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Krydderi allehånde har lagt navn til et

godt projekt. Man lægger
knap mærke til at medarbejderne er døve og hørehæmmede, når man nyder
delikatesserne i de dejlige omgivelser på den flydende café. Foto: Karin Ott.
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Emma besøgte Strassbourg. Emma

Mortensen fra Kastrup var med klassekammerater fra
Hårslev Efterskole i Europaparlamentet.

Søspejdere, søsætning og sol
På en perfekt forårsdag fik Kastrup Søspejdere sat deres både i vandet. Søspejderne holder til i den gamle lystbådehavn, hvor de har fået nyt klubhus.
Foto: Karin Ott.
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Jamen så er det jo bare med
at begynde forfra
DEN KLUMME jeg havde under forberedelse til
maj måned er forsvundet – ikke i cyberspace, men
et sted mellem mine computer-mapper hjemme,
kommunikationslinjen derfra og til redaktionen
og henligger nu i en af de utallige velstrukturerede mapper på redaktionens netværk.

HE bliver 90
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Reception for Heinrich og Ruth
Ehrenreich på Udstillingscenter Plyssen i anledning af
begges 90 års fødselsdage
På redaktionen vidste vi godt,
at Heinrich Ehrenreich var lidt
op i årene. Mest ved vi det,
fordi han har været med altid
og inden han sluttede sig til
Tårnby Bladforening var han allerede aktiv i Tårnby Koret som
sanger og formand.
På Tårnby Bladet har Heinrich
været en ypperlig kontorchef
og er stadig den person med
det bedste overblik over alle
de opgaver, der ikke har med
redaktionen at gøre. I mange år
var han bladets ”note-redaktør”, da han er bredt orienteret
med avis- og hjemmeside læsning. Vores noteskabelon hedder fortsat HE-noter.
Han var også hovedmand i
oprettelsen af Udstillingscenter Plyssen i Kulturbyåret 1996,
som siden kun er vokset og udviklet med Heinrich som leder
eller overkustode. Talrige udstillinger og udstillere har han
serviceret.
Meget naturligt var Heinrich
en af de allerførste, som i 1993
modtog Foreningsledeprisen,
Hans mere civile indsats
skete hos Shell, hvor en af hans
store opgaver var som arkivar.
Det er givet derfra, har har
optrænet den helt fantastiske
hukommelse, han stadig er i
besiddelse af.
Vi aner, at fejringen af at sådan en personlighed bliver 90
år ikke kan rummes på redaktionen, så i samarbejde med
Plyssens folk (ligeledes kustoder) indbydes til en festlig reception - hvor taler og sange er
velkomne - på Plyssen, Amager
Strandvej 330 mandag 26. maj
klokken 14 til 17.
Samme dag fejrer vi også at
hustruen Ruth fyldte 90 år tidligere i maj.
De to rejser stadig en hel del,
så tilskud til rejser og kroophold kunne være gaveobjekter,
men kontakt gerne Tårnby Bladets redaktør i den anledning.
spanger

DET TEGNER GODT for en fremtid som langtidsmidaldrende pensionistlignende med alt pakket
ned i elektroniske mapper. Det skal nok gå - eller
også melder jeg mig ud, når det bliver for uoverskueligt. Det er jo bare et manuskript, som i min
optik aspirerer til Cavling- eller Pulitzer-prisen,
der er lagret et par millimeter ved siden af den
korrekte mappe.
JEG TROR IKKE en gang mine til den tid efterladte
vil orke at bladre filerne igennem på min computer, når det skal saneres efter mit jordeliv. Selv
sidder jeg med kuverter med et beskedent antal
– og i øvrigt dårlige – foto af mine aner. Når jeg
forsøger at fremkalde lidt interesse hos mine ellers begavede og dejlige børnebørn for de gamle
sort/hvide billeder, oplever jeg, at min pædagogik
ikke længere er tidssvarende.
DER ER ELLERS billeder af deres oldefar som gaucho i Argentina og oldemor badende i Igelsø-sø.
Dels løber de sur i oldefar/oldemor og oplysninger om, at det er deres egen fars farmor og farfar,
gør det ikke nemmere. Farfar er jo mig og oldefar
bor på et plejehjem i Fredensborg. Og hvad er en
gaucho til hest sammenlignet med en enhjørning
og Harry Potter og at bade i en ferskvandssø (som
sikkert var risikabelt allerede på min mors tid,
hvor gyllen fra gårdene blev spredt helt ned til
søbredden uden beskyttelseszone) når man har
soppet i Middelhavet og går i svømmehal med 25
grader varmt vand.
NÅH, MEN KLUMMEN skulle handle om samtale, så
meget husker jeg da. Samtalebestemmende individer og dem det går ud over var emnet. Interesse
for det emne kom gennem en radioavis tidligt sidste uges tirsdag morgen. Den morgen, hvor politikeren Mette Frederiksen var aktuel i Dagbladet
Børsen med den fuldstændig utopiske tanke, at
det muligvis var en god idé, at politikere ikke bare
lyttede til folket, men også agerede på det, som
folk sagde. Det var vist ikke hende, men kommentatorer, som konkretiserede emnet ved at henvise
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til folkets røst i forbindelse med salget af Dong til
en Goldman Sachs-pengetank og lignende sager.
SÅ SKREV JEG (alt for langt) om min egen militære karriere, som nok ville have interesseret
jer læsere på samme niveau som de 6 x 9 sort/
hvide foto interesserer mine ellers begavede og
dejlige børnebørn. Måske er der en magt som holder hænderne beskyttende over jer og som derfor har gemt mit oprindelige manuskript. Det kan
tænkes! I al fald vil jeg ikke forsøge at genskabe
det mindeskrift.
TIL AT KOMMENTERE Mette Frederiksens kommentar havde Radioavisen får vores egen borgmester tidligt ud af fjerene og jeg hørte ham sige
(citeret efter min hukommelse), at nu skulle man
heller ikke lytte for meget til folket, men stå fast
på den politik, man var valgt på. Gentager - jeg
citerer efter hukommelsen!
JEG VED, nogen har forsøgt at lære mig at podcaste en tidligere radioudsendelse på min computer, så jeg kan genhøre de nærmeste ugers
programmer igen. Som den seriøse journalist, jeg
gerne vil være, vil jeg en af de nærmeste dage få
hjælp til at genhøre pågældende radioavis, men
det kan I og trykkeriet ikke vente på. Ej heller den
stakkel, som skal tage af sin erhvervs arbejdstid
for at gennemlæse denne klumme og få hoved og
hale i teksten.
ERINDRINGEN falder meget godt i tråd med en
diskussion på et tidligere kommunalbestyrelsesmøde, hvor samme borgmester stædigt fastholdt,
at et større kommunalt byggeri af svømmehal
udelukkende var en sag for Bygge- og Anlægsudvalget og at det udvalg, som senere skal drifte
hallen og finde økonomi til driften ikke skulle
blande sig på forhånd. Borgmesteren lagde bestemt ikke op til at lytte.
- FOLK HAR OFTE den fejlagtige opfattelse, at der
ikke er lyttet til dem, hvis de ikke får ret, har borgmesteren tit gentaget.
DET ER IKKE MIG, der skal konkludere, hvad der
ligger i det mantra. Blot konstaterer at folket taler, uanset om der bliver lyttet eller ej. Se bare på
foreningernes kommende møde, hvor de bruger
en lørdag til at komme med idéer til både
svømmehal, skøjtehal – og hvad de kan
bruges til - med og uden stift vand.
I mildeste maj-humør
Terkel Spangsbo

Terkel Spangsbo (ansv. redaktør)
Heinrich Ehrenreich, Birgitte Barkholt, Vibeke Wittrup, Arne Mikkelsen, Ivan Givskov (foto), Karin Ott
(foto), Ellen Glennung, praktikant
Annoncesalg: Redaktionen - mail
eller ring.
Oplag: 21.000. 17.200 husstandsomdeles, 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 6. og onsdag 7. maj 2014
Førstkommende udgave herefter
tirsdag 3. juni 2014 (deadline
mandag 26. maj kl. 16).
* Deadline for annoncer og redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
Udgivelsesdatoer i 2014:
1. tirsdag/onsdag i hver måned.*
1. juli • 12. august • 2. september • 7. oktober • 4. november •
2. december
* januar og august 2. tirsdag/
onsdag i måneden.

Ordstrid om en procent
April-måneds Kommunalbestyrelsesmøde var præget af tre
store debatter
Af Terkel Spangsbo
Teknisk Udvalg (TU) havde behandlet en henvendelse fra Danmarks Naturfrerednings forening
om, hvorvidt Tårnby Kommune
stadig ville være med på vognen
som ”Klimakommune”.
Hvis man ville det, skulle man
opsætte et mål på en CO2-reduktion på mindst to procent. Det
mål har kommunen så rigeligt levet op til i de forgangne år (man
kom tæt på fire procent) blandt
andet ved en lang stribe miljøinvesteringer som nye vinduer og
isoleringer af kommunale bygninger.
Det har givet både CO2-besparelser og besparelser på drift.
I glæden over de opnåede mål
ønskede udvalget målet forhøjet
til tre procent i forlængelsen af
aftalen. Men en sådan forhøjelse
ville binde blandt andet Byggeog Anlægsudvalgets (B&A) midler i helt urimelig omfang fik
Kommunalbestyrelsen læst og
påskrevet af borgmester Henrik
Zimino, blandt andet også formand for B&A-udvalget.
Den udmelding fik største par-
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ten af TU til øjeblikkelig faneflugt
fra egne beslutninger og trods
en meget lang debat, hvor Brian
Franklin (SF) og Bjarne Thyregod
(EnL) argumenterede for højere
ambitioner endte sagen med, at
TU godt kunne binde Kommunen
til to procents reduktion, men
ikke til tre.
2/3 arbejdspladser til lærerne
På trods af varsler om, at skolereformen ikke måtte komme til
at koste noget, havde et flertal
i KB alligevel fundet penge til
oprettelse ar arbejdspladser til
lærerne, som efter 1. august ikke
skal forberede sig hjemme, men
på skolerne - eller af skolerne
anviste lokaler på SFO’er eller
fritidshjem.
Der var også fundet knap
3.750.000 kroner til inventar og
3.6 mill til ombygninger.
Bjarne Thyregod og Brian
Franklin havde et forslag om at
dispensere fra ”tilstedeværelseskravet”, indtil der var arbejdspladser til alle lærerne på skolerne. Der satses på, at der bliver
to arbejdspladser pr tre lærere,
så der skal ryddes op og famileportrætterne skal i mappen, når
et skrivebord forlades.
Et meget stort flertal i KB hav-

Vask, klip
og føn:

295

kr.

Tårnby Torv 1

Tlf. 32 52 47 07
Lukket onsdag

Vi tilbyder også matrix massage
og body-sds kropsterapi.
60 minutter for
de så en papkasse med en halv
million ekstra til hver skole med
i godteposen. (Dog kun en kvart
mill. til Tårnbygårdsskolen).
Derved slap Socialdemokra-

500 kr.

terne endnu engang for at gennemføre et ændringsforslag fra
de partier, der var med til at give
dem borgmesterposten efter valget.

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

CHOKPRIS PÅ LILLE SERVICE
Kære bilejer:

På med sommersutterne!
Hvis du vil passe på din bil og bevare
garantierne skal du følge servicebogens
1 års opbevaring på dækhotel,
anbefalinger for hhv. stort og lille serviceeftersyn. inkl. 1 gratis hjulskift
00
550 00
kun inkl. moms
Hos os koster det lille service kun

599,

inkl. moms, (ekskl. reservedele, olie, oliefilter,
luftfilter etc.)

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
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Vores service følger fabriks-anvisningerne 		
så diverse garantier bibeholdes og serviceskema 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.

Skovtur og julearrangement tømmer puljen
Det tredje punkt, der fik debatten til at rulle ved Kommunalbestyrelsesmødet drejede sig
om tilskud til De Gamles Jul og
De Gamles Skovtur
Af Terkel Spangsbo
Lad os begynde med den forventelige afslutning på et tilsyneladende ganske enkelt punkt på
dagsordenen ved aprils Kommunalbestyrelsesmøde.
Skulle to ansøgninger fra De

Gamles Skovtur og De Gamles Jul
godkendes - skulle de to foreninger have henholdsvis 455.000
kroner og 286.000 kroner i kommunalt tilskud.
Spørgsmålet rejses med mellemrum i Kommunalbestyrelsen
og indtil nu har foreningerne bag
de to ”gamle-arrangementer”
fået hvad de har bedt om. Det
fik de også denne gang, selv om
flere af de blå partier mente, at
man kunne reducere beløbet om ikke til denne sæson, så for

fremtiden. Der var såmænd bred
enighed om, at det var gode arrangementer og at der blev ydet
en ubetalelig indsats fra frivillige hjælpere, men dels kunne
det måske gøres billigere og så
burde foreningerne lukke op
for andet end socialdemokrater.
Andre partier kunne måske også
komme med hjælpere og guider.
- Spar på kortene til hver enkelt ældre (invitationerne til deltagelse sendes ud som postkort),
mente Venstres Frants Nielsen.

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27
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Klip
Vask, klip og føn
Vask & føn
Pensionist klip
Børneklip (u. 12år)
Striber med hætte
Striber
Farve
Bundfarve
Farvning af øjenbryn
Farvning af øjenvipper
Retning af øjenbryn
Barbering af skæg
Skrabning & klip

Dame

Herre

209,250,100,169,159,299,350,250,200,50,50,39,-

159,189,30,130,139,KLIPPE / STUEN

Vi klipper byens
spidser

70,150,-

Luksus pakke
Forkælelse til særlige
begivenheder
(Vask, klip & tyrkisk barbering) 250,MED OG UDEN TIDSBESTILLING

ÅBNINGSTIDER
Tirs – tors: 9:30 – 17:30
Fredag: 9:30 – 18:00
Lørdag: 9:30 – 15:00
Mandag samt søn- og helligdage lukket

ADRESSE
Saltværksvej 82
2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 51 27

- Det er den eneste måde, vi
kan sikre, at der kun deltager
Tårnby-ældre som gæster på
skovturen og ved julearrangementet, sagde borgmester Henrik Zimino.
- Sæt deltagergebyret op,
mente Tommy Frederiksen (R).
- Jeg tror, man vil miste mange
af de frivillige, hvis deltagerbetalingen sættes op (det koster
130 kroner i deltagerbetaling for
skovturen og 70 kroner for julearrangementet), sagde Henrik Zimino, som også fortalte om den
gang det var gratis for deltagerne
og frivillige (fra socialdemokratiske foreninger) gik fra dør til dør
og samlede penge ind.
Men da betleri blev forbudt,
måtte den sport holde op.
Tømmer § 18-puljen
Det er Sundheds- og Omsorgsudvalget, der bevilger penge til de
to festligheder. De har en konto
med såkaldte § 18-midler på i
alt en million og bevillingen på
kroner 741.000 til ”De Gamle”,
tager altså 75 procent af puljen.
Så er der jo ikke til andre arrangementer, som nogen kan finde
på, mente flere KB-medlemmer.
- Hvis det er det, der er problemet, er udvalget velkommen til
at finde penge på deres budget
til at lægge i puljen, mente Henrik Zimino.
Endelig blev spørgsmålet om
socialdemokratisk stemmefiskeri, socialdemokratisk reklameshow og -parade bragt på banen.
- Kan vi ikke henstille til de to
foreninger om at lukke op for andre, blev der spurgt.
Men da det ikke var det, dagsordens punktet handlede om, bevilgede man altså de to ansøgte
beløb.
Der er 1500 deltager på de
fem skovtursdage (300 pr. dag)
og 1200 i julearrangementet,
som også strækker sig over flere
dage. Skovturen koster 666.000
kroner og De Gamles Jul løber op
i 436.000.
Lidt om p-regler
Der blev også tid til at vedtage
nye parkeringsregler. Færdselsloven tillader ikke længere parkering med hjul oppe på fortovet
med mindre kommuner lokalt tillader det.
Det vil Tårnby Kommune gøre
- så fremt det ikke er til fare eller
ulempe for færdslen på fortovet.
Hvem der skal holde justits
med det blev sendt tilbage i Trafik og Miljø-udvalget.

Dørene kommer til efteråret
to x 20 dage med metro-skift på
Femøren og Øresund mens man
forbereder Skydedøre på Femøren og Kastrup metrostationer
Af Terkel Spangsbo
Metro-selskabet er påbegyndt
arbejdet med at udskifte metroens nuværende sikkerhedssystem med perrondøre, der
opsættes på alle overjordiske
stationer.
Den første linje, som der arbejdes på, er linjen til Lufthavnen og de første stationer, som
bliver forstærket er Kastrup og
Femøren station. I de dage, hvor
perronerne forstærkes, skal rejsende til og fra Lufthavnen skifte
tog på Femøren station. Mellem
Femøren og Lufthavnen vil der
være omkring 10 minutter mellem togene. I myldretiderne vil
der desuden køre shuttlebus

De sidste gule huse

På hjørnet af Skøjtevej og Amager Strandvej ligger en samlet
og homogen enhed af ældre gule
bygninger, der med lidt fantasi
kan minde om et mini-Dragør.
Beliggenheden er meget markant lige over for den kendte og
historiske fiskerihavn og som en
pendant til Bryggergården.
Disse huse ser Tårnby kommunes Bevaringsforening gerne at
Kommunen sikrer for eftertiden.
- Det ligger foreningen meget
på sinde at en bevaringsdeklaration kommer på tale snarest, for
at foregribe uheldige indgreb, så
hele arealet måske ender med at
blive parkeringsplads eller hotel,
har Kurt Birlie, bestyrelsesmedlem af Bevaringsforeningen skrevet til Tårnby Kommune.

mellem Femøren og direkte til
Lufthavnen.
De næste stationer, som forstærkes, er Amager Strand og
Øresund station. Her vil arbejdet
ligeledes tage omkring 20 dage,
og passagerer skal skifte tog på
Øresund station. Mellem Amager Strand og Lufthavnen vil der
være omkring 10 minutter mellem togene.
Arbejdet med at forstærke
perronerne varer samlet for
Østamagerdelen til 29. maj.
Skydedørene bliver opsat til
efteråret.

høje, men dog ”åbne” i toppen,
så den normale dansker ikke behøver dukke sig for at komme ind
og ud af toget.
Arbejdet med at udskifte metroens nuværende sikkerheds-

tsp

JENSEN’S MAD
GØR ALLE GLAD

mandag-fredag 70 kr.
Hver mandag:
Stegt flæsk med persillesovs.
Månedsplan på:

Dørene bliver høje nok
Når arbejdet er færdig på
Østamager
fortsættes
på
Vestamger og afslutningsvis på
strækningen Fasanvej-Vanløse.
De kommende perronvægge/
døre vil blive 170 cemtimeter

række flyselskaber.
- Det er flyselskaberne - vores
kunder - der sidder i juryen, hvilket betyder, at vi bliver set som
troværdige
sparringspartnere,
siger Thomas Woldbye.
Dommerpanelet fremhævede
lufthavnens succes med at udvikle både lavpris og de lange
ruter samtidig.

system vil vare frem til foråret
2015. Det vil blandt andet betyde, at omkring 25 procent af
de nuværende driftsforstyrrelser
forsvinder.

Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.
Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769

Vi arrange
rer
konfirmati
o
n
er,
receptione
r, fødselsda
ge
mv.

Åbent mandag-fredag 08.00-20.00
HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Super s mmer tilbud

25/30 % på alle cykler, tilhør og reparation
Sommerklar

før 499,- nu

kun 249,- • Eftersyn kun 99,kun 499,- • Kurv til bagagebærer monteret 199,kun 199,- • Afhentning + levering af cykler kun 49,Herrecykel Fixi med alu-fælge kun 1990

2. kevlar dæk + slange monteret
Ny kæde inkl montering

CPH europamestre i
ruteudvikling

Dame- og herrecykel med 3 shimano
gear + bagagebærer + lukket kædeskærm + godkendt lås
+ dynamolygter F/B kun 2990

Vi har også expresservice kun 39,- ekstra
Alle reparationer 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 •
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Københavns Lufthavn har vundet
Europamesterskabet i ruteudvikling. Det skete i hård konkurrence med en række af Europas
førende lufthavne som Frankfurt,
Zürich, Rom og ikke mindst Amsterdam, der tog andenpladsen.
- Prisen er en anerkendelse af
det tillidsfulde og kreative samarbejde, vi har med flyselskaberne, siger Thomas Woldbye, adm.
direktør, Københavns Lufthavn.
Routes er verdens førende
ruteudviklingskonferencer, hvor
flyselskaber og lufthavne mødes
for at diskutere rutemuligheder. Juryen, der uddeler prisen,
består af repræsentanter fra en

Brevstem på biblioteket
Valg til Europa-Parlamentet
og folkeafstemning om fælles
EU-Patentdomstol kan foregå på
bibliotekerne
Søndag 25. maj skal der vælges
13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og samme dag
er der folkeafstemning om Danmarks tilslutning til EU-patentdomstolen.

Du kan brevstemme på dit lokale bibliotek til og med fredag
23. maj kan du brevstemme på
Tårnby Hovedbibliotek, eller på
Vestamager biblioteks i bibliotekernes normale åbningstider.
Husk at medbringe legitimation, dvs. sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

Bella Sky nedlægger
Bella Donna-etage

En uenig Østre Landsret har afgjorde, at det strider mod Ligestillingsloven at have hotelværelser kun for ét køn. Men de tre
dommere var ikke enige.
- Det er en besynderlig bagatelsag anlagt af to mænd, som
aldrig har boet på hotellet, og
anlagt af Ligestillingsnævnet for
offentlige midler, sagde adm. direktør, Allan Agerholm.

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
FOLKEAFSTEMNING OM FÆLLES EU-PATENTDOMSTOL
Søndag den 25. maj 2014 skal der vælges 13 danske
medlemmer til Europa-Parlamentet og samme dag er
der folkeafstemning om Danmarks tilslutning til EUpatentdomstolen.
AFSTEMNINGEN
Afstemningen foregår fra kl. 09.00 til kl. 20.00.
Afstemningsstedet fremgår af valgkortene.
VALGKORT
Der vil blive udsendt valgkort til samtlige stemmeberettigede
personer. Valgkort bedes medbragt ved afstemningen.
Bemærk, at de fleste vælgere vil modtage to valgkort i én
konvolut. Det vil være en god ide, hvis man som vælger
hjemmefra skiller de to valgkort ad. Dermed er man klar til
at påbegynde valghandlingen, så snart man ankommer til
valgstedet.
Såfremt valgkort ikke er modtaget senest den 20. maj 2014,
eller valgkortet er fejlagtigt udfyldt, kan indsigelse foretages
til Kommunalbestyrelsen ved henvendelse til Servicecentret
på Rådhuset.
AFSTEMNING PR. BREV
Vælgere kan allerede nu og frem til den 23. maj 2014 afgive
brevstemme i Servicecentret på Tårnby Rådhus eller på
ethvert andet folkeregister/borgerservicecenter i landet.
I Tårnby er der i perioden fra den 4. maj 2014 til den 23.
maj 2014 mulighed for at brevstemme på Hovedbiblioteket
og på Vestamager Bibliotek i bibliotekernes normale
åbningstider.
Husk legitimation, fx i form af sundhedskort, pas eller
kørekort.
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På følgende dage vil Tårnby Kommunes Servicecenter have
udvidede ekspeditionstider, således at åbningstiderne vil
være:
Lørdag
Lørdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

den
den
den
den
den
den
den

10.
17.
19.
20.
21.
22.
23.

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

Der er fastsat særlige regler om afstemning pr. brev bl.a. for
vælgere, der er indlagt på sygehus, plejeinstitution m.v., for
vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter og
arresthuse, for vælgere, der opholder sig uden for landets
grænser, for vælgere, der er passagerer eller gør tjeneste på
skibe i udenrigsfart og for vælgere, der er ansat på danske
havanlæg uden for dansk område.
Enhver vælger kan ligesom ved andre valg brevstemme på
folkeregistre på Færøerne og i Grønland samt på danske
diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet
(ambassader, konsulater m.v).
AFSTEMNING I EGET HJEM
Vælgere, der pga. sygdom eller manglende førlighed ikke
kan møde på afstemningsstedet, har mulighed for at søge
om at brevstemme i eget hjem. Der kan ansøges i perioden
27. april 2014 - 13. maj kl. 18.00. Brevkassen ved Rådhuset
kan benyttes.
Ansøgningsskema udleveres af Oplysningen på Rådhuset, tlf.
32 47 11 68 eller via hjemmeplejen.
Hvis ansøgningen godkendes, vil to stemmemodtagere
aflægge besøg i hjemmet og vejlede ved stemmeafgivningen
efter fastsatte regler.
Vælgeren vil modtage et brev om dato og det omtrentlige
tidspunkt for afstemning i hjemmet.
Der gøres opmærksom på, at vælgere, der på valgdagen
er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som
pga. sygdom eller manglende førlighed ikke kan indfinde sig
i selve stemmelokalet, har adgang til at stemme uden for
stemmelokalet. Sådanne vælgere er derfor i almindelighed
ikke berettiget til at afgive stemme i hjemmet.
FLYTNING INDEN FOR KOMMUNEN
Vælgere, der er flyttet inden for kommunen, eller er
tilflyttet/fraflyttet fra/til anden kommune, vil være optaget
på valglisten under den adresse, hvor de var registreret den
9. maj 2014.
Kommunalbestyrelsen

EU-valgmøde og stegt flæsk
AOF Amager, Dansk Metal afd. 16 og 3F Kastrup inviterer til
valgmøde den 13. maj kl. 18-20 i salen, Saltværksvej 68.
Social dumping, velfærdsrettigheder og arbejdsmiljø vil være i
centrum for diskussionerne.
Mette Frobenius, Stand-up komiker og erhvervsjurist indleder
aftenen med udfordrende humor og skarpe betragtninger om
Patentdomstolen.

Ole Christensen medlem af EU-parlamentet for Socialdemokraterne.
Ole Nors, 3F’er, havnearbejder og kandidat til EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU.
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Kl. 17.15 før mødet byder 3F Kastrup og Dansk Metal afd. 16 på stegt flæsk.
Det er gratis for medlemmer af fagforeningerne og koster 30 kroner for andre.
Tilmelding senest fredag den 9. maj på: kastrup@3f.dk

Skolehistorie fra 1814 til i dag
Poul Feldvoss’ Tårnby skolehistorie skulle
fylde et bind, det endte med fire. De sidste
to bind er redigeret af Inger Kjær Jansen og
Ninna Feldvoss
Tekst og foto: Terkel Spangsbo
- I skal ikke læse de fire bind fra en ende af I må gerne, men det er også et opslagsværk,
som nu er blevet færdig, fortalte Ninna Feldvoss, da hun sammen med Inger Kjær Jansen
præsenterede de sidste bind af Tårnbys skolehistorie.

Der var
mødt mange skolefolk op
til præsentationen - var man ikke selv
omtalt, så var ens skole det sikkert. Ninna
Feldvoss er selv lærer og fik hilst på
mange kolleger.
Det var Ninnas mand, Poul Feldvoss, som
for mange år siden fik idéen til at få skrevet
Tårnby Kommunes skolehistorie. Det kunne
nok fylde et bind mente han.
Materialet voksede og Poul indså, at det
med et bind ikke holdt. Rækkefølgen på udgivelserne blev heller ikke kronologisk, men
først i april kunne Ninna Feldvoss, så præsentere bind 2 og 4 og værket er komplet.
Poul Feldvoss døde for fire år siden og så
kun det første bind i færdig tryk.
Inger Kjær Jansen (tv.) trådte til som både
skrivende og redigerende redaktør af
skolehistorien efter Poul Feldvoss død.

- Poul arbejdede sideløbende på alle bind,
og vores hus var var ved at sprænges af notater, mapper, billeder, protokoller, chartekker,
plancher, båndoptagelser med interviews,
bøger og i øvrigt alverdens andet kildemateriale, som altid skulle ligge lige ’ved hånden’.
Altid havde han notatpapir og pen på sig, for
man kunne jo altid lige støde på noget, fortalte Ninna Feldvoss ved præsentationen.
Det var planlagt at værket indholdsmæssigt skulle slutte i 1970, men sammen med
Poul lykkedes det Ninna Feldvoss at få samlet materiale, så de seneste 40 år også kunne
komme med.

Min
hjemmehjælp
hedder Clara
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•
•
•

Dansktalende og uddannet personale
Faste hjemmehjælpere og god omsorg
Hjælp til tiden, også døgnpleje

Du kan også skifte til Claras hjemmehjælp.
Det er nemt, og det er gratis.
Ring nu 82 82 10 10 – og hør hvorledes
du får Claras gode hjemmehjælp.

Fleksibel hjemmehjælp

Besøg også ClaraService.dk

Du kan frit vælge Clara

Hyggen skal tilbage i træningslokalet
Der skal være mere klubånd over Fitness –
medlemmerne må godt
kende lidt til hinanden
Af Terkel Spangsbo
Foto: Karin Ott
I træningslokalet er de sociale forskelle
ikke til at få øje på. To der racer derud ved
siden af hinanden på motionscyklerne taler
faktisk sammen (så meget de nu har luft til).
Det betyder, at der bliver hygge og socialt
samvær over træningen
Det er grundtanken hos Poul Christensen
og Nikolaj Jørgensen, som sammen har åbnet Pure Fitness i kriminalpolitiets tidligere
lokaler oven på Netto-butikken på Tårnby
Torv. Begge er fitness instruktører med lang
erfaring. Nikolaj er selv styrkeløfter og træner og står for tilrettelæggelse af funktionel
træning.
- Det er learning by doing, fortæller han.
Poul har samme baggrund og har desuden
erfaring i kampsport.
- Vi vil kende dem, der kommer ind af døren, siger Nikolaj Jørgensen.
- Når vi kender medlemmerne, så har vi
også bedre ”næse” for deres eventuelle ska-

vanker og kan bedre vejlede medlemmerne.
Vi holder blandt andet øje med, at man ikke
bruger maskinerne forkert og så er vi meget
opmærksomme på, at man ikke lægger for
hårdt ud, når man begynder på fitness.
Rustikt og moderne
De to instruktører mener, at især begyndere
ikke skal sætte ambitionerne for højt.
- Vi har jo oplevet – ikke bare hos os, men
også i andre centre – at medlemmer lægger
helt vildt ud med træning fem gange om
ugen og så går de døde. Så er det bedre at
starte med to gange og så opleve at resultaterne kommer. Det inspirerer til at fortsætte,
siger Nikolaj Jørgensen.
- Der er heller ikke så meget ved, at man
har mange medlemmer og at udmeldelsesfrekvensen samtidig er stor. Vi har en meget
lav udmeldelsesfrekvens.
I centret over Netto (med indgang på
bagsiden af bygningen) står maskinerne og
lyser af sidste nye teknik i lokaler, der er meget rustikke. Det er også et bevidst valg, at
centret fremstår som et sted, man er kommet for at træne, et arbejdssted.
Tidligt og silde
Medlemmerne har adgang til Pure Fitness
fra klokken 5.30 og til sen aften.
- Der er mange, som starter dagen inden
arbejdet med en time i centret. Man få et
nøglekort og lyset er tændt automatisk. De
der kommer så tidligt er meget selvhjulpne.
Personalet møder ind efter klokken 8.
Tidlig formiddag er centret præget af, at
der kommer mange på 60+ og her er hyggesnakken meget udbredt, men der arbejdes effektivt. Man er jo kommet primært
for træningen, men det sociale ligger lige i
baghjulet.
Omkring middagstid er der lidt roligere,

Et helt nyindrettet rum er centrets
X-trainer sal. Her køres bodybike i
hold både af motionister og cyklel
triatlet-klubber.. Et stort lærred viser
det landskab som simulatoren afvikler
på cyklerne. På cyklerne oplever man
stigninger og farlige nedkørsler på
samme måde rytterne i etaperne i Tour de
France eller andre cykelløb. Det tætteste
på, at være der selv. Det er Nikolaj
Jørgensen, der er pacer på X-traineren.

inden der igen kommer mange.
- Vi har særlige kurser, kaldet bootcamp,
for folk, som vil i form før sommerferien eller skituren. Vi har også programmer, som
er specielt ”designede” til medlemmer som
kommer og ønsker at tabe sig på en fornuftig
måde, fortæller Nikolaj Jørgensen.

Pure fitness
Inspirerende træning, seriøs vejledning

Dit lokale træningscenter
- Spinning - Cross HIIT - Bootcamp

Oven på Netto ved Tårnby st.
www.facebook.com/purefitnesscph
www.pure-fitness.dk
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Håndværkernes Oscar-uddeling

Snedkerfirmaet Goodman
Sercies medarbejdere
poserede i bedste Oscarstil
på den røde løber
To håndværksvirksomheder fra Tårnby var
nomineret til prisen som årets håndværker.
Af Vibeke Wittrup.
Foto Fleming Wulff, Amager Fotoklub
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Der var lagt op til en festlig aften, da Omkring
1000 håndværkere, gæster, sponsorer, kendisser og spidser indenfor forskellige håndværksfag først i april indtog Wallmansi Cirkusbygningen i bedste Hollywoodstil.
Der var ankomst i limousiner, fotosessions
på den røde løber og en smuk ramme omkring
scenen, hvor de feststemte håndværkere efterhånden fyldte de mange 12-mandsborde,
et eller to til hver virksomhed.
Der var lækker mad og drikke og festen
blev skudt i gang med Wallmanns dansere og
sangere for fuld udblæsning. Cecilie Hother
og Thomas Uhrskov var værter og styrede
showet med både humor og professionalisme.
Der var priser i 13 kategorier og før hver
pris blev de nominerede præsenteret på stor-

skærme til stor jubel for det bord/firma, der
nu kom på skærmen. Priserne blev overrakt
af forskellige kendisser, lige fra Bubber, Pia
Allerselv, Lisa Leth og til Basim sammen med
enten fagfolk fra egne rækker eller sponsorer.
Og at prisen betød noget, var der ikke tvivl
om. Det hørtes på begejstringen fra det vindende firmas bord og sås på de hverdagsseje
håndværksmestre, som i den uvante situation på podiet var både berørte, lidt rundt på
gulvet og lykkelige.
Nomineret flere gange
Der var to lokale håndværkervirksomheder
nomineret, udvalgt blandt over 2000 virksomheder tilmeldt smiley-ordningen.
Snedkerfirmaet Goodman Service var nomineret for tredie gang i træk og blev Året
håndværker i tømrerkategorien i 2013. De
har haft et rigtig travlt år, hvor de blandt andet er flyttet til nye lokaler på Tårnbygårdsvej, hvor kunderne kan se på døre, vinduer,
gulve og lofter i det flotte showroom. Desværre tog de ikke prisen med hjem denne

Crillesen og Sørensen
og deres medarbejdere
nød den gode mad ved
veldækket bord

gang, men alene det at være blandt de fem
bedste i branchen er jo super flot.
Malerfirmaet Crillesen og Sørensen var nomineret for andet år i træk, så her var forhåbningerne store. Det er et ungt firma oprettet i
2006 af Christian Sørensen og da han i 2012
giftede sig med Mia Crillesen, kom firmaet til
at hedde Crillesen og Sørensen.
Det lille firma er i konstant udvikling og har
nu to svende og en lærling. At de har tilfredse kunder vidner nomineringen om. De blev
slået på stregen af den eneste kvindelige nominerede mester, så der var nogen skuffelse
at spore omkring bordet.
Heldigvis fortsatte festen med mere Wallmann underholdning og Basim med Grand
Prix sangen. Skuffelsen hos ikke-pristagerne
blev skyllet ned og alle nød en friaften i godt
selskab med kollegerne. Det er jo ovenud flot
blot at være nomineret.

Sådan blev de
nomineret

Du kan anmeld din håndværker ... på den gode måde
Det er ikke altid nemt at finde den helt
rigtige håndværker, når der er et stykke
arbejde, der skal udføres, men der er
hjælp at hente på hjemmesiden www.
anmeld-haandvaerker.dk.
Det er en privat administreret smileyordning for landets håndværkervirksomheder. Her kan bygherrer give deres mening til kende, når de har fået udført en
håndværksopgave.
• Hvad bliver vurderet hos håndværkeren?
• Kontakt - Hvor let er håndværkeren at
komme i kontakt med?
• Aftaler - Holder håndværkeren de aftaler i fælles har lavet?
• Pris - Er det den rigtige pris der er faktureres iht. tilbuddet?
• Tilfredshed - Er bygherre tilfreds med
løsningen?
• Oprydning - Ryddede håndværkeren op
efter sig?
Over 20.000 danskere har benyttet sig
af muligheden for at anmelde de mere
end 2000 virksomheder tilknyttet ordningen.
De to lokale virksomheder havde altså
her opnået så flotte anmeldelser, at de
blev blandt de 64 nominerede til prisen
som årets håndværker.
Har du haft en god oplevelse med din
håndværker er det en god idé at anmelde
dem på hjemmesiden. Det hjælper andreforbrugere og kan måske skaffe vores
yndlingshåndværkere den eftertragtede
pris til næste år.
vW

Ny brand i Travbaneparken
Næppe var Tårnby Bladet
april i postkasserne, før der
rapporteres om en ny brand i
Travbaneparken
Som omtalt i sidste nummer af
Tårnbybladet udbrændte rugbyklubbens udstyrsskur i marts
måned.
Natten til tirsdag 1. april valgte de unge mennesker endnu
engang at påsætte en voldsom
brand i Travbaneparken. Naboer
måtte alamere 112 for tredje
gang på et år.
Martin Machado, der er nabo
til Travbaneparken, henvendte
sig i et brev til Amager politi,
SSP, Fritidshjem Løjtegårdsvej,
Rugbyklubben og politikere i
Børne- og skoleudvalget Tårnby

for at høre/opfordre til en indsats. Martin Machado har selv en
stribe forslag (gengivet i Tårnby
Bladet april – læs evt. bladet på
www.taarnbybladet.dk)
Nu må det stoppe
- Indtil nu er det kun Jan Jakobsen (politiker) og rugbyklubben,
der har meldt tilbage. Jan vil høre
til indsatsen fra kommunens side
(har ikke hørt mere) og rugbyklubben er ved at organisere et
nabomøde i området, fortæller
Martin Machado.
- Jeg tænker dog, der skal
meget mere til at stoppe denne
hærgen i Travbaneparken. Er det
muligt at prioritere en stærk politiindsats i området eller ansætte et vagtværn?

De sørgelige rester af en container i Travbaneparken - det sidste
udslag af unge menneskers hærgen.
- Gode forslag, indsatser og
prioriteringer ville være kær-

komne, siger Martin Machado,
m@machado.dk og 5192 0114.

En gammel nyhed stadig aktuel
I november fik vi en pressemeddelelse, som lød så underligt, at
vi ville have indholdet bekræftet - det har vi fået nu
Af Terkel Spangsbo
Det var nuværende regionsformand Sophie Hæstorp Andersen,
der skrev, at borgerne i Dragør
lever to år længere end Tårnbyborgere.
Det lød så fantastisk, at Tårnby
Bladet gerne ville vide, hvor hun
havde den oplysning fra og det
fik vi så kort tid efter. Mailen og
dokumentation forputtede sig,
men nu er begge dele dukket op

af bunkerne og gengives herefter
- og det skulle være fakta.
I pressemailen fra Sophie
Hæstorp Andersen stod, at borgerne i lokalområdet burde
have mulighed for se, hvor stor
forskel, der er i deres levealder
i forhold til andre kommuner og
at borgerne i Tårnby skal kunne
leve lige så længe som i Dragør.
Det tager ikke lang tid at komme fra Tårnby til Dragør. Men faktisk giver turen dig næsten to år
mere at leve i. For folk i Dragør
bliver i gennemsnit 80,4 år, mens
vi i Tårnby kun bliver 78,6 år.

Forskellen er højere indkomst
- I en velfærdsstat som Danmark,
hvor vi har fri og lige adgang til
læge og sygehus, er det helt urimeligt, at der kan være så stor
social ulighed i vores sundhed,
skrev Sophie Hæstorp Andersen.
- Forklaringen er blandt andet,
at det er dem med høje indkomster og lange uddannelse, der tør
give sig i kast med ventelister,
behandlingstilbud og tilskud til

medicin. Og det kan man se på
levetiden.
- Jeg mener, at det skal være
slut med, at uddannelse og økonomi bestemmer levealder og
det er ude i kommunerne og regionen, at ulighedskurven skal
knækkes. Derfor arbejder vi for
et sundhedsvæsen, hvor alle,
uanset økonomi og uddannelse
får den nødvendige hjælp, slutter Sophie Hæstorp Andersen.

Stegt flæsk og
valgmøde
Møde med kandidater til EU-valget
og stand-up

Se mere på hjemmesiden

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.
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Vigtig viden før du sætter dit kryds

Til kamp mod kalken

Vandet i København har et højt indhold af
kalk, og det går ud over både vasketøjet og
fliserne på badeværelset

Du kender det sikkert. Du skrubber, pudser
og renser både din elkedel, din bruser og
alle dine vandhaner kun for at se dem kalke
til kort tid efter. Kalken er en evig udfordring.
Især i København er kalken et stort problem
på grund af den sjællandske undergrund, der
forkalker grundvandet. Vi der bor på Sjælland, skal være ekstra opmærksomme, når vi
koger vand og går i bad, hvis vi vil undgå kalk.
Heldigvis er der råd, hvis du ønsker at undgå de største gener og spare penge.
Kom kalken til livs
Tør dit badeværelse af efter brug. Derved får
kalken ikke lov at sætte sig, og du sparer rengøringsmidler og knofedt. Afkalk din elkedel
og kaffemaskine jævnligt. Det gøres let ved
at hælde en del eddikesyre og fire dele vand
i kedlen og koge det igennem. Kog herefter

igennem tre gange med rent vand.
Hvis du en gang om ugen bruger en skuresvamp og lidt miljøvenligt rengøringsmiddel,
kan du også holde kalken på afstand i dit toilet. Så behøver du ikke bruge skrap kemi for
at fjerne kalken senere.
Til sidst bør du bruge afkalkningsmiddel
til vaskemaskinen, hver gang du vasker. Så
forlænger du maskinens levetid, fordi dens
varmelegeme og vandrør ikke kalker til.
Samtidig sparer du vaskepulver, fordi afkalkningsmidlet gør vandet blødere.
Kalken fjernes fra vandet
Disse råd kan hjælpe med at fjerne generne
ved kalken, men den eneste måde at få bugt
med den for alvor er, hvis vandværkerne
trækker kalken ud af vandet.
Det er de heldigvis på vej med, Forsyningsselskabet HOFOR er i samarbejde med
Brøndby Kommune i gang med at bygge et
forsøgsanlæg, der fjerner kalken fra vandet
i Brøndby. Metoden er før blevet testet med

Vandet i København er meget kalkholdigt. Til
sammenligning har vandet i f.eks. Silkeborg
og Billund en hårdhed på 4-8 dH. Kilde:
HOFOR A/S
stor succes af HOFOR.
”Vi forventer, at anlægget står færdigt i
2016, så borgerne i Brøndby en gang for alle
kan slippe for den besværlige kalk. Jeg håber,
det bliver en succes, så vi kan udbrede metoden til andre kommuner, siger Per Jacobsen,
teknisk direktør i HOFOR.

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

vw

Kvinder i EU-duel
Tre medlemmer af EU-parlamentet tørnede
sammen i en heftig debat på Amager

.... det er
livskvalitet!
• 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
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TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN
Aut. klinisk tandtekniker
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32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

Bølgerne gik højt, da Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU onsdag aften mødtes
i en EU-duel med de to tilhængere Margrete
Auken fra SF og Britta Thomsen fra Socialdemokraterne.
Alle er medlemmer af EU-parlamentet og
stiller op igen ved valget 25. maj.
Margrete Auken udtrykte stor forundring
over, at Rina Ronja Kari ikke kunne se fordelene ved fællesskabet i EU.
- Det er jo fantastisk, så meget indflydelse
et lille land som Danmark har i EU, erklærede
SF’eren.
Rina Ronja Kari svarede igen, at EU efter
hendes mening er et fællesskab for storindustrien og den rigeste del af samfundet.
- Det handler om, at virksomhederne skal
kunne tjene så meget som muligt, så kommer problemer med social dumping i anden
række, erklærede hun, og advarede mod EUtoppens planer om at tage konkrete tiltag i
retning af Europas Forenede Stater.
Britta Thomsen vendte sig mod de danske
undtagelser for EU-reglerne, som efter hendes mening forhindrer Danmark i at få glæde
af positive tiltag som EU’s sæsonarbejderdirektiv.
En ting var alle tre kandidater enige om. En
kraftig opfordring til folk om at stemme søndag 25. maj.
tsp

Åbent brev om
hjemmehjælp
Til Tårnby Kommune
vedrørende leverandør af
hjemmehjælp:

Skomagersøn 60 år

Allan Holst, skomagersøn og
tidligere borgmester i Dragør er
fyldt 60 år sidst i april.
Han har siddet i Kommunalbestyrelsen i Dragør i 16 år, heraf
de otte som borgmester. Der
var langt hen på valgnattet tegn
på, at det skulle blive yderligere
fire år, men Dragør er Dragør og
nu må han tage til takke med en
formandspost for Byerhverv og
planlægning.
Hans far arbejdede på en skofabrik i Sydhavnen og da den
lukkede flyttede familien til Vordingborg.
Som 17-årig meldte han sig
- inspireret af Anker Jørgensen
- ind i socialdemokratisk Ungdomsforening, DSU.

Vi undrer os over, at Tårnby Kommune vælger et firma fra, som
har fungeret upåklageligt til bogernes tilfredshed og som har
hele strukturen i orden i Tårnby.
Vi har i et par år modtaget
hjælp fra Hjemmehjælpen A/S
tre gange dagligt. Takket være
denne hjælp har vi på trods af
handicap og skavanker (diabetes,
blindhed, Parkinson og ganghandicap) været i stand til at
opretholde en næsten normal tilværelse i egen bolig. Hele vores
dagligdag står og falder med kvaliteten af den hjælp, vi modtager.
Såvel borger som personalet
i Hjemmehjælpen A/S har været
glade for samarbejdet og man
finder det sært at vælge et firma
med kontor i Søborg, når arbejdet foregår i Tårnby. Vi er utrolig kede af at være tvunget til at
skifte og det giver anledning til
stor utrykhed.
Tænker man slet ikke på de
ældres ve og vel eller er det kun
penge, det kommer an på?
Annette Stjernholm Vesth
Poul Knudsen.

Amagerkanerne er
gode nabohjælpere

GF Forsikring oplyser, at godt naboskab er med til at forebygge
indbrud og naboen er tyvens
værste fjende. Hos GF Forsikring
hjælper 82 procent af kunderne
hinanden med at holde øje med
huset eller lejligheden i forbindelse med bortrejse, viser en undersøgelse, selskabet har foretaget. Alligevel har kun 18 procent
tilmeldt sig en organiseret nabohjælp og det er ærgerligt. Med

nabohjælp kan man ifølge Det
Kriminalpræventive Råd, med
enkle midler, nedbringe risikoen
for indbrud med 25 procent og
øge chancen for, at indbruddene
bliver opklaret. Info: www.nabohjælp.dk
Bilisterne hos GF Forsikring i
Hovedstadsregionen kan dele et
overskud på bilskaderegnskabet
på 12 mill., hvilket svarer til 15
procent af forsikringspræmien
for 2013.

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

Forkæl din mor til Mors Dag
Ansigtsbehandling 30 min.
Afrens, peeling, maske med eleksir
og afsluttende dagcreme
Samt farve og retning af bryn
300,- Kr.
Dette tilbud gælder fra 5 til 16 maj
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Silkpeel hudslibning.
Er en mild slibning af huden med fine
diamanter, samtidig tilføres huden et aktivt koncentreret produkt. En meget effektiv behandling
med synlige resultater. Huden vil se yngre ud og
føles glat og frisk.
550,- kr.
Dette tilbud gælder fra 19 til 30 maj

1. april var en tirsdag
- og derfor kunne vi godt på Tårnby Bladet
være faldet for fristelsen til at fyre en
aprilsnar af – men det gjorde vi ikke
Af Terkel Spangsbo
Tårnby Bladet er langtidsholdbart – det har
utallige personer fortalt os gennem mange år.
Det lille format og indholdet med de mange
månedskalendere har fået læserne til at gemme bladet længere end de har for vane med
klassiske lokalaviser, som fornys hver uge.
Derfor ville det også være betænkeligt,
at bringe en aprilsnar, som lå hele måneden
hjemme hos mange læsere.
I stedet valgte vi at videregive et par af de
morsomheder, som blev udsendt på nettet,
www.taarnbybladet.dk, men kun på dagen.
Blå blæksprutte og kvæstende flagstænger
Den Blå Planet udsendte via en pressemeddelelse historien om at en blæksprutte kamuflerer sig som dyrepasser.
Blæksprutten stammer fra havet ud for det
uheldsramte Fukushima atomkraftværk i Japan og udviser tegn på øget intelligens. Allerede få dage efter ankomsten i begyndelsen
af marts, begyndte blæksprutten at opføre
sig betydeligt mere velovervejet end normalt
for arten, og dens sære farveskift chokerer
dyrepasserne.
- Blæksprutter skifter jo farve som camouflage og for at kommunikere med deres

artsfæller. Men vores nye japanske ven bliver
helt mørkeblå med hvide aftegninger. Alle
dyrepasserne har blå uniformer med hvidt
logo på, og jeg tror, den prøver at kopiere
dem, for at kommunikere med os på et højere
plan, siger kurator og chefdyrepasser Lars
Skou Olsen.
Fodgængere med slag i
Fodgængerne har opfundet et nyt våben i
kampen mod cyklister, som kører på fortovet,
nemlig et solidt gok i knolden med en flagstang.
En udbredt lovovertrædelse blandt cyklister er at køre på fortovet. Det kan forskrække og skade intetanende fodgængere, og desuden er det forbudt efter Færdselsloven. Nu
har Dansk Fodgænger Forbund taget et nyt
våben i brug mod misdæderne.

Smagen af glade gæster

- 1. april starter foråret for alvor, og så vil vi
jo gerne tage fat om problemet med de ulovlige cyklister på fortovet. Når ikke politiet
evner at håndhæve loven, må vi naturligvis
gribe til selvtægt, siger Mikael le Dous, formand i Fodgængerforbundet.
- Vores nye våben er simpelthen en flagstang, som svæver over fortovet, og som vi
svinger ned og gokker den lovløse cyklist i
knolden med. Vi er 3-4 aktive medlemmer
af Fodgængerforbundet, som samles ved
flagstangens sokkel, og i det rigtige øjeblik
drejer vi med håndkraft flagstangen om dens
monteringsbolt, og ned på cyklisten. Så kan
de lære det, mener formanden.

Endelig noget at bruge den gamle
flagstang til. Skab 0-cyklister på fortovet.

LIONS KLUB KASTRUP-TÅRNBY
AFHOLDER IGEN I ÅR!

PRIVAT LOPPEMARKED
TIL DEN UFORGLEMMELIGE FEST
Fi n d m e nu e n d e r g ør feste n e n dnu b edre.
Vi sk a b e r d e n g od e opl e v el s e til b ord et .
Pr. kuvert fra
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99,-

PÅ P-PLADSEN PÅ TAGET AF FØTEX
Amagerbrogade 290

HVER SØNDAG
FRA 11. MAJ TIL 31. SEPT.
(ikke pinsesøndag)
KL. 11 - 16

KØB ELLER SÆLG DINE LOPPER
kræmmertilmelding
www.kastrup-taarnby.lions.dk
Denne annonce er sponsoreret af:

TANDTEKNIKER

KIM RASMUSSEN Aut. klinisk tandtekniker

·

Bestil på

70101416

eller

WWW.SALTOGPEBER.DK ·
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Det er kun to år siden, at Postloven sidst blev ændret, og dengang
betød det, at masser af danskere skulle sætte deres postkasse op
på en anden måde. Foto: Torben Klint
Postkasserne skal sættes ned
Hjemmesiden Bolius skrev om
en ny EU-regel, som kræver at
postkasser i alle EU-lande fra 1.
april 2015 skal placeres i samme
højde.
I dag skal postkassen ifølge
den danske postlov opstilles, så
afstanden mellem brevindkastets underkant og terræn, fortov
eller vej er mindst 100 cm og
højst 120 cm. Ifølge de nye EUregler skal postkassernes brevindkast i fremtiden placeres 70-

90 cm over terræn.
- Vi ændrer reglerne, fordi posten mange steder nu bringes ud
på scooter, og de er noget lavere
end en almindelig postcykel. Så
for at skåne postbudenes rygge,
skal postkasserne ned i en anden
højde, siger den italienske EUkommissær for Maritime Anliggender og Telegramvæsen, Silvio
Cassetta Pralsanir.

Mobil Frisør
Kører NU kun i weekender
Dame
Klip
Klip & vandondulation
Permanent inkl. klip
Striber i toppen
Striber i hele håret fra
Farve i bund
Farve i hele håret fra
Farvning af bryn og vipper

I januar lancerede CPH en plan
for udbygningen af Københavns
Lufthavn. Af planen fremgår
det at lufthavnen i løbet af de
kommende årtier skal vokse
til at kunne håndtere op til 40
mio. passagerer årligt. Udbygningsplanerne er et led i målsætningen om ansvarlig vækst,
som lufthavnens netop offentliggjorte CSR-rapport for 2013
blandt andet redegør for.
- Som lufthavn har vi et ansvar over for det samfund, vi
er en del af, og derfor har vi


Lørdag
d. 31. maj

2014

kl. 1000-2300



350 kr.

Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

Børn
Klip 0-11år

200 kr.

Konfirmation/
festopsætning fra

1500 kr.

KØRSEL 100 kr.
(inklusiv kørsel
indenfor 2770)

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

Gitte Quest, frisør
HUSK DET
NU!
Sæt X i
kalenderen!

31 34 36 04

mail@gittequest.dk
www.gittequest.dk
Ring og aftal en tid
Kører kun i weekender
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Klip

formuleret et mål om, at vores
vækst op til 30 mio. passagerer skal være CO2-neutral. Og
det er vores ambition, at vi kan
fastholde det mål op til 40 mio.
passagerer, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør,
Københavns Lufthavn.
I alt 700 virksomheder driver
forretning på lufthavnens område, og CPHs muligheder for
at udvikle lufthavnen ansvarligt
afhænger af et stærkt samarbejde med disse virksomheder.
Derfor arbejder CPH som en
del af strategien på at reducere
kundernes ressourceforbrug til
gavn for både deres samlede
omkostninger i lufthavnen og
miljøet.
eg



kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Herre

Udvider uden at svine
Københavns Lufthavn (CPH) har
et mål om CO2 neutral vækst
op til 30 mio. passagerer, og
om at fastholde det mål op til
40 mio. passagerer.

450
750
750
300
600
400
600
150

NYT

Herover et lille udsnit af de prøvetryk, der har været på tale til Tårnby Bladets kommende
format. Teksterne passer ikke nødvendigvis til billeder og rubrikker, men er bare taget
fra tidligere udgaver som eksempler. Set fra venstre mod højre nærmer vi os den
endelige udgave - som dog stadig er under forandring.

Tårnby Bladet får vokseværk
Når Tårnby Bladet
udkommer i juni vil det
se anderledes ud. Vi
skifter nemlig format
Da TB udkom første gang
i september 1993 var det
i klassisk ”Ekstrabladsformat”, som i fagsproget
hedder tabloid. I august
1997 skiftede vi til kvartformat, af venlige sjæle
kaldet Anders And-format
og nu skifter vi igen til
hvad man kan kalde MetroEkspres eller MX-format.
Det er større end Anders
And-bladet, men mindre
end tabloid-aviserne, så
anderledes er vi stadig.
Det kommende format
betyder blandt andet, at vi
igen kan gå op i størrelsen
af bogstaverne. Det har
været en væsentlig anke,
som vi har måtte lægge øre
til. Bogstaverne i Anders
And-formatet var små, men
det gav plads til cirka 15

procent mere tekst, men
hvad hjalp det, som en
læser sagde, når vi så ikke
kan læse det! Vi fik rettet
lidt på størrelsen dengang,
men ikke nok. Det skulle
blive meget bedre nu.
Vi kan også gøre foto større
– og vi får mange billeder,
som vi i sidste øjeblik
beskærer til frimærke
størrelse.
Herover ses en række
”prøveudgaver” af den
kommende forside og
som det kan anes vil den
være domineret af grønne
nuancer. Det er en farve,
som ikke mange andre
aviser, benytter sig af, så
det skulle være let at få øje
på Tårnby Bladet i stakken
af reklamer og andre
distriktsblade, som kommer
til brevkasserne.
Kommer fredag-lørdag
Det har også generet os

16 TÅRNBY BLADET MAJ 2014

Tårnby
Bladet
udgives
af
Tårnby Bladforening, og hviler
økonomisk i sig selv. Medlemmer
af Bladforeningen er foreninger,
institutioner og enkeltpersoner.

Kommende arena
bliver Royal
Danmarks nye sports- og musikarena åbner i 2016 under
navnet Royal Arena

Bryggeriet Royal Unibrew og
driftsselskabet bag den kommende Arena, Danish Venue Enterprise, har indgået en stor og
sponsoraftale, som blandt andet
giver ret til at navngive det kom-

nyhedsformidlere, at vi
havde deadline onsdag
aften/nat og først havde
bladet til omdeling den
følgende tirsdag/onsdag.
Det ændrer sig også.
Deadline vil stadig være en
mandag sidst i måneden,
men så udkommer vi
også den sidste fredag i
måneden således at juninummeret (premiereudgaven af det nye MXformat) med deadline
onsdag 28. maj udkommer
allerede fredag 30. maj.
Det er et ønske fra os – vi
vil gerne hurtigt på gaden,
når bladet nu ligger klar,
og fra annoncører som
ofte har særlige tilbud
og arrangementer sidste
weekend i måneden.
Priserne holder
Vi har snart den nye
udgivelsesplan klar bringer
den på hjemmesiden?
Vi udgiver også en ny

Tårnby Bladet er i gang med sin
21. årgang og skrives, fotograferes,
redigeres og layoutes af medlemmer
af Tårnby Bladforening - uden at de
får en krone for det.

mende arena i Ørestaden.
- Det er et fantastisk navn for
en Arena, og det vil blive sagt
millioner af gange i de kommende år, siger Dan Hammer, administrerende direktør for Danish
Venue Enterprise.
Aftalen er Royal Unibrews
mest omfattende inden for sport
og underholdning, og parterne
vurderer, at den er en af de fem
største af sin art i Norden.
Ud over retten til at lægge

brochure med deadline og
udgivelsesdage.
Til annoncørerne kan
vi fortælle, at vi holder
”kvadratcentimeter”
priserne. En hel- og
halvsides annonce som i
sagens natur fylder mere
vil stige i pris, men der er
rig mulighed for annoncer i
andre størrelse med priser
som er de samme som i
det nuværende blad. Nu
værende annoncører vil alle
modtage prøvetryk, så de
kan se deres annonce i det
nye format.
Vi er også af trykkeriet
blevet lovet, at vi kan holde
en hæderlig papirkvalitet,
så de større sider ikke føles
”slatne”.
Vi håber det nye blad bliver
lige så populært som det 17
år gamle format
Per F. Pedersen, fmd.
Tårnby Bladforening

Tårnby Bladet kommer hver
måned til Tårnby Kommunes 40.000
indbyggere i godt 17.000 husstande,
kontorer og butikker. Knapt 3.000
eksemplarer fordeles på anden vis.

navn til Royal Arena betyder aftalen, at Royal Unibrew vil samarbejde tæt med arenaen om
udvikling og indretning af barer,
udskænkningssteder og lounges
til de 15.000 gæster, det nye
byggeri kommer til at rumme.
Desuden bliver Royal Unibrew
hovedleverandør til udskænkningsstederne.
- Aftalen er selvfølgelig også
interessant set fra et kommercielt synspunkt, da vi som leve-

randør af drikkevarer til arenaen
sikrer os en god omsætning af en
lang række af vores produkter
og samtidig en stor eksponering
mod forbrugerne, siger Carsten
Nørland, direktør i Royal Unibrew.
Royal Arena får plads til
15.000 gæster ved koncerter og
cirka 12.500 til sportsarrangementer. Arenaen kan automatisk
skaleres ned til en kapacitet på
omkring 3.000.
tsp

Søsætning i strålende sol
Det var den helt rigtige dag
Kastrup Søspejdere havde valgt
til at få bådene i vandet
Af Vibeke Wittrup Foto Karin Ott
Med blå himmel, sol og stille
vejr var det et flot syn at se den
store havnekran i den nye Kastrup lystbådehavn fragte søspejdernes både ud fra deres
vinterhi. Spejderne råder over
fire Svendborgjoller, som er en
lille sejlbåd specielt designet til
søspejderne og rigtig velegnet
ved overgangen fra Optimistjoller til større sejlbåde, som den
24 fod store Drabant, som også
skulle i vandet. Hver gang en båd
var sat i vandet sprang tre vakse
søspejdere ned i båden fra kajen
og padlede tværs over havnebasinet til mastekranerne. Sidste
båd i vandet var drabanten og

til rådighed for søspejderne.
Hele vinteren har de mødtes
hver torsdag aften for at lære om
færdselsregler til søs, søkort og
meget andet.
Det er også blevet til en enkelt
tur med overnatning i shelter på
Amager Fælled. Men det er jo nu,
hvor man endelig kan komme på
vandet, at søspejderne kommer i
deres rette element. Først venter
der dog et stykke arbejde med at
få bådene rigget til med sejl o.l.
Der sejles for det meste i området mellem havnen og Røse Fyr,
men også længere ture. Man kan
overnatte i bådene og har udstyr
med, så man kan lave mad. De
store drenge fortalte, at de drømmer om en ugelang tur, gerne til
Møns Klint.

Drengene sprang let ned i bådene, ivrige efter at komme i gang
med sejlsæsonen

kunne stole på hinanden. Det
er oven i købet billigt, 250 kr i
kvartalet. Klubben sørger for alt
udstyr, som spejderne selv vedligeholder.
Voksne ledere tager hånd om
undervisning og sikkerhed. Der

er plads til ca. 10 nye spejdere,
drenge og piger er lige velkomne.
De mødes hver torsdag kl. 18.30
i klubhuset og flere oplysninger
kan findes på deres hjemmeside
www.kastrupsøspejder.dk

Det var et flot syn, når bådene svævede over havnen i den store
havnekran

Nyt klubhus
Søspejdernes gamle klubhus var
efterhånden blevet et helt faldefærdigt skur, så det vakte stor
glæde, da Tårnby Kommune i efteråret stillede den fine bygning
alleryderst på molen ved havnen

Nye medlemmer velkomne
Søspejderne er måske ukendte
for mange. De hører under Det
Danske spejderkorps og lige nu
er der 19 spejdere i Kastrup.
Man starter som ulveunge
som 8-årig, er junior fra 10 til
14 og senior fra 14 til 16. Det er
en super aktivitet, som udvikler
både, disciplin, ansvarsfølelse og
samarbejdsevner. Det helt væsentlige er dog de mange fælles
oplevelser og det gode kammeratskab.
Man lærer at tumle bådene
på vandet, er ude i vind og vejr
og på havet er det afgørende at

En tiltrængt pause med
drømmekage til alle.
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her var det de tre ældste drenge,
der med motor sejlede over til de
blå kraner. Her skulle der sættes
master på de fem både og det
skete i fint samarbejde mellem
spejderne, ledere og hjæpsomme forældre. Til sidst tog drabanten de fire joller på slæb og
sejlede som en anden andemor
med ællinger over til den gamle
Kastrup Lystbåde havn, hvor bådene ligger hele sejlsæsonen.
Her finder man også klubbens 10
optimistjoller, som bor i et par
store containere.

Emma fra Kastrup indtog Europaparlamentet
Elever fra Hårslev Efterskole
var i Strasbourg og tilbragte
en dag som parlamentarikere i
Europa-Parlamentet
Af Ida Vinther, Hårslev Efterskole
Emma Mortensen fra Kastrup
er elev i Hårslev Efterskoles
franskklasse, men har den sidste
måned deltaget i globaliseringstimerne for at være godt klædt
på til en tur til Strassbourg. Hun
havde store forventninger til turen og de blev indfriet.
- Jeg lærte en hel masse om
EU, og det var spændende at se
parlamentet inde fra. Det var
rigtig fint at prøve at samarbejde
med unge fra andre lande, og
jeg fik en forståelse for, at det er
meget vigtigt at gøre sig umage
med sprog, så man kan tale med
indbyggere i andre lande. Det var
også rigtig spændende at være
i Strasbourg, opleve en fransk
storby og være turist der sammen med mine venner fra Hårslev Efterskole, fortæller Emma
Mortensen.
- Særligt dagen i Europaparlamentet var spændende. Eleverne
har fået et godt indblik i, hvordan EU påvirker dansk politik, og
hvorfor Danmark er med i EU. Det
er blevet klart for mange af dem,
hvorfor EU-samarbejdet ikke er
nemt, og at det byder på både
muligheder og udfordringer.
I mødet med de mange andre
europæiske elever blev det tydeligt for dem, at der er forskel på
at være efterskoleelev i Danmark
og være elev fra et andet EUland. Både i kontakten mellem

eleverne, men også i elevernes
måde at snakke til og være sammen med deres lærere på var
forskellig.
Velforberedte hjemmefra
Forud for besøget havde eleverne sammen med deres lærer
planlagt turen, og de havde forberedt sig til mødet og diskussionerne med op mod 500 unge fra
andre EU-lande.
Emner som, hvordan de europæiske lande kan bidrage til at
reducere madspild, og hvordan
stemmedeltagelsen til europaparlamentet kan øges blev også

Din mobile frisør
Camilla Hulkvist.
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Kommer til dig,
når håret trænger
Dame/herreklip kun 250 kr.

Kører alle ugens dage
Kontakt på: 2812 4155

diskuteret mellem de unge i
europaparlamentet, og alle var
optagede af emnerne og meget
forberedte hjemmefra.
De unge parlamentarikere var
igennem et tætpakket program
med præsentationer af skolerne,
informationer om arbejdet i EU,
spørgerunder til embedsmændene, udvalgsarbejde med unge
fra de andre lande, afstemninger
og quizzer. Og dagen gjorde indtryk på de unge.
Turen havde et stramt program, og eleverne nåede at opleve meget på få dage. Det helt
store højdepunkt var naturligvis

Efterskoleklassekammeraterne Emma,
Sofia, Mira og Mikkel
på plads i Plenarsalen i
Europaparlamentet
at komme i selve plenar-salen,
hvor hverdagens europaparlamentarikere har diskussioner, og
afstemninger holdes.

Loppemarked på Hyben alle
Der ryddet ud i gemmerne
... men det betyder ikke, at
lopperne er gammelt ragelse
Gør et godt
køb - legetøj,
haveredskaber
og meget andet

En stribe grundejere på Hyben alle 39-59
Lørdag 10. maj kl. 10-16

vw

kl. 12 til 16
andag til fredag ntning!
m
d
u
lb
ti
st
o
k
Fro
afhe
gælder kun ved
Frokost-tilbud
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,-

FROKOST BØF ell.
OKSEFILET

m/pommes frites & bearnaisesauce

NYHED (alle dage)

KUN 59.-

Stegt flæsk
m/ hvide kartofler og persillesovs

KUN 69,-

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

ALLE ALM. PIZZAER
(frokost størrelser) fra 49,

Prøv vor 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!

Åbningstider: Alle dage kl. 12-22
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Frokost tilbud

Carlsberg Fadøl
Fra 25.-

Allehånde Café er stået til søs
Den lille cafébåd tæt på det sydlige udløb fra Amager Strandpark har holdt åbningsreception
Af Vibeke Wittrup
Foto: Karin Ott
Der var masser af lækre smagsprøver, søde mennesker og god
stemning ved Allehånde Cafés
åbningsreception midt i april.
Caféen kombinerer forretning
med social indsats og bæredygtig produktion.

De har valgt at gøre en særlig
indsats for at bringe unge døve
og hørehæmmede i uddannelse
og arbejde. 60 procent af medarbejderne er døve eller hørehæmmede. To uddannede kokke
og lige nu 3 kokkeelever. Mange
unge får en god ballast gennem
en helt normal ansættelse, som
kan bringe dem videre i deres
arbejdsliv efter en sommer på
båden. Når de kan tilbyde en hel
kokkeuddannelse, hænger det
sammen med, at de også driver
Allehånde Køkken på Nørrebro.

Vi er det ikke,
		
men vi kan det
			
- alt det grove
Naturgas
Toilet etc.
Vand
Varme

Herfra leveres frokostordninger
til mange københavnske firmaer,
samt mad til møder og fester.
Som noget nyt kan caféen tilbyde mødelokaler for op til 20
personer med forplejning i helt
unikke omgivelser og med en
fantastisk udsigt mod Sverige.
Drop madpakken på strandturen. I stedet kan du nu hente
lækre små frokostretter, salater,
sandwiches og meget mere lige
til at tage med på stranden fra
caféen, eller du kan naturligvis
nyde maden i caféen både indenog udendørs. Bevares, det er da

De mange lækkerier blev
hurtigt omsat af de mange
besøgende, som var mødt
op til åbningsreception på
Allehånde Café. På cafén gøres
en særlig indsat for at uddanne
og beskæftige unge døve og
hørehæmmede.
dyrere end at smøre madpakken
hjemmefra.
Til gengæld er det rigtig lækkert og så støtter du oven i købet
en super god idé. Overskuddet
fra både café og køkken går til
nye initiativer for unge døve.

Aut. vvs-installatør
Osbæck ApS
v/Søren Løvgreen

Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup
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• 32 51 43 07 •

Café Allehånde bor på den modernistiske husbåd og ligger på
kajanlægget mellem Tårnby og Sundby Strandparker.

Loppen på Toppen
Løverne laver loppemarked på
taget af Føtex med øens bedste
udsigt
Et spændende samarbejde mellem Føtex, Amagerbrogade 290
og Lions Klub Kastrup-Tårnby om
at udnytte P-pladserne på taget
af bygningen til et søndagsloppemarked, blev en realitet sidste

To spadestik på én dag
AWM

Sidst i marts var der igen gang i
”første spadestik-festen” i Ørestad – endda hele to gange på
samme dag.
På den byggegrund foran DRbyen og Musikhuset, som oprindeligt var bestemt til det nye
Rigsarkiv, gjaldt spadestikket
Nordeas 46.000 kvadratmeter
store byggeri i Ørestad Nord.
Nordea forventer, at ca. 2.500
medarbejdere dagligt skal gå på
arbejde i byggeriet, som over-

år. Vi prøver igen i år, og i hele
sommerhalvåret, vil det nu være
muligt for private kræmmere at
sælge deres lopper hver søndag
fra dette unikke salgssted, så det
oplagte navn for aktiviteten blev
da også til Loppen på Toppen.
- Lions Klub Kastrup-Tårnby
fyldte 50 år sidste år, hvor vi ved
en festlig dag på rådhuset done-

Det er andet år Lions Klup laver loppetorv med den bedste
udsigt i distriktet. Sidste år var vejret bestemt ikke med løverne.
Nu er der stadepladser til flere - og god plads til tilskuere på en
søndagsudflugt. (p-pladsen er lukket, mens der er loppetorv).
rede over 100.000 kr. til diverse
humanitære formål og lokalforeninger, fortæller John Lyck,
formand for Lionsklubbens loppemarkedsudsvalg og fortsætter:
- Vi håber, at rigtig mange
kræmmere vil benytte lejligheden til at støtte os i vores humanitære arbejde ved at leje stader
hos os og håber selvfølgelig også

at mange købere vil kigge forbi.
For at gøre det ekstra attraktivt,
vil Føtex give en gratis kop kaffe
til de voksne samt en bolle til de
fremmødte børn. Vi glæder os til
dette samarbejde og håber det
kan give os et tilskud til vores
fremtidige donationer, slutter
John Lyck.
AWM

drages i efteråret 2016. Nordea
har en forkøbsret på yderligere
24.000 kvadratmeter på nabogrunden.
Længere sydpå var det Domeas 50 almene boliger i Ørestad
Syd. Bygge- og boligadministrationsselskabet Domeas byggeri
kaldes Ved Kanalen, og bliver almene to-, tre- og fire-rums familieboliger på mellem 71 og 111
m2 i op til syv etager.
De vil stå færdige til indflytning sommeren 2015.
De to-, tre- og fire-rums familieboliger kaldes Ved Kanalen.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

Tage Bruun
50 90 85 07

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Hyben alle 42A
2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07
Bliv medlem af Tårnby Bladforening
- ring dlg. mellem kl. 9 og 12 på 32 509 290

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed
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Alt malerarbejde udføres

Rådyr indtager vejene i maj
Maj måned er sæson for fuldmåne og skyfri
himmel. Det betyder, at de vilde dyr bevæger sig ekstra meget om natten, og det
medfører flere kollisioner på de danske veje
En ni år lang undersøgelse af omstændighederne foretaget af Aarhus Universitet viser at
der bliver dræbt 12 % flere rådyr i trafikken
ved fuldmåne end ved nymåne, hvor månens
lys er svagest.

Lørdagsskole for
forenings-ledere

- Når månen lyser godt op i terrænet, er
der rigtig god grund til at tilpasse farten, så
man har nemmere ved at bremse og undvige,
hvis et rådyr pludselig står på vejen.
Ud over skaderne på dyret kan bilen i værste fald gå så meget i stykker ved et sammenstød, at den ikke kan køre videre, siger
Michael Andersen, der er salgschef hos Topdanmark i Københavns-området.
Rapporten fra Aarhus Universitet viser, at
de fleste rådyr i Danmark bliver dræbt i trafikken fra slutningen af april til slutningen af
maj.
Ifølge rapporten er der derimod ikke forhøjet risiko for at påkøre dyr i trafikken i marts,
når vintertid overgår til sommertid.
Mens rådyr er i størst fare i trafikken i april
og maj er det anderledes for dådyr og kronvildt. Her er det om efteråret fra september
til november, når disse dyr har brunsttid og
føden samtidig bliver mere sparsom, at risikoen for at påkøre dem, stiger.
EG
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Rådyret her slap væk, men i maj stiger
antallet af rådyr, der bliver påkørt på
vejene. Især ved fuldmåne og skyfri
himmel bliver dyrene mere aktive end
ellers. Foto: Colourbox.

De fleste påkørsler sker om morgenen mellem klokken 5 og 8 og igen om aftenen mellem klokken 17 og 23. Ved påkørsel ring til
Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812. Telefonen er døgnbemandet og sørger for gratis
assistance til påkørte dyr landet over. Læs
mere på dyrenesbeskyttelse.dk. For yderligere information kontakt skadechef Helle
Dahl, telefon 4474 4738

Det kræver stadig efteruddannelse og inspiration af at være frivillig foreningsleder. Det
betyder samtidig, at man som leder ”ophober” en masse viden om, hvordan foreningsliv praktiseres uden for Tårnby.
Lederne ser andre lokaleformer, de oplever andre styreformer, de ser hvordan andre
klubber organiserer sig. De kan komme hjem
med ønsker, men sandelig også med en viden,
som det kan være nyttig at lytte på.
I de kommende år lader det til, at Kommunen vil opføre to meget store idrætskomplekser, henholdvis en svømmehal og en skøjtehal. At de skal benyttes til aktiviteter i blødt
og stift vand er der ingen tvivl om - men skal
hallerne kun være for hurtig svømmere og
ditto skøjteløbere.
Lørdag 30. maj går foreningsledere fra alle
slags klubber i skole for at drøfte mulighederne i den slags store lokaler. Nu skovl og spade
alligevel skal frem kan man måske være lidt
vissionær. Lørdagsskolen indledes af en arkitekt fra en vissionær tegnestue. Foreningslederne vil komme med deres idéer. Om nogen
vil lytte til dem, må tiden så vise.
- Det bliver ikke en afstemning om 25 eller 50 meters bassin, men noget om plads til
foreningsaktiviteter generelt, siger Michael
Pedersen fra Foreningerns Fælleskontor som
har indkaldt til mødet.
- Vi vil samle de idéer, der fremkommer
og vil give dem til ”de besluttende myndigheder” og vi vil da også invitere kommunale
politikere til at komme og lytte.

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

Noget at gå til i maj og juni

Skiftedag på Plyssen midt i maj
Hele to ”hold” malere viser
deres værker i løbet af maj på
Udstillingscenter Plyssen

Fra Plyssens faste udstillinger

Af Heinrich Ehrenreich
Foto: Karin Ott
Netop nu udstiller Tine Sommer Hermann, Lis
Andersen, Anita Gummesen, Lis Dahl og Dorthe Taxbøl malerier til og med 11. maj.
Derefter overtager malerelever fra AOF resten
af måneden. Det drejer sig om Torben Luplau,
Christina Augustesen og Lisbeth Anker.
Temaet for Torben Luplaus udstilling er
ansigter. Han ønsker, at hans billeder skal
udtrykke noget, eksempelvis en følelse, en
holdning eller en stemning. Det kan være håb
eller en besked. Aansigtet, med dets mang-

foldighed af udtryk, spænder fra vrede og
skepsis til håb og ro, fra yndefuld skønhed til
afmagt og nøgent forfald.
Christina Augustesen, der er arkitekt og
lysdesigner, har i en årrække beskæftiget
sig med maleri via forskellige teknikker som
akvarel med pastel og olie udført som intuitiv maleri. Er i øjeblikket optaget af japansk
stempeltryk udført mest med inspiration fra
japanske landskaber.
Lisbeth Anker er uddannet biolog og får
inspiration til sine billeders form og farver
fra den underlige komplekse verden, der
omgiver os. Fra det mikroskopiske, over det
der kan ses med det blotte øje og til det
makroskopiske store univers. Hun anvender
akryl, emalje, tusch og gouache og kombinerer både medier og teknikker for at udtrykke
et forunderligt og eventyrligt univers fuld af
historier. Lisbeth er uddannet på kunstlinjen
på Københavns Kunstskole og har derudover
taget forskellige kurser i billedkunst hos billedkunstnerne Ulla Haugaard, Hanne Bang og

Christina Buch. Lisbeth Anker er med i fællesskabet Krimi, der består af 20 kunstnere, der
sammen har atelier på Krims vej.
Dertil kommer alle Plyssen faste udstillinger og der er ny lekture på ”læsebordet”.

Fra Plyssens faste
udstillinger.

Maleri af Lisbeth Anker.

permanente udstillinger:

lokalhistorisk udstilling:

th. philipsen

kastrup glas 1847-1979

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN

grafiske værker udført i værkstedet
Clot, Bramsen & georges i Paris

UNIKATRYK: TRÆSNIT · MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

jørgen
rømer
20.01.11–03.04.11
gr afik

WWW.K ASTRUPGA ARDSAMLINGEN.DK

27.03—09.06 2014

TIRS-SØN 14-17 · ON S 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG
K ASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL K ASTRUP ST.
www.k astrupga ardsamlingen.dk
tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket
k astrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til k astrup st.
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Noget at gå til i maj og juni

Maj på Vestamager – fugle fra Afrika
Tekst Eddie Fritze, Tårnby Naturskole.
Foto: Hans Henrik Larsen, Sæby. netfugl.dk

I Maj måned er de fleste af de fugle,
som overvintrer i Afrika tilbage for
at tilbringe den korte sommer her i
Danmark, hvor de har travlt med at
finde en mage, bygge rede, lægge æg,
ruge dem ud og fodre ungerne med
forskellige insekter.
Det gælder også her ude på det flade Vestamager. Af ”Afrika-trækkere” som man kalder
de fugle, som overvintrer i Afrika, findes der
adskillige. Den største er, som mange ved,
Storken, som overvintrer i det sydlige Afrika.
Det er dog kun sjældent at vi ser en overflyvende Stork her ude, og når det sker, er det
som regel en af storkene fra et skånsk genudsætningsprojekt, da Storken forsvandt fra
Sverige i 1955 netop fra Skåne.
Ellers findes de få par storke herhjemme
ved Roskilde, Ribe og Rudbøl ved den tyske
grænse, dersom der overhovedet er nogle
tilbage.
Af mindre fugle er der derimod adskillige:
gøg, nattergal, gulbug, kærsanger, rørsanger, rødrygget tornskade samt landsvale og
mursejler, for blot at nævne nogle stykker.
Landsvalerne bygger ofte rede i fugleskjulene
ved gangbroen ved Storehøj. Dersom du
kommer forbi, undgå da venligst at forstyrre

Landsvale fodrer med stankelben.
svalerne, hvis de har æg eller unger i de lerklinede redeskåle derinde. Fuglene har travlt,
da de gerne skulle nå at få et – måske to
kuld unger på den korte sommer, de har til
rådighed, inden deres lange rejse atter går
til overvintringsområderne i Sydafrika. Og
hvorfor trækker nogle fugle den lange vej til
det sydlige Afrika? Det gør de hovedsagelig
fordi fuglenes føde består af insekter, der som
bekendt ikke er til stede om vinteren, fordi de
er varmekrævende, men søger i skjul i huse,
under bark, i jorden med videre,
eller de voksne insekter simpelt
hen dør, efter at de har lagt æg.
Den elegante havterne med
den sorte kalot, spidse vinger
og splithale og røde ben og rødt

Havterne.
Foto: Hans Henrik Larsen, Sæby.
netfugl.dk

Naturlegepladsen er sprunget ud
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ter en småbørnslegeplads, kan frit
benyttes i alle dage.

Foråret er kommet og midt
imellem nyudsprungne
træer, frodigt græs
og små skovblomster
står Kulturzonens fine
naturlegeplads

Kulturzonen

Det er endnu engang blevet tid til
at komme udenfor og lege og Kulturzonens naturlegeplads er klar til
at blive indtaget af børn og barnlige
sjæle.
Legepladsen, som også indbefat-

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør. Tlf.: 30 76 03 34

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

Kulturzonen rummer også Tårnby Musikskole.

spidst næb, er nok den af vore ynglefugle,
som trækker længst af dem alle. Den ynglede
sidste sommer på en mudderbakke ude i
Klydesøen (det lukkede reservat) med nogle
få par.
En havterne, der som ynglefugl for mange
år siden blev ringmærket af Svend Christoffersen på Saltholm, blev året efter skudt af
besætningen på et russisk hvalfangerskib ud
for Wilkes Land i Antarktis, syd for Australien.
Det var den gang i 1959 en opsigtsvækkende nyhed at få kendskab til, at havternen
overhovedet fløj så langt mod syd. Og da
havterner kan blive over 20 år gamle, bliver
det til mange tusinde kilometer flyveture, da
også de grønlandske havterner, som overvintrer i Sydatlanten skal ud på en meget lang
flyvetur.
Er der da ikke fisk at fange for ternerne udfor Afrikas kyster, kunne man spørge? Jo, sikkert er der det, og det viser netop, hvor lidt
vi mennesker selv i dag ved om mange fugles
vandringer og deres biologi.
God fugletur i maj!

– en kulturnat i Tårnby

FREDAG D. 23. MAJ KL. 17–22
PÅ NATURCENTER AMAGER

GRATLILSE
FOR A

Du kan se hele programmet
på stjernerinatten.dk

NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup
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Tårnby Kommune

Chapper • Brandslanger • Science show
Cirkus og gøgl • Jazzklub • Blæksprutter
Juicebar • Danseshow • Tur i hestevogn
Kunst med TRYK på • Hammerhajen Hik
Kajak • Klap en kanin

Noget at gå til i maj og juni
ÅBNINGSTIDER KULTURELLE
Om musik og ADHD fra bibliotekerne
INSTITUTIONER:

Foredrag

ADHD OG Autisme – udefra og

Kastrup Svømmehal
Åbningstider:
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

indefra ved Jan Have Odgaard

18.00-22.00
19.00-22.00
8.00-15.00
8.00-13.00

Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:
Lørdag og søndag:

18.00-21.30
8.00-13.00

Kastrup Søbad

Åbningstider hvor der er opsyn ved søbadet/omklædningsfaciliteter:
Måned
Hverdage
Weekend/helligdage
Juni
15.00-1800
11.00-18.00
Juli
11.00-20.00
11.00-20.00
August
15.00-20.00
11.00-20.00
September (1.-15. september)
15.00-20.00
11.00.20.00

Kastrup Skøjtehal
Åbningstider:
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Lørdag
Søndag

12.00-15.00
12.00-16.00
12.00-14.30
20.00-22.30
16.45-18.45

Kulturzonen
Åbningstider:
Mandag-torsdag
Fredag

14.00-22.00
14.00-19.00

Hovedbiblioteket

Åbningstider:
Mandag - torsdag:
Fredag
Lørdag
Søndag 1. sept.–30. april

9.00–20.00
9.00–17.00
9.00–15.00
9.00–15.00

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 beskrivelse
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 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.
Torsdag 8. maj kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek,
Billetpris 30 kr.

Musikkens alle gode gange tre
Kom og hør reggaepop og bliv klogere
på, hvad electronica er
Tårnby Bibliotek slutter forårssæsonens P6
Beatklubber/Rockcaféer med både koncert,
foredrag og quiz.

Bandet Fryd spiller en iørefaldende reggaepop med kant og med fede socialrealistiske og syrede tekster. Fryd har flere gange
deltaget i P3’s Karrierekanon og bl.a. spillet
koncerter på Christiania.
Fryd består af sangerinden Mille Winding
og musikerne Michael Waldemar Knudsen og
Kristoffer Priem Jensen.
Efter koncerten er der foredrag om den
elektroniske musik. Musikeren Peter Harris
fortæller om genrens gør-det-selv musikproducere fra Detroit techno i 1980erne og frem
til nutidens lyde og genrer som dubstep og
grime.
Aftenen sluttes af med en musikquiz med
præmier.
Torsdag 15. maj kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek,
Gratis billetter.

Vestamager bibliotek
Åbningstider:
Mandag - torsdag:
Fredag
Lørdag
Søndag

10.00–19.00
10.00–17.00
10.00–14.00
lukket
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Naturcenter Vestamager

Offentlig åbent
Alle hverdage:
9-15
Alle ugedage i sommerferien:
10-17
Alle weekender og helligdage
April - september:
10-17
Oktober - marts :
10-16
Lukket 16. december - 14. januar

Musikskole åben for tilmeldinger
Tårnby Kommunes Musikskole har
nu åbent for tilmeldinger til den
kommende sæson 2014/15
Så uanset om du er ny, gammel eller kommende elev, så gå ind på Kulturzonens hjemmeside og tilmeld dig til den kommende sæson. Tilmeldingsfristen er torsdag 15. maj.
Tilmeld dig på: www.kulturzonen.net/musikskolen/
tilmelding/
Vi glæder os til at se dig!

Sommeraktiviteter 2014

Ungdomsskolen er i fuld
gang med at planlægge
sommeraktiviteterne for
kommunens børn og unge!

Af Helle Friis-Mikkelsen,
viceungdomsskoleleder

Du vil kunne se alle hold og tilmelde dig på Ungdomsskolens

KULTURZONEN er med til
Stjerner i Natten

KULTURZONEN vil både kunne høres og ses
på Vestamager Naturcenter, hvor der vil blive
præsenteret alt fra smukke toner fra kor- og
solosang og energisk rockmusik til forunderligt trylleri og karateopvisning samt meget,
meget mere.
Fredag 23. maj kl. 17.00-22.00.
Tårnby Kommunes Musikskole har åbent for tilmeldinger.

hjemmeside fra 23. maj!
Alle skolebørn vil også få udleveret folder med holdoversigt og
tilmeldingsskema i skolen fredag
23. maj.
Sommeraktiviteterne er for
børn og unge, der er bosiddende

i Tårnby Kommune og som på
nuværende tidspunkt går i skole
(dvs. går i 0. klasse og opefter
på tilmeldingstidspunktet).
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ungdomsskolen på 3250 1751.

TÅRNBY LOKALAFDELING
MAJ 2014
FRIVILLIGE TIL PROJEKT AKTIVE
KØRESTOLSHJÆLPERE
I det sidste halve år har vi i Ældre Sagen
været meget aktive på kommunens
plejehjem. Det er Jytte Larsen, der er vor
ildsjæl på disse opgaver.

Jytte kan berette om meget stor succes
både med vore fælles sangdage og med at
få handicappede ældre op i deres kørestol
og ud i naturen, hvor der er masser af frisk
luft og dejligt socialt samvær.
Jytte kan bruge flere frivillige et par timer i
ny og næ til disse opgaver.
Derfor efterlyser vi aktive, der vil skubbe en
kørestol, efterlyser aktive, der har lyst til at
synge og efterlyser aktive, der kan håndtere
et instrument og spille på vore sangdage på
plejehjemmene.
Har du lyst til at hjælpe kan du kontakte
Jytte på tlf. 5357 2307 eller kontoret.

ÆLDRESAGEN BLEV STYLET
En onsdag formiddag mødte flere friske
kvinder op i Fields for at besøge StyleBox
by Matas.
Målet var at få en kyndig stylist fra StyleBox
til at gøre alderdommen mere festlig blandt
andet ved brug af makeup, styling og
cremer.

KROLF I TÅRNBY KOMMUNE
Ældre Sagen
og kommunen
har samarbejdet
om at finde en
velegnet placering
til etablering af
en ny krolf bane
for at skabe nye
muligheder for
kommunens
aktive ældre.
Det hele er nu
faldet på plads
og banen vil
blive anlagt
i Travbaneparken på området mellem
plejehjemmet og bakkerne.
Banen etableres med hjælp fra Teknisk
forvaltning og (DAI) Dansk Arbejder
Idrætsforening og suppleres med de
faciliteter, der findes i Amager Hallen. Det
betyder, at vi får topklasse faciliteter og
professionel styring på vore krolf aktiviteter.
For Ældre Sagen betyder det, at vi kan
tilbyde endnu en god og aktiv måde at
komme ud og røre os på.
Vi har rigtig mange på vor tilmeldingsliste.
Og for at holde styr på det hele søger vi en
ildsjæl, der vil være aktivleder på denne
aktivitet.
Har du lyst til at være med, så kontakt John
Jørgensen tlf. 2856 0131 og hør nærmere
om jobbet.
Vi vil om kort tid via pressen indkalde
til et orienteringsmøde om Tårnbys nye
krolfbane.
Tusind tak til kommunen for indsatsen og
krolfbanen som vi glæder os til.

FITNESS I ÆLDRE SAGEN
Det er dejligt at holde sig fit, derfor tilbyder
vi i samarbejde med Fysiq og LOOP alle
vore medlemmer i Tårnby fitness med
rabat.
Klik ind på vor hjemmeside og læs mere
om de gode tilbud.

DEVANTIER WINE

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 Undervisning
Fredag kl. 9.30-11.30 Postkassen
Petanque på Vestamager
Torsdag kl. 10 ved 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

FERIE PÅ KONTORET
Som tiden dog går. Nu er det snart
sommerferietid igen.
Vore aktive frivillige, der bemander
kontoret, holder også ferie.
Derfor er kontoret lukket i år fra 16. juni
til 3. august.

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
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Anne-Grethe fortæller, at det var en dejlig
formiddag, med hyggeligt samvær og gode
ideer til udseendet.
Besøget hos StyleBox vil blive gentaget til
efteråret, fordi flere allerede har efterspurgt
et nyt besøg hos StyleBox.

Har du lyst til at smage sommerens vine, så
får du en unik mulighed for at tage med til
vinsmagning hos Devantier Wine i Dragør.
Ved smagningen for Ældre Sagen skal
vi smage på ca. syv vine. Nogle gode
hverdagsvine og nogle, vi ikke smager så
tit. Der vil blive fortalt om vinen og vi vil
få lidt at spise til. Der vil også være gode
vintilbud.
Sted: Devantier Wine, A.P. Møllers Allé 9.
Lørdag 21. juni kl. 13-15.30.
Pris kr. 120. Tilmelding inden 12. juni til
kontoret.

Flere arrangementer på hjemmesiden
www.aeldresagen.dk/taarnby

Byggekunsten fra det høje
Tænk, hvis man kunne bygge et hus
oppefra og ned! Tænk, hvis man
kunne begynde med taget, fortsætte
med vinduerne og afslutte med gulv
og fundament! Så ville man kunne
spare sig selv for mangen en våd
regnvejrsdag og megen snavs og
mudder. Så ville den danske vinter
ikke længere være noget problem for
landets entreprenørvirksomheder. Alle
ville jo stå i læ hele tiden. Men det
går naturligvis ikke. Et hus skal bygges
nede fra og op. Og hvis ikke man
sørger for, at fundamentet er i orden,
vil huset før eller siden brase sammen.
Det skete for fabriksbygningen i
Indien, der for lidt over et år siden
styrtede sammen over de mange
tekstilarbejdere, og det sker mange
andre steder.
Vil man bygge et godt og solidt hus,
må man begynde med fundamentet.
Det gælder også i forholdet til Gud og
vore medmennesker. Men også her er

Aktiviteter - Maj
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

det fristende at begynde med taget og
måske helt glemme fundamentet. Også
her er det nærliggende at begynde
med facadebehandling og overflader
uden at gå i dybden. Det er sket alt for
ofte. Al for ofte har folk troet, at hvis
bare de havde styr på dogmatikken,
ville alt være i orden. Alt for ofte
tænker folk, at de skal have deres
eget på det tørre, før de kan hjælpe
andre, at de, om man så må sige,
skal sørge for selv at have ’tag over
hovedet’, før de kan gå i dybden med
det væsentlige. Man hører jo hele
tiden, at man først og fremmest skal
elske sig selv, før man kan begynde
at elske andre. Sådanne tanker lyder
besnærende og blændende, men de
kommer fra den Onde frister. Hvis
man følger dem til ende, kommer
man i sandhed til at stå uden tag over
hovedet.
Man skal begynde med fundamentet.
Fundamentet er ikke forkromede
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. kl. 14.30
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Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag

11.
16.
18.
25.
29.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

v. Julie Aaboe
Kom og vær med til en meditativ

1.
8.
9.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 27. kl. 19.00

Aktiviteter - Juni
Grundtvigs Kvinder...

		

3. s. e. påske Joh. 14,1-11
Bededag Matt. 7,7-14
4. s. e. påske Joh. 8,28-36
5. s. e. påske Joh. 17,1-11
Kristi himmelfarts dag Luk. 24,46-53

Herbst
Møller Hansen
Aaboe
Steensgaard
Aaboe

Juni				
Søndag
Søndag
Mandag

andagt med et stort
musisk indhold.
Efterfølgende
hygger vi os
sammen med lidt at
spise og drikke.
Tirsdag 13. kl. 10
.00

Formiddagsandagt

Gudstjenester
Maj				

forklaringer, ideologier og indviklede
trosudsagn. Fundamentet er dine
kærlige relationer til de mennesker,
du deler livet med. Det er her, vi skal
begynde. Det er her, vi møder Kristus
og Kristus møder os. Det er her Kristus
venter på at møde os. Nede på jorden,
måske ude på en byggeplads i sjask og
mudder og med regnen silende ned.
Men bliv stående og bliv ved. Du er på
sikker grund og kan gå fremtiden trygt
i møde, for du har lært byggekunsten
fra det høje.
Fortsat velsignet forår
Martin Herbst

6. s. e. påske Joh. 17,20-26
Aaboe
Pinsedag Joh. 14,15-21
Aaboe
2. pinsedag Joh. 3,16-21/Friluftsgudstj. 5-Ørens præster

...kvinderne bag Grundtvig
Korsvejstræf v. Niels Eric Grunnet
Grundtvigs liv var præget af stærke
og intelligente kvinder. Gift 3 gange.
“Hvad der virkelig skal gå os til
hjertet, må gå gennem kvinden”,
sagde han og hans fascination af
kvinden fulgte ham på afgørende
og medvirkende måde gennem alle
omskiftelser i hans liv. Ikke sært

at det kvindelige blev en metafor
i Grundtvigs digtning for det
livsbekræftende og livsskabende
mennesker imellem og imellem Gud
og os.
Tirsdag 3. kl. 14.30

Konfirmandindskrivning...
...for dem der skal konfirmeres i
2015

Introduktion til det forestående
forløb.
Medbring dåbsattest/fødselsattest.
Velkommen til forældre og
kommende konfirmander!
Tirsdag 17. kl. 19.00 i kirken

Dialog om bevægelse og
eksistens
ved lærer og friluftsvejleder Hanna
Haldan og ph.d sognepræst Helle Møller
Jensen.
Hanna Haldan har i mange år udfordret
sig selv igennem krævende sport. I dette
forår vandrer hun tværs over Grønlands indlandsis og samtaler herom med
Helle Møller Jensen, der igennem en årrække har skrevet om Kierkegaards
tanker om bevægelse. Det bliver en samtale om at bevæge sig i forskellige
landskaber og om der kan etableres en forbindelse mellem de fysisk
geografiske landskaber og sindets indre landskaber.
Torsdag 22. maj kl. 19.30

Sorggruppe i Korsvejskirken
- Til dig som har mistet og bærer
sorg

Kontakt: Sygeplejerske Jan ØstJacobsen: tlf. 2627 6211/jan@oestjacobsen.dk
Jordemoder Susanne Sommer:
tlf. 2844 0014/susannestorgaard@
hotmail.com
Sognepræst Julie Aaboe: tlf. 5141
5429/jua@km.dk
Fredagene 2. og 30. maj kl. 14.0016.00, kirkens lokaler

Kom til Crossroad Gospels Forrygende Sommerkoncert
Er du til livsglæde og iørefaldende rytmisk musik? Vil du begejstres?
Du får rig mulighed både for at danse og klappe i kirken eller sidde og nyde
de smukke ballader.
Gå ikke glip af det livsbekræftende og svingende gospel kor Crossroad Gospel.
50 glade og dedikerede gospelsangere inviterer dig til en festaften.
Dirigentstokken svinges af den altid oplagte og humørfyldte Henrik Walter og
ved klaveret sidder Anns Bard, hvem ellers?
Entre 50 kr. for voksne - salg af sodavand og vin i pausen
Onsdag 4. juni kl. 19.30 i Korsvejskirken

Kontakt

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.

Kordegn Henning B. Nielsen
3251 7424 hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandagfredag 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. 12.00.
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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.

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

TÅRNBY SOGNS
Hvem er præsten?

Pastor Woller er gået på pension efter et langt liv i embedet. Indtil der
bliver ansat en ny præst, er Rikke Bjerregaard Bertelsen præst i Tårnby
frem til august.
Vi giver Rikke ordet:
“Når Gud er god, hvorfor er der så så meget ondt?!”
Det og mange andre spørgsmål om liv, død, tomhed og mening har vi
talt om i kirken i 2000 år. Det er vigtigt, at vi forkynder nutidigt, og
det kristne budskab er stadigvæk ualmindelig aktuelt...
Hvis jeg skal koge min tro ned til en gammeldags Maggi-terning og
helt kort sige, hvad jeg tror bærer os gennem sorger og glæder – så
er det troen på Gud og troen på gode relationer til andre. Hvilken
Gud? Den Gud vi kender gennem Jesus fra Nazareth, som åbner
for tilgivelse, nye håb, nyt mod og mulighed – også når alle andre
muligheder ellers er sluppet op. Gud betyder en vej frem – også når
alt er mørkt og udsigtsløst.
Kristendommen kaster lys over
vores liv: Vi hviler i noget, der var
her før os selv og der er noget, vi
skal videregive.
Og hvor oplever vi at mørket i
tilværelsen er tættest? Det gør vi
måske, når relationer i vores liv
bryder sammen. Vi er relationsvæsener, og de fleste ting i vores
liv afhænger af gode relationer.
Det var da også en del af det,
Jesus foretog sig og sagde, at han
gjorde dem udenfor til en del af
fællesskabet igen.

Udover at været præst har jeg bl.a. en grad i historie, har arbejdet
mange år som formidler i Den Gamle By i Århus, holder af gamle
kirker og har bl.a. studeret katedraler og filosofi i Paris.
Jeg cykler i øvrigt til Paris med Team Rynkeby - og nogen har allerede
sagt, at rigtige amagerkanere er cyklister - så det passer jo fint!
Jeg er 40 år, bor på Vesterbro, har været præst i 8 år i vidt forskellige
regi; Sidste forår på Den Danske Diakonissestiftelse; for år tilbage
i Fredensborg Slotskirke, hvor dronningen ofte er gæst, men også i
Mariakirken på Vesterbro, hvor Kirkens Korshær gør et stort arbejde
for de skæve eksistenser. Overfor Gud er vi lige meget værd. Det er
væsentligt.
Jeg ser frem til at møde menigheden i Tårnby! På glædeligt gensyn!

Jeg glæder mig til at være præst i
Tårnby, hvor jeg allerede er blevet
godt modtaget.

GUDSTJENESTER
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Maj

Torsdag 8. Aftengudstjeneste			
Søndag 11. Konfirmation 			
		Konfirmation			
Fredag 16. Bededag Konfirmation 			
		 Bededag Konfirmation			
Søndag 18. Konfirmation 			
Lørdag 24. Dåbsgudstjeneste 			
Søndag 25. 5.s.e.p., kirkekaffe			
Torsdag 29. Kristi himmelfart 			

Juni

Søndag 1.
Søndag 8.
Mandag 9.

6.s.e.p 			
Pinsedag			
Anden pinsedag 			

19.30
10.00
12.00
10.00
11.30
10.00
12.00
10.00
10.00

Nielsen
Hansen
Hansen
Nielsen			
Nielsen
Nielsen
Bertelsen
Bertelsen
Hansen

10.00
10.00
10.00

Nielsen
Bertelsen
Hansen

KIRKEBLAD
Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 30. maj 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.
Torsdag den 15. maj kl. 10.30.
Mvh Karsten M. Hansen

For børn
Børnegudstjenester

Næste familiegudstjeneste er lørdag 24. maj kl. 12.00

Babysang

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.

Babysang holder sommerferie, men vi er tilbage igen til
oktober. 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.

For konfirmander

Skal du konfirmeres i 2015 og går du på en skole i Tårnby sogn,
eller er bosiddende i Tårnby sogn, så er det nu, du skal skrives op til
konfirmation. Indskrivningen foregår onsdag den 21. og torsdag den
22. maj, begge dage fra kl. 15-17 i konfirmandstuerne, Englandsvej
330.
Går du på Løjtegårdsskolen, skal du henvende sig til Karsten
Møller Hansen, går du på Nordregårdskolen, Amagerprivatskole, eller
går du på en anden skole, men bor i Tårnby sogn skal du henvende
dig til Ida Nielsen. Det er lettest, hvis du medbringer navne- eller
dåbsattest ved indskrivningen.
Er du eller dine forældre forhindret i at komme på dagen, kan der
rettes henvendelse til den pågældende præst, i dennes træffetider.

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 Rikke Bjerregaard Bertelsen, tlf.: 2124 6834, e-mail:
rbb@km.dk
Træffes på telefon. Mandag er fridag.
Organist Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.th.,
2000 Frederiksberg Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@hotmail.com

Netværksgruppen er en gruppe, der fortrinsvis består af enker og
enkemænd. Gruppen mødes efter aftensgudstjenesten som regel
den 2. torsdag i måneden, og desuden til særlige arrangementer.
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida Nielsen på tlf.
3250 4186.
Netværksgruppen mødes:
Torsdag 8. maj til aftengudstjeneste kl. 19.30. Efterfølgende er der
kiaffe i konfirmandstuerne.
Tirsdag 27. maj er der Forårsmiddag. Vi mødes fra kl. 17 til
borddækning. Husk at medbringe drikkevarer, samt at tilmelde dig
senest 15. maj til Ida Nielsen på tlf. 3250 4186.

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
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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

Netværksgruppen

Aftengudstjeneste...

... i forårets tegn, med mulighed
for fordybelse og eftertanke midt
i den travle hverdag. Efter gudstjenesten drikkes aftenkaffen i
kirkecentret.
Onsdag 7. maj kl. 19 i Kastrup
kirke

Kom og syng med

De fleste kan godt li’ at synge,
men gør det for lidt. Så her er
chancen en torsdag eftermiddag!
Nye og gamle salmer vil blive
sunget og vi fortæller lidt om forfatterne og komponisterne. Niels
Henrik Jessen og Palle Thordal
Torsdag 8. maj kl. 16.30 i
Kastrup kirke

For børn

Noas Ark og Babelstårnet sidste
gang i denne sæson. Vi hygger,
leger og hører noget om bøn og
forårets fester. Vi spiser sammen
kl. ca. 18.30

Torsdag 8. maj kl. 17-19 i
Kastrup kirkecenter

Skelgårdskirken

Indskrivning

Salmemaraton

Det er tid for sognets unge, som
skal op i 8. klasse efter ferien, at
tilmelde sig til konfirmandundervisningen, som begynder i september. Forældrene og de unge
er velkomne sammen eller hver
for sig ved indskrivningen. Medbring en kopi af dåbsattesten og
et lille billede. Vi glæder os til at
møde Dig!
Konfirmationerne i 2015 er fordelt således:
Den 19. april konfirmeres 8. A
Den 25. april konfirmeres 8. B
Tirsdag 13. maj kl. 15-17 i
Kastrup kirkecenter. Indgang
Gl. Skovvej

Besøg fra Frankfurt

Vi får besøg af to fremragende
tyske musikere, basklarinettisten Matthias Höfer og hans
kone pianistinden Manami Sano.
Matthias Höfer er født i 1967,
studerede i Essen og Hannover

PALLE THORDAL
40 års jubilæum
Som præst ved
Kastrup kirke
Søndag 1. juni kl. 10

Festgudstjeneste
Reception og underholdning
ALLE er velkomne!

Torsdag 8. maj kl. 19.00

Menighedsmøde

En aften med drømme, visioner
og bøn for kirken.
Mandag 12. maj kl. 19.30

og er siden 2000 ansat som solobasklarinettist i operaorkestret
i Frankfurt. Desuden spiller han
i festivalorkestret i Bayreuth og
underviser ved musikhøjskolen i
Saarbrücken.
Manami Sano er uddannet i
Tokyo og Essen, hvor hun tog
solisteksamen i 1995. Hun er
medlem af flere kammermusikgrupper og underviser i Mainz.
De har fungeret som duo i flere
år og modtaget flere priser. Ved
koncerten spiller de spændende
musik af bl.a. Franz Danzi og Camille Saint-Saëns.
Søndag 18. maj kl. 16, Kastrup
kirke
Læs om Palle Thordal side 30

KASTRUP KIRKE

Kastrup Kirke

Plejehjemmet
Ugandavej

Gudstjeneste v/ Mehlsen
Torsdag 15. maj kl. 10.30

Salmemaraton

v/Annelise H. Mehlsen
Onsdag 21. maj kl. 19.00

Jesus i Gl. Testamente
Menighedsmøde v/Knud
Braüner
Mandag 26. maj kl. 19.30

Forårsshow

Børne- og juniorklubben indbyder til forårsshow og præsenterer noget af det, de har arbejder
med i klubberne. Klubberne har
før bygget både Noas ark, Jacobs himmelsige, Jonas´ hval og
kæmpen Goliat. …Spændende,

Konfirmandindtegning

tirsdag 13. maj kl. 15 -17
gælder sognets unge, som skal op i 8. klasse.
Forældrene og de unge er velkomne sammen,
men også hver for sig, ved indskrivningen.
Dåbsattest + et lille billede medbringes.
Konfirmationerne 2015:
19. april 8. A
25. april 8. B

Kom og syng Med!

KASTRUP KIRKE

KASTRUP KIRKE
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Torsdag 8. maj kl. 16

Koncert:

Besøg fra Frankfurt
Søndag 18. maj kl. 16

Husk også:

Erik

Noas Ark og Babelstårnet tors.
8/5 kl. 17-19
Aftengudstjeneste onsdag 7. maj kl. 19
Andagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

Maj

Lør. 10.
10.00 Konfirmation
Skelgårdsskolen Mehlsen
12.00 Konfirmation
Pilegårdsskolen Peter Søes
Søn. 11.
10.00 Højmesse Peter Søes
Søn. 16.
10.00 Højmesse Mehlsen
12.00 Konfirmation skoler uden
for sognet Sørensen
Lør. 17.
10.00 Konfirmation
Pilegårdsskolen Peter Søes

12.00 Konfirmation
Pilegårdsskolen Peter Søes
Søn. 18.
10.00 Højmesse Peter Søes
Lørdag d. 24. maj 2014
10.00 Konfirmation
Skelgårdsskolen Poulsen
12.00 Konfirmation
Pilegårdsskolen Poulsen
Søn. 25.
10.00 Højmesse v/Annelise H.
Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstj. Søes
Tors. 29.
10.00 Højmesse, Sørensen Kr.
Himmelfartsdag
Lør. 31.
11.00 Dåbs- og
familiegudstjeneste Peter Søes

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af
kirkens præster

Gudstjenester ...
i Kastrup kirke

Juni

Søn. 1.
10.00 Højmesse Peter Søes

hvad de kommer med i år. Menigheden er velkommen. Bagefter
er der kaffe, saft og kage til alle.
Tirsdag 27. maj kl. 17.

Brunch før Højmessen

2. Pinsedag…

Menighedsrådsmøde

v/Annelise H. Mehlsen
Onsdag 4. juni kl. 19.00

Tirsdag 27. maj kl. 19.

Romerbrevet

Studiekreds v/Poul Bo Sørensen
Onsdag 28. maj kl. 19.00

Søndag 1. juni kl. 9.00

Salmemaraton

Pinse i Skelgårdskirken

Pinsedag er der morgenkaffe før
højmessen
Søndag 8. juni Kl. 9.00

Søn. 1.
10.00 Palle Thordal
– Festgudstjeneste i anledning
af Palle Thordals 40-års
jubilæum ved Kastrup kirke

Maj

Ons. 7
19.00 Palle Thordal Aftengudstjeneste
Søn. 11.
10.00 Palle Thordal
Fre. 16.
10.00 Palle Thordal – Store
Bededag

Juni

Søn. 18.
10.00 Elizabeth Laursen – Præd.:
Cand. teol. G. Hamborg
Søn. 25.
10.00 Palle Thordal
Tors. 29.
10.00 Susanne Steensgaard –
Kristi Himmelfartsdag

Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én af
kirkens præster

… er der mulighed for at fejre
gudstjeneste sammen med folk
fra Amagers forskellige kirker.
Dem der har været med før ved,
at der er noget at glæde sig til.
Vi håber, at alle der kommer, vil
få en oplevelse af Amager i fuldt
forårsflor, af kirkens store fællesskab på tværs af kirkeskel og

nationale grænser, og af Gud og
det, han vil sige til os.
Mandag 9. juni kl. 9.00
Gudstjeneste
Kl. 11.00 Fælles Gudstjeneste
for Amagers kirker på 5-øren

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.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Kunstudstilling

Den kreative familie Breindahl udstiller deres værker i Skelgårdskirken i maj og juni måned, hvor Helmer Breindahl udstiller malerier,
grafik og glas, hans kone Helle og deres datter Rikke arbejder med
glas og drivtømmer, som også udstilles.

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

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
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Schrøders Bedemandsforretning

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

Palle Thordal
40 års Jubilæum som præst ved
Kastrup kirke
Af Torben Nesjan
Man kan ikke sige Kastrup kirke
uden også at sige Palle Thordal,
der fejrer 40-års jubilæum 1.
juni.
Det hele begyndte med børneklub i 1974 og blev til 40 år som
præst ved Kastrup kirke, hvor
han også blev ordineret og har
virket som kaldskapellan, residerende kapellan, sognepræst og
fra 1992 til 2010 samtidig som
provst for Amagerland Provsti.
Palle Thordals alsidighed, engagement, nærvær og inspiration
har præget kirkens aktiviteter og
tilbud gennem 40 år. Det resulterede bl.a. i, at kirkebladet igen
opstod i begyndelsen af 70’erne,
skrevet på stencil, trykt på duplikator i kirkecentrets dagligstue
og manuelt foldet og hæftet.
Endvidere Skærtorsdags nadvergudstjeneste med spisning
ved et langt bord ned igennem
kirken. Påskens budskab og Jesu
Kristi død og opstandelse bliver
visualiseret ved en lille stengrav
inde i kirken. Påskenatsgudstjeneste, hvor det er blevet en tradition at døbe konfirmander med
tråd tilbage til oldkirken.

De ni læsninger i kirken op
mod jul er en engelsk tradition,
og nu også i Kastrup kirke. Han
var også foregangsmand og inspirator for debatgudstjenester,
musikgudstjenester,
middagsandagter m.m.. Gudstjenestens
form og indhold har altid ligget
Palle Thordal meget på sinde,
men også at inddrage menigheden i højmessen med læsning
og kirkebøn. Der er også i fællesskab med andre kirker på Amager
arrangeret friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag på femøren.
Menighedens kulturliv
Palle Thordal har delt sine kultur- og rejseoplevelser fra mange
rejser rundt i verden med menigheden. Han har endvidere arrangeret flere menighedsrejser, og
været guide til bl.a. Israel, Jordan
og Ægypten, til stor glæde for
rigtig mange.
Focus har altid været på, hvordan vi gør kirkens budskab mere
nærværende og en selvfølgelig
del af både børn, unge og ældres
hverdag. Et andet initiativ har resulteret i fyraftenseftermiddage,
hvor kirken indbyder til ”Kom og
syng med”.
Palle Thordal har også været

en aktiv medspiller i forbindelse
med færdiggørelsen af Svend
Wiig Hansens udsmykning 1974
– 1984 og kirkerummets endelige indretning, og i samme forbindelse kirkens 100-års jubilæumsskrift. Og han har været en
væsentlig medspiller i forbindelse med udsmykning af kirkens
gavl mod Kastruplundgade.
Organisatorisk aktiv
Palle Thordals mangesidede engagement har man også kunnet
nyde godt af uden for sognet,
bl.a. i Københavns stiftsudvalg
for Gudstjenestefornyelse, som
Københavns
stiftsrepræsentant i Danske sygehuspræsters
Samråd, i Sct. Nikolajtjenesten,
Københavns
Katastrofeberedskab, Stiftsudvalget angående
nyreligiøsitet i Københavns Stift
og Alban- og Sergejsamfundets
Bestyrelse. Endvidere som leder
af Økumeniske kirkevandringer i
København, ved etablering af et
frugtbart samarbejde med venskabsmenigheder i bl.a. Norge
og ikke mindst med Svenska
Gustafskyrkan i København med
gensidige besøg og fællesgudstjenester.
Palle Thordal var medstifter

af Mødested Amager i 2001, der
i fællesskab med flere sogne
i Amagerbro- og Amagerland
Provstier forestår opsøgende arbejde blandt ikke-medlemmer
og etniske minoriteter.
Som allerede sagt, kan man
ikke sige Kastrup Kirke uden at
sige Palle Thordal, som han aktivt
har været med til at præge gennem 40 år. Det siger vi et stort tak
for, og vil fejre med glæde – TILLYKKE
Søndag 1. juni kl. 10 i Kastrup
kirke.

FDF Tårnby inviterer skolebørn til at blive FDFere
FDF Tårnby har en god flok børn og engagerede ledere, men vil gerne blive endnu
flere.
Derfor tilbyder de netop nu kommende børnehaveklasseelever at starte. Men ældre børn

er selvfølgelig også velkomne.
FDF Tårnby tilbyder små og store oplevelser, nærvær og et unikt fællesskab.
- Vi mener at børn og unge gennem FDF kan
opnå nogle unikke færdigheder, som er vær-

difulde resten af livet, og vi har et fantastisk
nyt kredshus, hvor du er meget velkommen
til at komme forbi og se om FDF er noget for
dig, siger Julie Egholm Holt fra FDF Tårnby .
- Vi mangler desuden ledere og medhjælpere fra næste sæson. Så har du en lederdrøm i maven eller kender du nogle, som
godt kunne tænke sig at være leder eller
mangler point til kvote 2, så kontakt os endelig, slutter Julie.
bbark
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Info

Udeliv, lejrliv samt leg og fantasi er grundstene i aktiviteterne hos FDF Tårnby, fortæller
Julie Egholm Holt. Foto: Asbjørn Laurberg.

• FDF Tårnbys kredshus: Løjtegårdsvej 232
(ved vandtårnet)
• Puslinge (0. og 1. klasse) mødes torsdage
kl. 17.00-18.30
• Kontingent: 400 kr. pr. halvår
• Yderligere information www.FDFTAARNBY.
com eller Christina Hamburger Plæhn tlf.
5154 1996
• FDF - Frivilligt Drenge- og PigeForbund, er
en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation med ca. 25.000 medlemmer. I FDF
mødes børn og unge med et kristent livsog menneskesyn, der viser, at mennesker er
skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

Tre medaljer til Falck-folk

Hjernesagen i
Tårnby og Dragør

Fra venstre ses stationsleder Ghita Pedersen, Steffen Frank
Ischiel, redder Poul Sørensen og Per Mody Rasmussen, de tre nu
forhenværende reddere samt stationsleder Martin Damm.
Man får først fortjenstmedalje
når ansættelsen lægges på
hylden - i private firmaer
Onsdag 2. april 2014, blev en
lidt anderledes dag på Falck stationen i Tårnby, idet tre medarbejdere fik overrakt Hendes Majestæt Dronningen fortjeneste
medalje for 40 års tro tjeneste i
Falcks Redningskorps.
Overrækkelsen fandt sted på
stationen på Løjtegårdsvej, hvor
der til dagen var arrangeret et
morgenbord for de tre modtagere.

Det drejer sig om forhenværende redder Steffen Frank
Ischiel, forhenværende redder
Poul Sørensen og forhenværende redder Per Mody Rasmussen.
I private firmaer må overrækkelsen først finde sted når man
ikke længere er ansat og de trehar alle valgt at gå på efterløn, og
nyde deres otium, efter 40 års tro
tjeneste i Falcks Redningskorps,
de var i de sidste mange år ansat
på Falck i Tårnby.
tsp

Tidligere formand for Kvindeligt Arbejderforbund Lillian
Knudsen er ny formand for
Hjernesagens lokalforening i
Tårnby og Dragør.
Hjernesagen er landsforening for mennesker ramt af
hjerneskader, fx efter blødning eller blodprop i hjernen,
og foreningen arbejder bl.a.
for bedre behandling, forebyggelse, genoptræning og støtte
til pårørende.
Lillian Knudsen er især optaget af kommunernes rolle:
- Siden sammenlægningen af
kommuner i Danmark og nedlæggelsen af de gamle amter er
der ikke taget meget hensyn til
den gruppe, der er blevet ramt.
Mange får ganske lidt eller slet

Sir Zimino
Borgmester Henrik Zimino er udnævnt til ridder af Dannebrog.
Ordenen favoriserer tilknytning
til staten og uddeles primært til
loyale officerer, embedsmænd,
diplomater og politikere for tro
tjeneste.
De kan forvente at få ordenen,
når de har nået et vist niveau i
hierakiet. Mange politikere af-

Senior- og pensionist kalender

Ældre sagen

OK-klubberne

Klubben

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Hver torsdag kl. 10.
Banko. 8. maj
St. Bededagshygge med varme hveder. 15. maj
Skovtur. Mullerup Havn. 22. maj kl. 9.45. OBS.
Sommerferie til 11. september

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. Åbent hus tirsdage og fredage kl. 14-17, samt
søndag kl. 13-17. Se også www.bordinghus.dk
PC-cafe, se opslag for dato og tilmelding. Tirsdage
St. Bededag. Fredag 16. maj. Lukket
Skovtur til Dyrehavsbakken, med historisk rundvisning og unik indblik i
historier og anekdoter, der knytter sig til haven der opstod i 1583. Frokost
og kaffe med gammeldags æblekage. Onsdag 28. maj.

viser at tage imod et tilbudt ridderkors, da partierne Radikale
venstre, Socialdemokratiet, SF og
Enhedslisten ikke anerkender ordensvæsenet.
Der er dog undtagelser, særligt blandt borgmestre. I dag er
det kun få erhvervsfolk og kulturpersonligheder der modtager
ridderkorset, for eksempel sagde
Kim Larsen nej tak til et ridderkors i 2006.
tsp

Se foreningens egen annonce side 23.
Klubben for mennesker med demens og deres pårørende.
Hver anden torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret Postkassen, Amager
Landevej 71, 2770 Kastrup, lokale 1 & 2.
Café eftermiddag. Demenskoordinator Rikke Jensen. 8. maj
Foredrag. Psykolog Mads Haaning: Hvordan opleves det at være dement
og det at være pårørende. 22. maj.

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.
Solgårdens Kabaret Fredag 9. maj kl. 13.00
Orienteringsmøde om Juletur til Hamborg. Mandag 12. maj kl. 13.30
Skovtur. Lyngby sø og frokost på Bakken. Torsdag 15. maj kl. 10.00
Bankospil Torsdag 22. maj kl. 13.30-15.30
Café: P. Højlund spiller op til dans. Fredag 23. maj kl. 13.30-15.30
Temadag: Sol og sommer Mandag 26. maj kl. 13.00-15.30

Høreforeningen Tårnby Lokalafdeling
Postkassen Amager Landevej 71
Ferie til september.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Fællesspisning. Vi laver mad kl. 16. 35 kr. Tors. 8. maj kl. 18-19.30
Fællessang Torsdag 22. maj kl. 10-11.30
Engle cafe Torsdag 22. maj kl. 14.45-16
Skovtur til Præstø. Kaffe, frokost, bytur, Jungshoved og Gisselfeld gods.
Billet á 250 kr. i Pilehaven. Lørdag 24. maj kl. 9.30-17.30
Fællesspisning Tirsdag 27. maj kl. 18-19.30
Helsingør. Frokost, bytur. Med kystbanen Fredag 30. maj kl. 10-17
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Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl.
12 og banko hver fredag starter kl 11.30
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær 7. maj
Banko 9. maj
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær 14. maj
Store Bededag fredag 16. maj Lukket
Løvsprings skovtur kr. 350,- 21. maj
Banko 23. maj
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær 28. maj
Banko 30. maj

ingen genoptræning. De nye
kommuner, der har opgaven
i dag og har haft det i en årrække, er stadig ikke klædt på
til det. Derfor er vores opgave i
Hjernesagen hele tiden at gøre
opmærksom på de 12.500, der
bliver ramt af apopleksi hvert
år. Især de yngre ramte slås
med skjulte, kognitive handicap. Kommunerne er ikke gode
nok til at give dem de rigtige
genoptræningstilbud. Det ER
kommunen, der skal klare den
opgave, og da man desværre
altid kun tænker i penge, kommer vore medlemmer ofte i
klemme.
Lillian Knudsen sidder i Hjernesagens hovedbestyrelse, og
hun overtager lokalformandsposten i Tårnby og Dragør efter
Keld Henvig, der har valgt at
træde tilbage.

Med Tårnby Bladet til
Melodi Grand Prix
Tårnby Bladet fotograf er blandt
de 1600 pressefolk som har
adgang til GMP-området på
Refshaleøen
Tekst og foto: Karin Ott
Ude på Refshaleøen begynder
fest og glitter så småt at melde
sig blandt de slidte bygninger.
De første generalprøver og de
første pressemøder er i gang, og
de første blandt de 10.000 frivillige, teknikere, deltagere og udvalgte fans er ved at finde sig til
rette. Verdenspressen møder op
med omkring 1600 akkrediterede, og Tårnby Bladet er selvfølgelig også repræsenteret.
Der er computerarbejdspladser til 800 journalister og fotografer i den største hal i pressecentret, men endnu er der ret
tomt. De første individuelle generalprøver kan kun ses på storskærm, ikke inde i salen.
Men
en
forventningsfuld
stemning er så småt begyndt at
indfinde sig. Der er sat en intern
afstemning om vinderen i gang
på en tavle, og selvom kun de

første af de 37 deltagerlande
har været gennem deres prøve,
diskuteres sangene ivrigt blandt
både frivillige og journalister.
Her på Amager ser vi ikke så
meget til Grand Prix’et, men der
er mange arrangementer i indre
by, hvis man har lyst til at mærke
suset fra det 59. internationale
Melodi Grand Prix.

Der er på mange måder
sørget godt for pressefolkene
til Melodi Grand Prix’et. Der
er langt fra B&W arbejdernes
røgfyldte kantine til
strandsættet for journalister
og fotografer.

Kastrup Rotary støtter børneby
Donationen går til 150 børn og
unge i SOS Børnebyernes børneby i Malakal i Sydsudan
Af Troels Brøndsted
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Kastrup Rotary Klub har valgt at
give økonomisk støtte til SOS
Børnebyernes børneby i Malakal
i Sydsudan, som normalt huser
150 børn og unge.
Sydsudan er valgt, fordi Kastrup Rotary Klub gennem klubmedlem Michael Elmquist, som
for få år siden har været udsta-

tioneret i området gennem tre
år, har fået et specielt kendskab
til netop de sydsudanske børns
særlige udfordringer.
Men faktisk er de 150 børn og
unge i Malakal blevet evakueret
midlertidigt til et lejet hus i Sydsudans hovedstad Juba på grund
af de fortsatte voldsomme kampe i Malakal-området.
- Kastrup Rotarys bidrag er
derfor kærkomment, fordi det
falder i en særlig svær tid for
børnene, siger partnerskabs-

chef Rune Sandholt, der på SOS
Børnebyernes vegne tog imod
Kastrup Rotarys check på 5.000
kroner.
Ved overrækkelsen gav Kastrup Rotary Klubs præsident
Vagn Søby tilsagn om, at klubben
også næste år ville give en donation til SOS Børnebyerne.
Michael Elmquist var i øvrigt
under sin treårige udstationering
også initiativtager til at etablere
Rotarys første klub i Sydsudan og
var klubbens første præsident.

Kastrup Rotarys støtte til SOS
Børnebyerne er øremærket
til de 150 børn tilknyttet
børnebyen i Malakal.
Fra venstre konsulent i
Beredskabsstyrelsen Michael
Elmquist fra Kastrup Rotary,
der kender til vilkårene i
Sydsudan gennem tre års
udstationering. I midten
ses repræsentanten
for SOS Børnebyerne,
partnerskabschef Rune
Sandholt, og til højre
præsidenten for Kastrup
Rotary Klub Vagn Søby.

Udnævner messeudviklingsdirektør
Bella Center har udnævnt Malina Lebrecht Hye til Messe
Udviklingsdirektør.
Malina
Lebrecht Hye startede i Bella
Center som studentermedhjælper i 1998.
I 2005 blev hun fastansat som salgskonsulent, og
i 2009 udnævnt til salgs- og
projektleder og i 2011 Sales
Group Manager.
Siden 2012 har hun siddet i
stillingen som arrangementschef for messer & udstillinger
med ansvar for blandt andet
Copenhagen Food Fair og Ferie & Fritid i Bella.

Chapper er Stjerne i Natten
Årets kulturnat i
Tårnby finder sted
fredag 23. maj kl.
17- 22 på Naturcenter Amager
Igen i år er der
et
omfattende program

turcenter Amager og i år kan man
glæde sig til at møde Chapper,
som alle børn kender.
Ingen kultur- og naturoplevelse uden mad og drikke. Mange tager selv madkurven med
og benytter de mange borde og
bænke eller køber sig til et lækkert måltid på Traktørstedet.
Alle kulturnattens aktiviteter
foregår på Naturcenter Amagers

område og tager udgangspunkt i
at udnytte de unikke omgivelser
til at skabe en lang række kulturelle og naturbaserede aktiviteter, så der er masser af oplevelser, leg, konkurrencer og festlige
indslag.
Entré og alle aktiviteter er gratis. Hele programmet kan ses på
www.stjernerinatten.dk.

Chapper• Brandslanger•
Cirkus og gøgl• Science
show• Jazzklub• Blæksprutter• Juicebar• Danseshow•
Tur i hestevogn• Wok
over bål• Klap en kanin•
Karateopvisning• Kajak•
Hammerhajen Hik• Beachvolley• Minizoo• Slå søm i•
Marimba• Høvdingebold•
Trylleri• Kunst med TRYK på•
Ballonklovn

tsp

ved
kulturn a t t e n
(-aftenen)
til at supplere en
forårsaften omkring Na-

Hvis majnatten er i godt
lune, bliver der trængsel på
græsplænerne og ved de
opstillede bænkesæt. 2013 blev
Stjerner i natten begunstiget af
ekstremt godt vejr, hvilket dette
arkivfoto er bevis på.

Museum Amager sommerklar
Museum Amager har åbnet dørene til sommersæsonen med prisbelønnet udstilling
Foruden de mange dyr kan man på Amagermuseet se fine amagerdragter, besøge 1800tals stuerne, se museets fornemme malerisamling og studere historien bag de festlige
lokale fastelavnstraditioner.
Er man til dramaer på liv og død og histo-

Giv os en hånd

vw

Amager Museet omfatter Amagermuseet, Dragør Museum, Lodsmuseet
og Mølsted Museet

- telefonpasser m/k tre
timer om ugen

Vil du med i et kreativt
fællesskab?
Lige
nu
savner vi en person, som
kan tage en ugentlig
telefonvagt. Hvilken dag
i ugen det skal være,
bestemmer man selv.
Vi har telefonerne åbne dagligt
mellem klokken 9 og 12 og der er
pt. fire om tjansen. Det vil være en
hjælp, hvis du kan afse en formiddag
om ugen.
Jobbet er ikke hårdt (somme tider
endda småkedeligt), men vigtigt. Hvis
du vil påtage dig andre småopgaver
på vagtdagen, finder vi et yderligere
ansvarsområde til dig.
Opgaven er som øvrige ulønnede,
men alle aktive er med til flere
arrangementer i løbet af året.
Hør lidt mere om tjansen hos
Heinrich Ehrenreich, HE, på 3251
0911 eller fredage på 32 509 290
(hvor det er HE, der passer telefonen
på redaktionen.
Bladet kommer hver måned til
Tårnby Kommunes 40.000 indbyggere
i de godt 17.300 husstande.
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rier om farefulde dykkerevenyr, skal man gå
forbi Dragør Museum og se den prisbelønnede udstilling, På bunden af Øresund. Nedslag i
300 års dykkerhistorie. Udstillingen modtog i
november sidste år »The Nautiek Award«, en
international pris fra The Historical Diving
Society. Prisen gives til institutioner, der på
fremragende vis fremmer offentlighedens
kendskab til dykkehistoriske emner.
I anledning af prisen er udstillingen på
Dragør Museum forlænget til sæson 2014,
således at endnu flere kan få mulighed for
at høre om klokkedykning, stenfiskeri, og
ubådsredninger og opleve de helt unikke
dykkehistoriske genstande, som blandt andet
Dansk Dykkehistorisk Selskab og Forsvarets
Dykkerskole har stillet til rådighed.
På Lodsmuseet kan man udover den permanente udstilling se smukke historiske søkort, som lodser og andre søfarende brugte
på deres vej gennem de danske farvande,
hvor de i dag støtter sig til satellitter, radar
og gps.
Mølsted Museet – midt i ”den gule by” er
indrettet i marinemaleren Christian Mølsteds
gamle atelier. Museets vært vil give de besøgende en spændende introduktion til det lille
museum, som viser en række af malerens berømte malerier, skitser og forstudier.

Tårnby Bladet giver dig gode pris
er på
udvalgte rejseoplevelser. Oplys rejs
ekoden
”TAARNBYBLADET” ved bestillin
g – så får du
automatisk rabatprisen.

KØR-SELV-FERIE

Ferielejlighed i Harzen

I samarbe
jde med

8 dage på 3-stjernet lejlighedshotel i Alternau, Tyskland

Pfeifer’s Appartementhaus

Pfeifer´s Appartementhaus HHH
I hjertet af Tyskland ligger Harzen, der er et af
de mest afholdte rejsemål blandt danskere.
Glansbilledet af det skovklædte bjergområde
har siden begyndelsen af 1900-tallet lokket en
stadig strøm af rejsende til – og det er da også et
anderledes eventyrligt syn, der pludselig møder
en, efter at man har kørt gennem det plane
Nordtyskland. Her knækker landskabet pludselig,
når bjergene skyder op med millioner og atter millioner af grantræer, der danner ramme om ferieparadiset sammen med de hyggelige Harzenbyer.
En af dem er Altenau, hvor jeres ferielejlighed
giver utallige muligheder for at tage på oplevelse i den tyske naturskat – og Altenaus særlige
placering, hvor fem bjergdale mødes, gør det til
det perfekte udgangspunkt for vandreture i den
fredfyldte nationalpark.
Ankomst
Valgfri frem til 13.12.2014.

Pris pr. lejlighed (max 2 senge)

1.949,-

Pris uden rejsekode 2.249,• 7 overnatninger
• Sengelinned og håndklæder
• 20 % rabat på entre til
kurbadet Kristalltherme
Altenau
• 10 % rabat på billet til
Harzer Schmalspurbahnen

Lejlighed (max. 4 senge) 2.649,Se flere opholdsmuligheder på
www.happydays.nu
Obligatorisk slutrengøring EUR 30,-.
Kurafgift max. EUR 2,- pr. døgn.

Sommer på Sydfyn

38 TÅRNBY BLADET MAJ 2014

3 dage på 4-stjernet hotel i Svendborg

Best Western Hotel Svendborg

Best Western Hotel Svendborg HHHH
Fyn er i mange danskeres øjne indbegrebet af den
danske sommer, og i Svendborg er I garanteret den
klassiske ferieoplevelser med alt, hvad der hører
sig til. I bor på moderne, 4-stjernet hotel på centrumpladsen lige ved siden af Krøyers Have og kun
500 meter fra Svendborg Lystbådehavn. Men det
er naturligvis de mange muligheder på den fine,
danske ø, som har givet den sin status som sommerferieklassiker. H.C. Andersens Odense (45 km),
Fyns badestrand ved Nyborg (36 km) og ø-hopping
med bådene i det sydlige øhav er oplagte oplevelser på en ferie på Fyn, og der er tilbud nok til
at gøre turen mindeværdig, uanset hvad I er til.
Er I til adrenalindrevne aktiviteter i naturen, kan I
besøge trætopbanerne Gorillaparken (13 km), og
er det mere tilbagelænede indblik i den danske
historie og kultur, der interesserer jer, er Fyn rig
på historiske bygningsværker, museer og gallerier.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.049,-

Pris uden rejsekoden 1.199,Pris frem til 17.6. 949,• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters menu
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

3 overnatninger 1.399,Ankomst: Valgfri frem til 17.6. og
i perioden 20.6.-20.8. og 22.8.19.12.2014

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Bestil nu på www.happydays.nu
eller ring

70 20 34 48

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode: TAARNBYBLADET
Åbent hverdage kl. 8-17.

Vissevasse - en plakat om
Kastrup Søbad

AMAGERTEATRET
Amagerteatret har netop afsluttet sin
50-års jubilæums-sæson med omkring
900 abonnenter til fire opsætninger
spillet på 12 aftener samt yderligere
350 publikummer til familieforestillingen
Ronja Røverdatter.

Spændende plakatvirksomhed
er flyttet ind i Bryggergården
I december 2012 startede Dorthe Mathiesen plakatstudiet Vissevasse. Langebro var motivet på
den første Vissevasse-plakat, og
nu udvides kollektionen med et
nyt motiv af Kastrup Søbad dedikeret til Amager. Efter få år med
fuld fart på er Vissevasse vokset
ud af rammerne i Skabelonloftet
på Holmen og flytter nu til større
lokaler i Bryggergården.
Amager-kunstneren
Dorthe
Mathiesens plakater med motiver af vartegn fra byer i ind- og
udland er på kort tid blevet en
stor succes. Dorthe Mathiesen
har boet på Amager i mere end
20 år, og siden Vissevasses begyndelse har plakatvirksomheden også haft sine rødder på øen.
Nu er Vissevasse klar med en
hyldest til Amager med det helt
nye motiv af Kastrup Søbad – et
sted som Dorthe Mathiesen cykler forbi hver dag på vej til studiet i Bryggergården.
- Amager giver mig en vis ro,
som også skinner igennem i alle
mine motiver. Især mine nye omgivelser tæt på Strandparken,
havnen, naturen og Den Blå Planet inspirerer mig i mit arbejde
samtidig med, at jeg får kreative
input fra miljøet i Bryggergården. Mit nye motiv af Kastrup
Søbad hylder Amager, som er et
vigtigt sted for mig personligt så
vel som for min forretning, siger
Dorthe Mathiesen.
Amager-plakaten viser Strandparkens arkitektoniske perle Kastrup Søbad, og i baggrunden ses
Øresundsbroen samt et fly, der
symboliserer nærheden til Københavns lufthavn.

Allerede nu er der lagt repertoire for 2014/15-sæsonen og
de nuværende abonnenter har mulighed for gentegning og
næsten 80 procent af abonnenter gentegnet. Nytegning
bliver mulig 3. juni 2014. Kuponer i uddelte brochurer kan
indsendes nu, men vil først blive behandlet fra 3. juni.
Ligeså kan man tilmelde sig via www.amagerteatret.dk eller
benytte kuponen som kommer i Tårnby Bladets juni-udgave.
Iværksættersucces
Vissevasse har fra første dag
holdt til på Amager og er senest
på grund af den store succes
flyttet til flere kvadratmeter i
Bryggergården, der huser flere
kreative iværksættere. Her har
Vissevasse nu etableret kontor,
showroom og pakkerum for at
kunne følge med den store efterspørgsel.
- Jeg er utrolig overvældet af
den succes Vissevasse har fået på
så kort tid. Mit mål vil altid være
at bevare et personligt præg i
alle mine motiver. Det er også en
af grundende til, at jeg bliver på
Amager, da det er her, jeg føler
mig hjemme, siger Dorthe Mathiesen.
I 2012 tegnede Dorthe Mathiasen sin første plakat med
Langebro som motiv. Siden da
er Vissevasse-kollektionen udvidet og består nu af vartegn fra
en række danske byer såvel som
et par udenlandske som London,
New York, Oslo og Paris.
Vissevasses grafiske arbejder
kan fås hos udvalgte forhandlere
i hele landet og på www.vissevasse.biz.
vw

Forestillinger i sæson 2014/15:

Lovesong.

En kærlighedserklæring, der
læner sig voldsomt op ad Dansen med Regitze.
Fra Nepoteatret.
20. - 21. og 22. oktober 2014 kl. 19.30

Hvem støver af?

Komedie om to
mænd med to ting til fælles: De er fraskilte og i
panikalderen! Fra Folketeatret / turné.
17. - 18. og 19. november 2013 kl. 19.30

HMS Pinafore - Det hele sejler.
Usædvanlig frit efter Gilbert & Sullivan om ”at
aldrig stå til søs”. Af Teater Figaros.

26. - 27. og 28. januar 2015. Kl. 19.30

Mord på Skackholm Slot.







9. - 10. og 11. marts 2015 kl. 19.30

Vitello.

Familieforestilling
om drengen med det skøre navn.
Louise Schouw Teater. OBS: Ikke
i abonnement. Billetter først til
salg i december 2014.
Tirsdag 24. marts 2015 kl. 18.00

• www.amagerteatret.dk •
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Lørdag
d. 31. maj

2014

kl. 1000-2300


HUSK DET
NU!
Sæt X i
kalenderen!

En
farce om arv og mord. 23 roller spillet af fem
skuespillere fra Komedieteatret.

Skøjterne lagt på hylden for denne sæson
Igen havde TSK overgået sig
selv med en vellykket stor afslutningsfest
Fantastiske kulisser, fantasifulde
dragter med masser af glitter og
et flot iscenesat show med masser af drama.
Skøjtehallen var fyldt til randen og der var masser af stemning. Musikken spillede en stor
rolle, da temaet var det Internationale Melodi Grand Prix. De ny
- og de måske glemte gamle melodier - kom frem i lyset og blev
flot fortolket af TSK´s løbere.
Alle de 120 dygtige skøjteløbere viste deres i deres færden
på isen, at både svære pirouetter
og masser af dobbeltspring nu
mestres.

holdet understøttes af den gode
klubånd, som bestyrelse, det
gode trænerteam og de mange
frivillige skaber.
TSK takker nu af for sommeren
og ser frem til næste sæson, hvor
alle er velkomne. Sæsonen starter i september.
Se mere på www.taarnbyskojteklub.dk

Klublivet
Det gode sammenhold på kryds
og tværs i klubben har stor værdi
for Tårnby Skøjte Klub. Sammen-

Test tennistalentet

Amager Lawn Tennisklub, ALT, på Gl. Kirkevej, inviterer alle interesserede til at prøve
at spille Tennis ganske gratis - under kyndig
instruktion
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ALT startede med gratis prøvetimerne i april,
og fortsætter de kommende tre torsdage,
hvor instruktører, ketsjere og bolde er parat.
Mød op i sportstøj og med sportssko med
flade såler. Tennisspillet foregår på rødt grus,
så der må der ikke være groft ribbet mønster
på sålerene.

Amager Lawn Tennisklub er en klub hvis
sigte det er at kombinere tennisspillet med
godt klubliv og en del sociale og festlige arrangementer, så er du blank begynder, let
øvet, motionist eller skrap, ung eller ældre, er
du velkommen.
Gl. Kirkevej 92 (bag ved Brandstationen)
Torsdage 17-19. Kom i sportstøj og sko
med flade såler. Resten og en forfriskning
byder ALT på.

Foto er fra ALT’s
sommerskole for
børn og unge i
2013.
Prøvetimerne
gælder for alle
aldre. Arkivfoto.

Aktivitet for cykelglade
På Plug N Plays område i Ørestad ligger
en af landets største dirt jump baner.
Dirt jump ligner den mere kendte BMX
cykelsport, men handler i mindre grad om
at komme først og i højere grad om bare
at have det sjovt på en cykel. DGI og Danske Freestyle Cyklister har uddannet en
gruppe unge, som hver søndag vil tilbyde
nybegyndere og let øvede en tryg og inspirerende indføring i sporten.
Dirt jump er en sjov og aktionfyldt
sport, som egner sig perfekt til cykelglade
danskere. Man kan låne både fede dirt
jump cykler og sikkerhedsudstyr gratis
om søndagen.
vw

Medaljer til gymnasterne
Kastrup Gymnastikforening af
1966 - i daglig tale KG66 - har
netop deltaget i både den internationale invitationskonkurrence XX. Elek Matolay Memorial
Competitioni Budapest og i de
nordiske mesterskaber. Og ved
begge lejligheder gjorde de sig
yderst positivt bemærket.
I Budapest i begyndelsen af
april deltog ikke mindre end 76
gymnaster fra i alt 10 lande, og
der blev kæmpet såvel i hold på

tværs af tre aldersgrupper som
individuelt inden for hver kategori (17 piger i Youth-kategorien,
42 i junior og 17 senior.
KG66, der stillede op med 6 piger/kvinder i alderen fra 9 til 25,
deltog både i hold-konkurrencen
og individuelt i de tre aldersgrupper - og med en flot indsats
fra alle piger lykkedes det klubbens at vinde holdkonkurrencen.
Dagen efter var der disciplinfinaler i de fire redskaber: hest,

KG66’s deltagere ved de nordiske mesterskaber fra venstre mod
højre: Michelle, Sara, Victoria, Marie og Mette

forskudt barre, bom og gulv og
med udgangspunkt i de flotte resultater i holdkonkurrencen, var
der dansk deltagelse i alle discipliner og i alle aldersgrupper på
nær en enkelt.

De seks dygtige piger fra KG66 i Bulgarien.
Foto holdets træner Bernadett Balazs

Gymnasterne skuffede ikke
I kategorien for de yngste deltagere fik Camille Lund Rasmussen,
der med sine 9 år er holdets yngste og for første gang deltager i
en international konkurrence,
en bronzemedalje på bommen,
mens Marie Skammelsen på 13
år vandt guld på bom, sølv på
hest og bronze på gulv hos juniorerne.

Nordiske mesterskaber i Sverige
Her deltog Mette Hulgaard og
Michelle Vitting Lauritsen på
seniorsiden som en del af landsholdet.
I all-around turneringen placerede Mette sig flot med en 8.
plads ud af 27.
Michelle stillede kun op i to
discipliner og vandt bronzemedalje i spring over hest ved disciplinfinalerne og fik en 4. plads i
forskudt barre.
På juniorsiden deltog Marie
Skammelsen, Sara Strauss og
Victoria Schilling Gilberg. Marie, der også vandt medaljer ved
den ungarske turnering, kom på
en flot 4. plads i all-around og
kvitterede med at vinde en bronzemedalje i øvelser på gulv ved
disciplinfinalerne og blev nr. 6
på bom. Victoria blev samlet nr.
17 og Sara, der kun stillede op i 3
redskaber, blev nr. 25.

bbark

Fra konkurrencen i Budapest. Tv. KG66´s piger som vindere af holdkonkurrencen. Camille Lund
Rasmussen, Julianne Csanyi og Mette Hulgaard. I midten: Camille Lund Rasmussen vandt bronze på
bommen. Th. Marie Skammelsen vandt guld på bom hos juniorerne. Foto: Bernadett Balazs
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I løbet af maj måned deltager
en række af KG66’s gymnaster på
landsholdet ved EM i Bulgarien.
Følg klubben på www.kg66.dk
eller via facebook https://www.
facebook.com/kastrupgymnastikforening.

To unge og en veteran
Ved den årlige pris-uddeling til idrætsfolk
var det to helt unge udøvere og en lederveteran, som blev prissat
Af Terkel Spangsbo
Tårnby Kommunes Æresmedalje for Idræt
gik til Danmarks suverænt bedste kvindelige
ungdomscykelrytter den 17-årige Amalie Dideriksen fra Amager Cykle Ring.
Hun valgte kort før landevejssæsonen i det
tidlige forår 2013, at vende tilbage til barndomsklubben Amager Cykle Ring, efter en
kort afstikker til cykelholdet Team Rytger.
Årets sportslige højdepunkt var da Amalie
i oktober måned på en rigtig hård VM-rute
spurter først over stregen som U/19 juniorverdensmester i den italienske by Firenze.
Tårnby Kommunes Idrætslederpris gik til
Carsten Jensen næstformand i Kastrup Boldklub.
Han har i de seneste år været bindeleddet
mellem trænere og ledere i klubben i forhold
til klubbens bestyrelse. Det er Carsten Jensen, der på vegne af Kastrup Boldklub fik implementeret projekt ”morgentræning”.
Hver morgen møder over 30 elever fra 6.9. klasses op i Kastrup Boldklub og begynder
dagen med en times træning under ledelse af
en uddannet træner. Efter træningen tager de
et hurtigt bad, og mødes herefter i klubhuset
og spiser en portion sund morgenmad. Carsten har fundet frivillige ulønnede trænere
og sponsorer til morgenmaden.
Carsten Jensen er også drivkraft og motivator på Tårnby Gymnasiums idrætslinje,

Fra venstre Brian Franklin, formand for Kulturelt Udvalg som overrakte Årets
Idrætslederpris, Carsten Jensen, næstformand i Kastrup Boldklub, borgmester Henrik
Zimino, Stina Troest, Amalie Dideriksen fra Amager Cykle Ring og Jørgens Jørgensen,
formand for Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning, der uddelte prisen til Årets Fund

hvor eleverne træner to gange om ugen i
Kastrup Boldklub under ledelse af en dygtig
uddannet fodboldtræner.
Stina Troest var udvalgt som Årets (idræts-)
Fund. Hun begyndte at dyrke atletik som
3-årig med miniatletik i Amager Atletik Club
og som 15-årig i 2009 vandt hun sin første
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bet i scratch, sølv ved danmarksmesterskabet i enkeltstart og
blev nummer fire ved seniormesterskaberne på bane.
I slutningen af året blev hun
kåret til Årets Cykelrytter af alle
sine cykelkolleger og til Årets Banerytter ved Danish Bike Awards.
17 årige AMALIE DIDERIKSEN,
Amager Cykle Ring, modtager af
Æresmedalje for Idræt.
Årets højdepunkt var da Amalie i oktober måned på en rigtig
hård VM-rute, spurter først over
stregen som ny U/19 juniorverdensmester i Firenze. Hun havde
ikke på forhånd forventet noget
af dette hårde løb, men kom med
i det rigtige udbrud med to andre
ryttere, og var stærkest til slut.
Andre resultater har blandt andet været:
Danmarksmester på bane i damernes linieløb med Derny Motor og mix-udskilningsløbet.
Nummer fire ved Bremens
seksdagesløb samlet i ni forskellige løb (verdensmesteren Lucy
Garner endte som 10’er).
Bronze ved verdensmesterska-

2013 var året, hvor Næstformand
i Kastrup Boldklub CARSTEN
JENSEN på vegne af Kastrup
Boldklub fik startet projekt ”morgentræning”. Boldklubben har
tilbudt samtlige 6.-9. klasses elever i Tårnby Kommune, at de kan
komme til træning to morgener
om ugen. 30 unge trænes under
en uddannet træner fra 6.45 til
7.45. Efter træningen tager de et
hurtigt bad, og mødes herefter i
klubhuset og spiser en gang sund
morgenmad. Carsten har fundet

medalje ved de danske seniormesterskaber i
200 meter (løb). Siden er det ikke bare gået
fremad, det er gået (løbet) stærkt fremad. I
juli 2013 vandt Stina Troest bronze i 400 meter hækkeløb ved europamesterskaberne i
Italien sølle 15/100 sekund efter den britiske
guldvinder.

frivillige ulønnede trænere og
sponsorer til morgenmaden.
Carsten Jensen er også impliceret i Tårnby Gymnasiums
idrætslinje, hvor eleverne træner
to gange om ugen i Kastrup Boldklub under ledelse af en dygtig
uddannet træner.
I 2013 kastede Kastrup Boldklub sig ud i at arrangere en international turnering med nogle
af Danmarks bedste U13 og U14
hold, og med deltagelse af udenlandske hold som Malaga fra
Spanien, Queens Park Rangers
fra England og IFK Göteborg fra
Sverige. Carsten spillede en stor
rolle i dette nye projekt som strateg og koordinator.

STINA TROEST, årets fund, startede som 3-årig med miniatletik

i Amager Atletik Club og i 2009
vandt hun som 15-årig den første medalje ved de danske senior
mesterskab med en sølvmedalje
i 200 meter løb.
Derefter fulgte resultater som:
Dansk Ungdomsrekord i 400
meter hæk ved de ungdoms
olympiske lege i Singapore og
sølv.
Danmarksmester i 2010 400
meter hæk.
Januar 2013 dansk juniorrekord på 800 meter. Rekorden forbedret ved verdensmesterskabet
indendørs for seniorer og guld.
Nye rekorder ved ALC’s store
stævne på 300 meter løb for U20
og U23.
Kvalifikation til junior europamesterskaberne med supertiden
57,55 sekunder i 400 meter hæk.
Ved mesterskaberne løb hun
endnu hurtige – og sølle 15/100
sekund efter guldvinderen.

GEDEMARKEDET

Dette GEDEMARKEDET er en opsamling af de senere
måneders tilbud. Tårnby Bladet er ikke vidende om,
hvorvidt effekterne er solgte eller stadig eksisterer.
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
Christian og Stig Riiber (søn og far) med hver sin kasteline.

Kasteline i robådene
Roklubben Øresund har fra
Trygfonden fået kasteliner til
alle bådene som ekstra sikkerhedsudstyr
Af Hanne Vinther
Tanken med kastelinen er naturligvis at redde liv eksempelvis ved en søulykke, hvor der er
mand overbord. Så kan vi kaste et
tov ud fra vores båd og være med
til at hale vedkommende i land.
Men kastelinen kan også være til
stor hjælp for os selv i tilfælde
af hårdt vejr, hvor vi har brug for
hjælp til at lægge til ved en høj
bro eller bolværk. Her kan vi så
kaste en line i land og blive trukket sikkert ind til land.
Roklubben Øresund startede
instruktion af nye roere først i
maj. Det er vigtigt for at blive en
god roer, at teknikken er i orden,
og derfor får alle nye roere en
grundig instruktion. I alt kræver
det 6-7 lektioner, før man har
lært at ro.
Vi ror i 2- og 4-åres inriggere
med plads til flere roere samt

17-årige Mickel Dahl repæsenterede danske farver i 83 kilo
klassen ved europamesterskaberne i styrkeløft for sub-junior
og junior i Rusland og det gik
ikke stille for sig.
Han startede med at squatte
215 kg som var ny personlig
rekord. I bænkpres løftede han
135 kilo, og til sidst kom disciplinen dødløft. Mickel Dahl var

Roskolen:
Tirsdage og torsdage kl. 17.00
i maj. Kontakt: Hanne Vinther,
formand 4034 7535.

LOPPEMARKED, 10.maj – kl. 10.00 til 13.00.
Loppefund og Hygge. Hotdogs fra Pølsevogn kun 10,Den Sociale Virksomhed, Pensionat Kamager,
Brønderslev Allé 21
HAVE STØVSUGER OG -PUSTER, GardenVac. Flymo
1500. Kr. 100. 32 51 08 73.
FUGLEBUR, h.50 x b.58 ca. - kr. 100. 4216 5617
KUFFERT fra ca. 1900 - kr. 500. 4216 5617
GAMMELT SPEJL - kr. 800. 4216 5617
BLÅ DRENGECYKEL, 5 år - kr. 100. 4216 5617
2 TOPMADRASSER, 90 x 200 cm. kr. 800. 4216 5617
Et sæt MEDER I BØG til en box-madras-seng - kr. 100
4216 5617
BRÆTSPIL, Krønniken og Taxa. 50,- stk. 32 509 290
NÆSTEN NYT SOFABORD 110x80 med stålben, sort
plade og hylde under. Købt for stort. kr. 500. 3250 3075.
Mellem de månedlige avis-udgivelser sætter vi
genstande, som ønskes købt/solgt/byttet
på www.taarnbybladet.dk
Hvis vi ikke har oplysninger om, at genstandene er
kødt/solgt/byttet medtages de i kommende Tårnby
Bladet og slettes derefter på nettet.
Redaktionen


blandt favoritterne, hvilket han
også beviste ved at løfte 250
kilo i sit 2. forsøg og nu havde
Mickel allerede lagt sig i spidsen.
Et sidste forsøg på 260 kg
kom faktisk næsten op, men
han havde allerede vundet
guldet i dødløft med 250 kg og
satte stærke konkurrenter fra
Rusland og Ukraine til vægs.
Sammenlagt fik Mickel Dahl en
4. plads med en total på 600 kg.
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Europamester i
dødløft

en styrmand. Roning er én af
de sundeste sportsgrene, der
findes, da samtlige hoved muskelgrupper bliver rørt. Man får
god motion og forbrændt nogle
kalorier, samtidig med man kommer en tur på vandet og får frisk
luft. Og så er det en perfekt måde
at stresse af på efter en lang arbejdsdag.
Vi ror gerne fra Kastrup Gamle
Lystbådehavn over i Amager
Strandpark og tager en tur igennem lagunen og op til Sundby.
Det er en tur på 10 km. Ofte går
turen også til det hyggelige Dragør. Og så er ”baglæns” roning
en social sport med et godt fællesskab. Vi kender alle hinanden
i Roklubben Øresund, og har det
rigtig rart sammen - også efter
roturene.

Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at maile
i god tid. Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,
optages ikke.

Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk

© Niels A Hansen

ÆKTE VARE

© filmbazar

A THOUSAND TIMES
GOOD NIGHT
Rebecca er en af verdens førende
krigsfotografer. Da hun følger en
kvindelig selvmordsbomber i Kabul,
tager hun for store chancer og kommer
alvorligt til skade. Hjemme kan hendes
mand og døtre ikke mere klare tanken
om, at hun lever i livsfare, og de stiller
hende et ultimatum: Jobbet eller
familien.

Mikael er vokset op i Brøndby Strand.
Sammen med Tariq, Samir og Eddy har
han en drøm om at leve af at rappe og
lave musik. De er et sammentømret
crew, som holder sammen og forsvarer
hinanden for enhver pris. Mikael er
gruppens talent og mere seriøs end de
andre. Det får den ældre etablerede
rapper, Apollo, øje på. Han har brug for
hjælp til et comeback og hyrer Mikael
til at skrive sine sange. Mens Apollo
præsenterer Mikael for musikverdens
søde liv med fester, damer og tours,
begynder vennerne at betvivle Mikaels
loyalitet.
Samtidig begynder Apollo at forstå,
at Mikaels talent er langt større end
hans eget - og Apollo er på ingen
måde interesseret i at lade Mikael
træde i forgrunden. Men ægte talent
er svært at holde nede og opgøret er
uundgåeligt.

© Scanbox

3 DAYS TO KILL

Da den garvede CIA agent Ethan
Renner ender på hospitalet efter en
mislykket mission, får han at vide, at
han kun har få måneder tilbage at leve
i. Han beslutter derfor at opsøge sin
datter og kone, som han ikke har set
i årevis. Men den mystiske CIA-agent
Vivi hyrer ham til en sidste opgave til
gengæld for en medicin, der kan redde
hans liv, og han må pludselig sande, at
det er svært at bekæmpe terrorister,
når man samtidig har fået ansvaret for
sin trodsige teenage-datter.

© Scanbox

GRACE OF MONACO

© Filmcompagniet

THE OTHER WOMAN

Da Carly opdager, at hendes nye
kæreste er gift, og ved et tilfælde
møder hans kone, Kate, opstår der
et fællesskab mellem de to. De
indser dog snart, at Mark bedrager
dem begge med en tredje kvinde
og sammen udpønser de alle tre en
fælles, udspekuleret hævn.
Med Nikolaj Coster-Waldau, Cameron
Diaz, Leslie Mann, Kate Upton.

© Camera film

SELV I DE BEDSTE HJEM

Omdrejningspunktet er en midaldrende
skolelærer (Fabrice Luchini) med en
mislykket forfatterkarriere på cv’et,
der får sine sanser vakt af en begavet
elevs udpenslede stile, bl.a. om sit
begær efter en klassekammerats mor
– med lærerens uopfyldte galleristhustru (Kristin Scott Thomas) som
både måbende og pirret tilskuer.

BABY BIO
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Tirsdage kl. 11.00 (biografen åbner kl. 10.00)
13/5: THE OTHER WOMAN
20/5: SELV I DE BEDSTE HJEM
27/5: GRACE OF MONACO

Hollywoodskuespilleren Grace Kelly
gifter sig med Fyrst Rainier III for
herefter at blive Fyrstinde Grace af
Monaco. Grace Kelly har svært ved
at finde sig til rette i sin nye royale
rolle og instruktøren Alfred Hitchcock
forsøger ihærdigt at overtale hende til
at vende tilbage til det store lærred.
Grace befinder sig i sit livs krise og
kæmper med at forme en ny identitet
og med at få sit ægteskab til at
fungere. Samtidig overvejer Frankrigs
præsident De Gaulle en mulig militær
invasion af Monaco.

TIRSDAGSBIO

Tirsdage kl. 10.30. Biografen åbner kl. 10.00
13/5: A THOUSAND TIMES GOODNIGHT
20/5: SELV I DE BEDSTE HJEM
27/5: GRACE OF MONACO
For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag

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.)

ÅBNINGSTIDER

Tillæg ved 3D film kr. 20,-

Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter

Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm,
forpremierer og danmarkspremierer.

Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før
første film starter

Mandag til fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter

gerningsmanden ihjel. En hævn
der slipper brutale kræfter løs.
Gerningsmandens bror er den
nådesløse oberst Delarue, som
terroriserer byen Black Creek og ikke
skyr nogen midler for at hævne sin
bror.
Forrådt og udstødt af lokalsamfundet
må John forvandle sig fra en fredelig
nybygger til en frygtløs kriger for at
frelse byen og finde fred.

© Filmcompagniet

X-MEN:
DAYS OF FUTURE PAST

Det ultimative X-Men hold må kæmpe
en krig på tværs af to separate årtier
for at sikre racens overlevelse. De
populære karakterer fra den originale
X-Men-trilogi må arbejde sammen
med den yngre udgave af sig selv
fra x-Men: First Class i et episk slag,
der skal ændre fortiden - for at redde
fremtiden.

© Nordisk Film

THE SALVATION

1870’erne i hjertet af USA blandt
nybyggere og lovløse. Den danske
emigrant John (Mads Mikkelsen) har
ventet i årevis på at få sin kone og søn
til USA. Da det endelig sker, bliver de
kort efter deres ankomst udsat for en
forfærdelig forbrydelse.

© UIP

KOLBØTTEFABRIKKEN

Den alternative behandler Acacia
idømmes en mentalundersøgelse på en
psykiatrisk afdeling. Hun er overbevist
om, at hun kan give medpatienterne
mere livskvalitet end den medicingale
overlæge og begynder at behandle på
sin facon med clairvoyance, hypnose
og kaffegrums. Den nye karma
skaber stor glæde på afdelingen, men
overlægen vil ikke acceptere at blive
udfordret af Acacias metoder. Han
er sikker på, at hun er syg og at den
eneste løsning er stærk medicinering.

– 2D,
10 – 11/5:
16 – 18/5:
24 – 25/5:
29/5 – 1/6:

dansk tale
kl. 13.30
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.30

DETEKTIVERNE
10 – 11/5:
16 – 18/5:

kl. 15.15
kl. 15.15

t. o. 11

23. maj på Naturcenter Vestamager
- se mere på stjernerinatten.dk

10 – 11/5:
16 – 18/5:
24 – 25/5:

kl. 13.00
kl. 13.30
kl. 13.30

EN DU ELSKER

fr. u. 7

kl. 17.15

Følgende film er
tidligere omtalt i Tårnby
Bladet:
RIO 2
DETEKTIVERNE
FJERKONGENS RIGE

t. o. 15

THE OTHER WOMAN
6 - 7/5:
8 – 14/5:

kl. 20.15
kl. 17.30

fr. u. 7

8 – 14/5:
15 – 21/5:

kl. 20.15
kl. 18.00

19.30
15.45 + 19.30
19.30
17.30
14.00

3 DAYS TO KILL
15 – 21/5:

kl. 20.15

Danmarkspremiere:

GRACE OF MONACO
22 – 23/5:

kl. 19.45

24 – 25/5:
26 – 28/5:
29/5 – 1/6:
2/6:
4/6:
5 – 11/6:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

15.45 + 19.45
19.45
15.45
17.45
17.45
17.00

Danmarkspremiere:

THE SALVATION

kl. 18.00
kl. 20.15

Danmarkspremiere:
t. o. 11

SELV I DE BEDSTE HJEM
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

THE OTHER WOMAN

22 – 28/5:
29/5 – 1/6:

Danmarkspremiere:
15/5:
16 – 18/5:
19 – 21/5:
22 – 28/5:
29/5 – 1/6:

A THOUSAND TIMES
GOODNIGHT

t. o. 15

X-MEN: DAYS OF FUTURE
PAST, 3D
22 – 28/5:
29/5 – 2/6:

kl. 20.15
kl. 20.45

Danmarkspremiere:

KOLBØTTEFABRIKKEN
29/5 – 1/6:
2 – 4/6:
5 – 11/6:

kl. 18.00
kl. 20.15
kl. 18.00

Danmarkspremiere:

MALEFICENT, 3D
29/5 – 1/6:
2/6:

kl. 16.15 + 18.30
kl. 18.15
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6 – 7/5:

kl. 17.45
kl. 19.45

ÆKTE VARE

6 – 7/5:
kl. 19.30
8 – 9/5:
kl. 18.00
10 – 11/5:
kl. 15.45 + 18.00
12 – 14/5:
kl. 18.00
15 – 21/5:
kl. 17.15
24 – 25/5:
kl. 15.15
t. o. 11
Visningerne 6 – 7/5, 10 – 11/5
kl. 15.45, 19 – 21/5 og 24 – 25/5
er tekstet for hørehæmmede

BRICK MANSIONS

6 – 7/5:
8 – 14/5:

Danmarkspremiere:

FJERKONGENS RIGE

Drevet af en brændende hævnlyst,
som følge af kongens angreb på
hendes elskede land, kaster Maleficent
(Torneroses onde fe) en grusom
og uigenkaldelig forbandelse over
kongens nyfødte datter, Aurora.
Efterhånden som hun vokser op,
fanges Aurora i magtkampen mellem
det skovkongerige, hun er kommet
til at elske og det menneskelige
kongerige, der er hendes fremtid.
Men da det går op for Maleficent,
at Aurora kan være nøglen til fred i
landet, tvinges hun til at tage drastiske
forholdsregler, der kan forandre begge
verdener for altid.

BRICK MANSIONS

Ses vi til Stjerner i
Natten?

A THOUSAND TIMES
GOODNIGHT
fr. u. 7

MALEFICENT

EN DU ELSKER

I sorg og afmagt slår John

RIO 2

© Disney

Glimt fra gamle dage - brandstationerne

Tårnby Brandstationer i gamle huse
Af: Allan Meyer
»Det paahviler enhver Kommune at organisere og opretholde et Brandvæsen, som
under Hensyn til Udstrækningen og Arten af Bebyggelsen
i Kommunen, Befolkningstætheden m.m. er i Stand til at
yde et forsvarligt Redningsog Slukningsarbejde«
Givet paa Christiansborg,
den 31. Marts 1926.
Under Vor Kongelige Haand
og Segl.
Christian R.

Sådan står at læse i lov nr.
174 om Brandpolitiet paa
Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende
Bygningsvæsen, kapitel 3 §
26 stk. 1.
Den 1. maj samme år, som disse
højtidelige 0rd nedfældedes,
blev rednings- og brandslukningstjenesten i Tårnby kommune omorganiseret og underlagt
kommunalbestyrelsens – eller
som det dengang hed - sognerådets ansvar, og dermed oprettedes Tårnby Brandvæsen.
I forbindelse med oprettelsen
blev der bygget en brandstation
på Saltværksvej, der skulle erstatte de sprøjtehuse, der var
placeret rundt om i kommunen.
Vagtstuen på brandstationen
var indrettet med en seng til
vagten, hvor han bekvemt var i
nærheden af de, rimeligt få funktioner, han skulle betjene, når
telefonen ringede, eller der kom
en forbi og meldte: ildløs. Alarmerne blev fortrinsvis telefoneret ind til Alarmcentralen (000
- senere 112) som lå til venstre i

Brandvæsenets første udrykningssprøjte anskaffet i 1930 foran bandstationen på Søvang alle. Men
bemærk at det dengang hed Tårnby Kommunes Brandgarage, hvad der også kan tydes på facaden.
Foto fra hæftet ”Tårnby Brandvæsen 1926-1976” udlånt af Tårnby Brandvæsen.

porten til Hoved-brandstationen
(over for Tivoli på H.C. Andersens
Boulevard) hvorfra man omstillede opkaldet til Tårnby, som
dermed fik anmelderen direkte
i røret. På vagtstuen stod så en
lille sort telefon (med en blank
opkalds-vinge i stedet for nummerskive), som ringede ved omstillingen. Samtidigt faldt en lille
klap, som var monteret i en rund
sort boks ned, således at man
aldrig var i tvivl om, at det var
alarmtelefonen, der ringede.
Vagten slog klappen op og
tog røret, hvor han så havde anmelderen direkte i røret. Han
modtog herefter: Adresse - Navn
- Hvad der brændte og telefonnummeret, der blev ringet fra.


46 TÅRNBY BLADET MAJ 2014





Lørdag
d. 31. maj

2014

kl. 1000-2300



Oplysningerne blev nedskrevet
på en fortrykt formular, som han
herefter stemplede (for at have
alarmtidspunktet).
Han startede herefter sirenen
(mellem kl. 08.00 og 22.00),
trykkede to knapper på en lille
træboks ned, samtidigt med at
han drejede på et lille håndtag,
som aktiverede “klokkerne“ i de
små hjem.
Én ringning betød: “Lille
alarm” (det vi i dag kalder sprøjten alene). To ringninger betød:
“Stor alarm” og tilkald af alle
ansatte. Herefter ringede han til
vagthavende brandinspektør eller brandassistenten, som skulle

afhentes på bopælen af den først
mødte brandmand og stemplede
igen! Der skulle herefter ringes
til politiet og Falck-Zonen, og
igen stemples, samtidig med
at brandsvendene begyndte at
myldre ind på stationen, hoppede ombord på køretøjerne, alt
imens de råbte beskeder og hilsner til hinanden. Dem som havde
plads nærmest trappen, råbte
op til vagten for at få adressen,
hvorefter køretøjerne afgik fra
stationen.
Kilder: Jubilæumshæfter fra Tårnby
Brandvæsen.

HUSK DET
NU!
Sæt X i
kalenderen!

I januar 2011 flyttede brandvæsenet til en ny brandstation på
hjørnet af Gl. Kirkevej og Amager Landevej. Den nye brandstation
kostede 8 millioner kroner, og den gamle, der er afbilledet her,
blev revet ned for at give plads til boligbyggeri. Foto fra 1999.

Grundlovsjubilæet i Norge 2014
Den officielle åbning af jubilæumsåret fandt sted ved
Eidsvollsbygningen
søndag 16. februar. På
denne dag er
d e t
præcis
200 år siden, at
den
proces, som førte til Grundloven
af 17. maj 1814 startede.
Netop for at markere vigtige begivenheder
i 1814 deltog en officiel norsk delegation i
flere arrangementer i Kiel 14. januar 2014.
Kiel-traktaten bestemte, at Danmark skulle
afstå Norge til Sverige. Traktaten udløste et
oprør i Norge, som førte til Rigsforsamlingen
på Eidsvoll og 17. maj-grundloven.
Grundloven har spillet en afgørende rolle
for udviklingen af vort demokratiske samfund og det er der al mulig grund til at tro, at
den også vil gøre i fremtiden.

Nyt fra Alingsås
Den sidste hjælp

I 16 år har nu 75årige Elly Grönberg fra
Alingsås sendt hjælp til Litauen, men nu
overvejer hun at indstille hjælpen. Ikke på
grund af sin alder, men fordi det er svært at
skaffe bidrag, fortæller Alingsåskuriren.
- Jeg er ved at give op, siger hun.
Præcis hvor mange sendinger, det er blevet til gennem de mange år, har hun ikke
mere tal på, men den sidste afgik i efteråret.
- I praksis mangler de alt, som vi har her,
fortæller Elly Grönberg og fortsætter:
- Der er ikke sket nogen større ændringer
gennem de 16 år, jeg har sendt hjælp. Det
er fortsat manglen på penge, der er gennemgående. Der mangler derfor også helt
nødvendige ting som skolemøbler, papir og
skriveredskaber i skolerne og kaffe er en luksus, der er alt for dyr for mange almindelige
mennesker.

Natteravne prises

Også i Alingsås har man øje på Natteravnene
– der dog derovre hedder Nattevandrerne –
de er blevet belønnet af Kristdemokraterne,
der for tolvte gang har uddelt prisen Vitsippsprisen. Det skriver Alingsåskuriren.
Motiveringen lød således:
- I nattens mørke er de gulklædte natte-

Oscar Wergelands maleri af
Rigsforsamlingen på Eidsvoll hænger i
Stortinget og er kendt af hver nordmand.
På grundlovsdagen/nationaldagen 17.
maj vil både det danske og det svenske kongehuset være repræsenteret ved sine monarker.

vandrere en opmuntrende stemme, et lyttende øre og et støttende medmenneske, som
uden at trænge sig på findes for alle byens
unge.
I Tårnby fik Natteravnene foreningsprisen
i 2013.

Instruktør får støtte

Sanne Lenken, Alingsåsfødt manuskriptforfatter og filminstruktør, har fået produktionsstøtte til sin første spillefilm af Det svenske
Filminstitut. Filmen med arbejdstitlen Min
smalle søster, handler om spiseforstyrrelser,
skriver Alingsås Tidning.
Det er et tema, som Sanna Lenken tidligere
har behandlet i sin guldbaggenominerede
kortfilm Spis frokost, men hun fortæller, at
hun i spillefilmen folder temaet ud, så det
også handler om hvordan familien bliver
medafhængig.
- Mit håb er, at filmen kan nå ud til mennesker, siger Sanna Lenken.
Optagelserne begynder til sommer.

Nybyg i Hjertets Park

Glarmesterarbejde udføres

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Glarmester

Englandsvejens
Tømmerhandel

Fax: 3252 0344

I Alingsås kontrolleres
de kommunale legepladser hver
måned,
men der er sjældent noget at
komme efter.
Totalt findes der 30
kommunale
l e gepladser
– 21
i den
centrale by og ni
udenfor bykernen og en
gang om måneden tager en anlægsarbejder ud til alle legepladserne og
kontrollerer, at intet er i stykker eller alt for
slidt.

Knallertrally

Hvert år i påsken løber det traditionelle
Chicken Race af stablen i Alingsås og således
også i år. Mere end 100 knallerter – nye som
veteraner – kører hvert år med og således
også i år.
Før løbet udsendte arrangørerne dog en
advarsel til hunde- og hesteejere i området
om at passe på deres dyr.
- Såvel heste som hunde kan få lyst til at
tilslutte sig flokken, påpeger de.

GULV, KØKKEN OG INDRETNING

Udlejning af værktøj og maskiner

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup

www.kvik.dk
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TRÆLAST

3250 4218

Legepladser sikre

28 nye lejligheder bliver der i de to nye ejendomme, der skal afløse en parkeringsplads
midt i Alingsås.
Byggeriet bliver et såkaldt energieffektivt
boligbyggeri, der forventes at begynde i den
tidlige sommer. Det indebærer, at indflyt-

GLARMESTER

Hans Diderichsen

nings kan starte i sommeren 2015, skriver
Alingsås Tidning.
Udhus indviet midt i Alingsås
Verdens første udhus bygget i lavenergiteknik blev tidligt i foråret indviet i Hjertets
Park.
Bag byggeriet står elever på Ahlströmergymnasiet, skriver Alingsås Tidning.
Udhuset skal gennem det næste år fungere som transportabelt udstillings- og oplysningsbygning ved forskellige arrangementer
og eleverne håber at komme i kontakt med
interessenter, der kan være interesserede i at sætte udhuset i produktion.
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