyldt 
med frivillige og nu vil man over-
føre det til Älvsborg.

de frivillige skal fungere som 
tryghedsskabere og forebygge 
forbrydelser, ligesom det er tan-
ken, at de skal styrke båndene 
mellem politiet og borgerne. De 
frivillige skal gøre tjemeste i de-

res fritid, men det er ikke tanken, 
at de aktivt skal gribe ind mod 
forbrydelser.

- Der kræves ikke andre for-
udsætninger for at blive frivillig 
i påolitiet end at man er fyldt 
18 år og har et godt menneske-
syn og sund fornuft, siger niclas 
Svärd, koordinator i Älvsborg po-
litidistrikt.

det er tanken, at de frivillige 
skal kunne sættes ind i hele po-
litidistriktet, for eksempel ved 
Potatisfestivalen i alingsås.

lys i alingsås bliver en norges-
historie
det er nu besluttet, at dette års 
lysfestival skal tage udgangs-
punkt i den norske komponist 
edvard Griegs musik og at skue-
pladsen bliver Nolhagaparken.

- Griegs musik skal akkompag-
nere lysinstallationerne, så det 
bliver lys og lyd sammen som en 
levende udendørs koncert, for-

tæller udviklingschef Kjell Hult 
til alingsås Tidning.

kraftig nedgang i besøg på 
bibliotekerne
Sidste år mistede de økonomisk 
pressede biblioteker i Alingsås 
kommune 15 procent af besøgs-
tallet sammenholdt med året før, 
hvilket selvfølgelig bekymrer 
bibliotekets chefer, der mener, 
det har med bemandingen at 
gøre.

Sidte år skar man den beman-
dede åbningstid ned med seks ti-
mer om ugen og indførte i stedet 
begrebet meråbent, der dækker 
over, at lånerne kan besøge bib-
lioteket, uden at der er personale 
til stede til at vejlede, skriver 
alingsåskuriren.

museet åbnes
nu er det endelig bestemt, at 
Alströmerske Magasin åbner til 
september - nærmere bestemt 

den 12.
- Det føles 

vældig 
spæn-
den-

de, 
at det endelig bliver til noget, 
siger Anna Mighetto, afdelings-
chef for kultur, kunst og museum 
i alingsås kommune til alingsås 
Tidning.

Museet har været lukket siden 
januar 2010 og har siden været 
heftigt debatteret, men nu står 
det klart, at det vil blive genåb-
net for museumsaktiviteter.

Den første udstilling er stadig 
en smule hemmelig, men det 
står klart, at den kommer til at gå 
bagom kartoflen - en ikke ubety-
delig afgrøde i Alingsås.

pegmatitt er en meget grovkornet bjerg-
art, der normalt dannes ved krystallisati-
on af vandige restopløsninger, som bliver 
tilbage ved størkningen af lava. Pegmatit-
ter kan være baseret på en række sjældne 
grundstoffer som litium, cæsium, beryl-
lium eller uran.

gabbro er en bjergart, der dannes, når 
lava afkøles ved kontakt med vand og 
jord. Når lavamassen afkøles, størkner 
massen og gabbro dannes. Hvis massen 
størkner hurtigt, bliver det finkornet ba-
salt, og hvis det størkner langsomt bliver 
det til grovkornet gabbro. Gabbro findes i 
danmark, fordi isen har taget det med fra 
norge under sidste istid. den anvendes til 
bordplader, klinker og fliser.

Amfibolit er en sortgrå, metamorf 
bjergart, der dannes ved omkrystallisa-
tion af basaltiske bjergarter under tryk 
svarende til en dybde på 10-30 km og 
temperaturer på 500-700 °C. Amfibolit 
forekommer, hvor disse niveauer er blot-
tet på jordoverfladen, fx i grundfjeldsom-
råder og i bjergkæder.
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glarmesterarbejde udføres

glarmester
hans diderichsen

3250 4218
fax: 3252 0344

GLARMESTER TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

GuLV, KØKKEN OG INDRETNING

Michellin stjerne i 
brudepar-foto
Det er både kunst og videnskab 
af fotografere et brudepar. han 
er mest i sort og hun er i hvidt

Selv fotoredigeringsprogrammet 
Photoshop med en god operatør 
har problemer med farvebalan-
cen på billeder af brudepar. Skal 
man stille farven efter den sorte 
herre eller den hvis dame.

Som den første danske foto-
graf har Søren Weile opnået en 
QEP-titel i fotografi af brudepar. 
QEP står for Qualified European 
Photographe.

Udnævnelsen blev foretaget 
af fem særligt udvalgte dom-
mere og topfotografer fra hele 
Europa. Titlen er svær at opnå, 
og omkring halvdelen af de som 
stiller op, kommer ikke igennem 
til bedømmelse.  

The Federation of European 
Professional Photographers, FEP, 
står for graden og repræsenterer 
i dag omkring 50.000 professio-
nelle fotografer I Europa.

amager-navn
Weile-navnet er dybt forbundet 
med foto her på Amager. Fami-
lien har haft butik i såvel Holm-
bladsgade og i Skottegårdens 
butikscenter (nu Carsten’s Foto).

- Det er super fedt, at opnå en 
så høj anerkendelse I Europæisk 
regi. De europæiske fotograftit-
ler kan betragtes som Michelin 
stjerner i kokkeverdenen, her er 
det bare fotografier der er pro-
duktet, siger Søren Weile.

- Kun professionelle fotogra-
fer, som lever af at fotografere, 
kan stille op. Niveauet er eks-
tremt højt. FEP har lagt overlæg-
geren højt. Her differentieres 
den professionelle fotograf fra 
amatøren. Titlen kan betragtes 
som et  kvalitetsstempel af høj 
kaliber.

Enhver detalje bliver nøje 
gransket og efterfølgende dis-
kuteret af de fem internationale 
dommere.

- Jeg må indrømme at det kil-
der i maven når ens håndværk 
skal bedømmes. Det kræver rent 
faktisk lidt mod at deltage og 
være klar til at modtage positiv 
som negativ kritik, men det er 
med til at få fotografen op i su-
perligaen af billedmagere, for-
tæller Søren Weile.

Alle billederne af brudepar 
på denne side er taget af Søren 
Weile.

tsp

Vokset op som Amagerdreng og har 
stadig bopæl på øen. Startede med film 
i kameraet som 5-årig og er netop run-
det 50 år. I ungdomsårene gik det altid 
ud over familie, venner og bekendte 
atletik kammeraterne i Gullfoss/aIF 
og amager atletik måtte også stå for 
skud. I dag er det 14 år siden jeg gik 
fuldtids professionel med fotografi til 
både virksomhedder og private. Foto-
grafi har altid fulgt mig.  For nogle år 
siden blev jeg Qualifeid master i bryl-
lupsfotografi i Danmark. For så at tage 
udfordringen QEP Qualifeid European 
Photographer op. Og ærlig talt mod 
min egen forventning lykkedes det.  

Om et godt brudefotografi siger Søren Weile:
Billedet skal være velkomponeret: 
Linjerne, placering, energi, beskæring, 
eksponering og billedhåndtering skal 
være i top og man skal kunne mærke/føle 
historien i billedet.  
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Estate Tårnby & Kastrup
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER,  MDE

Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup
2770@estate.dk

Tlf. 70 10 00 77

Flot renoveret med nyere køkken Ejerlejlighed

Tårnby
Amager Landevej 3B

Sagsnr. 52093BK  

Centralt beliggende i Tårnby. Lige
på grænsen til København. Nær
gode butikker, cafeer og
spisesteder. Beliggende øverst
oppe på anden sal. God
planløsning/delelejlighed.
Bræddegulve og stuklofter.

1.650.000Pris:
85.000Udb.:

9.639Brt.:
8.876Nt.:

76 2/1 2 1931 Nej

GOD SOM DELE-LEJLIGHED

Pæn og velholdt lejlighed Ejerlejlighed

Kastrup
Kastruplundgade 76

Sagsnr. 51100BK  

Bo i det skønne Gl. Kastrup. Nær
metrostation og strand.
Velindrettet bolig i pæn stand.
Indeh.: Entre med skab, pænt hvidt
køkken, badeværelse, rummeligt
soveværelse, værelse og lys stue
med altan.

1.400.000Pris:
70.000Udb.:

9.117Brt.:
8.442Nt.:

64 1/2 ST 1952 Ja

EJENDOM MED GODE FÆLLESFACILITETER OG NYERE TAG

Super god begynder lejlighed Ejerlejlighed

Tårnby
Højgården 4

Sagsnr. 62015HT  

Godt og pænt spisekøkken. Stort
badeværelse med vaskemaskine og
tørretumbler. Stort soveværelse
med plads til seng, skab og arbejds
plads. Rummelig stue, der er nem
at indrette og med adgang til stor
altan.

1.300.000Pris:
65.000Udb.:

8.118Brt.:
7.579Nt.:

66 1/1 1 1975 Ja

ROLIGT OG HYGGELIGT KVARTER NÆR TÅRNBY TORV

Få minutter fra storslået natur 1- familieshus

Tårnby
Ægyptensvej 39

Sagsnr. 52011HT  

Rolig og yderst attraktiv
beliggenhed med kun få min. gang
fra storslået natur. 1 plans
murstensvilla opført i 1972.
Termovinduer, 
renoveret el og udskiftet
naturgasanlæg. 

2.995.000Pris:
150.000Udb.:

16.597Brt.:
15.281Nt.:

143 735 1/5 1 1972

ROLIG OG ATTRAKTIV BELIGGENHED

NY PRIS

DIT LOKALE 
TEAM I TÅRNBY 

& KASTRUP

RING FOR EN 
GRATIS VURDERING 

PÅ 7010 0077

Maiken
Gitte

Hong


