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Der var speed på
Speed
Rugbyklubben Speed havde
marginalerne på deres side, da
de hentede guldpokalen hjem til
Tårnby
Det blev et brag af en finale, da landets for tiden stærkeste rugby-hold
tørnede sammen på banen i Travbaneparken i Tårnby i finalekampen
om førstepladsen i Dansk Rugby
Unions pokalturnering.
Speeds gule trøjer var mudret
godt til inden sejren med ’sølle’
tre point over Frederiksberg Rugby
Klub, så der var spænding til det
sidste - men Speed var de hurtigste
og de bedste på dagen.

Læs mere side 41.
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Faren for skybrud
er vi fælles om
På Amager må kommuner,
stat og lufthavnen arbejde
på fælles løsning og fælles
økonomi for at kystsikre os

Værd at vente på
Så åbner den længe ventede
streetbasketbane – dog ikke
på en ’street’, men i Travbaneparken
MULTI FUNKTIONEL
Den nye streetbasketbane på
Løjtegårdsvej ved Amagerhallen bliver en flerfunktionel
udendørs bane, der udover
basket kan anvendes til fodbold, hockey og lignende. Banen er anlagt af Tårnby Kommune.
BK Amager, Sallingfondene
og Sydbank har i alt bidraget

med næsten 1/3 af de samlede anlægsudgifter. Lokale- og
Anlægsfonden har bidraget
med viden.
Den officielle åbning sker
fredag 2. september kl. 13 for
et inviteret publikum, men allerede om formiddagen tages
banen i brug af skoler og institutioner.
De inviterede vil opleve
taler, straffekastkonkurrencer
mellem politiker-, embedsmænd m/k- og klubhold.
Efter åbning bliver der fri
leg, hvor basketballklubben

BK Amager stiller 2-3 trænere
til rådighed.
Fra klokken 16 og hen over
weekenden afvikler BK Amager forskellige turneringer,
ligesom der er indlagt pauser
til mere fri leg. BK Amager og
diverse sponsorer har opstillet boder og der vil løbende
være mulighed for at købe
mad og drikke.
spanger

Af Terkel Spangsbo

- Vi har gennem flere år arbejdet sammen med kommunerne på Amager og de
statslige grundejere om fælles løsninger her på Amager,
siger Britta Lebech Nissen på
vegne af CPH.
- Samtidig har vi dog også
løbende peget på et behov
for, at der fra centralt hold
blev sat et arbejde i gang,
der ser på et fælles sikringsniveau for de forskellige løsningsmodeller og på den bag-
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grund finder en fair model for
fordeling af omkostningerne.
- Derfor er vi også meget
tilfredse med, at staten nu
har sat sig for bordenden for
en samlet forundersøgelse af
stormflodssikringen i Københavnsområdet. Det betyder
nemlig, at vi nu får en koordineret tilgang til både udfordringer og løsninger mellem
de parter, der kan få gavn af
en stormflodssikring og når
det drejer sig om de økonomiske byrder.

Læs side 14

Det frie valg – min bare ..!

Kontor med udsigt

Lokale iværksættere kan nu få plads i Iværksættertårnet på
Oliefabriksvej. Her er foruden en forrygende udsigt ud over
Tårnby – også en plads i et spirende iværksættermiljø.
Der har længe været venteliste, siden muligheden åbnede i
2019, men lige nu er der faktisk fire lokaler ledige.
De små kontorpladser deler et mindre mødelokale og tekøkken. Kontorpladserne er åbne for relativt nystartede virksomheder. Der er krav om, at virksomhedens cvr nr. er maksimalt 3 år gammelt, og man skal være borger i Tårnby Kommune for at kunne ansøge.

Den sjette flagdag

I år finder flagdagen for veteraner, som har været udsendt i
Danmarks tjeneste, sted på Tårnby Rådhus mandag 5. september klokken 9.
På årets flagdag er der mulighed for, at børn af veteraner kan få en børnemedalje. Ønsker man, at ens barn/
børn skal have en børnemedalje kræver det blot, at man
sender en mail med navnene på sine børn under 18 år til
komsek@taarnby.dk senest 1. september.
Det er for længst blevet en god og fast tradition, at Danmarks veteraner, som har været udsendt af Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet, Sundhedsmyndighederne eller
Udenrigsministeriet, bliver hyldet.

Dyrt fiskevand

Hvis elpriserne fortsætter med at stige, vil det have store
konsekvenser for Den Blå Planet. Lige nu forventer akvariet
næsten en fordobling af elregningen i 2022 sammenlignet
med 2020.
- I år ser det ud til, at vi lander på 12 millioner, fortæller
administrerende direktør Jon Diderichsen til Ritzau.
Det er et hårdt slag for Den Blå Planet, der også under coronanedlukningen var økonomisk presset.

Slut med parkering på Slusevej - om to år

Slusevej ved Ørestad City skal gøres til en sikker skolevej, og
så er der ikke plads til parkerede biler længere. I alt 37 pladser nedlægges - om to år.

Dagligt 100.000 enkeltrejser over Øresund

Hver dag blev der i gennemsnit foretaget 96.200 personrejser over Øresund med bil, tog eller færge i årets andet kvartal, viser Øresundsindex/Trafik. Og det er en stigning på 136
procent sammenlignet med samme kvartal i 2021, men 8 procent lavere end i 2019. Godstransporterne fortsatte med at
vokse solidt på jernbane, færge og vej. Med et gennemsnit på
3.839 transporter per dag steg godstrafikken med 10,6 procent i forhold til samme kvartal i 2021 – og nåede dermed et
nyt rekordhøjt niveau.

Ingen fast telefontid på fredage
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Indtil det igen lykkes at få faste telefonpassere på Tårnby
Bladets kontor på fredage, må man tage chancen for, at der
er andre til at løfte røret og svare - telefonsvarer og mail er
stadig mulige træfpunkter.
TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Englandsvej 290 • 2770 Kastrup
• cvr 16978647
Tlf. 32 509 290
BANK:
Arbejdernes Landsbank
5325 0507711
MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk

DA JEG SATTE MIG TIL TASTERNE for at skrive
månedens klumme, mit privilegium og min
pligt, lyste skærmen op med et klokkeslæt
– 18:11 – altså kun sekunder fra skæbnetallet 1812 – årstallet hvor Napoleons hære
led et af datidens nederlag, som kostede
utrolig mange menneskeliv, som den slags
slag, vundne eller tabte, altid gjorde og som
de minsandten gør det igen i Ukraine. At der
også kom et fantastisk stykke musik ud af årstallet – 1812-ouverturen af Tjajkovskij som
gerne frembringes udendørs med kanoner og
klokkeklang - er en underlig tvetydig nydelse.
Sejrshymne, et par strofer af den slagne franske hærs nationalsang majornæsen (med stavefrihed) som man vittigt sagde, dengang det
var morsomt.
NETOP STAVEFRIHEDEN majonæse/mayonnaise var tæt på at udløse endnu en verbal
verdenskrig i lille Danmark – vi var kun omkring 5 millioner mennesker på den tid, men
nok til at kunne dele os efter opfattelse i
mindst to bunker: Dansk Sprognævn skulle
ikke nyde noget, hverken den klistrede æggemasse rørt op med madolie eller vælge side i
sprogkrigen. De gav frit valg, dog kun mellem
de to stavemåder.
NU LÆGGES DER OP til et valg af medlemmer
til Folketinget. Det er der ikke noget frit valg
i. Det ved vi kommer senest 1461 dage (inklusiv en skuddag) efter forrige valg. Men et
af emnerne denne gang er begrebet frit valg.
Og hvad er så det for noget?
JEG HUSKER BEGREBET fra tombolaer eller lykkehjul i omrejsende tivolier. Frit valg
på alle hylder, hvis dit dyrt betalte nummer
kommer ud og pilen peger på et rødt felt. Det
gjorde det aldrig og tabt var de fire gange 25
øre, som var tjent ved at hente tre grønne i
ismejeriet til gulvsliberen på 1. sal.
DEN GANG, DER VAR FÆRRE af den slags varer på hylderne og betjening i samme ismejeri, bestod det frie valg i at vælge mellem et
franskbrød med eller uden birkes. Og så var
det ikke mere frit valg, end at det skulle være
uden, for birkes satte sig i min fars gebis – det
var sådan et hvor de løse nye tænder sad fast
på en kunstig gane – og der havde birkes den
egenskab, at de satte sig mellem den kunstige og den rigtige gane.

KUNDEN (det kunne være mig): Jeg vil gerne
have et franskbrød!
BAGERDAMEN: Hvilket skal det være? (Hun
foretager en armbevægelse mod de 10-15
forskellige slags brød, der går under betegnelsen franskbrød).
FOR AT SLIPPE FOR DET FRIE VALG siger jeg
smart: Det nærmeste!
BAGERDAMEN skal ikke have noget klinket i
processen med kundens frie valg, så hun svarer: De står lige tæt på.
ORKER VI EGENTLIG DE FRIE VALG; at vi hele
tiden skal tage stilling? Valget er jo ikke frit
alligevel. Nu bliver det ikke valg af institution/skole til mine drenge – de vil nok betakke
sig, men det kunne være et plejehjem til mig
selv eller min ægtefælle. Er det så frit, eller
skal jeg tage stilling til beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Pris, service, personalets forventede omhu. SUK.
FRIT VALG I TRAFIKKEN – tja færdselsloven er
jo ikke bare vejledende og valg af køretøj er
igen et spørgsmål om pris, jeg vil gerne have
en Tesla eller Mercedes, men hvem skal betale. Der er jo i sidste ende hensyn til andre at
tage, så frit valg er kort sagt noget fis i mange
henseender.
EN SEN NAT i mine yngre dage tossede jeg
rundt i Kolding og stoppede alle taxier og
spurgt ’er du fri’? Ja, sagde alle chaufførerne.
- Det er jeg også. Leve friheden! (var det mon
københavner - humor?)
PÅ DEN ANDEN SIDE skal snusfornuftige jyder
ikke bestemme for mig, salonkøbenhavner.
DET SAGDE JEG OGSÅ til tjeneren i Gæstgivergården i Den Gamle By i Århus. Jeg indrømmede, at jeg kom fra salonerne i København
(?) og forventede en snusfornuftig optræden
af ham.
- Det er med det, som med Atlantis. Alle ved,
at det findes, men ingen ved, hvor det ligger,
og ingen har set det.
WHAU – det var godt, vi valgte Gæstgivergården og den herlige tjener. Og maden var i øvrigt god til en snusfornuftig pris.

DET ER ANDERLEDES I DAG – hvis man går til
en rigtig bager. Jeg har beskrevet situationen
før, men hvis læserne har tilpas dårlig hukommelse, så pyt. Ergo, som det frydede min matematiklærer at sige, når et bevis om den korteste streg, nej linje, mellem to punkter viste
sig at være den korteste strækning eller den
samlede vinkelsum i en trekant beviseligt var
180 grader, ergo kommer nu en hverdagssituation i en bagerbutik.
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- Vi synes, tallene om øget tryghedsfølelse blandt Tårnby borgere taler
for sig selv. Det går fremad, siger borgmester Allan S. Andersen og
politidirektør i København, Anne Tønnes ved pressemøde i atriumgården hos
Politiekspeditionen. Foto: Ivan Givskov.

Trygheden steget i Tårnby
I sammenligning med en tryghedsmåling i 2019 oplever 7,4 procent
flere af borgerne, at det er blevet
tryggere i kommunen
Af Terkel Spangsbo

Kan tryghed måles? Kan det statistisk
gøres op, i hvilken grad politi og kommunes forebyggende tiltag giver en
tryggere hverdag for borgerne. I det
omfang tryghedsfølelse kan udtrykkes i tal, så går det fremad i disse tider.
Næsten 7,4 procent flere borgere i
Tårnby fortæller i en ny tryghedsundersøgelse, foretaget af Justitsministeriet, at de er tryggere end de borgere, der blev spurgt i 2019. På det
tidspunkt angav 79,9 pct. af borgerne
i Tårnby, at de er trygge i deres nabolag.
Nu er der 87,3 procent af Tårnbys
borgere, som føler sig trygge i deres
nabolag og 85,5 procent har tillid til,
at politiet vil hjælpe dem, hvis de får
brug for det.
Dermed er følelsen af tryghed steget væsentligt siden sidste måling i
2019, og det vidner ifølge politidirektør Anne Tønnes og borgmester Allan
S. Andersen om et godt samarbejde
mellem politi og kommune.
Tårnby er nu en af de kommuner i
hovedstadsområdet, hvor borgerne er
mest tilfredse med politiets indsats,
kun overgået af Frederiksberg.
Anne Tønnes og Allan S. Andersen
er ikke i tvivl om, at den øgede tillid
og tryghed skyldes, at man siden sidste måling har haft større fokus på det
gode samarbejde.
Tryghedsundersøgelsens resultat
dækker over den tryghed, som ligger

Politiets synlighed er vigtig
Politidirektør Anne Tønnes fremhæver,
at man sidste år etablerede et borgerråd med fokus på Tårnby for at komme
tættere på kommunen, og tidligere i
år åbnede så den nye nærpolitistation
og Allan S. Andersen peger især på de
meget aktive SSP-medarbejdere:
- De er gode til at tale med de unge
sammen med politiet. Det giver både
tryghed blandt de unge og betyder, at
SSP og politi har en god føling med,
om der er noget, man lige skal holde
ekstra øje med.
- I 2019 så vi udfordringer i Tårnby,
hvor tilliden til, at politiet kommer, når
borgerne har brug for det, var lidt lavere end i resten af vores politikreds.
Det har vi arbejdet målrettet med,
fortæller Anne Tønnes, og den nye undersøgelse viser heldigvis rigtig gode
takter i Tårnby.
- Politiekspeditionen og nærbetjentene er ikke alene. De bliver bakket op
af beredskabet på Politigården og når
det går rigtig galt, som vi så i Fields, er
det nogle helt andre ’tunge’ styrker, vi
kan sætte ind, minder politidirektøren
om.
Mens flere giver udtryk for, at de
er trygge, er det anderledes med det
antal personer, som angiver, at de er
utrygge i deres nabolag. Det tal har
ikke rykket sig siden 2019.
Især tilstedeværelsen af udsatte
borgere som misbrugere, hjemløse,
psykisk syge og personer, der er
ukendte i nabolaget, fremhæves som
utryghedsskabende.
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Synlighed er en vigtig faktor,
når borgerne skal føle sig trygge
i deres nabolag, fortæller
borgmester Allan S. Andersen
og politidirektør Anne Tønnes
- her foran et synligt tiltag politiekspeditionen i Tårnby.

indenfor politiets (og i den forbindelse Tårnby Kommunes) resort.

TÅRNBY KOMMUNE

Har du lyst til at bruge din fritid
på idræt, være kreativ eller noget
helt tredje?
Kunne du tænke dig at komme ind i
et nyt fællesskab, møde nye venner
og bruge hoved og krop på en
anderledes måde?

Har du lyst til at begynde til en fritidsaktivitet og / eller har du brug for et fritidspas?

KONTAKT FRITIDSVEJLEDEREN

Kommunen har sendt en brochure til alle personer, som kan tænkes at have
brug for at kunne henvise til en fritidsvejleder.

En nemmere vej ind i
fællesskabet
Det der sker i en idrætsforening,
spejdergruppe eller en anden aktivitet, hvor mennesker samles om
en fælles aktivitet, roses fra alle
kanter, som noget ganske unikt - og
af stor betydning for livskvaliteten men hvordan kommer man selv eller
ens barn med i fællesskabet?
Af Terkel Spangsbo

Klinik for Fodterapi
Vestamager
Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje
dine fødder.
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Statsaut.
fodterapeut,
Susanna
Rasmussen.

Statsaut.
fodterapeut,
Susanne
Engelstoft
Rasmussen.

Kontakt os hvis du har smerter i form af nedgroede
negle, svampenegle, ligtorne, hælrevner eller
andre hudlidelser m.m eller hvis du har spørgsmål
ang. fodtøj, indlæg m.m.
• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.
• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling.
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.
Klinikken har gode parkerings forhold.
Tlf.: 22 56 27 70
email: sund@fod.nu
Hjemmeside: www.fod.nu
Online booking på www.fod.nu
Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Tårnby Bladet og andre tryksager, fritidsbrochurer og gode ord fortæller
mangt og meget om foreningernes
aktiviteter og om deltagernes glade
oplevelser. Der mangler heller ikke
udstrakte hænder, som inviterer til at
komme og deltage.
Men hvad nu, hvis man i en familie
ikke er foreningsvant, hvis man ikke
ved, hvordan man kommer med i en
forenings aktiviteter og måske tænker, det er simpelhen for uoverskueligt med telefonnumre, invitationer
til åbenthus, hjemmesider.
Det er heller ikke ualmindeligt, at
en familie kan have nok at gøre med
hverdagen, så tanker om en fritidsaktivitet for familiens unge kommer i
anden eller tredje række.
Kort sagt - hvis en familie eller ung
ønsker vejledning i ’at tage det første
skridt’ hvordan gør man så det.
Tårnby Kommune har med økonomisk hjælp fra Socialstyrelsen ansat
en fritidsvejleder, Kathrine Voss, som
kan guide og hjælpe med at finde en
foreningsaktivitet, som passer til et
barn eller en ung.

En ny og ekstra håndsrækning
Der findes mere end 125 fritidsforeninger i Tårnby. Alene det kan virke
uoverskueligt. I brochuren Fritid i
Tårnby står kun lidt om aktiviteterne
og så hjemmeside-adresser.
’Fodbold og andre sportsgrene’ kan
virke lige til, her kan man måske vælge ud fra beliggenhed, men hvordan
er de forskellige alligevel? Og er der
andre aktiviteter end sport, som tager
unge og børn som medlemmer?
Det har Kathrine Voss brugt en del
tid på at finde ud af - og nu er hun
klar til at tage mod henvendelser fra
hvemsomhelst for at hjælpe børn og

- Det er ufarligt at henvende sig til
mig, siger fritidsvejleder Kathrine
Voss. Jeg kan ikke tage noget fra
nogen, kun give. Det er jo et tilbud.

unge i alderen cirka 6-18 år bosat i
Tårnby Kommune, som ikke i forvejen
går til en fritidsaktivitet på vej.
Hvem kan få hjælp?
Det kan du selv - gå på Tårnby
komunes hjemmeside og skriv
’Fritidspas’ i søgefeltet
Hvem kan henvise til fritidsvejlederen?
Familiebehandlere
Skolelærere
SSP
Institutioner
Naboer og andre gode mennesker
Sundhedsplejen
Katherine Voss kan (blandt andet)
hjælpe børnene og deres familier
med:
• Inspiration til forskellige fritidsaktiviteter
• Start til fritidsaktivitet
• At følge op på fritidsaktiviteten for at
sikre, at alt går godt
• At bygge bro mellem familie og forening
Endelig kan Kathrine Voss hjælpe
med at søge fritidspas (kontingentstøtte) til børn, der har forældre med
et begrænset økonomisk råderum og
derfor har brug for økonomisk støtte
for at gå til en fritidsaktivitet.
Fritidspasset ligger på op til 2000
kr. årligt, som fritidsvejlederen kan tildele. Fritidsvejlederen kan også give
et mindre ekstra beløb til køb af udstyr. Det er muligt at søge om fritidspas igen året efter.

facebook.com/WoodPedersen

martinwoodpedersen.konservative.dk

Det skal være nemmere at drive virksomhed,
så der er overskud til at sikre den
grønne omstilling!
Lavere skatter og afgifter til danskerne
så de kan få råd til stigende priser på
mad og energi!
Styrke indsatsen på ældre- og sundhedsområdet
med flere varme hænder og mindre bureaukrati!
Disse tre budskaber er blandt andet noget af det jeg vil arbejde for.
Jeg vil gerne gøre en indsats for demokratiet og folkestyret i Danmark.
Derfor stiller jeg op til det kommende folketingsvalg.

Stem personligt på din lokale kandidat
Med venlig hilsen
Martin Wood Pedersen
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Martin Wood Pedersen

Icopal og Peab bliver til Flyverby
Øens Invest køber de 80.000
kvadratmeter industrigrund
på Amager landevej (også
kendt som Villadsens Fabrikker)
Øens Invest har købt den
80.000 kvadratmeter store
grund på Amager Landevej
223-233. Grunden har tidligere huset tagpapfabrikken
Icopal og asfaltfabrikanten
Peab.
Øens Invest har købt grunden med et ønske om at etablere et område, de vil kalde
Flyverbyen, som skal huse
mindre småerhverv indenfor
håndværk, kunst og design
samt områder til kultur og
sport herunder et padelcenter med et ungdomsakademi.
Øens Invest har erfaring
med at omdanne industriområder til moderne og attraktive arealer.
Det er blandt andet Øens
Invest, som står bag Kløverbyen, der er et område ved
Raffinaderivej i København S.

- Grunden har en unik placering, og vi ser store muligheder i området, som vi har
valgt at kalde Flyverbyen.
Her vil vi gerne kunne tilbyde plads til småerhverv,
men også plads til, at Tårnbys
borgere kan komme og dyrke
nogle sportsaktiviteter som
for eksempel padeltennis og
klatring, siger Jan Elving, stifter af Øens Invest.
- Området emmer af industri lige nu, men det har vi i
sinde at lave om på i fremtiden.

Ny lokalplan kræves
For at Øens Invest’s visioner
for Flyverbyen kan realiseres,
kræver det muligvis en ny lokalplan for området.

Flyverbyen skal huse mindre småerhverv indenfor håndværk,
kunst og design samt områder til kultur og sport herunder
et padelcenter med et ungdomsakademi. I dag er området
præget af et konglomerat af små industri-bygninger.
Foto: Ole Gjedved.

- Vi hilser de nye tiltag
velkommen og vil gerne se
nærmere på, hvordan en ny
lokalplan for området kan se
ud, siger borgmester i Tårnby
Kommune Allan S. Andersen
(S).

ske i respekt for de nærmeste
omgivelser og i dialog med
andre aktører, ligesom jeg nu
vil tage henvendelsen med
mig tilbage til det politiske
udvalg.

- Men det skal naturligvis

Der er gang i byudviklingen

Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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Forrest i kampen
mod sclerose

i Tårnby Kommune for tiden.
Flere steder bliver der opført
nye ejendomme, ligesom der
er flere andre store projekter
på tegnebrættet.
spanger

Knap 18.000 danskere har
sclerose – en fordobling
på 20 år
Derfor har Thomas Sørensen, der har sygdommen
inde på livet via sin søster, meldt sig som leder af
Scleroseforeningens store
landsindsamling i Kastrup.
- Jeg vil virkelig gerne
være med til at gøre en forskel og sikre, at vi hvert år
får nogle penge i kassen til
forskning, siger Thomas Sørensen.
- Dem som kan, skal gøre
det, mener Thomas Sørensen, der i år deler posten
som indsamlingsleder med
sin søster.
Info:
• Landsindsamling søndag
11. september
• Man kan tilmelde sig en
rute på www.sammenmodsclerose.dk eller ringe
til sin lokale indsamlingsleder.
• Indsamlingsleder: Thomas
Sørensen, Tlf.: 2371 1074
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Sidste lejemål udlejet i
Scanport Glasværk
Blue Energy flytter ind i Scanport Glasværk i Kastrup. Den nye kontorbygning
nær lufthavnen og Øresundsbroen er

dermed fuldt udlejet

Elselskabet Blue Energy har indgået
en lejeaftale med Skanska om de sidste ledige små 1000 kvm på anden
sal i Scanport Glasværk, der er DGNB
certificeret.
- Vi har behov for bedre at kunne
samle vores virksomhed og give medarbejderne optimale arbejdsbetingel-

ser med god plads og højt til loftet.
Vi flytter til Scanport Glasværk, fordi
bygningens bæredygtighedsprofil og
placeringen lige ud til Øresund understøtter vores virksomhedsværdier og
grundlæggende tro på, at verden er et
bedre sted, når vi bruger vores energi
på det, vi brænder for, siger Martin
Juul Møller, administrerende direktør
for Blue Energy.

Flytter ind til december
Skanskas vision for Scanport har væ-

ret at skabe et unikt erhvervsområde.
Skanska har omdannet havnen til et
rekreativt område med bådpladser og
badning, men tidligere var det en aktiv erhvervshavn med rute til Malmø,
fragt til Saltholm og frem for alt en
støttefunktion for Kastrup Glasværk,
der lukkede i 1979.
Det nye kontorbyggeri er opført på
den gamle glasværksgrund. Skanska
har derudover udviklet hotellet Scandic CPH Strandpark, kontorbygningen
Nordhuset og den udvendige del af
renoveringen af den fredede ejen- Vi er glade for den succes, området
allerede oplever. En succes, vi gerne
vil bygge videre på i den fremtidige
udvikling af området, hvor vi stadig
har 45.000 kvm under udvikling
til virksomheder, der ønsker sig
bæredygtige faciliter i helt særligt
havnemiljø, siger Elo Alsing, Skanska.

SOCIALDEMOKRATIET

Mød Hummelgaard og Andersen

En tidlig rendering af et udbygget
Scanport. Scandic Hotel og Ferring
er bygget og bag Scandic anes
bygningen Scanport Glasværk.

dom Bryggergården, som blandt andet
rummer boliger og det kendte spisested Café Kystens Perle. Området afgrænses af Den Blå Planet og Ferring
Pharmaceuticals nye domicil som to
vartegn for området.
- Scanport kan i samspillet med
Scandics hotel, restaurant og skybar,
de rekreative oplevelser, havnemiljøet og kontor- og konferencefaciliteter,
tilbyde noget helt unikt, forklarer Elo
Alsing.
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på Skottegårdens Høstmarked
Lørdag 3. september
VI SØGER
TEENAGERE
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DER KAN TAGE ANSVAR OG ER
KLAR TIL NYE UDFORDRINGER
SØG ET FRITIDSJOB
SOM OMDELER

“Min rute ligger tæt på, hvor jeg bor, så jeg kender
området og vejene godt. Jeg er mega glad for, at jeg
fik jobbet. For mig er det et perfekt første job ...”

August 13 år

De pakkede reklamer og aviser leveres
hos dig – klar til omdeling på din rute.

Beskæftigelsesminister
Peter Hummelgaard

Borgmester
Allan S. Andersen

Søg jobbet her: blivomdeler.nu eller ring til os på 70 10 40 00.
Så er du snart i gang med jobbet som omdeler.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.
L
BESTI

2 børn med rabat

IE

T FER

TRYG

frem til
otel helt
ato og h kun kr. 99,d
re
d
n
Du kan æ r ankomst for
fø
30 dage

3 nætter fra 1.199,7 nætter fra 2.799,-

Sensommer i Garda
Hotel Palme i Garda, Norditalien

Byen Garda, som deler navn med
Lago di Garda – på dansk Gardasøen – er en ægte italiensk feriedrøm, hvor den legendariske
stemning rigtigt mærkes på en tur
gennem den gamle bydels snævre
gader. Her føler man sig hensat til et
maleri af en klassisk sydlandsk idyl
med frodige blomster, der vokser
op ad mure, over smukt patinerede
pastelvinduer og på de karakteristiske tegltage. Jeres hotel med swimmingpool ligger i gåafstand fra den
legendariske søpromenade (500 m).

Pr. pers. i dbl. værelse

1.999,-

Pris uden rejsekode 2.299,Pristillæg. 7.5.-1.7: 400,2.7.-16.9. : 850,-

•
•
•
•
•

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters valgmenu
inkl. salatbuffet
Værelse med aircondition
og balkon/terrasse
• 3 vinsmagninger og
• 1 balsamicosmagning
Valgfri ank. t.o.m. 18.10.2022.

ba

Go

d

3 nætter fra 1.199,4 nætter fra 1.499,-

t

3 nætter 1.099,5 nætter 1.799,-

børnera

Op til 5 børn
med rabat

Et nordtysk feriehit

Pr. pers. i dbl. vær.

949,-

Best Western Hotel Prisma HHH i Neumünster
Besøg bestseller-hotellet mellem Vadehavet og
Østersøkysten, middelalderidyllerne, golfbanerne
og storbyeventyrene. Hotellet ligger i udkanten af
byen og tæt på den store park, hvor det tropiske
vand- og wellnesscenter også ligger.

Pris uden rejsekode 1.099,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag/buffet
• 10 % rabat i Designer Outlet
• 15 % på entré til badeland
Ankomst torsdag-lørdag 1.9.-17.12. Valgfri 6.-15.10.2022.

Det historiske Harzen

Hotel Gasthof Erholung i Braunlage, Tyskland
I hjertet af Harzen ligger Braunlage – en karakteristisk Harzenby med sine originale, gamle træhuse.
Her bor I omgivet af smuk natur for foden af bjerget
Wurmberg, og I kan tage svævebanen til toppen.
Und også jer selv at opleve Quedlinburg (47 km) med
1200 fredede, idylliske bindingsværkshuse.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.449,-

Pris uden rejsekode 1.749,-

•
•
•
•

4 overnatninger
4 x morgenbuffet
4 x 3-retters middag
10 % rabat på billet til Harzer
Schmalspurbahnen
Valgfri ankomst t.o.m. 16.12.2022.

Værelse med aircondition

3 nætter 1.449,4 nætter 1.849,-

3 børn med rabat
3 børn med rabat

3 nætter 2.149,-

©Destination Nordvestkysten

Ferie ved Slettestrand

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag/buffet
Valgfri ank. t.o.m. 17.12.2022.

Den gamle vingård i Alsace
Hotel La Ferme du Pape HHH i Nordfrankrig
Jeres alsaciske feriebase har en helt unik beliggenhed
kun 11 km fra den berømte vinrute og lige uden for
bymuren i den gamle by Equisheim, som er omgivet af
vinmarker, så langt øjet rækker. I bor da også lige midt
i en guldregn af vinproducenter, og med den store,
traditionelle vingård Wolfberger som nabo.
Valgfri ank. t.o.m. 8.11.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

3.549,-

Pris uden rejsekode 3.849,-

•
•
•
•
•
•

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
4 x 3-retters middag
1 x 4-retters gourmetmenu
1 flaske Alsacevin
Fri aflåst parkering

Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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Rønnes Hotel HHH i Nordjylland
Slettestrand er et af vores få tilbageværende fiskerlejer, der har bevaret traditionen med kuttere, der
trækkes ind på stranden efter dagens tur på havet.
Ikke langt herfra ligger Rønnes Hotel, og her ved man
fra mange års erfaring, hvordan badegæsterne sætter
pris på hyggelige rammer for ferien og den umådelige
naturrigdom omkring hotellet.

Pr. pers. i dbl. vær.

Godt arbejde er godt for alle

Se den skønne video om
104-årige Gunnar - hans liv og
arbejdsliv på Amager.
Find den på 3f.dk/kastrup

Tårnby rykker
outdoor

- og DGI Storkøbenhavn
og Tårnby foreslår nye foreninger med nye udendørs
aktiviteter
Af Jacob Nøhr Schubart,
DGI Storkøbenhavn

PARTNERAFTALEN

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk

DGI Storkøbenhavn er i gang
med at præsentere en række
outdoor-arrangementer
i
Tårnby.
Det er en del af en partnerskabsaftale mellem DGI og
Tårnby Kommune, som fokuserer på at give Tårnbys borgere endnu flere muligheder
for at være aktive og dyrke
foreningsaktiviteter i Tårnbys
blå og grønne områder. Aktiviteterne er for alle – børnefamilier, unge, voksne og ældre.
- Tårnby rummer rigtig mange muligheder for at dyrke aktiviteter i naturen. Jeg håber,
at borgerne tager godt imod
tilbuddene, siger projektleder
i DGI Storkøbenhavn, Majken
Eskelund.

Havets Rolls Royce
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De nye aktiviteter er blandt
andet SUP (Stand Up Paddle),
som gennem de seneste par
år er blevet et kæmpe hit
ved havne og strande i hele

landet. Surf ski kajakken kan
beskrives som havets Rolls
Royce og vinder også frem i
disse år. Begge dele blev præsenteret i august.
Tidligere kunne man også
komme helt tæt på havet i en
gennemsigtig glaskano ved
Den Blå Planet.
Arrangementerne gennemføres i samarbejde med Bevæg dig for livet – Kano, Kajak
og SUP.

Efterårs-camp i Naturparken
I efterårsferien (uge 42) kan
de 8-12-årige komme på en
fem-dages feriecamp i Naturpark Amager.
Dagene bliver fyldt med
sjove aktiviteter, der har fokus på oplevelser, samarbejde
og udfordringer som at prøve
kajakpolo, discgolf, orienteringsløb, udelege og teambuilding, madlavning på bål,
træklatring, lasertag, slackline og meget mere.
Ferie campen afvikles i
samarbejde med et stærkt
hold af lokale foreninger og
ildsjæle, der brænder for at
vise hvilke aktiviteter, de dyrker til dagligt.
Redigeret og beskåret
af SH/tsp

SKAL ENDE MED EN HELT NY FORENING
De mange outdoor-arrangementer er et led i en tre-årig partnerskabsaftale mellem DGI Storkøbenhavn og Tårnby Kommune om at styrke børns og unges muligheder for at dyrke
idræt og motion og udvikle stærke idrætsforeninger med relevante aktiviteter.
- Det er mit håb, at der på sigt kan samles en forening med
fokus på bevægelse udendørs, så det kan blive let for Tårnbyborgere at deltage i sjove og anderledes måder at være aktiv
på i vores natur, siger Klaus Bach (A), formand for Kultur- og
Fritidsudvalget.
Planerne om en outdoorforening i Tårnby vil blive præsenteret ved en senere lejlighed.

Visioner for Ny Lystbådehavn
Fritids- og kulturforvaltningen har færdiggjort en visionsplan for Kastrup Ny Lysbådehavn. Interessenter har
været indbudt til brainstorming og har siden indsendt
adskillige forslag.
Forvaltningen har i samarbejde med Plan, Byg og Miljø
nærmere beskrevet syv punkter, hvoraf to kan sættes i værk.

Food trucks og mobile kaffevogne kan opstilles på havnens arealer og i samarbejde
med Samkas, bådklubbernes
sammenslutning, udarbejde
principper for godkendelse.
Også udvidelser og opkvalificering af vinterbadefaciliteterne i forbindelse med
Kastrup Søbad (Sneglen) kan
sættes i værk.
tsp

PROGRAM
Stafet For Livet Tårnby 2022
… holdes på Tårnby Skoles boldbane, Sneserevej / Glamsbjergvej, 2770 Kastrup
Lørdag d. 3. september
Kl. 12.00
ÅBNINGSCEREMONI med bl.a. åbningstale af borgmester Allan S. Andersen og musisk
indslag af EKKOS
Kl. 12.20
EKKOS underholder med alt fra Disney til Disko sange
Kl. 13.00
Ullerup Linedance – Opvisning & Workshop
Kl. 14.00
”Team Tårnby Træder Til” – cykelholdet ankommer til stafetpladsen
Kl. 14.30
”Jeg er Jeanette” synger sine egne fantastiske sange
Kl. 15.00
Sundby Taekwondo Klub – opvisning
Kl. 15.30
Børnestafet på 24 minutter – bagefter uddeling af goodiebags og diplomer
Kl. 16.20
TrioKubik – spiller musik af Sebastian, Wiehe, Ulige Numre m.fl.
Kl. 18.00
TYRELL – spiller egne melodiøse pop/rock numre
Kl. 19.15
AUKTION – af bl.a. malerier fra Tårnbymalerne, hotelophold mv.
Kl. 21.00
LYSCEREMONI m. lystale af ambassadør, Leon Kofoed.
Musisk indslag af TimeTrain
Kl. 21.30
TimeTrain runder Lysceremonien af med melodiøs Folk Music
Kl. 22.00
Nordlys koret synger
Kl. 23.00
BANKO
MELD DIG TIL BØRNESTAFETTEN – lørdag d. 3/9 kl. 15.30
Deltag i den traditionsrige børnestafet og støt op om børn og unge som pårørende.
Der er uddeling af diplom og goodiebags efter børnestafetten.
Det koster 50 kr. at deltage. Du kan tilmelde dig via Åbent Hold på vores hjemmeside allerede nu,
eller på selve dagen i Informationsteltet (senest kl. 14.30)

Søndag d. 4. september
Kl. 9.00
Zumba v/Camilla Thomsen
Kl. 10.00
Lehto Dans - opvisning
Kl. 10.30
Jan Nielsen (kendt fra Stjerne for en aften)
Kl. 11.15
PER VERS optræder med FREESTYLE RAP
Kl. 11.45
AFSLUTNINGSCEREMONI
Kl. 12.00
Tak for i år! På gensyn den første weekend i sept. 2023

Følg os på Facebook Stafet For Livet Tårnby
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Meld dig til stafetten på vores hjemmeside: www.stafetforlivet.dk/stafet/taarnby/

10.000 borgere inviteret til at deltage i Borgersamling om Lynetteholm
De 10.000 er repræsentative for København og nabokommunerne, og de inviteres til at være medlem af
en borgersamling, der skal
komme med anbefalinger til
udviklingen af Københavns
nye halvø og stormflodssikringsprojekt, Lynetteholm
Takker man ja til invitationen
i sin digitale postkasse, deltager man i lodtrækningen om
borgersamlingens 66 pladser,
hvor borgerne får ordet, kan
bede om ekspertbistand og
til slut kommer med anbefalinger til politikerne.
Også borgere fra Tårnby har

modtaget invitationen.
Borgersamlingen
træder
sammen i begyndelsen af november 2022 og vil samles
fysisk over flere weekender
og dage indtil juni 2023.
De vil undervejs kunne få
bistand fra en række eksperter. I juni 2023 vil borgersamlingens anbefalinger blive
overdraget til Københavns
Borgerrepræsentation.
By & Havn har taget initiativ til borgersamlingen, men
har overladt det fulde mandat til at gennemføre borgersamlingen til et uafhængigt
sekretariat med en tilknyttet
ekspertgruppe, som skal sikre

inddragelsesprocessen
og
den demokratiske samtale.

Input på digital platform
Andre interesserede kan komme med input til Lynetteholm
og borgersamlingens arbejde
på platformen: https://lynetteholm.borgersamling.dk/
da-DK/ fra oktober 2022. Man
kan allerede nu registrere sig
på platformen, og så vil man
få besked, når platformen åbner for input.
Med borgersamlingen får
borgerne tid og viden til at
diskutere udviklingen af deres by og vil give politikerne
de bedste forudsætninger for

at træffe beslutninger om,
hvordan Lynetteholm skal udvikles på sigt.
By & Havn har tilknyttet et
advisory board til borgersamlingen med tidl. minister og

Lynetteholm visualisering.
By & Havn.

stifter af warfair.org, Christian
Friis Bach, som forperson.
bbark

Så er der billetter til hele sæsonen på Amagerteatret
Det er nu muligt at købe billetter til alle
Amagerteatres forestillinger - det vi kalder
løssalgsbilletter.
Billetsalg på www.amagerteatret.dk som
leder dig frem til BilleteXpressen.dk, hvor du
vælger forestilling, dato og pladser.
Der er fire forestillinger og otte datoer at
vælge imellem.

fra 1976 er ikke blot et fermt og vitalt portræt af
vores største teatermand, Ludvig Holberg, og hans
samtid, men også en påmindelse om kunsten og
kulturens svære, men nødvendige rolle i samfundet og ikke mindst betydning for et oplyst verFolketeatret
densbillede.

Tirsdag 25. og
onsdag 26. april 2023 kl. 19.30
Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde
skurke og ædle helte. Historien fylder 871734 KB
som e-bog og 592 sider på engelsk.
Hvad med teaterudgaven af filmen ...

Blinkende lygter
Tirsdag 4. og
onsdag 5.oktober. Kl. 19.30
En ny dansk folkekomedie af Vivian Nielsen – baseret på Anders Thomas Jensens film.
Du kender sikkert filmen med blandt andet Søren
Pilmark, Nikolai Lie Kaas og mange andre stjerner.
Oplev, hvordan en historie kan fortælles på en ny
NørregadeTeatret og Teater 2
måde!
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De fleste teatergængere har
hørt om og oplevet en eller
flere af Ludvig Holbergs
komedier (gennem 300
år). Nu ’genudsender’
vi Ernst Bruun Olsens
portræt over de politiske kandestøberier
- uden at vide, at det
kunne blive optakten
til et dansk valg til Folketinger. Bedøm selv i ...

Den poetiske raptus ...
Tirsdag 22. og
onsdag 23. november. Kl. 19.30
I sæson 22/23 fejres 300-året for dansk teater,
som netop blev født med Holbergs politiske
kandestøber. Ernst Bruun Olsens teaterstykke

Det klarer Figaros på bare to timer, men de er også
kun fire personer om det.
Har du nogensinde taget den store oprydning hos
dig selv eller hos pårørende - ellers kan du opleve
’generalprøven’ på den svære opgave, når vi spiller ...

Mine forældres ting
Tirsdag 7. og
onsdag 8. februar 2023 kl. 19.30
En kvinde skal rydde sine forældres hus efter deres død. Huset er fuldt af ting fra kælder til kvist.
Det er svært at give slip på genstande, som vi føler
noget for.
Meget få personer slipper for en tilsvarende opgave med at tømme slægtninges lejligheder og huse,
så handlingen vil givet fremkalde minder på godt
Teatret ved Sorte Hest
og smertefuldt.

Amagerteatret har flere gange haft besøg af Teater
Figaros/Den ny Opera - det er der en god grund til.
Vi/de byder på crazy-musikalsk show med de fire
musikalske galninge fra Figaros og Den Ny Opera,
som hver gang får publikum til at skrige af grin på
samme tid, som man nynner med på klassiske og
nye schlagere.
I denne sæson har de valgt at musikalsk maltraktere ...

De tre Musketerer, en for alle, alle for en tier

Læs mere/køb billet på:
www.amagerteatret.dk og bestil billetter til
forestillingerne.
Pris 240,- til 270,-

Ønsker du at købe abonnement, kan du skrive
til info@amagerteatret.dk eller ringe direkte
til 29 46 60 93 (mandage kl. 10-12 og torsdage kl. 14-16

Abonnement til 4 forestillinger
Gruppe A: 850 kr. pr person
Gruppe B: 730 kr. pr person

Amagerteatret er en forening drevet af frivillige,
som ikke selv producerer teaterforestillinger, men
hjemkøber professionelle opsætninger fra anerkendte danske teatre, som behersker at bearbejde
nye og klassiske forestillinger, så de egner sig til
en turnés vilkår.
Amagerteatrets forestilinger spiller i Kulturhuset
Kastrup Bio, så du skal ikke ind til den store by og vi begynder allerede 19.30, så man er tidligt
hjemme efter forestillingerne.
Forestillinger spillet i teaterforeninger modtager
støtte, så billetpriserne kan holdes i ave.
Der er altså alle mulige grunde til, at man skal
vælge at få teateroplevelser i Amagerteatret.
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Vi har modtaget fra Københavns Lufthavn:

Vi skal sammen sikre Amager mod stormflod
CPH var ikke inviteret med
til borgermøde om stormflodssikring på Amager – det
undrer
Af Britta Lebech Nissen/
Chef for Airport Asset
Management og
stormflodssikring

Selvom sommerens tørke
giver mangel på vand, må vi
desværre forberede os på, at
klimaforandringerne i fremtiden også vil betyde, at vi får
alt for meget vand – fra havet.
Derfor er der fokus på, hvordan vi kan stormflodssikre og
undgå oversvømmelser på
Amager og i lufthavnen.
På et borgermøde den 22.
august i Hollænderhallen
blev stormflodssikringen fra
Dragør Nord til Dragør Havn
debatteret. Selvom Køben-

havns Lufthavn både arbejder
med og samarbejder om fremtidens sikring mod stormflod,
var vi desværre ikke inviteret
med til mødet. Så tillad os at
forklare lufthavnens tilgang
til udfordringen.
For det første ønsker vi, at
beslutninger om stormflodssikring skal baseres på en fælles analyse af, hvilket niveau
der skal sikres til, og hvad der
så skal investeres i.
For det andet vil alle som
udgangspunkt få mere ud af
at samarbejde og etablere
fælles sikring, end hvis vi sikrer os hver især mod fremtidens stormfloder.

Princip for betaling
Derfor skal det også besluttes, hvordan regningen skal
fordeles - baseret på det prin-

Britta Lebech Nissen: Vi skal
fortsætte et godt samarbejde
om kystsikring. Vi er alle
aktører i det spil.

cip, at man ikke skal betale
mere til en fælles løsning, end

man skulle have betalt for ens
egen sikring.
Vi har gennem flere år arbejdet sammen med kommunerne på Amager og de
statslige grundejere om fælles løsninger her på Amager.
Samtidig har vi dog også løbende peget på et behov for,
at der fra centralt hold blev
sat et arbejde i gang, der ser
på et fælles sikringsniveau for
de forskellige løsningsmodeller og på den baggrund finder
en fair model for fordeling af
omkostningerne.
Derfor er vi også meget
tilfredse med, at staten nu
har sat sig for bordenden for
en samlet forundersøgelse af
stormflodssikringen i Københavnsområdet. Det betyder
nemlig, at vi nu får en koordineret tilgang til både udfordringer og løsninger mellem
de parter, der kan få gavn af
en stormflodssikring.

det sker sammen med vores
naboer, da en fælles sikring
må være det mest hensigtsmæssige. Det vil efter vores
opfattelse samtidig bidrage
til, at alle skal betale mindre
til kystsikring, end hvis man
skulle beskytte sig selv.
Vi er derfor også glade for,
at Dragør Kommune deltager i forundersøgelsen, så
der er tid og rum til at finde
de rigtige lokale løsninger
på en stor udfordring. Set fra
lufthavnens synspunkt bliver
forundersøgelsen nemlig den
ramme, der kan sikre, at både
lufthavnen, Dragør og øvrige
parter på Amager kan træffe
de rigtige beslutninger om
stormflodssikring.
Men det kræver, at vi væbner os med lidt tålmodighed
og lader forundersøgelsen
blive færdig, inden vi kaster
os ud i beslutninger om, hvilke tiltag, der skal gennemføres hvornår. Når forundersøgelsen er klar – forventeligt
i 2023 - står vi nemlig rigtig
godt fagligt klædt på til en
diskussion af, hvordan vi i fællesskab kan opnå den bedste
stormflodssikring til gavn for
hele Amager.

CPH vil også betale
Derfor er vi selvfølgelig også
aktiv deltager i forundersøgelsen. Vi er i sagens natur
med på, at lufthavnen også
her har en udfordring, som vi
skal bidrage til – og også løfte
økonomisk. Vi ser helst, at

Tårnby Kommune har i flere
omgange hævet det ydre dige
om Naturpark Amager og
bygget et tværgående dige fra
kysten i vest til Tømmerupvej.

Amager Rammemand
Professionel indramning
på eget værksted
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35-års jubilæum
Få 20% rabat på alle
indramninger, hvis du
medbringer billede af
denne annonce til butikken

D. 03/09-2022

PROGRAM:
KL. 10.30 - 11.30
- TRYLLESHOW FOR BØRN
KL. 12.00 - 18.00
– LIVE MUSIK
MASSER AF
AKTIVITETER
TIL BØRN

Åbent: man-fre 08-17-00 • lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 • 2300 S • 32 59 00 88
I SAMARBEJDE MED FDF SPEJDERNE

Vi har modtaget:

En skåneport til motorvejen
Forslag til løsning af problematikken omkring udvidelse af, og trafiktrykket på Øresundsmotorvejen og
Amager Strandvej!
Af Carlo Boldreel

Undertegnede deltog i Sund & Bælts
idéfasemøde på Hotel Scandic CPH i
maj.
Det slog mig, at udvidelsen af Øresundsmotorvejen med de skitser og
tanker, der lige nu ligger, ikke tager
højde for afviklingen af mertrafikken
ved lufthavnens afkørsler og større
trafikpres på Amager Strandvej samt
afkørsel til Nordhavnsforbindelsen i
fremtiden.
Desuden opererer forslaget med
personligt indgribende ekspropriation af ejendomme på Crilles Tønnesens Álle.

Der eksisterer en løsning

kørsel, ‘Skåneporten’, beliggende ved
Örkelljunga på E4, Stockholm-motorvejen, 50 km fra Helsingborg.
Via til- og afkørsler kører man på en
motorvejsrundkørsel som står på piller over motorvejen.
E4. Ingen stoplys, kun almindelig vigepligt, ingen modkørende eller krydsende trafik!
Det giver et fint flow i trafikken,
som afvikles uden kødannelser.
Omsættes
motorvejsrundkørslen
‘Skåneporten’ til lufthavns til- og frakørsler, kan store dele af det eksisterende vejnet benyttes og suppleres
med rundkørselsvej på piller mod Øst,
over jernbanen, motorvejen og omkring søen, med inkorporeret afsæt til
Nordhavnsforbindelsen. (Se foto!)
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tilladelse, som lige nu er i offentlig
høring.
- Det var et vellykket informationsmøde, hvor vi blandt andet fik
præsenteret de valg, som vi har
truffet i forbindelse med vores ansøgning om etableringstilladelse.
Herunder vores mål om genbrug af
opgravet havbundsmateriale frem
for klapning, om vores valg af betonfundamenter, der giver gode
betingelser for at skabe kunstige
stenrev omkring vindmøllerne, samt
om vores beslutning om at gå efter
større og mere effektive møller, der
minimerer antallet af møller på havet, siger Stig Balduin Andersen, der
er projektchef for Aflandshage Vindmøllepark i HOFOR.
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BANKOSPIL

Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Vi starter igen onsdag 7. september
Vi spiller hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Vi har modtaget:

Styrk det offentligprivate samarbejde
Virksomhederne står klar til at
bidrage i Tårnby Kommune
Af Jakob Scharff,
branchedirektør i DI

Tårnby Kommune er, som så mange
andre, alvorligt udfordret af manglen
på arbejdskraft og behovet for grøn
omstilling. Kommunalbestyrelsen står
derfor over for vigtige beslutninger i
de kommende budgetforhandlinger.
De private virksomheder står klar
til at bidrage til at løse udfordringerne
og tage ansvar. Kommunen kan styrke
det offentlig-private samarbejde om
de kommunale opgaver for at forbedre kvaliteten af den service, der leveres til kommunens borgere samt lette
presset på kommunens medarbejdere
og økonomi.

Hvis og hvis ...
Det kan både være vedrørende klassiske driftsopgaver som rengøring og
vejvedligeholdelse eller innovative
samarbejdsprojekter om ny velfærdsteknologi.
- Vi har eksempelvis set i Ballerup
Kommune, hvordan samarbejdet med
servicevirksomheden COOR afhjalp
behovet for rengøringspersonalet og
samtidig fik flere langtidsledige hjulpet ind på arbejdsmarkedet.

OK at kalde ham ’den gamle redaktør’
Terkel Spangsbo, redaktør på Tårnby Bladet,
formand for Foreningen Norden/Tårnby og
Tårnby Forenings Råd fyldte 75 år 19. august
Da Tårnby Bladet lagde ud i 1993, mente Terkel
Spangsbo, at de frivillige ville blive tilført et hold af
ansatte, når han selv fyldte 50 og at han derefter kunne varetage en mere tilbagetrukken opgave. Sådan gik
det ikke. Frivillige kom og frivillige gik, men redaktøren blev og har været med lige siden.
Terkel har været fuldtids journalist siden 1983 og
været journalist og lokalredaktør på Sjællandske Me-

rejselederopgave til
Åland/Finland med 42
deltagere fra Foreningen Norden.
Foreningen Norden
og Tårnby Forenings Råd er
to sider af samme sag - nærmest et venskabeligt komplot - gennemført af tidligere bibliotekschef Gunner
Søborg og forgængeren som formand i KTUR, senere
TFR, John Topp. Da John Topp døde, havde Gunner og
John udpeget Terkel som efterfølgende formand begge steder.
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Norden havde i forvejen en plads i Terkels hjerte og
bevidsthed, men at formandskabet skulle udvikle sig
til rejse- og fordragsarrangør var ikke forudset. Samtidig var Terkel stærkt engageret i den teatergruppe
han selv havde været med til at grundlægge, så turnéer med gadeteater til især venskabskommunerne
kombinerede foreningsliv med en indsats for ’den
nordiske tanke’.
dier, redaktør på Plus Proces - et fødevareteknologisk
tidsskrift og sidste ’kommercielle job’ hos Aller Business og Danske Fagmedier på Motor Magasinet. Her
sluttede festen, da forlaget gik konkurs.
I stedet for at havne på en golfbane, blev det så
fuldtids frivillig på Tårnby Bladet og TFR - og det fortsætter nok en del år endnu.
Hvad han ville bruge tiden til, hvis han ikke skulle
være hovedansvarlig for Tårnby Bladet gennem næsten 30 år, kan han ikke svare på. Måske mere tid som
formand i Tårnby Forenings Råd eller som formand i
Foreningen Norden - nu tager han de opgaver ved siden af. Han og fru Birgitte er netop vendt hjem fra en

Fødselsdagsreceptionen lørdag 10. september
mellem kl. 11 og 13 på hjemadressen, Hyben alle
43, 2770 Kastrup.

Måske var der en tilsvarende sammenhæng, da TFR og KTIS lagde flere af
deres største arrangementer for alle
foreningsledere på Backagården i
Höör i Sverige (foto tv.). Udvikling
og pleje af ledere i foreningslivet
er den anden, tredje eller fjerde
af Terkels hovedinteresser.

Terkel har selv
gået med aviser,
men endte ikke som
avisdreng, men som
redaktør på Tårnby
Bladet (foto fra 1993)

Tårnby Kommune konkurrenceudsatte i 2021 mindre end en fjerdedel
af de udbudsegnede opgaver. Hvis niveauet havde været lige så højt som i
de kommuner, der konkurrenceudsætter mest, ville Tårnby Kommune kunne
øge samarbejdet med virksomhederne
om yderligere opgaver for i alt 189
mio. kr. - alene inden for de mest udbudsegnede opgaver.
Ni ud af ti af kommunalpolitikerne
erklærede sig i en nylig DI-rundspørge
enige i, at et styrket offentlig-privat
samarbejde kan være med til at forbedre opgavevaretagelsen.
Jeg håber – for kommunen, erhvervslivet og ikke mindst borgernes skyld
– at Tårnbys kommunalbestyrelse vil
bruge årets budgetforlig til at gøre de
ambitioner til virkelighed. Virksomhederne står klar til at bidrage!

Fald i naturgasforbruget
Forbruget af naturgas faldt med 30 pct. i
første halvår af 2022 sammenlignet med
samme periode året før, mens forbruget af
olie og kul steg med hhv. 19,4 pct. og 1,1 pct.
Det fremgår af Energistyrelsens kvartalsstatistik, som også viser, at især produktion
af strøm fra vindkraft og solenergi steg.
Energiforbrug steg i første halvår af 2022
med 1,7 pct. i forhold til samme periode året
før. I samme periode steg forbruget af olie,
vedvarende energi og kul med henholdsvis
19,4 pct., 3,7 pct. og 1,1 pct.

Mere vindkraft og solenergi
Produktionen af strøm fra de danske vindmøller var 28,5 pct. højere i første halvår af
2022 sammenlignet med året før på grund
af bedre vindforhold. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi,
mens el produceret på termiske kraftværker
(med biomasse, kul, gas og olie) også afstedkommer et konverteringstab.

Det bliver en dyrere billet!

Det bliver dyrere at køre uden gyldig billet
i bus og lokaltog på Sjælland. Mobilitetsselskabet Movia regulerer pr. 1. oktober i år
kontrolafgiften for kunder, der ikke har betalt for turen. Kontrolafgiften stiger til 1.000
kr. for voksne og 500 kr. for børn og hunde
uden billet. Priserne har ikke været reguleret siden 2011.
Kontrolafgiften har hidtil været 750 kr. for
voksne og 375 kr. for børn. Det er mere end
ti år siden, prisen er justeret.
Arriva har også hævet afgiften til 1.000
kroner. Midttrafik, Fynbus og Nordjyllands
Trafikselskab gør det fra 1. september i år.
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Palle Nissen – skraldemændenes far (1)
Palle har nok været en af de mest
elskede faglige personligheder i
skraldemændenes verden gennem
mange årtier. Han omtales af mange
som ’Far Palle’. Hvad han ikke har
været med til, er vist ikke værd at
snakke om - men der er så meget
andet at fortælle ...
Artiklen er venligst
stillet rådighed af 3F/Kastrup

Selv i dag – over 10 år efter at han
stoppede - er der skraldemænd, der
råber efter ham: ’Hej Palle, du er bare
den bedste tillidsmand, vi har haft…’
Han har nu ikke altid været skraldemand – vejen dertil gik ad snoede stier. Han har altid foretrukket udendørs
arbejde, og i slutningen af 60’erne fik
han arbejde som jord- og betonarbejder ude på Amagerforbrændingen, da
den blev opført.
Han var med til at bygge den høje
skorsten – i døgndrift og i 12 timers
vagtskifter. Støbearbejdet foregik
med en glideforskalling, der hele tiden blev ført opad, mens støbningen
stod på. Man må aldrig lade cementen
hærde – så holder det ikke sammen
mere, trods jernforstærkningen.
Dengang var der ingen egentlig
jord- og betonarbejder-uddannelse –
det foregik ved sidemandsoplæring.
Palle fulgte med hele vejen op, til
skorstenen stod færdig i over 120 meters højde.

Brobygger og tagdækker
Så kom han med i et sjak, der var med
til at bygge Dyssegårds Bro i Gentofte.
Palle havde nu fået så godt fat i arbejdet med jernbinding og støbearbejde,
at konduktøren bad ham om at blive
sjakbajs – og det blev han så trods sin
unge alder.
Da broarbejdet var færdigt, fik han
tilbud om at komme til Saudi Arabien
for at bygge dér, men det sagde han
ellers tak til, og det kan han da godt
ærgre sig lidt over idag.

Der var masser af uryddelige baggårde, da Palle startede som skraldemand i 1970 – og de tunge firkantede skraldebøtter (se th. for porten) var stadig i brug. Skraldebøtten vejede 27 kg tom og kunne sagtens veje op til 100 kg, når den
var fyldt med alskens tungt indhold, som jo slet ikke var reguleret dengang. Billedet her er fra Dagmarsgade i 1973.

Han fik nu arbejde som tagdækker
hos Phønix og var blandt andet med til
at lægge tag på Carlsbergs Store Tap
og Vestre Fængsel.
I 1970 fik han gennem en kammerat
arbejde som skraldemand. Også her
var der tale om sidemandsoplæring.
Reglen var, at man i de første 14 dage
skulle aflevere 5 kroner om dagen til
hver af de to ’gamle’ makkere for deres ekstra besvær som læremestre.
Virkeligheden var som regel, at pengene gik til en omgang bajere sammen med sjakket, når arbejdsdagen
var slut.

Første tillidshverv
Det varede ikke længe, før Palle blev
valgt som sikkerhedsrepræsentant,
som det jo hed dengang. Arbejdsforholdene var skrækkelige – i store dele

af København var skraldebøtterne stadig af galvaniseret jern og vejede 27
kg i tomvægt!
Mange steder var gennemgangene
til baggårdene alt for lave, så man ikke
kunne gå oprejst med de frygtelig tunge skraldebøtter på ryggen. Et sted var
højden kun 1,35 meter, så man måtte
kravle gennem kælderen på knæene
med jernbøtten på ryggen.

Brand i gaden
Tit kunne man komme ud for, at bøtten var helt fyldt med sod - så alt omkring blev sort, når man tømte den ud
på ladet på skraldevognen. Når gårdmændene vidste, at der skulle hentes
skrald, så tømte de også ovnene ud for
den allersidste aske – og der kunne tit
være gløder med.
Flere gange var Palle ude for, at der

gik ild i skraldet på ladet på vej ud til
forbrændingen – så kørte man gennem gaderne med store flammer og
røg væltende ud over omgivelserne.

En bagstikker til den
overvægtige
Da Palle startede i R98, (tidligere
Renholdningsselskabet af 1898, læg
mærke til at R er det 18. bogstav i alfabetet, så ’oversat’ hedder det stadig
1898) skulle man selv købe arbejdstøj og vaske det – og ligesådan med
handsker. Alt dette fik man langsomt
ændret på, ligesom på så meget af alt
det andet problematiske.
De tunge jernbøtter blev udskiftet med de lettere runde blikbøtter,
der dog rummede mere. De rullede
på ryggen, fordi de var runde i modsætning til de gamle firkantede – og
hvis et bladbud havde smidt hele sin
rutebeholdning i sådan én, var den
næsten ikke til at løfte.
Så måtte kollegaen give den en
’bagstikker’ dvs. løfte bøtten op på
ryggen af den anden, der så kunne
vakle afsted med den store vægt –
gennem lave porte, op ad snævre
trapper, for så endelig at løfte den op
og tømme den af på vognen.

På chokoladevognen
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Engang ringede Palles telefon derhjemme på en fridag. En arbejdsleder

Palle Nissen var med til at bygge
Amagerforbrændings høje skorsten
(tv. i foto) – i døgndrift og i 12
timers vagtskifter. Støbearbejdet
foregik med en glideforskalling,
der hele tiden blev ført opad, mens
støbningen stod på. Man må aldrig
lade cementen hærde – så holder
det ikke sammen mere, trods
jernforstærkningen. Foto: ARC

Palles tidlige liv – i små kår

Palle har altid været københavner. Han blev
født i på Østerbro i 1946 - hans far var arbejdsmand på en papfabrik. Palle fortæller,
at Ryesgade var Danmarks tættest befolkede
gade med baggårde og korridorlejligheder.
- Der var lokummer i gården. Jeg har aldrig
læst Anders And på lokum, for jeg skulle ned
fra 4. sal også om vinteren. Der var en flagermuslygte, for at det ikke skulle fryse til. Og
når natmændene kom og tømte, stod der ind
bad så mindeligt om hans
hjælp – bare én dag – der
manglede en mand, så situationen var desperat. Palle var
ikke ligefrem glad for den
tjans – det var med chokoladevognen, altså latrinvognen.
Dengang var der endnu en
del af det ældste København
med lokum i gården, og kolonihaverne og andre huse
’uden for nummer’ havde
ingen kloakering - så her gik
man på das og forrettede sin

imellem en bajer, for at de ikke skulle spilde,
fortæller Palle.
Så flyttede familien til Vesterbro. Lejligheden var på 45 m2 – også uden bad og med
lokum i gården, og med kakkelovn.
De var 3 brødre, som alle blev skraldemænd.
Når Palle kom hjem fra arbejde, måtte han stå
og etagevaske sig i den store zinkvask i køkkenet, mens mor stegte frikadeller.
Rigtigt bad kom man kun i, når moderen
havde vasket tøj i gruekedlen i vaskekælderen.

nødtørft på latrintønden.
Når den skulle tømmes,
hev man den ud af lokummet
og skruede et låg fast på - og
løftede den op på ladet til de
andre tønder. Så kørte man ud
til tømmecentralen og tømte
og spulede tønderne, så de
var klar til brug næste gang.
Det lugtede ikke ligefrem
af blomster, og Palle havde
selvfølgelig ikke erfaring med
håndteringen af arbejdet.
Han vidste ikke, at det gjaldt

om at trække sig godt tilbage,
når tønden blev grebet af
tømmeapparatet og væltet
ud, så han fik en mindre regnbyge af lort over sig ved den
første tønde. Ikke ligefrem et
herligt udgangspunkt at arbejde videre fra – ikke mindst
for makkeren, der skulle dele
førerhus med ham resten af
turen.

Palles anekdoter
Palle har selvfølgelig masser af gode
historier fra de mange år som skraldemand

Berømte strejkebrydere
Ved nogle af de større konflikter
forekom det, at der var strejkebrydere, der kørte gennem blokaderne
og tømte skrald. Det var tit chauffø-

rer fra vognmandsfirmaer ude i provinsen.
Palle fortæller, at så tog man et
foto af chaufføren og lavede plakater
med hans billede på - og kørte ud i
vognmandsfirmaets hjemby og satte
plakaterne op i Brugsen, på værtshuse og på lygtepæle.
Nu kunne folk i hans egen hjemby

Nogen har glemt noget
Tak for artiklerne angående høring
om kommende ændringer af parkeringsreglerne
Synes dog at I mangler at berøre et
væsentligt punkt, for hvad jeg gætter på er størstedelen af indbyggerne,
nemlig de voldsomme prisstigninger
for beboerlicens, medmindre jeg har
overset det.
Eksempelvis stiger min personlige
pris i Kastrup-zonen, fra 200.- til 800.-

Palle Nissen foran
3Fs salsindgang 2010.
Privatfoto.

Artiklen fortsættes
kommende udgave af Tårnby
Bladet.

årligt, det er 400
procent!
Hvad får jeg ekstra for de mange
penge, der kommer
jo ikke fire gange så
mange pladser til
mig... ;)
Mvh.
Bjarne Hansen

Klippet fra brevet fra kommunen:

se ham berømmet som usolidarisk
skruebrækker – og det var chaufføren som regel slet ikke glad for…

Rå, men hjertelig tone
Når et sjak manglede en ny skraldemand, blev det aldrig slået op – der
var altid tale om at nogen kendte nogen. Et par af sjakkene var helt præget af folk, der var døve, og som selvfølgelig kendte andre døve. De var
bomstærke og glimrende kollegaer.

Engang sad der 5 af dem ved et
bord i kantinen og gestikulerede ivrigt på døvesprog, da ’Lyse Ib’ kom
ind. Han sprang hen og slukkede
lyset i kantinen, mens han brølede:
’Nu kan det sgu være nok med al det
spektakel der…’
Der gik noget af et latterbrøl gennem kantinen, og der kom ikke noget
ballade ud af det - det blev taget med
stor humor – også fra de døve gutters
side.

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby
Kvindelige Gymnastikforening
begynder sin 68. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 6. september 2022
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 1. september 2022
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Ejendommen på Nøragersmindevej
34 ved Kulturzonen, hvor Amagerlands Kaninavlerforening havde til
huse, brændte i februar i år. Det gamle
hus stod ikke til at redde. Huset er revet ned.
Hvis huset skulle genopføres ville
forsikringen betale 3,2 mill, hvis Kommunen i stedet ønskede en kontantsum, ville man få 2 mill.
Kommunen har valgt det sidste

beløb, da bygningen ikke ville kunne
genopføres for det tilbudte beløb.
Kultur- og Fritidsudvalget foreslår,
at erstatningen blandt andet bruges
til renovering af legepladser på Kulturzonen, Pontonbro til Kastrup Kajakklub, handicapadgang til Kastrup
Søbad og seks boder til julemarkedet.
Bliver der penge i overskud, foreslås
flere boder til julemarkedet.
tsp

Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.: 28 97 35 75,
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk
Pris: 600 kr. for perioden
1. september 2022 – 30. april 2023
Se mere på www.ktkg.dk
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Boder for brand

Jagten på sandheden

Bregnø i 1970

Sommerblæst - erindringsprosa

En pumpe kan bruges i mange sammenhænge.
Eftermæle af Ole Nørskov

Klaus Thodsens seneste kriminalroman, Stormvarsel, er centreret om Bregnø, en fiktiv ø i
Vadehavet og samtlige personer er ligeledes fri
fantasi; men da Klaus Thodsen selv er opvokset
i Ribe /Mandø området, er der ingen tvivl om, at
hans kendskab til miljøet, orkaner og oversvømmelser stammer fra hans barndom

Gennem 50 år har man kunnet hygge sig med
Claus Grymers små hint om livet og fremtiden,
og fra 1990 også romaner og noveller ... mere
end 25 udgivelser ... godt gået

Anmeldelse af Ellen Margrethe Kokbøl

De to Cavlingpris-vindende journalister, Michael
og Kresten på Dagbladet vandt i sin tid prisen
for at grave en lyssky historie om insiderhandel i
en kendt dansk koncern frem. I kølvandet på den
opsigtsvækkende historie mistede de desværre
alting - også deres mangeårige venskab. Ved åbningen af et museum i Sønderjylland hos Pumpefabrikken Gering bliver de mildest talt frosset ud.
Ideen til museet hos den kendte Gering-familie
var at skabe et unikt rum som afspejler forholdet
mellem humanisme og teknologi.
Et telefonopkald ud af det blå vender fuldstændig op og ned på Michaels tilværelse, da hans gode
ven og kollega Kresten pludselig er gået bort. De
har dog ikke haft kontakt i over 20 år. Michael er
gift og har to voksne børn og er lidt af en flirt,
mens Kresten altid har boet alene og har haft det
svært med kvinder. Efter en henvendelse fra Krestens mor beslutter han sig for at se nærmere på
omstændighederne omkring hans død.
I Krestens lejlighed finder Michael en bunke
beviser på, at Kresten har forsøgt at finde frem til,
hvem der var den samlende figur bag de mange
aktieopkøb, ligesom han var i gang med at skrive
en bog om tyske ubåde og om de vrag, der blev
fundet i danske farvande efter 2. Verdenskrig.
Firmaet Gering leverede pumper både til danske
ubåde, men også til tyske koncentrationslejre.
Michael bliver kontaktet af den meget sensuelle
og forførende advokatfuldmægtig Sandra, der ivrigt opfordrer ham til at dykke ned i Krestens arbejde - og han er nem at lokke
Han er ved at sætte sin trygge hverdag over styr
og indser, at han er på sporet af en dødbringende
historie, der fører tilbage til 2. Verdenskrig. Handler det om insiderhandel eller pumper?
Eftermæle er Ole Nørskovs debut som forfatter,
han er uddannet journalist og bor i Tårnby. Krimien
er en kuldegysende god oplevelse, yderst velskrevet, ligesom forskellige områder og bydele er malende beskrevet, hvilket gør, at man trods tilbageholdt åndedræt hygger sig. Ser frem til 2’eren!
Eftermæle af Ole Nørskov er udgivet på forlaget
Grønning 1.
ISBN13: 9788773390979

20 TÅRNBY BLADET SEPTEMBER 2022

Det varede længe i år, før sommerfuglene dukkede op. Eller
sådan føltes det i hvert fald.
Sommerfugle hører sommeren til, selv om jeg synes. der
bliver færre og færre af dem
for hvert år, der går.
Jeg ser ved selvsyn, at sommerfuglelarverne æder både
storkenæb, rucola og nok også
meget andet, men jeg lader
dem æde det, for ellers kommer der ingen sommerfugle.
Og sommerfugle skal vi have.

Vi er på Bregnø i 1970, en lille vadehavsø med begrænset indbyggertal - hovedsagelig familier, der
har boet der gennem generation. Der er dog tilflyttet en familie fra fastlandet, som har anderledes
væremåde: påklædning (især kvinden med korte
skørter/store solbriller og andet dingel-dangel),
stort pengeforbrug og megen sladren; det giver
lokalt megen kiv og åbenlyse uenigheder.
En anden tilflyttet er ny lærer i den lille lokale
skole. Og trods stor skepsis fra forældrene trives
børnene fint i skolen, hvorved accepten af den nye
lærer øges. Lisbeth, teenagerdatter/enebarn fra en
af de større gårde på øen og Aksel, ældste søn fra
den tilflyttede familien Knudsen har fået et godt
øje til hinanden.
De to unge forsøger at mødes og lære hinanden
nærmere at kende.
Da Lisbeth en tidlig morgen findes myrdet i en
mudret sø på en fåremark, falder mistanken omgående på Aksel Knudsen, og fronterne på Bregnø
trækkes yderligere op.
Ja, en ulykke kommer sjældent alene, og kriminalkommissær Have fra Ribe kan ikke umiddelbart
rede trådene ud, selvom flere mistanker falder på
Aksel. Fronterne fra Bregnø bliver skarpere - der
må tilkaldes yderlig ekspertise . Men med årstiden
kommer også oversvømmelser, orkaner og varsel
om storm.
Personskildringerne og livet på den lille ø er meget beskrivende for handlingen i Stormvarsel. Foruden at være en god krimi er det socialrealistiske
plot flettet fint ind i hverdagslivet.
Stormvarsel anbefales på det varmeste. Og lad
os håbe på flere bøger med kriminalkommissær
Haves hyggelige, men nærgående opklaringsmetoder.
Klaus Thodsen: Stormvarsel. Udkommet på
forlaget Brændpunkt. Kan også købes som e-bog

Nu lå jeg og dasede i sommervarmen. Bogen blev
tungere og tungere, medens
livets lethed gav mig vinger.
Sommerfuglevinger. Rundt
om mig flagrede de gule sommerfugle lystigt op og ned,
frem og tilbage mellem blå
lavendler. Admiralerne satte
sig på roserne, de gule, de laksefarvede, de hvide, de stærkt
røde, de whiskyfarvede og
dem hvis både farve og duft
var overjordisk. Perlemorssommerfuglen var der med
sin gyldne farve og mørke
prikker – og kålsommerfug-

lene … farverne flød sammen
i en flydende farveaura og jeg
blev en sommerfugl.
Bump. Langt langt væk havde jeg hørt Bella miave. Hun
var blevet utålmodig og ville
gøre opmærksom på sig selv
og sin fangst. Hun landede på
min bog og min mave og blev
ukærligt fejet ned igen, for
hun kunne godt beholde sin
mus for sig selv.
Men det var ikke en mus
denne gang. Det var den
smukkeste lille fugl, brun- og
hvidmeleret, med et fint, let
krummet næb, en fugl jeg på

To sekunder
Den kønne pige med hunden
sagde et eller andet da hun passerede
og den halte var lige ved at tro ...
det var bare til hunden
smilede hun og forsvandt
bag et hjørne
lykken kan nå meget
på to sekunder
Som læser finder man helt sikkert en eller flere
små erindringsprosa’er, om livets store udfordringer og glæder - der kunne være fra din egen tankerække, måske også nogle som ikke sætter erindringer i gang lige i nuet ... men pyt.
En dag vil du nok smilende huske de små guldkorn fra Sommerblæst eller andet fra forfatterens
hånd - for eksempel:

Forståelse
Han lod sig falde i havnen
umiddelbart før VM i fodbold
så det må have været
alvorligt ment
Nu er vi selvfølgelig ikke alle til den sport, men
alligevel... God fornøjelse, lad os glæde os til de
følgende.
Claus Grymer: Sommerblæst. Udgivet 2022 på Forlaget Brændpunkt.
ISBN13: 9788794229623

det seneste havde set pile op
ad grantræet flere morgener
i træk. Dér lå den så, død. Jeg
tror, det var en træløber, men
jeg har ikke fugleforstand.
Det ene øjeblik er man i
himlen, det næste på jorden.
Men skaden var sket og det
nytter ikke at skælde Bella
ud. I stedet gik jeg ind og
lavede mig en kop kaffe for
at komme tilbage til virkeligheden, medens jeg kastede
et langt blik på bogen, der lå
på terrassen. Den måtte vente
til i morgen, når jeg igen ville
tage mit velfortjente efter-

Læsehest: Stig Løvenkrands

Den sidste rest af
sommer

Anmeldelse af Bitte Christensen

Anmelder Bitte Christensen

Det første indtryk er som vanligt den rolige, smukke dekorerede forside, der for mig giver forventning om Claus Grymers opfattelser og beskrivelser
af hverdagslivet.

middagshvil. Men den kan
sagtens vente, bogen, for den
er til evig tid – ‘Sommerfugledalen’ af Inger Christensen.
Læs den og bliv en sommerfugl.

Alenehed eller eremit 2

… kunne være betegnelse på levemåden hos
en del (måske mest mænd), der fravælger
såvel familien og venner - endog kærligheden.
Alligevel forstyrres de nu og da til raseri over
tingenes tilstand i hverdagen.

Denne delvise selvbiografiske bog ’Kære Andreas’ er skrevet af 70-årige psykolog Alex Madsen
Anmeldt af Bitte Christensen

Uden nærmere forklaring fornemmer man som
læser, at vores ældre mand forlader hjemmet og
konen, etablerer sig i en mindre lejlighed - og frabeder sig al kontakt til familie og venner. Konen
foreslår at gendanne parforholdet, hvilket ikke har
interesse og kort efter tager kvinden sit eget liv.
Der er gået mere end 10 år. Dagligdagen har fået
en fast rytme; med avislæsning, indkøb, lange gåture, ofte afsluttet med et stop på den lokale café
for en kop kaffe.
Avisen hentes rutinemæssigt i postkassen; men
en morgen er der tillige et brev med en lidt ubehjælpsom skrift og en afsenderadresse fra Andreas ... Det må være barnebarnet på ca. 12 år, som
der ikke har været kontakt med de sidste 10 år.
Brevet bliver åbnet - det er stilet til:
Kære morfar: Af brevets indhold fremgår, at Andreas har en opgave i skolen om at skrive et personligt brev.
Nu beder han sin morfar, om de kan skrive sammen, meget gerne om deres familieforhold og
hvorfor de ikke ses.
Brevet sætter tanker i gang om, hvordan mon
Andreas ser ud - ligner han mon sin mor? Brevet
bringer tiden med familien frem i erindringen,
både gode som dårlige minder, og gør én stresset.
Hvorfor ikke bare smide det i skraldespanden.
En lang brevudveksling går i gang mellem Andreas og morfar.
Det bliver en fast rutine at se efter post fra Andreas. Ved at kigge i morfars skuffe kan du også
læse med i brevene og finde, at der er behov for
kontakt og fortrolighed både for unge og gamle
sjæle.
Selvom vi bliver gamle og måske lidt småsære,
har du/vi behov for omverdenen og hinanden.

Den sødeste og kærligste
godnathistorie
MOR ved meget, men mormor ved næsten alt,
så derfor kære mormødre og farmødre: Det er
nu I skal komme på banen og læse for jeres børnebørn om den fortryllende enhjørning. Enhjørningen er et af de mere kendte fabeldyr og er
både et ædelt og venligsindet dyr
Anmeldelse af Ellen Margrethe Kokbøl

Hovedpersonen er en lille nysgerrig pige, der er på
besøg hos sin søde mormor, og lige før hun er ved
at falde i søvn, spørger hun ’hvad spiser enhjørninger’? Vi tages med på et vidunderligt eventyr, hvor
den lille pige møder lyserøde candyfloss, nuttede
muffins med ansigter og en masse fjollede softice
– og selvfølgelig smager hun på det hele.
For enden af en kæmperegnbue glitrer det med
det tryllestøv, som hendes nye venner har bedt
hende kigge efter. Hun svæver på en lyserød sky,
da hun pludselig ser den smukkeste enhjørning
foran sig …
Børnebogen, som er Mia Rasmussens velskrevne
debut, er en rigtig sød og hyggelig oplæsnings-/
godnathistorie, som samtidig gør opmærksom på
sunde spisevaner og at man aldrig skal give op.
Mias datter Melina har været hendes inspiration
med hendes mange spørgsmål og kærlighed til dyr
- og endnu en børnebog er snart klar til udgivelse.
Forfatteren er uddannet konditor og er en af vore
egne, idet hun bor på Vestamager med mand og
snart 3 børn.
Bogen er yndigt illustreret af Gonzalo Vento
og små størrelser vil elske at bladre i den igen og
igen. Bagerst i bogen er der 10 nemme og børnevenlige opskrifter. Så derfor til alle jer med små/
mellemstore børn: I ønskes nogle rare, underholdende oplæsninger samt herlige og udbytterige
timer i køkkenet.
Hvad spiser enhjørninger af Mia Ingenia udgivet på
Wadskjær Forlag
ISBN-13 9788794162296
ISBN-10 8794162298

Kære Andreas af Alex Madsen.
Udgivet 2022 på Forlaget Brændpunkt.

Kramer og de mange kraner

’Jeg er Københavner’ - skrevet af journalist
Niels Fried-Nielsen på baggrund samtaler med
Jens Kramer Mikkelsen, tidligere overborgmester i København og personer, som omgav ham
Anmeldelse af Terkel Spangsbo

Uagtet min personlige bopæl har jeg ikke kunnet
undgå at opleve, hvordan København, har ændret
sig og bygninger af allehånde slags er skudt op.
Men ikke mindst byggefeberen har præget udviklingen fra fallitbo til metropol med u-bane, som
også har været til gavn for borgere i Tårnby.
Der ligger en undertone fra opvæksten i socialt
boligbyggeri i et arbejderkvarter gennem de beslutninger, som Kramer var med til at få gennemført. Og der var ikke en trofast rose-gruppe bag
beslutningerne, men i det berømte bakspejl er der
flere positive røster end det modsatte om hans 15
år som overborgmester og de 14 år som direktør
for Ørestadsselskabet og By & Havn.
Politiske modstandere kommer også til orde.
Markant står Søren Pinds (V) fortælling om de to
valgperioder, han sad i Borgerrepræsentationen.
Hudløst ærligt tager Pind medejerskab til udviklingen i den første periode og lige så ærligt fortæller han om politiske chikaner i anden periode (fra
egen og Kramers side), som kun havde til formål at
genere og blokere for yderligere udvikling.
Et hæsligt billede, som forklarer meget i politik.
København er blevet en dyr by at bo i – det betyder, at stort set kun borgere med store indtægter eller koncerner og hoteller har råd til at flytte
ind i de arkitektonisk diskuterede klodser, og Kramer indrømmer da også, at ’det er jo ikke verdens
smukkeste byggeri, som er bygget på Kalvebod
Brygge’.
- Man kan jo ikke leve af at nyde livet ved havnebassinet. Erhvervsliv og arbejdspladser er forudsætning for alt det andet, siger Kramer i dag.
Enhver der har meninger om København vil få
god viden og fakta i denne bog. Er jeg selv i tvivl
om fornuften i politiske diskussioner genlæser jeg
afsnittene med Søren Pind. Sjældent har jeg læst
nogen, som sætter røven i klaskehøjde og slipper
fra det med respekt.
Jeg er københavner af Niels Frid-Nielsen
Politikens Forlag
ISBN 9788740071115

Bliv medarbejder på Tårnby Bladet
Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med
redaktør Terkel Spangsbo og hør, hvor dine interesser kan bruges.
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er blandt andet:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout

Vi får mange tilkendegivelser af, at Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil
fortsat gerne være det magasin, som samler information om først og
fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. Det gøres ikke
uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper
vægtes meget højt. Redaktøren er og har været
professionel journalist i mange år, bogholderi og
kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig,
så man bliver klogere og dygtigere.
Kontakt os på redaktionen@taarnbybladet.dk og 32 509 290
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Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,
så flere hænder og hoveder kan bruges

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene om
at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig velforsynet med lokalaviser og vi bringer her udvalgte citater, som vi finder vedkommende for vores læsere

Ingen betalingsparkering …

… i Dragør. Et flertal i Klima, By- og Erhvervsudvalget har indstillet at forvaltningen (stadig i Dragør)
stopper arbejdet med at indføre betalingsparkering.
Forvaltningen har fortalt politikerne, at kommunen
maksimalt må tjene 4,6 mill. på ordningen, som så
ovenikøbet skal bruges på parkeringsrelaterede aktiviteter som anlæg og vedligeholdelse af cykelstier.
Dragør Nyt nr. 33. 17. august 2022

Lyssignal

Det længe ventede lyssignal på Englandsvej v/ børnehaven lader vente på sig. Der er leveringstid - 6
uger - men så bør det også komme iflg. Borgmesteren. Man havde ikke taget højde for leveringstid,
men det må være op over!
Avisen 2770 9.aug. 2022

Mænner & fruentimmer

Det skal være slut med at hedde formand for evt.
udvalg. Det skal hedde forperson, det er ikke sådan det står, men meningen er god nok! Forslaget
er kommet frem hos et politisk forum om, at man
nu skal være kønsneutrale. Det var måske bedre at
kalde det gruppeleder!
Avisen 2770. 9.aug. 2022

Sund & Bælt vil betale kystsikring

Sund & Bælt har tilbudt at betale kystsikring på
Nordstranden. Der vil stadig være diskussioner om
anlæggets udformning, og om der skal skabes en
lagune, bygges dige til en 100 års- eller 10.000års hændelse. DE mange planer blev forelagt på et
yderst velbesøgt borgermøde – og vil yderligere
blive behandlet igen i oktober/november.
Dragør Nyt nr. 34. 24. august 2022.

Succes

Det var en succes, da Ed Sheeran gav koncert i Øresundsparken. Det forlyder, at koncerter eller lignende arrangementer kunne være en god ting. Dog
skal det ikke være hver og hver anden uge, men det
kan højne indsatsen. Der var ca. 160.000 gæster til
koncerterne og det kan sikkert også smitte af på de
mange caféer og restauranter, som blandt andet ligger i nærområdet.
Avisen 2770 9.aug.2022

Våde børnebibliotekarer

Børnebibliotekarerne i Dragør tabte et væddemål
med kommunens børn om, hvem der kunne læse
flest sider i sommerferien. 18 børn mødte op for at
indhøste præmien – at få lov til at kaste vandballoner på bibliotekarerne. Efter vandpjaskeriet hjalp
alle hinanden med at rydde op i vandballonsstumperne – og spise is.
Dragør Nyt nr. 34. 24. august 2022.

September og oktober 2022 tilbydes en
bred vifte af rundvisninger, foredrag,
koncerter og noget for børn

Syng med Højskolesangbogen
Sangaften med tidl. biskop Erik Norman Svendsen.
Onsdag 7. september kl. 17.30

Gadekunst på Amager
Rundt i byen med kunstner Rikke Severinsen - og
malebog med hjem.
Lørdag 10. september kl. 11.00

De unge og de tunge
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Bibliotekarerne fortæller i Traktørstedet om
litterære stjernestunder.
Tirsdag 13. september kl. 18.00 - 21.00

Den fjerde alder
Journalist Georg Julin giver sit bud på, hvordan
man kan forvalter de ekstra leveår.
Onsdag 14. september kl. 19.00

At gøre det umulige
Om Frederik Løchtes Wimbledon-triumf
Tirsdag 20. september kl. 19.00

Poul Banks: Ord på musikken
Musikeren fortæller, hvad der har formet ham.
Torsdag 22. september kl. 19.00

Arbejdet med udvidelse af Kastrup lufthavn station
vil betyde støjgener op til tre km væk i en periode
på to år fra arbejdets påbegyndelse i juni 2023.
A/S Øresund søger om dispensation fra de i forvejen lempede støj-grænser ved anlægsarbejde. De
største støjgener vil være i den første fase på ca. 14
uger, hvor der forbores og spunses. Det arbejde vil
vare til kl. 22 om aftenen og der kan forventes støj
på op til 85 dB hos de nærmestboende til Kastrup
station. Øvrige matrikler i en afstand af tre km vil
opleve støj over normal aftengrænse på 40 dB, ligesom natgrænsen på 35 dB forventes overskredet.
Teknisk udvalg behandler ansøgningen.
Avisen 2770 23. aug. 2022

Tidsbestilling

Kommunaldirektør Morten Winge tror, at der i forbindelse med evalueringen af systemet til obligatorisk tidsbestilling i forhold til MitID, kørekort m.m.
vil blive kigget på også at have en åben tid. Man vil
endvidere undersøge hos leverandøren af systemet,
om det i fremtiden vil kunne lade sig gøre at booke
flere ting på én gang og dermed få sammenhængende tider.
Avisen 2770 23. aug. 2023

Koncert med Brahms-trioen
Danmarksturneen slutter på Amager.
Søndag 25. september kl. 16.00

Søren Ulrik Thomsen

Ballonparken på Islands Brygge
Rundvisning ved Frede Norbrink.
Søndag 4. september kl. 13.00

Udvidelse af lufthavnsstationen

Efterår 2022

Spændende rejse i mere end 40 års forfatterskab.
Torsdag 29. september kl. 19.00 – 20.30

Vejrhanen ved Teater Pandora
For de 3-6-årige med deres voksne.
Lørdag 1. oktober kl. 11.00 – ca. 11.30

Taxafortællinger
Hør skuespiller Zeev Sevik Perl fortælle om, hvad
et bijob som taxachauffør kan føre til.
Onsdag 5. oktober kl. 19.00

En mørk og stormfuld aften
Skræklæsefest på Ørestad Bibliotek.
Torsdag 13. oktober kl. 18.30

Katrine Engbergs krimier
Politirapport startskud til Engbergs nyeste bog.
Torsdag 27. oktober kl. 19.00

De dødes dag – workshop
Kranier, knogler og kunstværk.
For børn fra 4 år med deres voksne.
Lørdag 29.oktober kl. 10.00 – ca. 13.00

På foreningens hjemmeside www.livisundby.dk kan der læses mere om de enkelte
arrangementer. Det trykte program kan fås i bibliotekerne.
Billetter købes på livisundby.dk eller på Billetto.dk (se de enkelte arrangementer).
Alle kan være med, priserne er normalt mellem gratis og 60 kr. – dog kun 30 kr. for
medlemmer.

Noget du kan prøve... eller opleve.

Prøv et instrument - kom til familiekoncert eller veteranbiltræf
September på Kulturzonen – Tårnby
Musikskole og Kulturhus

Kulturzonen byder på to gode familiearrangementer og
musikskolen inviterer til Åbent Hus

Tårnby Musikskole holder åbent hus
Undervisningen på musikskolen er kommet godt i gang
på Kulturzonen, Hovedbiblioteket og på kommunens
folkeskoler. Der er stadig plads til lidt flere, som har lyst
til at lære at spille eller synge.
Derfor holder musikskolen Åbent Hus på Kulturzonen
søndag 18. september kl. 11-14.
Her vil vi præsentere alle blæserinstrumenterne,
strygeinstrumenterne samt guitar og el-bas, Både elever, lærere og musikskolens ledelse vil være til stede til
en snak om at spille på musikskolen. I løbet af dagen
vil lærere og elever spille minikoncerter, du kan deltage
i en konkurrence, og det vil være muligt at prøve udvalgte instrumenter og tilmelde sig gratis prøvetimer på
de forskellige instrumenter.
Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.
Du kan læse mere om Tårnby Musikskoles undervisningstilbud på taarnbymusikskole.dk.

Kulturhuset

Det næste store arrangement i kulturhuset er det traditionsrige Veteranbiltræf, som afholdes i samarbejde
med ildsjælene i ’spark dæk kom sammen’. Traditionen
tro vil den store græsplæne bag Kulturzonen være
helt fyldt af sjove, skøre, flotte, smarte og i hvert fald
velholdte og skinnende veteranbiler i alle afskygninger. Der vil være levende musik med Engine Swingers,
kåring af dagens bil, tegnekonkurrence for børnene og
mulighed for at købe mad og drikke.
Det hele er gratis, og man kan bare kigge ind forbi
søndag 4. september i tidsrummet 11.30-15.30.

i den vestafrikanske kultur, har Moussa komponeret en
række sange om de forskellige figurer, som optræder i
filmen. Og med hans fantastiske evne for storytelling,
bliver både børn og voksne inviteret ind i et fortryllende
univers af eventyr, kombineret med autentiske afrikanske rytmer.
Koncerten retter sig mod børn på 3-9 år og deres
voksne. Billetter koster 25 kr. for børn til og med 12 år
og 50 kr. for voksne og kan bestilles på kulturzonen.
net.

Veteranbiltræf på Kulturzonen nu på søndag 4. september.

Et par uger senere, lørdag 24. september, er der
familiekoncert med bassist og sanger Moussa Diallo,
som sammen med sin trio spiller musikken fra filmen
om Cirkeline, Coco og deres rejse til Afrika. Med rødder

Til musikskolens åbent hus 18. september kan
du få lov at prøve fagotten og en hel række andre
blæse-, stryge- og strengeinstrumenter

Wanted !
Hvem har set 6 af
Amagerkattens 12 bronzemus,
der er blevet stjålet?

Fotograf: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub.

Kulturzonen er Tårnby Kommunes
kulturelle samlingspunkt med blandt
andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og
udendørsaktiviteter.
Kulturzonen er åben
Kulturhuset
Mandag-torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16
Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19

Kulturzonen: tlf. 3076 0335
E-mail: kulturzonen@taarnby.dk
Musikskolen: Telefon: 2029 3813
E-mail: musikskolen@taarnby.dk
www.kulturzonen.net
Administrationen kontaktes
Man. - fre. kl. 10-15
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Natten til mandag 13. juni blev 6 bronzemus stjålet fra Kastrupgårdsamlingens matrikel.
I oktober 2021 landede kunstprojektet Amagerkatten på Kastrupgårdsamlingen. Projektet er skabt af kunstner
Camilla Thorup (1976) ud fra devisen
’nok se – gerne røre og lege’. Det er altså en alternativ legeplads, der inviterer
til, at børn tager på skattejagt, tumler
på højen, hvor katten er placeret, eller
skaber sjove historier og rollespil omkring musene og katten.
Projektet består af selve Amagerkatten - den tokroppede kat - og 12
bronzemus i forskellige størrelser, der
inviterer til en sjov skattejagt rundt på
museets matrikel. Endelig rummer projektet 28 kampesten placeret i en cirkel
som en stor ’jorden er giftig-bane’ eller
et udendørs klasselokale bag museet.
Stencirklen er omgivet af en høj bøgehæk, som er medvirkende til at skabe
et fantastisk fint rum.

Kunstprojektet har været medvirkende til, at der er kommet flere børnefamilier, skoleklasser og institutioner på
Kastrupgårdsamlingen.
De 6 stjålne bronzemus er enten
skåret af eller hevet op fra de sten, de
var monteret på. Heldigvis er der ikke
sket noget med selve Amagerkatten og
projektets øvrige mus, så der er stadig
rig lejlighed til at kigge forbi museet og
lege og se på kunst inde på museet.
Tårnby Kommune er ikke i tvivl om,
at projektet skal reetableres efter tyveriet, og er i dialog med kunstneren om
et godt alternativ til bronze, som ikke er
så værdifuldt og attraktivt for tyve.

Familiekoncerten ’Cirkeline, Coco og deres rejse til
Afrika’ med Moussa Diallo og trio
lørdag 24. september.

Noget du selv kan gøre...

Bomb byen med blomster... og gør Tårnby vildere
Af Rikke Mortensen, Naturvejleder og biolog Tårnby Naturskole.

Vildere kommune
Konkurrencen om at få den ærefulde titel som Danmarks vildeste kommune er ved at være slut. Tårnby
kommune sluttede blandt de 20 bedste forslag.
Men fordi konkurrencen er slut, er det ikke det samme som, at Tårnbys indsats for at forbedre biodiversiteten i kommunen slutter.
At få forbedret biodiversitet er en årelang proces,
hvor kommunen fortsætter arbejdet med at give mere
plads til naturen og at finde mere biodiversitetsvenlige
plejemetoder til de grønne områder. Samtidig arbejder vi med at ændre vores syn på hvordan de grønne
områder skal se ud samt vores holdning til hvad der er
’vildt pænt og pænt vildt.’

Frøbomber – bomb byen med blomster
Naturskolen vil gerne opfordre alle børn og voksne i
Tårnby til at være med til at gøre kommunen endnu
pænere vild, og redskabet er frøbomber.
Frøbomber er en sjov og nem måde at være med
til at skabe lidt mere mangfoldighed, ved at lave små
’bomber’, fyldt med blomsterfrø.
De små næringsfyldte frøbomber kan spire og gro

alle vegne, når bare de får lidt regnvand.
Frøbomberne er sjove at lave og de virker! Frøbomber kan være med til at skabe et bedre plantemiljø og
et mere varieret dyreliv.
Lige nu er naturen klar til at få høstet frø, og det er
en oplagt mulighed at gå en tur og indsamle lokale frø
fra smukke og insekt-venlige blomster.

Opskrift
1. Bland ler, jord og masser af frø i en skål.
2. Tilsæt vand lidt efter lidt, indtil massen kan samles
og hverken er for klistret eller tør.
3. Tril massen til små frøbomber.
4. Brug frøbomberne med det samme, eller læg dem til
tørre på et viskestykke, eller i en æggebakke. Tør frøbomberne i mindst 24timer. Ved at tørre frøbomberne
forbliver frøene i dvale.
5. Når der er tegn på regn kan du tage dine frøbomber
med ud på tur - de er lette at transportere i en
æggebakke.
6. Affyr dine frøbomber!

HUSK Kast frøbomber med omtanke
Du kan kaste frøbomberne på steder, der trænger til
at blive forskønnet med blomster, mere dyreliv og lidt

En snak kan forandre meget
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Boblberg har sammen med Røde Kors valgt
at sætte ind mod ensomhed for at hjælpe
mennesker med at skabe nye sociale
relationer og fællesskaber på en digital
platform
Røde Kors og Boblberg har derfor oprettet et digitalt
tilbud til borgerne, hvor der er plads til store og små
samtaler. SnakSammen er et digitalt hjemmebesøg,
hvor frivillige fra Røde Kors sidder klar til at tage hånd
om dig og dine behov. SnakSammen er en digital snak
over video, hvor man kan tale om alt lige fra fælles
interesser, dagens begivenheder og nyheder til familie,
hverdagen, sværere og mere følsomme emner eller
noget helt andet. De frivillige samtalevenner er helt
almindelige mennesker – og selvom de hverken er rådgivere eller eksperter, lægger de hele hjertet i samtalen
med dig.

Vidste du, at:
• SnakSammen er udviklet af Røde Kors i samarbejde
med Boblberg
• SnakSammen og Boblberg er gratis at bruge

Sådan kommer du i gang
Book en tid:
1. Opret dig eller log ind på SnakSammen.dk
2. Indtast dit tlf. nr. i feltet øverst på siden
3. Vælg en af de ledige tider, som passer dig, og tryk
på ’Book’
Start samtalen:
1. Log ind eller vent på et samtalelink, som du får tilsendt 10 min. inden samtalen
2. Tryk på samtalelinket, når du får det tilsendt på sms
eller e-mail
3. Tryk på ’Start’, og samtalen er nu i gang
Se dine bookede tider:
1. På forsiden af SnakSammen kan du altid se dine
bookede tider
2. Tjek altid at dit tlf. nr. er korrekt

• SnakSammen både kan tilgås fra din PC, tablet eller
smartphone
• App’en Boblberg – Find fællesskaber kan findes til
gratis download i både App Store og Google Play

mere mangfoldighed.
Frøbomberne kan kastes, når du går eller cykler dig
en tur. Affyr frøbomberne på et sted hvor kuglerne lander direkte på jorden - det giver de bedste betingelser
for at frøene kan spire og gro.

Du kan f.eks. kaste dine frøbomber
• På områder der ikke dyrkes og holdes, hvor der ikke
slås græs eller høstes afgrøder
• Ved foden af by-træer og buske
• Langs stisystemer og hegn
• I vejkanter, midterrabatter og rundkørsler
• Langs hegn ved jernbane, S-tog og Metro
• I egen have, blomsterkrukker eller altankasser
HUSK Spørg altid om lov før du kaster dine frøbomber i
private haver og på privatejede, eller fredede
områder!

Sæson for frøbombning
Frøbomberne er bedst egnede til brug i foråret eller lige
nu i sensommeren, hvor frøene har gode vækstbetingelser. Hold øje med vejrudsigten, der må gerne være
melding om regn, for regn er perfekt i forhold til spiring
af dine frø.

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider:
Åbent fredag kl. 9-14.
Weekend kl. 10 - 16.

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er
udenfor, så prøv igen senere.
• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturformidling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over
bålsteder omkring naturcenter – man kan ikke reservere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og
start af ture

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.

Åbent lø - sø kl. 10-14.

Noget du kan prøve ude i naturen...

En nat i Naturpark Amager
Kom ud og oplev naturen by
night fem forskellige steder
fredag 9. september

Af Martin Kunzendorf, Naturpark Amager
Har du nogensinde set København fra en
luftballon? Eller fra kajak? Eller nærstuderet stjernehimlen over Kongelundsfortet eller spist dig igennem vores allesammens fælles spisekammer lige midt i
hovedstaden?
Det er nogle af de aktiviteter, som kan
opleves ved ’Nat i Naturpark Amager’.
Fra i alt fem forskellige områder af naturparkens mere end 3500 hektar, bliver
det denne aften og nat muligt at udforske naturen på helt unikke måder.
Fra Amager Fælled og Byskoven i
nord, over Pinseskoven og Birkeskoven
centralt i naturparken, til Kongelundsfortet og Dragørs maritime hus i syd.

Ballonfærd, motorbådssejlads
og natkikkerter
- Det er vores mål at vise naturparken
frem fra nogle anderledes vinkler end
dem, vi normalt kender, fortæller naturvejleder Jes Aagaard fra Naturstyrelsen,
der er blandt arrangørerne.
Selv for de brugere af naturparken,
som kender den rigtig godt, vil der blive
mulighed for at se ting, man aldrig før
har oplevet. Blandt andet gennem et antal nyindkøbte natkikkerter.
- Med disse særlige termiske spottere
kan man pludselig se en del af verden,
som ellers er uden for vores synsvidde,
siger Jes Aagaard og fortsætter:
- En anden mulighed er at stige til
vejrs og se naturparken fra luftballon
eller opleve den fra vandsiden fra motorbåd, kajak eller sup board.

AMAGER FÆLLED

kl. 17 - 22.15 Du kan sanke bær og
frugter og lave syltetøj af dem til pandekagerne. Eller du kan opleve lokning af
insekter med lys og sukker og gå på flagermustur med bat-detektor. Og du kan
se teaterforestillingen Bjowulf (af Det
Fortællende Teater, 70 min) kl. 20.00

BYSKOVEN:
Du kan blandt andet gå i den mobile
sauna, sanke urter, høre Rane Willerslev
fortælle og slå lejr i Fasanskoven.

OTTEHØJE I PINSESKOVEN
Du kan blandt andet se naturparken fra
luftballon, slå lejr, bage brød i gløder og
høre fortællinger og myter fra natten.
Eller du kan deltage i insektlokning med
natkikkert

KONGELUNDSFORTET
Du kan blandt andet lave mad på bål,
deltage i workshops om lejrliv og deltage
i laser games. Eller du kan kigge stjerner
fra fortets tårn og nat-øvandre på Amarminoen.

DET MARITIME HUS I DRAGØR
Du kan blandt andet prøve motorbådstur, havkajak, SUP, kano, krabberæs,
muslinger og meget andet sjovt! (Børn
og unge skal være sammen med voksne). Og du kan møde Dragør Ungdomsskole, Muslingerepublikken og Dragør
Naturvogtere.
Aktiviteterne begynder kl. 17 og foregår
ved Kongelundsfortet, Det Maritime Hus
i Dragør, Ottehøje i Pinseskoven, Byskoven og ’Krydset’ lige nord for De Tre Høje
på Amager Fælled.

Information og eventuelle ændringer
på: naturparkamager.dk og naturparkens Facebook: @naturparkamager

Udstillingscenter
Ved Diget 26-28
Åbent
søndage 13-16
og efter aftale
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Der er gratis
adgang til alle
udstillinger

Noget du kan gå til... og opleve.

Litteratur, håndværk, musik, film og naturvidenskab...
Efterårets arrangementsprogram og
kursuskatalog er landet.
Glæd dig til kreative
workshops, it-kurser,
børneteater, musik,
aktuelle foredrag og
meget, meget mere.
Hent programmet
på biblioteket eller se
det på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Fire skriveworkshops
ved Anna Arendse Thorsen

Vi fortsætter bibliotekets
skriveworkshops i efteråret
for både tidligere og nye
deltagere. Går du med en
forfatterdrøm i maven? Har
du et ufærdigt manuskript
liggende i skrivebordsskuffen? Ruger du på en romanidé? Eller har du bare lyst

til at skrive?
Så er der plads til dig i Skriveriet med vores skrivelærer, forfatter og debattør Anna Arendse Thorsen.
8. september + 6. oktober + 10. november + 8. december kl. 18-21, Tårnby Hovedbibliotek. Pris 125 kr.

Tøjbyttemarked

Tårnby Kommunebiblioteker og foreningen Kvinder i Tårnby
inviterer endnu engang til tøjbyttemarked på scenen foran
Tårnby bibliotek.

Medbring det tøj du ikke længere bruger, så det kan
gives videre, og tag det med hjem, som du kan bruge.
Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at du selv
medbringer tøj til markedet. Du må meget gerne bare
tage tøj med hjem. Vi arrangerer alt det medbragte tøj,
så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye
lækre fund til garderoben. Der kan medbringes tøj til
alle aldre og køn.
Kvinder i Tårnby er en frivillig forening, der blev dannet af en lille gruppe kvinder i 2016, med ønsket om at
starte en moderne husmoderforening.
3. september kl. 10 – 14, Tårnby Hovedbibliotek. Deltagelse er gratis.
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Hvad betyder et bæredygtigt liv?
Vi introducerer studiekredsens form og indhold og starter med en snak, hvor vi indkredser spørgsmålet: Hvad
gør et liv ’bæredygtigt’? Er det et individuelt begreb,
eller kan vi nå en fælles definition? Og kan vi virkelig
bidrage til et bæredygtigt liv ved at læse bøger og se
film?
Onsdag 14. september kl. 17-18.30, Tårnby hovedbibliotek

Natur, klima og et grønt liv
Det er umuligt at tale om et bæredygtigt liv uden at
tale om natur og klima. Denne onsdag er øremærket
en snak om klimakrise, forurening, naturterapi, vedvarende energi og lignende.
Onsdag 12. oktober kl. 17-18.30, hovedbiblioteket

i børnebiblioteket inviterer vi børn og forældre til at
klippe fisk.

Oktober: Sundhed og trivsel (verdensmål 3)
Vi kan kun være gode ved vores klode og medmennesker, hvis vi også selv har det godt. Derfor sætter vi fokus på den mentale sundhed. I udstillingerne finder du
inspiration, og ved oplæsningsarrangementer og skriveværksteder kan du blive klogere på, hvordan kreativitet
og læsning kan øge den mentale trivsel i hverdagen.

November: Bæredygtige byer og
lokalsamfund (verdensmål 11)
I uge 45 inviterer vi til Verdensmålsuge. I Rotunden vil
vi stille skarpt på hvilke bæredygtige tiltag, der allerede
findes i Tårnby. Vi viser film og i weekenden vil det
være muligt at prøve kræfter med vores verdensmålsspil og blive klogere på, hvad et sundt og bæredygtigt
samfund egentlig vil sige.

December: Ansvarligt forbrug og produktion
(verdensmål 12)
Hvis vi skal opfylde verdensmålene, kommer vi ikke
udenom at se nærmere på vores forbrug. Derfor holder Tårnby Kommunebiblioteker jul i genbrugets tegn.
I vores udstilling vil vi give inspiration til en jul med
genbrug.

Litteraturcafé anden tirsdag i måneden

Simple Living
Denne gang skal vi tale om Simple Living og om kunsten at leve det enkle liv, hvad end det drejer sig om
økonomi, gendyrkning, genbrug eller indretning.
Onsdag 9. november kl. 17-18.30, hovedbiblioteket

What’s in it for me og FN’s Verdensmål

Konceptet er enkelt:

Bogsalg

uddrag fra film og lytte til podcast mm. Vores fokus på
’Det bæredygtige liv’ er en del af Tårnby Kommunebibliotekers arbejde med at gøre FN’s Verdensmål til vores
alle sammens hverdagsmål.
Vi mødes anden onsdag i måneden fra september til
december kl. 17-18.30 på Hovedbiblioteket. Du tilmelder dig som udgangspunkt til hele rækken, men du er
også velkommen til at deltage i udvalgte onsdage. Vi
læser/ser/lytter ikke nødvendigvis til det samme, men
taler og diskuterer emnerne med baggrund i det, vi
hver især har læst.
Tilmeld dig senest 10. september med navn, telefonnummer og mailadresse til Trine Munk Ulleriks
tul.hb.bk@taarnby.dk

Hjælp os med at give
bibliotekets kasserede bøger en længere
levetid, ved vores
årlige bogsalg.

10. – 12. september i åbningstiden, Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang.

Tårnbys faglitterære Læsefællesskab

Vil du læse faglitteratur og blive klogere
på ’Det bæredygtige
liv’ sammen med os?
Deltag i Tårnbys
faglitterære læsekreds, hvor vi fire
onsdage i efteråret inviterer til bæredygtighedsstudiekreds. Vi vil beskæftige os med mange facetter af
’Det bæredygtige liv’, ved at læse bøger og artikler, se

Vores bæredygtighedsstudiekreds slutter med FN’s 17
Verdensmål: Hvad er verdensmålene for en størrelse?
Hvilken forskel gør verdensmålene overhovedet – og
hvordan kan vi derhjemme, på arbejdet og i familierne
gøre verdensmål til hverdagsmål og udleve budskaberne om bæredygtighed, ansvarlighed og mindre ulighed?
Onsdag 14. december kl. 17-18.30, hovedbiblioteket

Workshops om FN’s Verdensmål

Fra 26. september til
19. november inviterer
Tårnby Kommunebiblioteker dig, din familie, dine
venner og klassekammerater til at kæmpe for at
blive Verdensmålsmester
i Tårnby under mottoet
’Gør verdensmål til hverdagsmål’. Titlen opnår du ved
at løse 13 ud af 17 sjove og spændende verdensmålsopgaver. Det kan f.eks. være at lave måltider uden
madspild eller at opsamle regnvand. Hent dit aktivitetspas med adgang til opgaverne på biblioteket fra uge
39, og kom til diplom-overrækkelse på hovedbiblioteket
19. november. Aktiviteterne er målrettet børn og unge i
alle aldre samt deres voksne. Desuden sætter vi i løbet
af efteråret fokus på disse fire verdensmål:
14 Livet i havet
3 Sundhed og trivsel
11 Bæredygtige byer lokalsamfund
12 Ansvarlig produktion

September: Livet i havet (verdensmål 14)
Havets tilstand er afgørende for vores liv på jorden.
I Tårnby Kommune har vi meget kyst og derfor er
verdensmål nr. 14 særligt relevant for os. I vores verdensmålsudstilling i rotunden vil vi undersøge, hvad et
bæredygtigt havmiljø er og hvorfor det er vigtigt for os
at holde verdenshavene sunde. Ved aktivitetsbordene

Udvalget af bøger, vi fortæller om, skifter hver måned.
Du kan høre om både nye og gamle romaner, biografier
og aktuelle fagbøger.
Du er velkommen til at møde op og lytte, men vi håber også, du selv har lyst til at komme på banen med
meninger, spørgsmål og gode læseoplevelser som kan
bidrage til inspiration og læselyst.
Tirs. 13. sept. kl. 15–17, hovedbibliotek. Gratis billetter

En gåtur og en god historie

Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket. På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen
læser en historie højt.
Helene Filskov fra biblioteket møder jer kl. 14.00 ved
rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter.
Torsdag 15. september kl. 14 - 15.30, Tårnby hovedbibliotek. Fri adgang

Rockforum

Er du vild med rockmusik og at dele gode musikoplevelser med andre?
En gruppe af engagerede, lokale
musikelskere har taget initiativ
til et helt nyt forum for sammen
at dyrke rocken i dens forskellige
forgreninger. Nysgerrighed, begejstring og gensidig inspiration
er omdrejningspunktet, og deltagerne vælger selv temaer for de
enkelte aftener.
Temaerne annonceres løbende
på taarnbybib.dk.
3. torsdag i måneden kl. 18.30 – 20, Tårnby hovedbibliotek. Fri adgang
Yderligere info om Rock Forum hos bibliotekar Jacob
Tolstrup Christensen: jtc.hb.bk@taarnby.dk

Noget du kan blive klogere på ...
Årets klassiker: Karin Michaëlis
ved Johan Rosdahl

lærredet, lader man sine dybeste følelser komme til
udtryk.
Det kræver ikke særlige tegnefærdigheder at deltage, workshoppen er for alle, der ønsker at slappe af og
udtrykke sig kreativt. Biblioteket stiller alle materialer
til rådighed.
Underviser er den ukrainske billedkunstner Yana
Schevchenko. Yana har en billedskole i Ukraine, der
blandt andet tilbyder kunstterapi for børn og voksne.
Fredag 23. september kl. 16 – 18, Tårnby hovedbibliotek. Gratis billetter. Der tales engelsk, dansk, ukrainsk
og russisk. Større børn kan deltage med en voksen.

Hund i harmoni

Kender du Karin Michaëlis? Vi gætter på, at svaret er
nej, da hun er næsten glemt i dag. Men det er ved at
ændre sig. Karin Michaëlis er årets klassiker i 2022 og
mere aktuel end nogensinde. I aftenens foredrag kaster
forfatter og litterat Johan Rosdahl et tiltrængt lys på
hendes liv og forfatterskab.
Karin Michaëlis kæmpede for kvinders og børns rettigheder, for fred og mellemfolkelig forståelse og mod
alle slags overgreb og uretfærdighed. Hun havde et
kæmpe netværk blandt forfattere, kunstnere og politikere. Hun blev lyttet til og havde høj status i de kredse
hun færdedes i, men i dag er hun næsten glemt.
Mandag 19. september kl. 19 - 20.30, Tårnby hovedbibliotek. Billet 35 kr.

Læderarbejde for begyndere
ved Yevhen Khokhlov

Drømmer du om at
skabe noget med
dine hænder og
prøve kræfter med
kreativitet og kunsthåndværk? Kan du
godt lide følelsen af
naturlige materialer
og foretrækker du ting, som aldrig går af mode?
Nu kan du komme til workshop i læderarbejde for
begyndere, hvor du kan lære de basale trin i arbejdet
med læder. Du lærer at bruge de forskellige redskaber
og skaber noget til dig selv med dine egne hænder. Biblioteket stiller alle materialer til rådighed.
Underviser er kunsthåndværker Yevhen Khokhlov,
der har arbejdet professionelt med læder i mange år.
Se Yevhens kreationer på hans Instagram
https://www.instagram.com/hohlov.bags/
Fredag 16. september kl. 16–18, Hovedbibliotek. Gratis
billetter. Der tales engelsk, dansk, ukrainsk og russisk.

Fluid art workshop ved Yana Schevchenko

Fluid art er en ny
type abstrakt maleri,
hvor maling flyder
hen over lærredet og
skaber farveeffekter.
Fluid art afspejler
en persons indre
verden og den kaldes ofte en form for meditation. I
processen med at blande farver og anvende dem på

ved
hundeekspert
Karina Rasmussen
Når vi får hund, er
det ofte med en
forestilling om et nyt
familiemedlem, der
vil være til glæde for
hele familien. Måske
er der en forventning
om, at I skal gå lange hyggelige ture langs vandet, eller at I skal gå til hundetræning og have jeres specielle
hyggestunder her. Men det er ikke altid, det går som
forventet.
Karina Rasmussen fra Hundesprog.dk. fortæller
om, hvordan du får en glad, harmonisk og stressfri
hund. Hør hvad du kan gøre ved problemer som f.eks.
gøen og udfordringer med at være alene hjemme.
Mandag 26. september kl. 19 – 21, Vestamager bibliotek. Billet 35 kr.

Tårnby Dox

Se en række tankevækkende dokumentarfilm og del
oplevelsen med andre. Vi ser filmen sammen og diskuterer den bagefter.

Flugt
Dansk dokumentarfilm fra 2021. Instruktør: Jonas Poher Rasmussen.
Amin er 36 år, veluddannet og succesfuld
i sit karrierejob. Alt
kører. Men da hans
kæreste Kasper frier
til ham, gribes han af
angst for at give sig
hen. Ingen kender nemlig hele sandheden om Amins
fortid. Hvis Amin skal turde leve sit liv fuldt ud, må
han tage et endeligt opgør med dén hemmelighed, han
som barn fik ordre om aldrig at afsløre. En hemmelighed han har båret på i mere end 20 år. Opgøret med
fortiden sender Amin tilbage til en lykkelig barndom i
80’ernes Kabul i Afghanistan, hvor a-ha brager igennem
hans walkman, og hvor Jean Claude Van Damme hænger på drengeværelset i familiens hus. Men han sendes
også tilbage til den nådesløse borgerkrig, der forvandler
den trygge og kærlige hverdag til en krigszone og splitter hans familie til atomer. En krig, der sender 11-årige
Amin på en farefuld flugt, som først slutter fem år senere, da han ankommer helt alene til Danmark.
Tirsdag 27. september kl. 14 – 16, Tårnby hovedbibliotek. Gratis billetter

Naturens Uge er Danmarks Naturfredningsforenings og
Friluftsrådets årlige mærkedage for oplevelser i naturen
– og overalt i landet rykker børn og voksne udendørs
for at deltage i natur- og friluftsarrangementer.
I hverdagene 5. til 9. september skal flere end
138.000 børn ud i det fri i forbindelse med Naturens
Uge – heriblandt 545 børn fra skoler og dagtilbud i
Tårnby Kommune.
Årets tema er ’Naturen tæt på dig’, hvor der er lagt
op til, at de børnene skal på opdagelse i den natur, de
er omgivet af, men som de måske ikke tænker over i
bbark
hverdagen.

- computer for begyndere

Har du aldrig prøvet
at bruge en computer?
Føler du dig utryg
og lidt bagud i forhold til det digitale
samfund, men er du
samtidig nysgerrig for at se, hvad internettet giver af
muligheder? Så er dette kursus måske noget for dig.
Vi viser de helt basale ting, du skal vide; vi gennemgår tastaturet, øver i at bruge musen og viser, hvordan
du kommer på internettet.
Vestamager Bibliotek. 1. og 2. del:
Torsdage 29. september og 6. oktober kl. 10 – 12
Tårnby Hovedbibliotek. 1. og 2. del:
Fredage 30. september og 7. oktober kl. 10 - 12

Få tjek på feriebillederne

Vi viser, hvordan du overfører dine fotos fra digitalkamera, tablet eller smartphone til computeren og sikrer
dig med en backup, enten på en usb-nøgle eller i skyen
med programmet Google Fotos.
Vi gennemgår forskellige muligheder i Google Fotos
og viser enkle redigeringsværktøjer.
Tirsdag 27. september kl. 16 – 18, Hovedbiblioteket.

Naturvidenskab

Igen i år er det muligt at blive klogere på den naturvidenskabelige forskning netop nu, når vi en række tirsdage i efteråret livestreamer videnskabelige foredrag
fra hver en gren af naturvidenskaben.
Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men alle
kan være med uanset faglige forudsætninger. Aarhus
Universitet sender direkte foredrag om naturvidenskab i
mere end 50 byer, for flere tusinde tilhørere.
Foredragene begynder præcis kl. 19, så kom i god tid.

Jorden og livet - 3.800 mio. års spejling
Den jord vi lever på
i dag, er markant
anderledes end den,
der blev dannet for
4.500 millioner år
siden. Nu er vi mennesker i gang med at
ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.
Jorden blev dannet for 4.500 millioner år siden, sammen med resten af vores solsystem. Havene opstod
muligvis allerede inden for de første par hundrede millioner år, og snart spirede det tidligste liv frem. Vi har
ingen anelse om, hvornår livet opstod eller hvilke processer, der var i spil.
Foredrag ved professor i geologi Minik Rosing, GLOBE
Institute, Københavns Universitet.
Tirsdag 27. september kl. 19 – 21, Tårnby hovedbibliotek. Gratis billetter

Bibliotekernes åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag
kl. 8-20
Lørdag-søndag
kl. 9-16
Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag
kl. 9-19
Lørdag		
kl. 9-16
Søndag		
lukket

Biletter og info
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du købe
/ printe billetten online via taarnbybib.dk eller ved
personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på
Vestamager Bibliotek.

Foto: Ditte Valente

Ved arrangementer, som afvikles i samarbejde med
AOF, reserveres billetter på tlf. 3251
1495 (OBS telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 10-12) eller via www.
aof-amager.dk
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545 børn skal ud i den nære natur

Tænd for pc´en og kom på nettet

Se hvad andre har arbejdet med... og prøv selv noget nyt.

Gymnasieelever i kunstkonkurrence
Udstillingen er en censureret udstilling
med udvalgte kunstværker af uprøvede
gymnasieelever fra hele landet. Konceptet
er udviklet af kunstner John Kørner og
skal motivere unge til at interessere sig
for samtidskunst og det at være skabende
kunstner

Normalt vises der kun kunst af professionelle kunstnere
på de statsanerkendte kunstmuseer. Kørners Kunstkonkurrence er et vindue ind til kunstmuseerne for alle
landets gymnasieelever. Interessen for konkurrencen er
stigende, og i år har omtrent 700 gymnasieelever fra
almene og tekniske gymnasier i hele landet sendt deres
værker ind til den censurerede udstilling, som er en årligt tilbagevendende begivenhed.
Samtlige elever har skabt værker med afsæt i temaet
’Naturligvis’, og niveauet er højt. Naturligvis tematiserer bl.a. naturen, landskaber, køn og etnicitet. Temaet
lægger også op til en fortolkning af det unaturlige og
det kunstige, som kan opstå imellem mennesket og
naturen. Eleverne har fortolket temaet vidt forskelligt,
og udstillingen er en interessant anledning til at kigge
ind i unge menneskers billedsprog, referenceramme og
materialevalg. Værkerne spænder fra tegning, grafik og
video til skulptur, installation og fotografi.
Konceptet og udstillingen er opstået på initiativ af
kunstneren John Kørner i samarbejde med Billedkunstog Designlærerforeningen, Undervisningsministeriet,
Vejle Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen. De
deltagende værker er udvalgt af et panel bestående af
kunstner John Kørner og Trine Grøne fra Vejle Kunst-

museum, Fagkonsulent i billedkunst, design og design
& arkitektur Bonnie Bay Andersen, Formand for Billedkunst-og Designlærerforeningen Line Højgaard Porse og
Mette Sandhoff Mansa, museumsleder på Kastrupgårdsamlingen.

Udstillingen vises på Kastrupgårdsamlingen indtil 2.
oktober 2022.

Outdoor, Malmøtur og nye undervisningshold på UngTårnby
Vi har fået ny hjemmeside: ungtaarnby.dk
Ungdomsskolen slår dørene op til den nye sæson
mandag 12. september. Som noget nyt har vi i denne
sæson hold hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Vores program for den kommende sæson er klar på
hjemmesiden og alle vores hold samt rejser kan bookes
nu. Vi har adskillige weekendarrangementer i programmet, som forhåbentlig kan vække interesse hos de
unge i Tårnby Kommune fra 7. årgang og opad.

Vores første arrangementer
Outdoor-lørdag på Kongelundsfortet

Malmøtur
Tag med på en hyggelig éndagstur til Malmø. Her skal
vi opleve, hvad byen byder på og måske smage en
svensk delikatesse. Kom med - det bliver en tur med
hygge og fællesskab.
Hvornår: lørdag 24. september Kl. 10.00-18.00
Hvor: Vi mødes på Tårnby Station, nærmere info om
mødetid kommer senere i særskilt brev.
Pris: 150,-. Betales ved tilmelding på ungtaarnby.dk
til MobilePay 851400. Husk at skrive dit fulde navn +
Malmø i beskedfeltet.

Stand Up Paddle ∙ Silent Fit dans ∙ lasertag ∙ båltænding
∙ discgolf ∙ træklatring
DGI Storkøbenhavn og UngTårnby inviterer til OUTDOOR-lørdag på Kongeludsfortet i Dragør. Kom med til
en sjov og aktiv dag med aktiviteter, der fokuserer på
oplevelser, samarbejde og udfordringer. Find balancen
på Stand Up Paddle-boardet, dans dig glad med silent
fit, pløk din bedste ven i lasertag, bliv god til at tænde
bål, ram plet med frisbee og kom til tops med klatring.
Dygtige instruktører står klar til at instruere dig og
dine venner. I løbet af dagen kan du prøve tre ud af
seks mulige aktiviteter. Ved tilmelding vælger du de tre
aktiviteter, som du vil prøve på dagen.
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Vælg mellem:
•
•
•
•
•
•

Stand Up Paddle
Silent Fit dans
Lasertag
Båltænding
Discgolf
Træklatring

Alt udstyr stilles til rådighed. Medbring praktisk tøj og
sko, der gerne må blive beskidt/vådt. Medbring også
gerne skiftetøj og håndklæde, hvis du tilmelder dig aktivitet med Stand Up Paddle. Husk madpakke, snacks
og drikkedunk.
Arrangementet er gratis, men det kræver tilmelding
via vores hjemmeside: ungtaarnby.dk
Kongelundsfortet Lørdag 17. september kl. 10-14.

Husk - UngTårnbys
nye hjemmeside:
ungtaarnby.dk

September 2022

LOKALAFDELINGEN

·

AMAGER LANDEVEJ 71 TLF. 21 70 05 16
Kontortid: Hver tirsdag kl.10-15
www.Ældre Sagen Tårnby
aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
MobilePay: 35267

Ældre Sagen Tårnbys aktiviteter i 2022:

DIGITAL ARV er temaet i IT-caféen i september.
Du ved, at dit gode helbred og liv ikke varer evigt.
Hvorfor du bør overveje hvilken situation dine efterladte kan komme i. Dette f.eks. i forbindelse med
indholdet i din E-boks, dine mails, digitale
fotos, Facebook-profil og meget andet. Tirsdag
den 20. september ser vi på hvordan du kan sikre
din digitale arv til dine efterladte.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71
… det er gratis!

Opstart af Sorg- og Livsmodsgruppen
Sorg- og Livsmodsgruppen starter op igen den
29. august 2022 på biblioteket Kamillevej i lokale 1
fra kl. 15-16.30.
Når vi mister et menneske, vi har kendt og elsket,
rammes vi af sorg.
Sorg er ikke noget, der kan behandles, men den
bæres bedst i fællesskabet.
Har du mistet en, du holder af, får du mulighed for
at snakke om de svære følelser og udveksle erfaringer med andre i samme situation.
Har du lyst til at være med i gruppen, så ring til
Lissi Bak Pedersen tlf. 22 15 60 29 eller Ældre
Sagens kontor tlf. 21 70 05 16.

Hej bowlere
Den nye sæson starter den første uge i september,
onsdag og torsdag. Spillere fra sidste sæson og nye
spillere bedes venligst kontakte mig.
Mange hilsner
Annie Iversen 29 84 78 99
Iverannie@gmail.com

Det LOKALE NYHEDSBREV
Hvis man vil modtage vores LOKALE NYHEDSBREV – gå
ind på vores hjemmeside i linket forneden og giv oplysning
om medlemsnr. og email-adresse.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.Ældre Sagen Tårnby
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1. Badminton, Vestamagerhallen, onsdag og fredag kl.8-12 medlem
2. Besøgsvenner/Spisevenner/Gåvenner – kontakt kontoret
2170 0516 Ti.12-13 alle
3. Besøgsven til hjemmeboende demensramte - efter aftale med Bente
Olofsen,tlf. 2662 3421 alle
4. Billard, plejehjemmet Ugandavej, alle dage fra kl.10-16 medlem
5. Bisidder. Kontakt kontoret alle
6. Bowling, Bowlernes Bowlingcenter, Englandsvej, onsdag fra
kl.12-14, torsdag fra kl.12-13 medlem, egen betaling
7. Bridge, Ved Diget og i Postkassen, onsdag, torsdag og fredag
medlem
8. Cafe Livsglæde, demensramte og pårørende, Postkassen, tirsdag i
ulige uger kl.10 – efter aftale med Bente Olofsen, tlf. 2662 3421
alle
9. Cafe Rosen, pårørende til hjemmeboende psykisk syge, 1.onsdag
alle
10. Coaching, kontakt kontoret alle
11. Cykling, på Kalvebod Fælled, mandag kl.10.30. Bare mød op! alle
12. Dans/musik på plejehjemmene, efter aftale med Bente Olofsen,
tlf.2662 3421 alle
13. Danseundervisning, Squaredance, Tårnby Skoles festsal, onsdag fra
kl.14.30 -16 medlem
14. Fodbold for 60+ m/k, Vestamager Kunstbane, tirsdag kl.10 alle
15. IdeCafeen, ”sammen med andre”, Postkassen, hver anden mandag
lige uger kl.14 alle
16. It-Cafeen, Postkassen, tirsdag kl.14-16 alle
17. It-undervisning, Postkassen, kontakt kontoret alle
18. Kreativ Motion, Vandtårnet, onsdag kl.9.30-10.30 medlem
19. Krolf, Travbaneparken bag plejehjemmet Løjtegårdsvej, mandagtorsdag kl.10 medlem
20. Giv Livet Styrke, Skottegårdsskolen, lørdag kl. 9 medlem
21. Læsegruppe, nystarter alle
22. Læsevenner på Løjtegårdsskolen, efter aftale alle
23. Madlavning for Mænd, Korsvejensskole, torsdag kl.17 medlem
24. Petanque, Vestamagerhallen, torsdag kl.10 medlem
25. Poker, Postkassen, tirsdag kl.10-14 medlem
26. Skubbere på plejehjemmene (el sang/musik) efter aftale alle
27. Sorg-og Livsmodsgruppen for mennesker, der har mistet. Kontakt
Lissi Bak Pedersen tlf. 2215 6029 alle
28. StrikkeCafeen, Postkassen, tirsdag kl.13-15 alle
29. Svømning, Kastrup- og Vestamager Svømmehaller, tirsdag, torsdag
og fredag medlem
30. SøndagsCafeen, Postkassen, sidste søndag i hver måned kl.14 alle
31. Tirsdagsklubben med sang og musik, Postkassen, tirsdag kl.10 alle
32. Vandrehold, Kalvebod Fælled, fredag kl.10 alle
33. Vågetjenesten, hjælp til pårørende til døende, efter aftale med
kontoret alle
34. Whist, Postkassen, tirsdag kl.12 medlem
Kontoret er åbent tirsdage fra kl.10-15 (dog lukket i skolernes
ferier) tlf. 2170 0516 i Foreningscentret Postkassen, Amager
Landevej 71.
Hvis intet andet står, så kontakt kontoret - eller: Anne-Grethe
Kragerup, formand, tlf.2629 8016/ Susanne Nyberg, næstformand tlf. 2625 9071

Fra danser til præst
Det er i juli, at de fleste holder deres
sommerferie. Det hele går lidt i stå, og
byen bliver lidt roligere. Mange rejser væk
eller tager i sommerhus, og de udskiftes
af besøgende turister, der går rundt og
kigger på vores land og vores by med friske
nysgerrige øjne.
Vi bruger ferien til at lade op og rense
tavlen ren. For der er brug for at trække
stikket en gang imellem, når man har en
travl hverdag. Og efter sommerferien, så
starter vi op igen. Forhåbentlig er vi lidt
mere udhvilede og har fået nye indtryk. Det
er hvert år på sin vis en ny begyndelse - en
ny start.
For mig personligt har sommerferien i år
markeret overgangen til noget helt nyt.
Før jeg gik på ferie, sagde jeg farvel til
min gamle arbejdsplads og mine gode
kolleger der. Og nu her i midten af august
er jeg så startet på et nyt arbejde, nemlig
som sognepræst i Korsvejskirken. Jeg er
blevet ansat i et vikariat, mens sognepræst
Miriam Joensen er på barsel. Jeg startede
helt officielt i søndags den 21. august,
hvor jeg af provsten blev indsat ved en
indsættelsesgudstjeneste.
Jeg har glædet mig til at skulle starte, for
jeg fornemmer, at der er et godt og stærkt
fællesskab i Korsvejskirken. Og jeg håber, at
jeg i den periode hvor jeg skal være her, kan
være med til at bidrage positivt til kirken og
til fællesskabet her.
Jeg var tidligere ansat som sognepræst i
Egebæksvang Kirke i Espergærde. En fin lille

Aktiviteter - September
Konfirmandundervisning 2022 -23
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Konfirmationsforløbet indledes i
Korsvejskirken med en fællesgudstjeneste
tirsdag 6. september for Korsvejens skole
og Kastrupgårdsskolen. Her kan I mødes
med begge præster, Julie Aaboe og Anders
Christiansen, og stille spørgsmål om

kirke, der ligger smukt lige ud til Øresund.
Her har jeg været i to år, og det var mit
allerførste embede som sognepræst.
Jeg startede med at uddanne mig som teolog
i en moden alder efter en karriere inden
for teatret som koreograf og danser. Mit
karriereskifte skete i begyndelsen nok lidt
mere af nød end af lyst. For jeg har været
glad for at arbejde som danser og koreograf.
Men der begyndte at blive længere mellem
opgaverne, og det var derfor nødvendigt at
finde på noget nyt. Og det blev altså en ny
karrierevej som teolog og præst. I dag er jeg
kun glad for, at det blev sådan.
Det er særligt at gå i gang med noget så
anderledes så sent livet. Jeg var 49, da jeg
startede på teologistudiet sammen med en
hel masse friske unge studerende. Faktisk
havde jeg ikke beskæftiget mig med noget,
der var så bogligt, siden gymnasiet. Jeg blev
hurtigt grebet af studiet, men det var også
en stor omvæltning for mig at skulle sidde
stille og læse og skrive hele dagen. Jeg
havde jo igennem næsten 30 år kun arbejdet
med krop og bevægelse. Jeg slap da heller
ikke dansen helt, men lavede mine to sidste
store soloforestillinger, mens jeg læste
teologi.
I 2019 blev jeg færdig som cand.theol. og
i juni 2020 blev jeg ordineret i Helsingør
Domkirke af biskop Lise-Lotte Rebel. Det
har været noget af et spring at tage skiftet
fra de skrå brædder til prædikestolen. For
umiddelbart ligger dans og præstegerning
jo meget langt fra hinanden. Men så måske
undervisningsdage,
forløbet og selve
konfirmationen.
Tirsdag 6. september
kl. 17.00
Tilmelding til
konfirmandundervisning
foregår elektronisk
ved at scanne QR
koden til den relevante
skole eller via vores
hjemmeside www.korsvejskirken.dk

Gudstjenester
September				
Søndag
Tirsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Søndag

4.
6.
11.
15.
15.
18.
25.

Højmesse 12. s. e. trin. Matt. 12, 31-42
Morgensang
Højmesse 13. s. e. trin.Matt. 20, 20-28
Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus
Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé
Højmesse 14. s. e. trin.Joh. 5, 1-15
Høstgudstj.15. s. e. trin. Luk. 10, 38-42

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

Oktober				
Søndag

2. Højmesse - 16. s. e. trin.Joh. 11, 19-45

10.00
10.00
10.00
11.00
13.00
10.00
10.00

kl. 10.00

Julie Aaboe
Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Anders Christiansen
Anders Christiansen
Anders Christiansen
Julie Aaboe
Anders Christiansen

Julie Aaboe

alligevel ikke….
Foredrag: ’Fra danser til præst’. Torsdag
den 15. september kl. 19.00 vil jeg ved
en sogneaften i Korsvejskirken fortælle
om min vej fra danser til præst. Jeg vil
også til foredraget fortælle lidt om min
særlige interesse dels i økumenisk teologi,
og dels i den danske reformation, som har
været emnerne for mit speciale og min
bacheloropgave på teologistudiet.
Sognepræst
Anders Christiansen

Korsvejens skole ... og Kastrupgårdsskolen

Skal dit barn være minikonfirmand?
For børn, som går i 3. a og 3. b på
Kastrupgårdsskolen i skoleåret 2022/23
Synes du, at det er mere vedkommende end
nogensinde, i den tid vi lever i, at give de
kristne værdier og det som kristendommen
står for, videre til dit barn? Undervisningen
kommer til at ligge mandag lige efter
skoletid og vil vare ca. 1,5 time.
Første mødegang er 12. september.

Kontakt gerne minikonfirmandlærer Lone
Madsen på lone@korsvejskirken.dk eller
telefon 5273 9530, hvis du
og dit barn er interesseret i
tilbuddet eller vil høre mere
om det! Du kan tilmelde dit
barn ved at scanne QR koden.

Korsvejskirken
Sirgræsvej 81
2770 Kastrup
Tlf.: 32 51 74 24
Korsvejskirken.dk

’Nærvær og tid’ v. Rose Marie Tillisch

Når vi ved mere om
hvad demens er, kan
vi sammen forebygge
fordomme, angst og
isolation. Rose Marie
Tillisch fortæller
med mange konkrete
eksempler, så man kan
se for sig, hvad man
som medmenneske
kan gøre både i kirkelige rammer og i
hverdagen i øvrigt. Om alt det vi i kirken kan
hjælpe hinanden med, når nogle af dem vi
kender, bliver ramt af demens og når vi selv
rammes. Rose Marie Tillish er teolog og har
været præst i en årrække og har desuden
en baggrund som skuespiller og fortæller.
Hun har skrevet en bog om emnet med titlen
’Nærvær og tid’.
Korsvejstræf Onsdag 7. september kl. 14.00

Café Korsvej

Drop ind til en kop kaffe og en snak om stort
og småt med kendte og måske nye ansigter.
Alle er velkomne! Vært Lone Madsen.
Hver onsdag kl. 10 – 11 med begyndelse
onsdag 14. september

’Fra danser til præst’

v. sognepræst Anders Christiansen
Det kan lyde som
noget af et spring
at tage skiftet fra
de skrå brædder til
prædikestolen. For
umiddelbart ligger
dans og præstegerning
jo meget langt fra
hinanden. Men så
måske alligevel ikke.
Kom og mød Anders og
hør ham selv fortælle
om sin vej fra moderne
danser til sognepræst. Aftenen kommer også
at handle en del om økumenisk teologi og
om den danske reformation; emner som har
optaget Anders.
Denne sogneaften er den første i vores nye
koncept, hvor vi indleder aftenen med at
nyde et glas vin og et par lækre tapas til i
hinandens selskab.
Sogneaften Torsdag 15. september kl. 19.00

Sognepræst Julie Aaboe. Kbf.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk man-tors 10-11.
Fredag er fridag.

Konst. sognepræst Anders Christiansen
Tlf. 2912 2724 • ac@km.dk
Mandag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.
Kirkekontorets åbningstider:

Tenorsangeren Steen
Huttunen og pianisten
Kristian Rasmussen
opfører værker af
Vaughan Williams,
Maurice Ravel og
Gustav Mahler. Desuden
fremfører duoen et
par danske salmer
af den slags, som de fleste mennesker
nikker genkendende til og holder af. Efter
koncerten er der reception. Der er fri entre.
Lørdag 17. september kl. 14.00

Sommerudflugt til Stege og Nyord

I år går turen til Møn, hvor vi besøger
Danmarks Samlermuseum og spiser dejlig
flæskesteg med sprød svær og tilbehør. Til
dessert får vi citronfromage.
Derefter kører vi til den lille ø Nyord,
hvor en guide fortæller os om dette helt
specielle sted og om den ottekantede kirke,
som vi også besøger. Turen går tilbage til
Samlermuseet til kaffe/the og kringle.
Bussen afgår fra Korsvejskirken kl. 9.00 og vi
er tilbage kl. 18.oo
Prisen er 250 kr., der inkluderer alt pånær
drikkevarer. Tilmelding til kirkens kontor
eller via vores hjemmeside. Du kan også
scanne qr koden og komme direkte til
tilmeldingen. Senest 18. september.
De 250 kr. betales helst via mobilepay 48
761. skriv venligst ’skovtur’ som besked på
betalingen.
Lørdag 24. september kl.9.00 – 18.00

godt fra syltekrukken, et bundt radiser,
kartofler eller andet fra haven eller
butikken. Pengene fra auktionen går til
menighedsplejen.
Søndag 25. september kl. 11.00

Ulvetime – Børn, mad og kirke

Det er
svært at
være barn i
Afghanistan.
Det er også
svært at
være kristen.
Kom og hør
mere om
det! Vi samler også ind til et projekt, som
støtter udsatte afghanere. Hamida er fra
Afghanistan. Hun bor i Tårnby og kommer
og laver sit hjemlands retter til os i en
børnevenlig udgave. Andre lokale kvinder
med rødder i Afghanistan hjælper hende.
Arrangementets målgruppe er børn mellem
8 og 12 år og deres familier, men yngre og
ældre søskende og andre interesserede er
også velkomne!
Det er gratis at deltage! Hvis du og din
familie vil være med:
Send en mail til lone@korsvejskirken.dk
senest 25. september.
Værter er sognepræst Julie Aaboe og
børnemedarbejder Lone Madsen.
Torsdag 29. september kl. 16.30-18.45

Orgelrecital

Fredag 30. september kl. 17.00

Babysalmesang/babyrytmik i kirken

Høstauktion

– tag noget godt med fra køkkenhaven!
Efteråret er høsttid, og tid for
høstgudstjenester, og vi holder også i år
høstauktion efter gudstjenesten. Medbring
gerne en pose æbler fra haven, noget
Mandag-fredag kl.10-13
samt torsdag kl. 15-18
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508
korsvejens.sogn@km.dk
Kordegn:
Britt Marie Övermyr • bmo@ km.dk
Kordegnevikar:
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk
Sognemedhjælper: Lone Madsen.
Tlf. 6116 5509 • lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.
Menighedsrådsformand:

- Er du nybagt mor eller far?
Det er et tilbud til babyer mellem 2 og 10
måneder og deres mor/far eller en anden
tæt voksen.
I Korsvejskirken er tidspunktet mandag kl.
9.45 – 10.45. Det er gratis at deltage! Og
ganske uforpligtende at møde op og prøve
om det er noget for dig.
Kontakt gerne børnemedarbejder Lone
Madsen på lone@korsvejskirken.dk eller
telefon 5273 9530, hvis du er interesseret
eller vil høre mere om tilbuddet!

Stina Carlberg. Tlf. 6080 6900.
Kirketjener: Tlf. 6116 3336.
Træffes i kirken mandag-fredag kl. 8-12.
Johnny Løndorf johnny@korsvejskirken.dk
Peter Nielsen • peter@korsvejskirken.dk
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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Kontakt

Koncert med Steen Huttunen, sang

Tårnby Sogns Kirkeblad
PRÆSTER
Sognepræst
Karsten Møller Hansen
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende
21 75 10 30/kmha@km.dk
Træffets tirsdag, onsdag
og fredag kl. 10-11,
torsdag 17-18
____________________
Sognepræst
Ida Nielsen
32 50 41 86/idni@km.dk
Træffetid: Mandag og
onsdag kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18, samt
efter aftale
____________________
Sognepræst
Louise Husted
Rosenberg
30 46 08 86 / lrr@km.dk
Fri mandag
___________________
Kirkebil
Kirkebil bestilles senest
kl. 12 dagen før.
Kirkebil til søndag bestilles
senest fredag kl. 12
hos kordegn
Tine Hastrup Bendsen
tlf.: 32 50 41 95

___________________

FØLG TÅRNBY KIRKE på
facebook og
Instagram

Bøn er at gå med i
forandringens mulighed
”Det eneste konstante er forandringen!” Livet er en
bevægelse. Både en bevægelse i tiden; fortid, nutid
og fremtid, og en levende bevægelse i krop og natur.
Når vi ser på noget, der ikke bevæger sig, antager vi,
at det er livløst - dødt.
Jesus vender bevægelsens logik på hovedet, og
fortæller os om det evige liv. At der også er et liv
efter døden. Han dør, men ikke mere end at han går
– bevæger sig – i dødsriget. For så at opstå og vise
sig i livet igen på jorden. For derefter at stige til
himlen. Han viser os et andet livsvilkår, end denne
verden og tid, en evig bevægelse mellem alle sfærer.
Et evigt liv, i evig forandring!
Bøn er et sprog, der går ind i denne bevægelse
med evigheden.
Bønnen er paradoksal i den forstand, at dens
kerne ligger i dens uforanderlighed; at den Gud, som
man henvender sig til, altid er til stede og altid er
den samme, ligesom evigheden. Samtidig med, at
den bærer forandringens mulighed i tiden i sig. På
den måde er bønnen et udtryk for et møde med
Jesus, Gud og Helligånden, ja, Treenigheden selv som den der begynder, skaber og forandrer i en
uendelig foranderlighed, og samtidig den der
bevarer, opretholder og forbliver i en konstant
evighed. ”Det eneste konstante er forandringen
selv”.
Bønnens bevægelse er ikke rettet mod målet som
en konkret forandring i tid. Dermed ikke sagt, at vi
selvfølgelig også skal have lov til at be’ om en ledig
p-plads f.eks. Men essensen i bønnen er den
mulighed der bevæges af tro, håb og kærlighed, som
skaber forandringen, uden at der er en ydre årsag:

Bønnen frisætter dig fra at skulle magte
det umulige, og skaber en udefinerbar
forandring i den bevægelse, som den
sætter i gang hos den enkelte der be’r eller i den verden, eller i det menneske,
som der bedes for.
Det er bønnens begyndelse, der skaber
forandring – ikke dens endemål, for bønnen har ikke
et endemål! Den bevæger sig i evigheden, og
heroverfor forstår vi kun tiden. Og hvor bliver vi
skuffede og tvivlende, når bønnen ikke opfyldes i
vores egen tidshorisont. Men vi behøver ikke forstå
bønnens evighed, for at begynde den. Vi kan
begynde med et enkelt ord, et stille tak, et råb om
hjælp, og bevægelsen er sat i gang.
Louise Husted Rosenberg

TID TIL
KAFFEBØNNER

TID TIL BØNNER - PROGRAM - TID TIL KAFFE
7. sep. Bøn som tillid
- Troen på, at alt er godt

7. sep. Fællessang
- Organist Bo Andersen

Den første onsdag i måneden
kl.13.45

5. okt. Bønnens sprog
- Bønnens sprog er en
bevægelse, med evigheden

5. okt. Fællessang
- Organist Laura Daugule

2. nov. Bøn og Kærlighed
- Bønnens begyndelse

2. nov. Lær at lave
papirsblomster

7. dec. Bøn som forandringens
mulighed
- ”May i be this day, a
instrument of love and healing”

7. dec. Kransebinding
- Kirkegårdsleder Henrik
Schoubye

“Tid Til KaffeBønner” er en
meditativ bøns-gudstjeneste,
hvor vi undersøger bønnens
forandrende kraft med tiden.
Efterfølgende vil der være
kaffe, sang og samvær.
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Som en skabelse ud af ingenting -”Creatio ex
nihilo!” (Skabelse ud af intet). På den måde spejler
bønnen vores egen magtesløshed der, hvor vi ikke
kan skabe mere selv. Kun Gud kan skabe ud af intet,
og på den måde bærer bønnen Guds egen kraft i sig,
vi skal blot sige ordene, resten er Guds værk – det er
bønnens kraft!
Hvad enten bønnen er skabt af håbet om, at alting
må forblive godt, som det er, eller et håb om en
forandring der ender godt, så er bønnen altid båret af
et håb for det gode, og altså en kalden på
kærlighedens indgriben – altså et kald på Gud. Når
vi opdager vores egen magts begrænsninger i livet,
er det vidunderligt, at vi dog kan bevæge os ind i
bønnens bevægelse, og lade os nære af den
skaberkraft, der bevæger sig mellem alle livets
sfærer og med evigheden.

GUDSTJENESTER SEPTEMBER

taarnbykirke.dk

Højmesse
Højmesse - Tid Til KaffeBønner
Højmesse
Højmesse - Høstgudstjeneste
Højmesse

søndag
onsdag
søndag
søndag
søndag

4. september kl.10
7. september kl.13.45
11. september kl.10
18. september kl.10
25. september kl.10

Karsten Møller Hansen
Louise Husted Rosenberg
Ida Nielsen
Alle kirkens præster
Karsten Møller Hansen

SEPTEMBER 2022

Vi drømmer om, at vores smukke kirkegård bliver endnu smukkere.
Vi har brug for din hjælp! Som privat gravstedsejer er det vigtigt, at du vedligeholder dit gravsted.

5 gode råd til hvordan du gør dit gravsted efterårs- og vinterklar:

1
2
3
4
5

KONTAKT

Fjern ukrudt

Kirkekontor
Kordegn Tine Hastrup
Bendsen
Englandsvej 330,
2770 Kastrup
32 50 41 95/thbe@km.dk
Åbent: Man.-fre. kl. 9-13,
torsdag kl. 16-18
Personlig henvendelse efter
aftale.

Fjern ukrudt mindst én gang om måneden.

Fjern visne blade
Beskær buske og fjern knækkede og visne grene

Ikke alle buske skal beskæres om efteråret. Hold dig fra
frostfølsomme buske som roser, sommerfuglebusk og
syrisk rose (hibiscus). Disse beskæres ført i april. Alle
hække på Kirkegården klippes af gartnerne.

Plant nyt

“

Efteråret er det bedste tidspunkt til at plante stauder og
sætte løg. Når du har plantet, skal du huske at vande
direkte ned i plantehullet.

beskyt frostfølsomme planter

Har du frostfølsomme planter, kan du beskytte dem mod
frost ved at stikke grangrene rundt om dem.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE

Der er Gudstjeneste på Plejehjemmet Løjtegårdsvej,
torsdag den 8/9 kl. 10.30 ved sognepræst Louise
Husted Rosenberg.
Fredag den 30/9 er der Gudstjeneste og fællessang
på plejehjemmet på Irlandsvej i Oasen ved
sognepræst Ida Nielsen. Kl.10.15 er der fællessang
og kl. 10.45 til kl. 11.15. er der Gudstjeneste.

Du er velkommen til at kontakte Kirkegårdskontoret mellem kl. 11
og 13 i hverdagene. Kirkegårdsleder, Henrik Schoubye 32 50 57 98

“Vi ønsker os en kirkegård med masser
af stauder, buske og træer og så lidt
ukrudt som muligt. Vi er godt på vej,
men det kan blive bedre.”

FOR KONFIRMANDER
OG FORÆLDRE
Søndag den 11/9 er der introgudstjeneste for
konfirmander fra Nordregårdskolen og deres forældre.
Vi begynder med Gudstjeneste kl. 10, hvor
konfirmanderne medvirker.
Bagefter er der kaffe/sodavand i konfirmandstuerne.
Ida Nielsen

NETVÆRKSGRUPPE UNDER REGNBUEN
Vi mødes ca. 2 gange om måneden i forbindelse
med en aftengudstjeneste.
Alle der har tid og lyst til at være en del af et
socialt fællesskab er velkomne.Torsdag den 15/9
til aftengudstjeneste kl. 19.30, hvor temaet er
efterår. Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuerne. Du kan høre mere om
netværksgruppen ved henvendelse til Ida Nielsen
på 32504186 eller idni@km.dk.

Høstgudstjeneste
søndag den 18/9 kl.10
med kirkens præster.
Efter gudstjenesten er
der frokost i
konfirmandstuerne.

Walk & talk
Har du lyst til at få en
snak, eller trænger du til at
få rørt dig, så kom og vær
med.
Vi mødes hver tirsdag
kl. 11 ved Byparken ud for
vandtårnet.

Få mere information og tilmeld dit barn hos
Sognepræst Louise Husted Rosenberg på 30 46 08 86
eller lrr@km.dk

Dåbskludestrik

Babysalmesang

Vi mødes om mandagen
i lige uger i Mødestedet
mellem kl. 14-16.

Vi åbner op for
tilmelding til
Babysalmesang den
1. september.

Hvis du hellere vil sidde
derhjemme, kan du hente
garn og opskrifter i
samme tidsrum.

Du kan tilmelde dig via
kirkens hjemmeside.

Kirkegårdsleder
Henrik Schoubye
Kirkegårdskontoret
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk
Åbningstider:
man.-fre. kl.11-13

Organist
Laura Daugule
organist@taarnbykirke.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Marta Villaro Lassen
24 22 01 78/
kkmedarbejder@taarnbykirke.
dk

Menighedsrådsformand
Flemming Niemann Pedersen
32 52 06 03/
formand@taarnbykirke.dk
Træffetid: tirsdag 10-12

FDF KORSVEJEN mødes på
”Grunden” Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Mette Omega
Christensen,
mettec1985@gmail.com
Bestyrelsesformand:
Hanne Præst Pedersen,
happ1606@gmail.com
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Høstgudstjeneste

Under regnbuen er sorggrupper for børn i alderen
4 -9 år, der har mistet en forælder, bedsteforælder,
søskende eller én, som står dem nær. I sorggruppen vil
børnene kunne spejle deres sorg og deres følelser i
hinanden.
Sorggrupperne starter op den 15. september.

Kirketjenere
Mads Gravers Nielsen,
Jens Peter Kondrup Jepsen
21 66 70 30/
kirketjener@taarnbykirke.dk

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Den feminine kvindecirkel

Lyden af stilhed
Få en helt unik sanseoplevelse i lyd i Skelgårdskirkens smukke
kirkerum. Lyden af Stilhed ved Mayaya Schubert og Gert Bach
vil skabe et klangtæppe af lyde fra syngeskåle, krystalskåle,
sansula, vindspil, trommer medmere.
Kamilla Bugge vil supplere med det talte ord, der ligeledes bliver
en integreret del af lydlandskaberne.Intentionen er at skabe et
lydrum, hvor der bliver skabt plads til bøn, fordybelse, indre ro
og kropslig afspænding. Gratis adgang og ingen tilmelding
Mandag 12. september kl. 18.00

Drømmerejser for konfirmander & barnlige sjæle
En drømmerejse i vores
kirkerum, liggende på måtter, stole eller siddende med
tæpper og eventuelt øjenpuder.
Vi starter med at læse et
eventyr op, som belyser
temaet, og som vi alle kan
genkende i os selv.
Derefter guider præst Kamilla Bugge jer ned i det underbevidste til det indre landskab, hvor
visdommen og eventyrerne lever i evighedernes evighed. Denne
gudstjeneste er skabt på opfordring fra vores konfirmander.
De kærligst drømmehilsner Annelise & Kamilla
Torsdag 15. september 19.00-20.00
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Filmaften
Den rige aldrende sydstatsfrue
Miss Daisy er langt fra misshvem-som-helst og sætter bestemt
ikke sit lys under en skæppe. Hun
er stædig og kontant, og da hun
en dag kører galt i sin bil, beslutter hendes søn sig for at hyre en
chauffør til hende.
Tirsdag 13. september kl. 18.30

Et møde om skyggesider og
muligheden for reflektion
Præst Kamilla Bugge står for
at lede cirklen, og temaet er at
belyse skyggesider så vi kan
få mulighed for at få øje på os
selv.
Aftenen vil starte med en cirkel i kirkerummet 17.00 - ca.18.30
og efterfølgende middag.
Eventet er kun for kvinder og koster 125 kr. Prisen er inklusiv en
lille let middag bagefter med tid til snak og refleksion.
Tilmelding: Send en mail til kabu@km.dk
Tirsdag 4. oktober kl. 17.00

Udstilling
Kunstneren Iben Legind udstiller
sine fine værker i Skelgårdskirken i
september og oktober måned
Iben skriver: Jeg bliver inspireret
af arbejde med mange forskellige
materialer og farver, motivet kommer fra følelser og daglige indtryk.
Der ender som regel med en god
blanding af abstrakt og figurativ.
Der er fernisering søndag 4. september kl. 11:30-12:30

Fortælling om en
Caminovandring
Skelgårdskirkens aktivitetsudvalg står for en foredragsaften
om Caminovandring, hvor
Finn Brøndum fortæller om
pilgrimsvandringer i Spanien
og i Portugal, Hvorfor skulle
han gå Caminoen? Ja, han var nok aldrig kommet af sted på pilgrimsvandringen, hvis ikke han havde set Bertelsen på Caminoen, som blev vist som julekalender i 24 afsnit i december 2010.
Finn fortæller lidt om den historiske baggrund for Caminoen,
samt lidt gode råd til, hvad du skal have med på turen, og de ting
du skal undgå.
Han mødte mange spændende mennesker på sin tur, og han fortæller også nogle hændelser på turen, der ikke kan forklares.
Intet menneske, der har gået turen, er vendt tilbage som det
samme menneske, da de tog af sted. Et spændende foredrag hvor
tilhørerne får rig mulighed for at stille spørgsmål. Foredraget er
GRATIS, og Skelgårdskirken er vært ved en kop kaffe med brød.
Tirsdag 6. september kl.19:00 Varighed: 60-90 minutter.
Kirkekontor:
Daglig Leder: Helle Adelborg
Tlf.: 5122 8194
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,
2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 13.
Torsdag kl. 13-18.
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk
Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

FASTE AKTIVITETER

September måned i Skelgårdskirken:
Endelig blev håndværkerne færdige med renoveringen af vort kirkerum.
Alt er blevet rent og pænt, og kirkens personale har haft travlt med rengøre
alt, også stolene fik kærlig hånd, det siger vi tak for. Vi har allerede tage
kirkerummet i brug, og hvor er det dejligt at komme der igen og så med den
gode akustik. Skønt at være tilbage, selvom det alternative kirkerum også
fungerede. Kom selv og se resultatet.

Aktiviterer i september i Skelgårdskirken
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag

2.
4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
8.
11.
12.
13.
15.
15.
17.
18.
18.
19.
20.
21.
22.
25.

Kl. 18:00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 11.30
Kl. 19.30
Kl. 13.00
Kl. 19.00
Kl. 18.00
Kl. 10.00
Kl. 18.00
Kl.18.30
Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 11.30
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 19.30
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00

Spise sammen.
Højmesse v/Kamilla Bugge
Høst-/fællesgudstjeneste Amager Naturpark v/Annelise Mehlsen
Fernisering
Fortællekreds
Menighedsmøde ”At leve i nuet”
Flittige hænder
Foredrag: Caminoen
Træk vejret - et lys på åndedræt
Højmesse v/Kamilla Bugge
Aftengudstjeneste, Lyden af stilhed - meditationsgudtjeneste
Filmaften Driving Miss Daisy
Gudstjeneste på Plejehjemmet Ugandavej
Drømmerejser for konfirmander & barnelige sjæle
Dåbs- familiegudstjeneste v/Kamilla Bugge
Højmesse v/Karen Giødesen
Afskedsreception for Karen Giødesen
Menighedsmøde
Sangcafe
Menighedsrådsmøde
Den Blå Time
Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00
Børne- og juniorklub
Alle tirsdage kl. 16.15
Vandretur på fælleden
Alle torsdage kl. 14:00
Mødested Hilversumvej
Vel mødt indenfor i
Skelgårdskirken september
Følg med på kirkens
hjemmeside og facebookside
www.skelgaardskirken.dk
facebook/skelgårdskirken

Da vores sognepræst Karen
Giødesen fratræder
Skelgårdskirken bliver der
holdt en reception
i sideskibet.
Kl. 10 vil der være Højmesse
ved Karen Giødesen.
Søndag 18. september kl. 11

Træk vejret - et lys på åndedrættet
Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen
(kirkebogsførende)
Tlf.: 40 40 72 65,
ahm@km.dk
Poul Bo B. Sørensen (provst)
Tlf.: 29 12 35 15
pbbs@km.dk
Karen Giødesen
Tlf.: 51 22 82 23
kag@km.dk
Kamilla Bugge
Tlf.: 60 80 58 78
kabu@km.dk
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En aftenandagt med fokus på åndedrættet og den
energi og kraft det åbner op for.
Åndedrættet er ilt og dermed livets essens, og jeg
vil guide simple forskellige åndedrætsøvelser, og
det er ikke blot for at fordybe vores indåndinger,
for der ligger meget mere i det. Når vi lærer at
kontrollere vores åndedræt, involverer vi ikke
alene den fysiske krop og vores nervesystem,
men i lige så høj grad vores psyke og hjernes
aktivitet. Nogle gamle vismænd sagde, at fokus og praksis af åndedrættet er oplevelsen af det
største fællesskab med den kosmiske virkelighed, eller som vi kalder det i kirken - Gud.
Praktisk: Denne aftenandagt bliver en blanding mellem åndedrætsøvelser, guidet meditation og
lytten til afspændende klang og meditations musik. Alle kan være med.
Du er velkommen til at tage en måtte med og ligge ned undervejs.
Jeg glæder mig til at trække vejret sammen med jer
Arrangementet er ganske gratis. Skriv gerne til mig, hvis du ønsker at deltage på kabu@km.dk
Torsdag 8. september kl. 18.00:

Sognepræst Anne Louise
Nielsen (vikar)
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med
undtagelse den sidste
torsdag i måneden.
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes bedst
hverdage 10-11. Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf.: 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
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Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov,
bl.a. med julehjælp.
Bidrag modtages med tak,
og kan indbetales til Spar
Nord reg.nr. 6509 konto
3052994208

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7
2770 Kastrup

Den første Kastrup Kirke, som ses på det gamle
foto herover, stod færdig i 1884. Ombygningen i
1971-72 blev den største omvæltning i Kastrup
Kirkes historie.

Den nye kirke, som vi ser den i Kastruplundgade i
dag. Det er stort set kun fundament og ydermure,
der er bevaret fra den tidligere kirke.

50-års jubilæum for
den nye Kastrup Kirke
Lørdag d. 10. september kl. 12
Den 10. september 2022 er det 50 år siden, at Kastrup
Kirkes nye kirkerum blev indviet. Det markerer vi denne
lørdag, hvor vi først vil få et foredrag ved kirkens tidligere
mangeårige kordegn, Torben Nesjan, der vil fortælle om
baggrunden for ombygningen af kirken, hele processen
og om samarbejdet med kunstneren Svend Wiig Hansen
(foto th.), som efterfølgende udsmykkede hele rummet.
Derefter vil kunsthistoriker Mikael Wivel beskrive og
udlægge Svend Wiigs totaludsmykning, som er hans
eneste kirkeudsmykning og helt unik.
Vi slutter dagen af med orgelkoncert ved kirkens
organist, der vil spille musik fra 1970’erne, inspireret
af perioden for ombygningen og igangsættelse af
udsmykningen.
Der vil være lidt forfriskninger undervejs.
Foto: Heiner Lützen

Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid:
Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag

Den store altertavle i aluminiumsplader, der fylder hele
korvæggen, var færdig i 1974. Herefter fortsatte Svend
Wiig Hansen med at udsmykke resten af kirken.

Svend Wiig Hansen arbejder på
reliefferne, hvor han mejslede figurer ind i
aluminiumspladerne.

Forfatteraften med Kim Leine
Torsdag d. 15. september kl. 19
Kim Leine har siden sin forfatterdebut i 2007 med
romanen “Kalak” udgivet en lang række bøger
og tilsvarende modtaget en lang række priser og
anerkendelser.
I juni udgav han så første bind i en ny trilogi,
spionromanen “Karolines kærlighed”. Historien
foregår i Putins Rusland, men da Kim Leine
begyndte at arbejde på bogen for to år siden,
anede han selvfølgelig ikke, hvor brændende
aktuel den ville blive.
Kim Leine er født 1961 i Norge, barndomsårene
tilbragte han i bygden Seljord, hvor familien var
præget af deres tro som Jehovas Vidner. Han
kom til Danmark som 17-årig.
Efter en uddannelse som sygeplejerske arbejdede
han i 15 år i Grønland. I 2004 vendte han tilbage
til Danmark.
Kom og hør ham fortælle om den nye roman, sit
eget liv og det øvrige forfatterskab.
Vi byder på et glas vin og lidt snacks.

Kalender for
Kastrup Kirke
September 2022
Søndag d. 4. september
Kl. 10: Højmesse
Onsdag d. 7. september
Kl. 12: Andagt
Lørdag d. 10. september
Kl. 12: 50-års jubilæum for det
nye kirkerum
Søndag d. 11. september
Kl. 10: Højmesse
Onsdag d. 14. september
Kl. 12: Andagt
Torsdag d. 15. september
Kl. 19: Forfatteraften med Kim
Leine
Søndag d. 18. september
Kl. 10: Højmesse

Syng-dig-glad

Onsdag d. 21. september
Kl. 12: Andagt

Torsdag d. 22. september kl. 16

Torsdag d. 22. september
Kl. 16: Syng-dig-glad
Søndag d. 25. september
Kl. 10: Højmesse

Vi genoptager vores populære
fællessangseftermiddage,
Syng-dig-glad, i september.
Kastrup Kirkes organist,
Niels Henrik Jessen, står for
sangeftermiddagene, hvor vi først synger
sange valgt af Niels og bagefter sange valgt af
publikum.
Indimellem byder kirken på et glas.
Som hidtil finder Syng-dig-glad sted den
næstsidste torsdag i måneden, og vi fortsætter
hen over efteråret og vinteren.

Babysalmesang
Fredag d. 7. oktober kl. 10

Onsdag d. 28. september
Kl. 12: Andagt
Torsdag d. 29. september
Kl. 18: Menighedsrådsmøde

Følg Kastrup Kirke og læs mere
på
www.kastrup-kirke.dk,
Facebook og Instagram
Tilmeld dig kirkens digitale
nyhedsbrev på kirkens
hjemmeside. Det udkommer en
gang om måneden.
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Vi starter et nyt hold babysalmesang fredag
d. 7. oktober. Det er som altid kl. 10, hvor vi
mødes i kirkens våbenhus.
Babysalmesang er rytmik, musik og sang for
det lille barn og dets forældre. Musik har stor
betydning for et barn, og sang og musik er en
naturlig del af børns liv og udvikling.
Sammen skaber vi en dejlig stund med ro,
nærvær og begejstring. Vi bruger fagter og
dans, sæbebobler og tørklæder og andet,
der kan stimulere en baby.
Efter babysalmesangen, som varer ca. tre
kvarter, hygger vi os sammen med en kop
kaffe eller te.
Tilmelding til kommunikationsmedarbejder
Lene Trap-Lind på let@km.dk.

Frivilligheden hyldes
med en pris

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - September 2022

Tårnby Kommunes Frivillighedspris uddeles årligt på
Frivillig Fredag. Med æren
følger 5.000 kroner til det
frivillige arbejde

Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,kr) og fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Banko 2. september
Hygge - spil o.a. 7. september
Banko 9. september
Hygge - spil o.a. 14. september
Banko 16. september
Hygge - spil o.a. 21. september
Banko 23. september
Tøj dame 28. september kl. 10-12
Banko 30. september

Formålet med den årlige Frivillighedspris er at hylde og
anerkende de frivilliges store
engagement og indsats for at
skabe livskvalitet og glæde
for borgere i Tårnby Kommune.
Alle Tårnbyborgere, foreninger og organisationer kan
nominere kandidater inden
for alle typer af frivilligt arbejde til Frivillighedsprisen.
Det er en komité bestående
af borgmesteren, kommunens
frivillighedskoordinator,
en
repræsentant for Kultur- og
fritidsafdelingen, formanden
for Sundheds- og omsorgsudvalget og formanden for
Kultur- og fritidsudvalget,
der udvælger prismodtageren. Med prisen følger 5.000
kr. Prisen uddeles på Frivillig
Fredag, som altid falder på
sidste fredag i september i år
30. september.

• har styrket livskvalitet og
trivsel for en gruppe af mennesker
• har skabt mulighed for, at
borgere kan deltage i samfundslivet på lige fod med
øvrige borgere
• har gjort en forskel for udsatte grupper
• har ydet en særlig indsats til
gavn for ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge
• har skabt forhold, der kan
bidrage til en forøget livskvalitet; for eksempel gennem
hjælp og støtte, aktiviteter,
samvær og oplevelser
Eller er en inspirerende
person - er en ildsjæl
Selve arangementet foregår 30. september på Tårnby
Hovedbibliotek fra kl. 19-21,
med indgang fra kl. 18.30.
Hver forening kan tilmelde
to frivillige. Der er begrænset
antal pladser, så skynd jer at
tilmelde jer. Deadline er 15.
september, men kan være før,
hvis der ikke er flere billetter.
spanger

Frivillighedsprisen gives til
en person/gruppe, der ...
• har øget engagement og
virkelyst for individer og/eller
organisationer

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk
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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

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
OK-dag 1. september
Lars Grand synger 8. september
45års fødselsdag 15. september
OK dag 22. september
OK dag 22. september

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
Bordinghus er åben igen. Aktiviteter i september:
Åbent hus. Vi hygger med kaffe/kage samt en god
snak. Alle er velkomne/ingen tilmelding. Tirsdag og
fredag kl. 13.30 - 16.
Petanque. Nogle hyggelige timers samvær. Vi spiller
på hyggebasis. Hver torsdag kl. 15 - 17.
Åbent hus. Vi hygger. Alle er velkomne/ingen tilmelding. Søndag 11. kl. 13.30 - 16.
Intro for nye brugere. Har du aldrig besøgt Bordinghus, kan du kigge forbi til info om det selvkørende
pensionisthus. Du skal være bosat i Tårnby kommune
og være 60+. Mandag 19. kl. 11-12.
Fællesfrokost. Medbring egen madpakke og hyg dig
sammen med andre. Øl, sodavand, kaffe og kage sælges. Ingen tilmelding. Fredag 30. kl. 13.00 - 16.30

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Aktiviteter i september:
Ny kunstner, Jesper Bove spiller og synger; der er
lagt op til dans. Fredag 2. kl. 13.30 - 15.30
Information om Jammerbugten. Man. 5. kl. 13.30
Temadag på syværkstedet. Onsdag 7. kl. 10-12.30.
Skovtur til Odsherred. Torsdag 8. kl. 10 - 17.
Walk and Talk. Tirsdag 13. kl. 10.30 - 11.45.
Fællesspisning. Tirsdag 13. kl. 12.10.
Nørkledag. Onsdag 14. kl. 10 - 12.30
Bankospil. Torsdag 15. kl. 13.10 - 15.30
Saltlamper - hvad kan de gøre? Fre. 16. kl. 13.30-15.30
Abrahamsens Tøj. Torsdag 22. kl. 13 - 15.30
Foredrag med Brian Lange; tidligere faldskærmsjæger fortæller om sine 15 år i i Fremmedlegionen.
Fredag 23. kl. 13.30 - 15.30
5-dages tur til Jammerbugten 25. til 29. september
Ny kunstner, ’Thopper’. Fredag 30. kl. 13.30 - 15.30

2300 Kbh.S. Alle er velkomne, gratis uden tilmelding.
Intro til Samtalegruppe med Susanne Kalvåg. Onsdag
21. september kl. 19-21.

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161
1022. • Mødested i Postkassen, Amager Landevej 71.
Vi danser stadig med Amanda som instruktør, hver
onsdag fra kl. 13-14. Der er stadig plads til flere.
Klubarrangement med kaffe, brød, lotteri og sang
torsdag 29. september kl. 14. Postkassen.

Diabetes foreningen

Mere info på: jane@piasecki.dk eller på
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Foreningen deltager i Sundhedshusets Sundhedsuge
uge 41. Vi starter med stavgang mandag kl. 10 fra
parkeringspladsen Løjtegårdsvej 100, hvor vi har
ekstra stave med til dem, der gerne vil prøve dem.
Onsdag: morgenbord i Arkaden i Sundhedshuset og
torsdag: på Biblioteket fra kl. 11-13 med ’Test din
risiko’, brochurer, stave og en snak. Senere på dagen
(kl. 18.30-21.00) er vi medarrangør af et foredrag
med Anette Sams, der fortæller om maden og sukkerets samspil med din krop. Du vil få vigtig viden
om dig og din krop. Se de mange tilbud i programmet
for Sundhedsugen, når det udkommer.
Vi går stadig i Tårnby og Dragør med/uden stave.

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Foreløbig ingen aktiviteter.

Kræft-café

Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden onsdag hver måned kl. 16-18 minus juli, august og december. Et frirum for kræftramte og pårørende, hvor
man kan og må tale om alt. Også når det ikke handler
om kræft. Vi byder på et let traktement.

Café Livsglæde

Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige
uger kl. 10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende
demens-ramte og deres pårørende.
Caféen er åben!

Mænds Mødesteder

Villaen, Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarnby@gmail.com Kontakt Per Eilersen tlf. 4096 3795.
Fast mødedag hver torsdag kl. 16.

Dansk Blindesamfund

Bente Weinreich, kredsformand. tlf. 7024 0307.
www.blind.dk og taarnbynet.dk
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd holder klubmøder hver tirsdag bortset fra første tirsdag
i måneden kl. 13.30-16 i Skelgårdskirken. Hyggeligt
socialt samvær og underholdning eller ture. Frivillige
hjælpere til stede - det er muligt at få kørsel.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på larspeter-brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.

Netværkshuset

Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se aktiviteter på opslagstavlen i Pilehaven

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er
åbent for alle mellem 20 og 65 år.
Aktiviteter:Se facebook.netværkshuset.kastruplund

Hjernesagen Tårnby Dragør

Hjerteforeningen ... i København S.

Pensionisthuset Pilehaven

Cafémøder i Postkassen: Tilmelding til Lizzie Gylstoff,
6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 4785 iadel@stofanet.dk - www.hjernesagen.dk.
Cafémøde: Hjernegymnastik. 12. sept. kl. 14
Cafémøde: Konkurrence og frokost. 26. sept. kl.14.
Vi går på Hjertestien søndag 18. september. Start kl.
11 ved indgangen til Byparken ved vandtårnet.

Gigtforeningen

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver
tirsdag kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Bankospil 6. september
Cafémøde 13. september
Cafémøde 20. september - årsmøde husk tilmelding
Cafémøde 27. september - årsmøde husk tilmelding

Bedre Psykiatri

Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@bedrepsykiatri.dk
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63,

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien
på Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time.
Sommer-aften-gåture på Amager Fælled - hver onsdag kl.19.00. Til og med onsdag 28. september.
For alle ture: Start og slut: DR Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ Hjertevenlig fodbold i trygge
rammer for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12.
Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, tlf. 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben

Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Nomadland af Chloe Zhao. USA. 26. september

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 29.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Plaza Elite Cup kronet med fulde huse
850 ungdomsspillere på
Kastrup Boldklubs baner til
årets Crowne Plaza Elite Cup
INTERNATIONALT FODBOLD
FOR UNGE
I august gæstede flere end
850 ungdomsspillere Kastrup
Boldklubs baner til årets
Crowne Plaza Elite Cup. Efter
94 kampe kunne stævneledelsen lukke ned for årets
fodboldfest, der bød på flot
ungdomsfodbold og trak masser af fodboldglade publikummer til.
Med masser af solgte billetter var der fulde huse på
Kastrup Boldklubs baner på
Røllikevej.
Fodboldklubber
og akademier fra hele Europa
på både drenge- og pigesiden
var samlet til klubbens årlige
Elite Cup, der er et UEFA-godkendt invitationsstævne for
12-15-årige fodboldtalenter.
- Efter et par år i coronaens skygge, var det utroligt
dejligt igen at kunne byde
velkommen til klubber som
Tottenham, Atalanta og Nice,
fortæller Allan Knudsen fra
stævnets styregruppe.
- En del af den værdi, som

vores stævne leverer til de
deltagende hold, er muligheden for at møde modstandere,
der får en anden fodboldopdragelse og har en anden spillestil, end de er vant til. Og
heldigvis tyder årets resultater på, at de danske og skandinaviske hold ligger rigtig lunt
i svinget, når det handler om
fremtidens talenter, uddyber
han.

Danske hold i alle finaler
Mens finalen i U16-pigerækken var en ren dansk affære,
hvor Brøndby slog FC Nordsjælland Q, og Lyngby vandt
over FC Nordsjælland i kampen om pokalen i U14-drengerækken, var der svensk finaledeltagelse i både U13 og
U15 drengefinalerne. Søndag
eftermiddag var det derfor
Hammerbys U13-drenge, der
kunne løfte pokalen efter en
finalesejr over FC Helsingør,
mens IFK Gøteborgs U15drenge vandt deres finale
over AGF.
I U14-rækken for drenge
deltog A27, som er det lokale elitesamarbejde mellem boldklubberne i Tårnby,
Kastrup og Dragør. De lokale

drenge sluttede søndag af
med en 3-2 sejr over Silkeborg efter indledende kampe
mod svenske Djurgården, AGF
og de senere U14-rækkevindere fra FC Nordsjælland fredag og lørdag.

De frivillige
Crowne Plaza Elite Cup bliver
drevet og gennemført af frivillige kræfter i og omkring
Kastrup Boldklub. Og et eventuelt overskud fra stævnet går
tilbage til medlemmerne af

Borgmester, Allan S. Andersen, overrækker U15-pokalen til
IFK Gøteborgs anfører efter deres finalesejr på 4-1 over AGF.
Foto: Kastrup Boldklub

Kastrup Boldklub.
- Vores mange gæster fra
ind- og udland sætter stor
pris på den gode stemning,
som de mange frivillige skaber til stævnet. Gæsterne
føler sig godt taget imod og
oplever, at stævnet afvikles
topprofessionelt, fortæller en
smilende Allan Knudsen.

- Det kunne vi ikke gøre
uden de lokale frivillige og
vores sponsorer. Så en kæmpe
tak til dem. Både spillere, trænere og publikum vil meget
gerne komme igen. Faktisk
har vi allerede fået den første
forespørgsel på deltagelse i
2023-stævnet.
SH

om banerne. Måske har dette
bevirket den store tilgang til

Falkene i aktion på
beachvolleybanen i
Amager Strandpark. Foto:
Tårnfalkene

Falkenes vinger bærer fremad
Volleyball har stor fremgang
– Tårnbyfalkene har doblet
mange hold
VOLLEYBALL

Beachvolley i Amager
Strandpark
I løbet af sommeren har Tårnfalkene været på stranden og

Har du en
sports-historie
... som du synes skal
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores
sportsredaktør Søren Havemann
- Det er gratis
sporten@havemann.dk

træne for at holde sig i form.
Her har man måttet spille på
Amager Beachvolley Park i
Amager Strandpark i København, så vi ikke generede andre strandgæster med løbske
bolde og spillere.
Her har man ligeledes kunnet se, hvordan beachvolley
på de solrige dage er blevet
spillet hele sommeren fra
tidlig morgen til sen aften af
både rutinerede som nye spillere i alle aldre.
De ni faste baner er virkelig kommet i brug - med ventetid, men hvor alle brugere
fint har fundet ud af at deles

JESPERS LILLE ANEKDOTE
I 2009 var jeg til danmarksmesterskaberne i volleyball med
Sønderbro Skole, efter vi havde vundet københavnsmesterskabet. Vi havde fire dygtige rutinerede spillere, der alle spillede klubvolley og tre glade fodbolddrenge.
Vi sluttede desværre som nr. fire. Både dem som blev nr.
tre og nr. to havde ligeledes rutinerede volleyballspillere på
deres hold. Men skoleholdene, der vandt på både pige- og
drengesiden, havde ikke en eneste spiller, der spillede volleyball til daglig i en klub.
Til gengæld havde skolen fra Esbjerg åbnet idrætssalene
i alle frikvartererne på betingelse af, at der kun blev spillet
volleyball for at fremme teambuilding og styrke sammenholdet mellem deres elever.
Og det var altså imponerende nok til, at de blev danmarksmestre.

sporten, forklarer Jesper West
Danbo fra Tårnfalkene.
SH
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Til sæson 2022/2023 er der
tilmeldt hele 16 nye hold til
turneringen i Sjællands Volleyball-Kreds fordelt på seks
damehold, fem herrehold og
fem mixhold.
Hos Tårnfalkene, fortæller
Jesper West, har man også
mærket fremgangen. Til den
kommende turnering har vi
dobbelt så mange hold som i
seneste sæson. Falkene har nu
fire hold fordelt på to mixhold
og to damehold, der alle er
fyldt godt op. Det er før-

ste gang vi stiller med damehold til turneringen.
- Det er superherligt at
mærke den store fremgang i
volleyball efter Corona-pauserne. Vi kan dog også mærke,
at vi er meget pressede på
træningstider på Nordregårdsskolen, hvor klubben ellers har nogle super gode forhold med højt til loftet og et
rimeligt frirum rundt omkring
banen, siger Jesper West.
- Men der er altså kun en
bane i hver af de to haller.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Store talenter fødes i grus
Fire danmarksmesterskabs
medaljer til NTK-Amager
Tennisklub
Af Søren Havemann

TENNIS
Hen over sommeren er der afviklet danmarksmesterskaber
udendørs i tennis, hvor kampene spilles på grus og for
den lokale klub NTK-Amager
blev det til hele fire medaljer
fordelt på to spillere, fortæller Mette Greene fra NTK.
Guldmedaljen og dermed
også danmarksmesterskabet
stod Claus Hansen for, da
han i rækken 40+ vandt guld
i herredouble med sin doublemakker fra KB, og samtidig
sørgede han for at tage en flot
sølvmedalje i herresingle.
De to bronzemedaljer blev
vundet i herresingle og herredouble af Sebastian Kjølbye i
hans første år som U16 spiller.
Samlet er Sebastian nu num-

mer to på den danske rangliste for U16 spillere og blandt
de 50 bedste herrespillere i
Danmark.

Stolt og glad cheftræner
Klubbens cheftræner, Maciej
Wawrzyniak, er naturligvis
både glad og stolt over de to
spilleres resultater.
- Som træner glæder det
mig rigtig meget at se, hvordan de to spillere henholdsvis
udvikler sig og holder formen
ved lige. De træner ofte sammen, da de matcher hinanden
spillemæssigt, og aldersforskellen er heldigvis helt uden
betydning i den sammenhæng. I det hele taget gør vi
rigtig meget ud af at træne på
tværs af både alder og styrke
her i klubben, da det er med
til at give et stærkt sammenhold, siger cheftræneren.

Flere talenter på vej
NTK-Amager har i øvrigt flere

unge talenter på vej både på
herre- og damesiden, som det
bliver spændende at følge i
de kommende år, oplyser Maciej Wawrzyniak.
- Som med al anden sport
kræver det dog ikke kun en
masse timer på tennisbanen,
men også fysisk træning ved
siden af samt deltagelse i
stævner. Både Sebastian og
Claus har deltaget i adskillige
turneringer både i og udenfor
Danmark i løbet af det seneste år, og det er nødvendigt,
hvis man skal kunne spille
med på det niveau, de befinder sig på, slutter cheftræneren

Cheftræner Maciej
Wawrzyniak (th), Claus
Hansen og Sebastian
Kjølbye. Foto: NTK

TSK hold er igen på
isen. Foto: TSK

Is og medaljer går glat sammen
Nu starter en ny skøjtesæson - og TSK er klar til at
jagte nye rekorder
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KUNSTSKØJTELØB
Der var stor medaljeregn over
Tårnby Skøjteklub, TSK, med
hele 74 medaljer i seneste
sæson (tidligere rekord var 67
i 2019) og ikke nok med det,
klubben har også det største
antal konkurrence- og mesterskabshold i hele Danmark.
I FunSkate-konkurrence på
hjem-isen (for øvede og begyndere) blev det til en samlet
2.plads. Meget imponerende i
betragtning af, at klubben kun
har én isflade, hvor de fleste
andre skøjtehaller i Danmark
er privilegeret at have hele to
isflader.
Skøjteklubben har måtte
søge udenbys og -lands efter
is fra maj til august til klubbens eliteløbere. Skøjtelø-

berne har været i Rødovre og
for 7. år i træk i Prag. Her slog
de igen rekord ved at være
hele 32 deltagere, som valgte
at holde deres sommerferie
på skøjte-campen med deres
skøjtevenner.
TSK har deres normale
danske trænerteam med til
Prag. Der blev trænet intenst
3 gange på isen, og 1 gang
dans. Men det er ikke en helt
almindelig camp. For her gælder det i lige så høj grad om
at få et godt sammenhold og
have det sjovt med masser af
hygge som at træne.
Dette gælder lige fra fællesmiddag med 65 til spisning, pizzaaften på terrassen,
badeland med flere vandru-

Ny disciplin på skøjter?
Laserskydning for røde og
blå hold.

tsjebaner, ice crawl - hvor
man går til forskellige ishuse
og denne gang også til laserskydning - som var noget helt
ekstraordinært og en stor succes for både børn og voksne;
Desuden masser af sightseeing i den smukke hovedstad.

Lige på og start
Det bliver en hektisk start på
sæsonen for TSK´s elite og
træner, som skal have nykoreograferede
programmer
klar til HSK Cup i slutningen

af september. TSK sender et
rekordstort hold med hele
30 konkurrence- og mesterskabsløbere af sted, for at
jagte de mange medaljer.
TSK melder tre mesterskabsløbere klar til det første
stævne - Dansk Skøjte Unions
(DSU)
efterårskonkurrence.
Her håber TSK at få gode resultater med hjem fra tidligere danmarks- og sjællandsmestre, Nataly Pedersen,
Isabel R. Jensen og Annika
Skibby.
Der er masser at se frem til,
da TSK igen i samarbejde med
DSUs skal holde Sjællands
Cup og Sjællandsmesterskaberne i november. Her kan
man se alle de mange lokale
stjerner stille op på hjemmebane.
SH

Vikingerne tog til
Polen efter guld
VÆGTLØFTNING
Vikingerne begyndte sæsonen med at sende Emily
Lykke til Raszyn, en forstad
til Warszawa i Polen. Hun
skulle deltage i EM for ungdom og U15 løftere.
- Det blev til en hæderlig
fjerdeplads, fortæller Erling
Langtved fra AK Viking.
Samme sted en uge senere var Amanda Obel Rosendahl og hendes to sekundanter Freja Rosendahl og
Victoria Rosendahl til EM for
masters. Det er løftere fra
35 år og op til 85 år.
- Amanda løftede i klassen 60-64 år og minsandten
om ikke det gav en guldmedalje og et europamesterskab, så nu kan hun
både kalde sig europamester og verdensmester, siger
Erling Langtved.
SH

Dansk Skoleidræt. Johnny Anthon Wichmann

Ingen kan løfte ’Bevægelse i Skolen’ alene

Speed pokal-vindere
Rugby klubben speed trak det længste strå
i en intens pokalfinale mod Frederiksberg
Rugby Klub
Af Søren Havemann

MESTERSKAB
- Vi vandt sgu pokalen. Det er kæmpestort!
fortæller Jeppe Maagaard Holm fra Speed.
Kampen endte 17-14 til Speed, men i de
sidste ti minutter var det nærmest ikke til at
kigge på kampen for tilskuerne, så spændende
var det.
RK Speed vandt lørdag (uge 34) pokalturneringen i rugby efter en hård duel mod Frederiksberg Rugby Klub, der var neglebidende
spændende til det sidste.
Speed dominerede første halvleg, som holdet vandt 10-0. I anden halvleg skruede Frederiksberg op for intensiteten.
Speed vandt også pokalturneringen i 2017.

Der var et sjældent liv på tilskuerpladserne,
som havde fået både inddækning og niveauopstilling. Foto: Dansk Rugby Union/PR.

- Vi har mange gange måttet se os slået af
Frederiksberg efter tætte kampe. Nu vandt vi
endelig, og hvilket tidspunkt at gøre det på.
Jeg er meget stolt af holdet. Det vat en kæmpe
mandfolkeindsats fra alle mand, fortæller anfører Nicklas Tell.

Pokalturneringen tilbage efter coronaen
Pokalturneringen under Danmarks Rugby Union er tilbage efter en lang pandemi-pause og
det er den første finale siden 2019.
Det blev et brag af en finale, da det var landets pt. stærkeste hold, der tørnede sammen
i Tårnby.
Finalen blev spillet hos Rugbyklubben
Speed i Travbaneparken ved Løjtegårdsvej.

57 deltagere fra folketingspolitikere til skoleelever har
en samlet indstilling til bedre idræt i skolerne
DANSK SKOLEIDRÆT: Hvis ’Bevægelse i Skolen’-programmet skal lykkes, er det vigtigt, at alle aktører er med. Det
understreger ny stor ekspertundersøgelse fra Praksiscenter
for Idræt og Bevægelse i Skolen under Dansk Skoleidræt,
som har involveret hele det samlede skolesystem fra skoleelever til folketingspolitikere.
Elever og forældre, lærere og skoleledere, kommuner og
politikere, uddannelsesinstitutioner og idrætsorganisationer. Det er blot nogle af de centrale aktører, som skal involveres og engageres for at få ambitionen om mere og bedre
bevægelse i skolen indfriet.
Panelet har behandlet mere end 160 faktorer af mulig
betydning, som de rangerede og prioriterede i en såkaldt
Delphi-proces.
Kilde: Dansk Skoleidræt

Link til pjecen om
Lokalforeningspuljer.

Hvis du vil se hvordan pengene i
lokalforeningspuljen (se artikel
tv.) er brugt og om der er inspiration til din egen forening, så kopier følgende link.
https://via.ritzau.dk/data/
attachments/00379/63bdc0740151-469a-93a1-f8d9a29d61c9.
pdf
Pjecen er på bare 11 sider, men der kan være penge i at se
nærmere på, hvem og hvordan pengene er fordelt.

Nogen penge bruger de da på idræt

Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune har landet en aftale om at uddele knap 17 millioner kroner fra
kommunens klubhuspulje til renovering og opgradering af
en række idræts- og foreningsfaciliteter i København.

På Amager vil følgende få del i puljemidlerne:
• Badmintonklubben af 1937 får ca. 3,5 million til renovering af hallens tag, gulv og fundament samt til energioptimering.
• Sundby Boldklub får ca. 800.000 til renovering af omklædningsrum, toiletter, radiatorer samt til terrasseudvidelse.
• Ørestad IF får ca. 800.000 til container-by i Ørestaden.
• Spejderforeningen Robin Hood Trop DGS får ca. 300.000
til indlæggelse af kloak samt udbygning af hytte med indendørs toilet.
• Boldklubben 1908 får 200.000 til aktivering af klubhusets
have.
Kilde: AmagerLIV 17. aug. 2022

Padel har potentiale

Lokalforeningspuljerne
(se
link i notespalten th.) har i
perioden 2018-2021 bevilget og udbetalt 283 millioner
kroner til foreninger i alle landets kommuner. Midlerne har
skabt aktivitet, udvikling og
glæde i et utal af lokalsamfund.
I de første fire år med lo-

kalforeningspuljerne er der
blevet godkendt og udbetalt
i alt 12.183 bevilliger for 283
millioner kroner.
Det er foreningslivets hovedorganisationer, som har
fordelt midlerne på baggrund
af ansøgninger. Midlerne er
blandt andet gået til indkøb
af rekvisitter, etablering af faciliteter, rekruttering af medlemmer, afvikling af events og
afholdelse af sociale arrangementer.

Der er udbetalt støtte til
foreninger i samtlige danske
kommuner, og der er brugt
meget få midler på administration. Lokalforeningspuljerne betyder, at der med
kort varsel kan støttes op om
foreningernes gode idéer og
deres ønsker om at skabe aktivitet i lokalsamfundene.
SH
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Penge til de hurtige idéer
Foreningspuljer har skabt
aktivitet i lokalsamfund for
283 millioner kroner

Der sker ikke så ofte, at en ny idrætsgren lander i Danmark
og tager os med storm, men padel tennis – eller bare padel –
er godt på vej. Og med lidt held så kommer padel i den fine
gruppe af aktiviteter, som dyrkes af mere end 1 procent af
befolkningen – atså godt 50.000.
Et tilgængeligt socialt holdspil er en sjældenhed blandt
idrætsbooms. Padel har potentialet til at blive en stor idræt
og være noget, vi dyrker og taler om på dansk – også om
10 år.
Padel er så at sige startet på spansk i Mexico for cirka 50
år siden. Det spilles i en del lande i Sydamerika og kom til
Europa via Spanien, hvor aktiviteten har været populær i en
del år.
Nu ser vi padel kravle nordpå i Europa, og lande som Holland og Sverige har de seneste år oplevet padel som en
meget hurtigt voksende idræt. Nu kan vi så også sige padel
på dansk.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.

2 nætter fra 1.149,4 nætter fra 1.999,5 nætter fra 2.399,-

2 børn med rabat

Bo i hjertet af Bremen
ACHAT Hotel Bremen City HHHH i Nordtyskland

Lad dig imponere af Bremens storhed – byen er en perfekt destination til en weekend eller miniferie,
hvor I virkelig kan udforske alle
metropolens seværdigheder! Historisk set var Bremen en af de
førende hansestæder, da der blev
samlet en stor formue blandt de
fremmeste købmænd, og pengene
blev investeret i pragtfuld arkitektur. Det er fantastisk at lade blikket vandre over alle de smukke
bindingsværkshuse og storslåede
renæssancepaladser. I skal bo i
bekvem gåafstand fra den gamle
bydels rige kulturarv.

TI

ÆNDRINGSGARAN

til
og hotel helt frem
Du kan ændre dato for kun kr. 99,t
ms
ko
an
før
ge
RIE
da
30
TRYGT FE

BESTIL

Pr. pers.
i dbl. værelse

1.549,-

Pris uden rejsekode 1.699,Pristillæg t.o.m. 28.12.: 250,1.-30.4.: 100,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag/
buffet
• Velkomstdrink
• 10 % rabat på
entré til Deutsches
Auswandererhaus
i Bremerhaven og
Klimahaus Bremerhaven
Valgfri ank. 1.5.-26.12.2022
samt 1.1.-28.4.2023

2 børn med rabat
1 barn med rabat

2 nætter fra 1.249,4 nætter fra 2.349,-

Slotsferie med golf

Pr. pers.i dbl. vær.

1.799,-

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
Pris uden rejsekode 1.949,Her er den oplagte ferie for romantikere og golf- Pristillæg t.o.m. 30.9. samt 1.5.-30.9.: 300,entusiaster: Bo på skønt slotshotel i MecklenburgSuite mod tillæg
Vorpommern med bl.a. egen velrenommeret a la • 3 overnatninger
carte-restaurant, 18-hullers mesterskabsbane og • 3 morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
mulighed for massage.
• Fri greenfee uden tidsbestilling til slottets golfbane
Ank. søn-ons t.o.m. 19.12.2022 samt 2.1.-19.12.2023.

Julestemning i det gamle Danmark
Pr. pers. i dbl. vær.
Hotel & Restaurant Schimmelreiter HHH i Nordtyskland
Det hyggelige hotel er det perfekte udgangspunkt, hvis I ønsker
at opleve de nordtyske julemarkeder med base på den hyggelige kro. Det tager blot en halv time fra den danske grænse at køre Pris uden rejsekode 1.549,til den lille landsby Silberstedt. Og herfra er det særligt oplagt • 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
at lægge vejen forbi julemarkedet i Nordens ældste by, Slesvig.
• 3 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
Valgfri ank. 21.11.-20.12.2022.

1.399,-

Værelse med balkon/terrasse

3 børn med rabat
3 nætter fra 1.199,4 nætter fra 1.549,-

3 nætter fra 1.549,-
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Centralt hotel i Skagen

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-

Foldens Hotel HHH i Nordjylland
Hotellet har været en del af Skagens historie siden 1899, og Pris uden rejsekode 1.299,Pristillæg t.o.m. 31.10.
de gamle mure midt i byens hjerte er fyldt med romantik
samt 1.4.-31.5.: 250,og nostalgi. Dengang som nu valfartede godtfolk til top- • 2 overnatninger
pen af Danmark for at fornemme stemningen og lyset, som • 2 x morgenbuffet
guldaldermalerne havde formidlet til verdensberømmelse. • 1 x 2 retters middag
inkl. velkomstcocktail
Valgfri ank. t.o.m. 30.9.-19.12.2022 samt 2.1.-30.5.2023.
• 1 x 3-retters middag

Familiehotel i Harzen

Sonnenhotel Wolfshof i Midttyskland
Omgivet af skov og enge ligger den lille landsby
Wolfshagen i en indbydende dal kun 10 min. kørsel
fra kejserbyen Goslar (12 km). Byen betegnes som en
luftspa grundet beliggenheden 250 m. over havets
overflade, og her skal I bo på familievenligt wellnesshotel med bl.a. stor swimmingpool og spa.
Valgfri ank. t.o.m. 17.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.949,-

•
•
•
•
•

Pris uden rejsekode 2.249,Pristillæg t.o.m. 31.10.: 300,-

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters middag/buffet
1 flaske vin pr. værelse
10 % rabat til Harzer
Schmalspurbahnen

Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET

Glimt fra Tårnby og omegn
EFTER AT HAVE EKSISTERET I 7 ÅR BLEV
VENLIGBOERNE I TÅRNBY OFFICIELT LUKKET.
Det skete søndag 14. august ved et hyggeligt
arrangement på Naturskolen i Naturcenter Amager.
De frivillige har gennem årene gjort et stort arbejde
for integrationen i kommunen. Der er blevet hjulpet
med jobansøgninger, udfyldelse af diverse blanketter
samt formidlet uddeling af møbler, tøj og legetøj
til vore nydanskere. Depotet har været en vigtig
funktion og fortsætter sit arbejde, nu gennem
Sprogcafeen.

FØRSTE SKOLEDAG PÅ TÅRNBY GYMNASIUM & HF
På en dag hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, og hvor det
meste af stilladset foran hovedbygningen var fjernet, strålede gamle
TG med sit nye tag om kap med elever og lærere, da første skoledag
løb af stablen 11. august.
Gangene er endnu en gang fyldt med glade og forventningsfulde
elever som, for nogens vedkommende, træder ind på TG for første
gang, mens andre har været her før, og nogle endda er klar til det
sidste år, inden studenterhuen venter forude.
I år er der endnu flere glade ansigter, da TG i år er blevet tre klasser
større, og de mange nye elever har allerede haft en uges intro med
fokus på det sociale og på at få skabt nogle trygge, sjove og faglige
rammer om den kommende skoletid.
Som altid stod der mentorer og introelever klar til at hjælpe de nye
elever med at få en god start. Kilde: Tårnby Gymnasium & HF

200 ELEKTRISKE RUGBRØD SUMMER. Frem til uge 36 vil 200 stk. af
Volkswagens nye elbil summe rundt i kvarteret omkring lufthavnen.
VW lancerer deres dugfriske ID. Buzz i Københavns Lufthavn, og
derfor står der lige nu 160 eksemplarer af det moderne, batteridrevne
Folkevognsrugbrød bag HUONE Copenhagen – Møde- og eventcenter på
Amager Strandvej.
Det store, internationale event varer to måneder og tiltrækker 7000
gæster fra hele verden. Det svarer til 200 daglige gæster, som skal spise
og sove i København. Så hold godt øje med vejene i den kommende tid.
Vores gader og stræder er blandt de første i verden, som lægger asfalt til
nyheden, der dermed også kommer lokalområdet til gode.
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

FARVEFORVIRRING. Hop på den grønne bølge opfordrer teksten på
den orangefarvede cykel - og hvem ved ikke, at det er bølgen blå,
man hopper i med mindre man tager Færgen fra Malmø, når den
skal hjem i seng; så sejler man på det stille Øresunds natdukle blå.
(Natten breder sine vinger ...)
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SOM AT HØRE EN ENGEL SYNGE: Nytår blev til forår, før
Kastrupgårdsamlingens Venner kunne invitere til koncert med soulog gospelsangeren Marie Carmen Koppel. Endnu et rod i kaldenderen
med baggrund i C-uhyret! Til at akkompagnere sig havde hun Morten
Vestergaard fra Vordingborg, som er en af de få mænd, der kan
multitaske, fortalte hun med et kærligt blink i øjet, ’idet han både
kan spille med to hænder, synge og samtidig betjene pedalerne på
strømpesokker’! Tekst og foto: Ellen Margrethe Kokbøl.

Filmoversigt

Kulturhuset
Kastrup BIO

BAMSE

BAMSE er et varmt og menneskeligt drama, der med
Bamses største hits som lydtæppe fortæller hans
livshistorie. BAMSE er en hyldest til den folkekære
danske musiker, der har givet os klassikere som
‘Vimmersvej’, ‘Hvorfor går Louise til bal’ og ‘I en lille
båd der gynger’.

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER
OG RABATKORT

© Scanbox

© Morten Dam Kristensen

FORPREMIERE

Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 80,Børn (til og med 12 år) fra kr. 65,Voksenrabatkort, 10 billetter (dækker op til 65,00 kr.
pr. stk., af billetprisen) kr. 550,Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer,
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag,
særarrangementer og 3D-forestillinger

6/9: OFFICIAL COMPETITION
20/9: TICKET TO PARADISE

BABYBIO KL. 11.00
6/9: OFFICIAL COMPETITION
20/9: TICKET TO PARADISE

FORPREMIERE

TRIANGLE OF SADNESS

Modellerne Carl og Yaya og nogen milliardærer på
en luksus-yacht bliver ramt af en storm. Båden synker, og de strander alle på en øde ø. I kampen om
overlevelse bliver hierarkiet vendt rundt, og pludselig står alle i en nærmest post-apokalyptisk situation, hvor al civilisation er væk.

DANMARKS-

DANMARKS-

PREMIERE

PREMIERE

Inden forpremieren serverer vi
én Somersby i vores ’strandbar’
i foyeren fra kl. 19.15

TICKET TO PARADISE
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Det fraskilte par slår sig sammen og rejser til Bali
for at forhindre deres datter i at gifte sig ’head over
heels’ – og begå den samme fejl, som de tror, de begik for 25 år siden…
Ticket to Paradise er en romantisk komedie om den
overraskende skønne second-chance i livet.

© Scanbox

© UIP

FORPREMIERE

OFFICIAL COMPETITION

I arbejdet med sit nye prestigeprojekt, forsøger filminstruktøren, Lola at tøjle to skuespillegender, som
har kæmpe egoer og er indædte rivaler. Den drevne
Hollywoodstjerne, Félix er vant til at spotlightet kun
tilhører ham og den radikale teaterskuespiller, Iván
brænder kun for den sande og ægte kunst.

BAMSE med danske undertekster
1 – 2/9:
kl. 17.30 + 20.00
3 – 4/9:
kl. 15.15 + 17.30 + 20.00
5 - 7/9:
kl. 17.30 + 20.00
8 - 9/9:
kl. 17.30 + 19.45
10 - 11/9:
kl. 15.15 + 17.30 + 19.45
12 - 13/9:
kl. 17.30 + 19.45
14/9:
kl. 17.30 + 19.00
15 – 21/9:
kl. 17.00
7 år

Danmarkspremiere:

ALLE FOR FIRE med danske undertekster

Forpremiere:
14/9:
kl. 19.45
Inden forpremieren serverer vi én Somersby i
vores ’strandbar’ i foyeren fra kl. 19.15
Danmarkspremiere:
15 – 16/9:
kl. 17.30 + 20.00
17 – 18/9:
kl. 14.00 + 17.30 + 20.00
19 – 21/9:
kl. 17.30 + 20.00

1 – 2/9:
3 – 4/9:
5 – 14/9:

kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 17.00

MINIONS – HISTORIEN OM GRU dansk tale
3 – 4/9:
10 - 11/9:
17 – 18/9:

kl. 12.30
kl. 13.00
kl. 13.15

7 år

POTER AF STÅL – dansk tale
3 – 4/9:
10 - 11/9:
17 – 18/9:

kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 15.15

7 år

OFFICIAL COMPETITION
1 – 7/9:
12 - 13/9:

kl. 19.30
kl. 19.10

7 år

TOP GUN: MAVERICK
3 – 4/9:
8 - 11/9:

kl. 16.45
kl. 19.10

TICKET TO PARADISE

TRIANGLE OF SADNESS
Forpremiere:
15/9:
kl. 19.15

11 år

© UIP

TIRSDAGSBIO KL. 10.30

EVENT-VISNING

© Tobias Henr

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter.
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter.
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før
første film starter.

HELD OG LYKKE LEO GRANDE

Nancy Stokes længes efter eventyr, menneskelig
kontakt og noget sex. GOD sex! Hendes afdøde
mand, Robert, sørgede for et hjem, for familien og
for et almindeligt godt liv, men god sex var aldrig
på tjeklisten. Men nu, hvor han er borte, har Nancy
en plan. Hun vil selv opsøge eventyret i form af en
sexarbejder ved navn Leo Grande.
I et anonymt hotelværelse i forstæderne tager Nancy imod Leo. Han ser lige så godt ud som billedet på
hans profil, men Nancy forventede ikke både samleje OG samtale.

MOONAGE DAYDREAM

Moonage Daydream belyser David Bowies liv
og unikke talent, som gjorde ham til en af de
mest produktive og indflydelsesrige kunstnere i vores tid. Det er Bowie selv, der fører ordet og er med til at afdække, hvad der gjorde
ham til det musikalske ikon, han er blevet for
mange generationer af fans og musikelskere.
Med musik fra de 48 albums får vi også indsigt i,
hvor hans inspiration kom fra.

opera på lærredet:

Puccinis

TURANDOT
21/9: kl. 19.30
I pausen serveres et glas cava

MOONAGE DAYDREAM
event-visninger
16 – 19/9:
kl. 19.15

7 år

HELD OG LYKKE LEO GRANDE
Forpremiere:
20/9:
kl. 19.30

15 år

Opera på lærredet:

TURANDOT
21/9:

kl. 19.30

Programmet for perioden 22 – 27/9 kan ses på
www.kulturhusetkastrupbio.dk løbende, men
vi ved, du blandt andet kan glæde dig til, at
den første AVATAR film kommer tilbage på det
store lærred i en kort periode.

De smukke unge mennesker sendt afsted med manér

Multihallen på Tårnby Gymnasium &
HF dannede sædvanen tro rammen
om dimissionen for årets studenter
i juni

På en varm og solrig junidag, summede pladsen foran gymnasiet af liv
og spænding allerede fra morgenstunden. Det er altid en festdag, når
afgangseleverne møder ind på TG for
at modtage deres eksamensbevis, det,
sammen med den flotte hue, håndgribelige bevis på henholdsvis to og tre
års hårdt arbejde.
Inden rektor Mikkel Harder Sørensen dimitterede årgang 2022, var dagens første taler den tidligere TG’er og
nuværende beskæftigelsesminister
Peter Hummelgaard (S), som fik lov at
ønske studenterne tillykke med deres
huer.
Han modtog stor jubel og applaus,
da han mindede eleverne om, at det
nu var tid til at feste og fejre og i øvrigt, at de skulle huske solcremen.
Herefter holdt rektor også sin tale
for eleverne, inden det var tid til at
overrække eksamensbeviser. Talens
tema var håb, og dens hovedpointe
var, at man sommetider skal huske at
trykke på pytknappen, når tingene bliver for uoverskuelige. I morgen er der
atter en dag.

Legaterne
Traditionen tro blev der også uddelt
legater ved dimissionen. Legatet er

Uddrag af Peter
Hummelgaards
dimissionstale
Kære afgangselever
Stort tillykke! Overskriften for min
tale er ’pyt’. Så hvis I bare kan huske
det lille ord ’pyt’ i morgen – så har I
forstået hele pointen med min tale.
Og med tanke på hvad I skal efter dimissionen, så gentager jeg det lige:
Pyt.
I 1942, under 2. verdenskrig, skrev
teologen og demokratitænkeren Hal
Koch bogen ’Dagen og Vejen’. Ifølge
Hal Koch opbygges den menneskelige karakter gennem ’oplysning’. Hal
Koch skelner mellem ’kundskaber’ og
’oplysning’. ’Kundskaber’ er den viden
man kan få, men som ikke forpligter.
Heroverfor står ’oplysning’, der netop
forpligter os - og er livsvigtig på en
eksistentiel måde.

Hvorfor citerer jeg nu Hal Koch, der
taler om kundskaber og oplysning?
For én ting er vores viden – noget
andet er, hvad vi gør med vores viden
– og hvad vores viden gør med os.
Det er derfor, at vi ’læser for livet – ikke for skolen’. Viden er aldrig
uskyldig eller neutral. Den er med til
at forme os – og med til at forme vores
værdier og vores forhold til verden.

Der er svært ikke at føle sig forpligtet i forhold til de helt store spørgsmål som klimaforandringer og krigen
i Ukraine. Selvom det også kan få én
til at føle sig lidt skræmt og afmægtig.
Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan mine
små valg betyde noget i den store
sammenhæng?
Men selvom vores handlinger og
valg kan føles små, så er de afgørende. Det er gennem vores handlinger
og valg, vi bliver til som mennesker –
det som Kierkegaard kalder at træde
i karakter og som Kierkegaard mener
er ethvert menneskes helt store livsopgave.
Eller sagt lidt sloganagtigt: Det
handler ikke om de karakterer man får
– men om den karakter man har.
- Og hvad er det så med et PYT?
I mine børns fritidshjem hang der
på et tidspunkt en ’pyt-knap’. Det var
et stort stykke papir med en håndtegning af en stor, rund, rød knap, hvor
det stod ’pyt’. Tanken var, at når børnene blev rigtig kede af det, eller brød
helt sammen, så kunne de sammen
med pædagogen trykke på ’pyt-knappen’. Og sige: ’Pyt – det går nok’. Træk
vejret. Rolig nu. Det går over.
Jeg tror det er vigtigt, at man som
menneske har en pyt-knap. Især med
de høje krav vi kan finde på at stille
til os selv.
Det kan også være I på et tidspunkt
bliver trætte af at blive spurgt: ’Nå,
hvad skal du så bagefter?’ og ’Nå,
hvad skal du så efter sabbatåret?’ for
gang nummer 1000. Men så sig ’pyt’ –
i morgen er der også en dag.
Jeg vil gerne slutte min tale med et
citat fra en sang. Og det er efter min

Røde og blå huer, blomster, forventning og en masse smil og den tidligere
TG’er beskæftigelseminister Peter Hummegaard på taler stolen (helt th.).
Mange glade studenter og mange glade forældre, bedsteforældre, søskende
og pårørende fyldte i multisalen. på Tårnby Gymnasium og HF, ved årets
dimissionsfest

Til tonerne fra ’De smukke unge
mennesker’ sunget af 3.a. og lærerkoret, sprang de glade studenter ud
til de ventende vogne på Tejn alle, og
med kram, grin, høj musik, vinken, fly-

vende champagnepropper og en masse fløjter forlod årgang 2022 Tårnby
Gymnasium & HF for sidste gang.
Tsp

mening en helt genial pyt-sang. Det
er Andreas Odbjergs ’I morgen er der
også en dag’, som på en smuk måde
handler om at være eftergivende over
for hinanden og bære sin Pyt-knap
med sig i livet. Omkvædet lyder:

når du vågner
Du føler dig svag
Men lyset vender tilbage
I morgen er der ogs’ en dag
Jeg dimitterer hermed årgang 2022.

Du’ gået i sort
Du siger, livet er lort
Du ka’ sove i tusind år - jeg er her,

Redigeret og forkortet
af redaktionen

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby
Kommune

Kære Lisbeth medlemmer
Første film på vores program er Nomadland d. 26.09.
Dørene åbnes kl. 9:30 med forevisning kl. 10:30.
Salg af sæsonmedlemskort
For dem der endnu ikke har fornyet sæsonkort, så er der restsalg af
sæsonkort torsdag 22. september kl. 10:00 i foyeren i biografen efter
først til mølle-princippet
Der kan nu betales med Mobile Pay
Meddelelser fra klubben
Rabatkort til kaffe/the sælges for 25,00 for 10 kopper.
Du finder os på facebook
www.facebook.com/groups/lisbethklubben
Gruppen er en lukket gruppe, så du skal ansøge om medlemskab.
I skrivende stund er der over 150 med i gruppen.
Program for sæsonen 2022/23 kan du også finde her
www.kulturhusetkastrupbio.dk/program/lisbeth-klubben/
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’Oplysning er den Form for Kundskabsmeddelelse, som altid har det
som sit Maal at stille Mennesker Ansigt til Ansigt med Virkeligheden, og
det vil atter sige med deres egen Virkelighed.’

sponsoreret af Danske Bank og foreningen TG’s venner, og gives hvert
år til elever, som har gjort en særlig
indsats for gymnasiet. Socialt og/eller
fagligt.
I år gik legaterne til Mathilde Dyveke Bracher Gerzymish, Nanna Krogh
og Alexander Levin Ardilsø. (Se artikel
på side 47 om biologiolympioade,
hvor Alexander vandt en bronzemedalje.)

Overnat gratis på ø tæt ved byen
Unge under 30 tilbydes
gratis overnatning på Ungdomsøen ud for København
alle lørdage indtil oktober
Er du mellem 15 og 30 og er
du københavner - og trænger
du til at få en oplevelse uden
for byen, kan du gratis overnatte på Ungdomsøen, det
tidligere Middelgrundfort - en
ø, der ligger en halv times sejlads uden for København.
Det eneste, man skal gøre,
er at booke besøget hos
www.ungdomsoen.dk, og så
selv bestille og betale færge
derud.
Ungdomsøen er en ø
for alle aldre, og vi står
altid klar til at byde dig
velkommen. Uanset om du
kommer alene, med venner
eller som en del af større
private grupper, venter
der mange spændende
oplevelser på øen. Dog
ikke om mandagen, hvor
øen holder lukket, så vi kan
lade batterierne op og gøre
klar til endnu flere glade

- Vi vil gerne give unge
mulighed for at dyrke fællesskabet efter corona. Det her
tilbud er til unge, der trænger
til at komme væk fra hverdagen, få en ø-oplevelse og
mærke hinanden i unikke oplevelser og skøn natur, siger
Mariann Libach Burup, kommunikationsmedarbejder for
Ungdomsøen.
- For få dage siden delte København Kommune tilbuddet
på deres Facebook-side, og
det kunne virkelig mærkes på
interessen, fortæller Mariann
Libach Burup.
- Vi er blevet væltet baggæster.
Tag på en endagstur
eller overnat i historiske
omgivelser midt i Øresund.
Få en rundvisning eller
gå på opdagelse på egen
hånd. Lav mad over bål,
hop en tur i sauna eller
udforsk øen med vores
sjove og spændende
aktiviteter. Mulighederne er
uendelige!

over af henvendelser, efter
Københavns Kommune har
delt budskabet. Interessen er
stor, når vi når ud til de rigtige
mennesker, siger hun.
- Det er Københavns Kommune, der har givet tilskud
til projektet, så derfor er det
henvendt mod københavnere.
Men vi kører efter tillidsprincippet, så vi spørger ikke efter
adresse, siger hun.
Men på trods af den store
interesse, er der altså rigeligt
plads på det gamle Middelgrundsfort. Der er senge til
120 indendørs overnattende
gæster. Er du mere til udendørs, er der plads til 1.000
mennesker på lejrpladsen.

Mød andre omkring lejrbålet
- Du får adgang til køkken, så
du kan lave mad. Vi arrangerer lejrbål til alle på øen, så
man kan møde andre unge, og
så kan du bruge vores sauna,
når du har været i havet, siger
Mariann Libach Burup.
Derudover er der en masse
gratis aktiviteter som havespil, ø-ture og indenfor er der

Nyt kuld skuespillere på scenen

en hel gang fyldt med aktiviteter som for eksempel et
brætspilsrum og et bordtennisrum.
Man vil blive taget imod
af øens frivillige værter, der
hjælper gæster, står i kiosken
og sikrer, at alle får en god oplevelse.
Tilbuddet vil også blive til-

Glasorkester og kajakklub
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Amagerrevyen har fået tilført nye
kræfter
Revyen har haft opstartsmøde
med det nye ‘kuld’ - der er hele to
skønne, nyuddannede skuespillere
med på holdet til næste år! Det er
de talentfulde: Frida Sigurth som er
uddannet skuespiller fra Skuespillerskolen Ophelia 2022, og Andreas
Forné som er uddannet skuespiller
fra East 15 Acting School i England i
2020. Det er hammerdygtige begge
to, og holdet ser meget frem til at
have dem med på scenen i Amager
Revyen 2023!

Den nye revy
Smug-info: Den næste revy får undertitlen: ‘Ærligt talt!’, for vi synes
der er en overflod af fake-news,
fake-fotos, politikere, medier, aviser,
og tv-stationer der omgås sandheden lemfældigt - eller i hvert fald har
deres egen version af den. Sandheden er som bekendt ilde hørt og set,
men vi kommer til at lede og snuse
og grave efter den i næste års revy,
og forsøge at hive det sjove ud af alvoren i ‘Jagten på Sandheden’.
Billetsalget åbner 3. sept. kl. 10.00!

budt de næste år fra maj til
oktober.
Kilde TV2lorry/Ritzau

Tårnbys eneste havkajakklub fylder 100 år
De Tårnby-borgere, der færdes i
området omkring Kastrup Gammel
Havn, er vant til de mange havkajakroere, der færdes i og omkring
havnen
De færreste ved til gengæld, at Kastrup Kajakklub er 100 år gammel,
og at klubben har hentet masser af
medaljer – og stadig gør det.

Anders Anderskov (skuespiller), Frida Sigurth (skuespiller)
Dorte Munksgaard (skuespiller), Andreas Forné (skuespiller)
Mikkel Reenberg (instruktør), Mille Berg (skuespiller), Morten Østergaard
(kapelmester)

Ungdomsøen ligger på det
gamle Middelgrundsfort
i Øresund. Foto: PR-Foto
Ungdomsøen

Der har været havkajakker i Kastrup
siden 1922, hvor den navnkundige
Tårnbyborger Hugo Møller stiftede
Kastrup Kajakklub.
Hugo Møller arbejdede på Kastrup
Glasværk, hvor han dannede et orkester, som spillede på instrumenter af
glas. Han konstruerede selv instrumenterne og var med til at komponere orkestrets musik. I sin fritid var
han musiklærer i DUI.

Men han var altså også kajakroer
og fik tid til at stifte Kastrup Kajakklub, hvor han var meget aktiv og fik
status som æresmedlem.

Jubilæumsdagen
Klubben har i det hele taget en lang
og spændende lokalhistorie, som
man kan se og høre mere om, hvis
man møder op til 100-års jubilæet i
klubben lørdag 10. september, hvor
der er åbent hus fra klokken 13 til
klokken 16.
Der er besøg af borgmester Allan
S. Andersen, opvisning på vandet,
mulighed for at prøve en kajak og
udstilling om kajaklivet i Kastrup
både før og nu.
Det hele foregår ved klubhuset
på Amager Strandvej 413, hvor de
ca. 80 medlemmer holder til, når de
ikke lige sejler rundt i Øresund.

Smeden

Lokal smed tager imod alle opgaver,
store og små. Stor erfaring med alle typer
af metalarbejde, inde og ude, også på både.
Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

Dennis Nielsen
Sølvmedalje til Leonard Winkel Holm, bronzemedalje til Albet Rumle Bernsen og Alexandet
Levanius Ardilsø. Deusuden en 1. plads i posterkonkurrencen til Celine Zie og en 3. plads til
Albert Rumle Bernsen.

Bronze ved Biologiolympiaden
Den tidligere TG’er
Alexander Levanius Ardilsø
tilbragte en del af sin
sommerferie på en lidt
utraditionel måde
Af Alexander Harkink, Tårnby
Gymnasium & HF

Træningslejre
Mellem semifinalen og finalen var der flere træningsrunder. I februar 2022 blev
de 15 vindere af semifinalen
trænet i enzymkinetik på DTU.
På Mærsk Mc-Kinney Møllers Videncenter i Sorø blev
de i marts trænet i zoologisk
og botanisk systematik, evolution og klassifikation ved
medarbejdere fra Statens Naturhistoriske Museum, Institut
for Plante- og Miljøvidenskab,

rangeret yderligere værdifuld
dissektionstræning i skoletjenesten på Den Blå Planet.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218

Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Fax: 3252 0344

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk
På Tårnby Bladets ekstra sider på nettet finder du
artikler om travtræneren Robert Jensen (2. del), tilbud fra
Happydays, om bærebygtighed på skemaet på Tårnby
Gymnasium og andet som er kommet til efter deadline.0
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Efter at have dimitteret som
student fra Tårnby Gymnasium & HF i juni repræsenterede Alexander Levanius Ardilsø sammen med tre andre
elever Danmark ved den 33.
internationale biologiolympiade, IBO202, som fandt sted
i Armenien i juli, og her blev
det til en bronzemedalje til
den dygtige og talentfulde
unge mand fra Amager.
For de fire vindere fra den
danske biologiolympiade var
deltagelsen i IBO2022 kulminationen på lang tids forberedelse. Den danske biologiolympiade startede med en
test på skolerne i november
2021.
Her deltog 2008 elever fra
2g og 3g fra STX og HTX. De
30 elever, som klarede sig
bedst i skoletesten, skulle
have deltaget i semifinalen
på Aarhus Universitet i januar
2022. Covid19 forhindrede
desværre dette og konkurrencen foregik online.
Eleverne løste en bioinformatikopgave om alignment
og sammenligning af forskellige
coronavirus-varianter.
Derudover besvarede deltagerne en teoretisk test. De
15, som klarede sig bedst ved
semifinalen, kvalificerede sig
til finalen.
Deltagelsen
kulminerde
med præmier og anerkendelser til dem alle.

KU og Institut for Bioscience,
Århus Universitet (AU).
Umiddelbart inden afrejsen til Armenien blev de fire
vindere trænet i botanik på
Københavns Universitet samt
i bioteknologi på DTU. Derudover havde holdet selv ar-

mobil 28651923
www.smeden.one
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