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Ro i årevis
Men man ror ikke i en kajak - 
man padler
Der var masser af grå guld til 
jubilæumsreceptionen ved Ka-
jakklubben Røses 90-års dag, 
men de var eventyligt ungdom-
melige og hukommelsen om 
gamle dage fejlede heller ikke 
noget.

Her ses veteraner sammen 
med yngre årgange ved siden 
af klubbens klenodie - en kajak 
i mahogni, hjemmelavet - ka-
jakken - ikke mahognien!
Inge Marie Thomsen, 
Ejnar Lyduck, medlem af 
Folkeoplysnings Udvalget 
i Tårnby Kommune, 
Annie Fogelstrøm, Inge 
Christensen, Torben Hassel, 
Ole Rasmussen, tidligere fmd 
for Sejlklubben, borgmester 
Allan S. Andensen, bag 
Bendt Christensen, Mogens 
Stockholm, fra Kajaklubben 
Neptun, Ulla Steward, fmd. 
Sundby Kajak, Kurt M. Hansen, 
Palle Rivold fra Roklubben 
Øresund, Erik Kassebeer, Mona 
Nielsen, Bendte Moulin, Karen, 
Kastrup Kajakklub.

Læs mere på side 38.TG-studenterne anno 2019 sprang ud
Forløsningens øjeblik og 
flaget blev hejst

Af Martin Kristoffersen, 
kommunikation på TG 

Dagen er som altid imødeset 
med spænding, nervøsitet 
og ikke mindst kæmpe for-
ventningsglæde på Tårnby 
Gymnasium. Solen stod højt 
på den skyfri himmel, da 
klokken slår 8.30 og dagens 

første student, Emilie Bach 
Christiansen, er en realitet. 

Stemningen på TG er sit-
rende, og der er masser af let-
telsestårer at spore både hos 
studenterne, men i høj grad 
også hos forældre, søskende, 
bedsteforældre og inder-
kredsen i studenternes liv. 

Traditionen tro går rektor 
Mikkel Harder Sørensen og 
det første kuld nye studenter 

i gården og hejser dannebrog. 
Reglen er, at flaget ikke må 
røre jorden, før det hejses til 
tops og missionen lykkes.

- Det er altid noget helt 
særligt hvert år, når studen-
terne springer ud, og i dag er 
en særlig festlig dag, hvor vi 
ønsker årets første studenter 
tillykke, sagde Mikkel Harder 
Sørensen.

Se flere foto på side 19.

Hvad stemte vi på
Hvor kontrafaktisk og 
fantasifuldt det end måtte 
opfattes, har redaktionen 
på Tårnby Bladet igen 
fabuleret over stemmetal-
lene fra Folketingsvalget

Af Terkel Spangsbo, 
redaktør på Tårnby Bladet.

Prøv engang at lægge mær-
ke til hvordan børn kan kan 
opføre sig. De kan sidde på 
hver sin gynge og de opfin-
der en verden med ord som 
” og så sagde vi, at du var 
soldaten!” eller ”Så sagde 
vi, at jeg var hunden!” Der-
fra udvikler situationen sig 
og når en voksen bagefter 
spørger, ”hvad laver I”, så er 
svaret at ”vi leger”. 

Det er lidt det samme vi 
gør, når vi omsætter stem-
metal fra Folketingsvalget 
til at gælde den hjemlige 
kommunalbestyrelse og 
tillægger hvert stemme-
sted den totale  magt til at 
udpege 19 medlemmer af 
kommunens råd.

Eller vi på samme fuld-

stændig urealistiske måde 
giver hvert stemmested 
mulighed for at se, hvordan 
deres Folketing ville være 
sammensat, hvis de havde 
al magten til at udpege 175 
af MF’erne.

Gælder ikke for Grønland 
og Færøerne

Vi har ikke taget de fire 
nordatlantiske mandater 
med i beregningerne, det 
var svært nok i forvejen.

Heldigvis har vi fået 
hjælp af Peter Sørensens 
hjemmeside og ikke mindst 
Peter Sørensen selv.

Det er muligt, det er en 
leg, men prøv alligevel at se, 
hvor forskelligt vi sammen-
sætter byens råd og Folke-
ting alt efter, hvor vi bor.

Tankevækkende - synes vi.

Se siderne 4 og 5
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Nyt navn til Scandic
Det er nu besluttet, at hotellet skal hedde Scandic CPH 
Strandpark.

- Vi vil med navnet signalere, at hotellet bliver mere end et 
lufthavnshotel, fortæller Daniel Kirchhoff, kommunikations-
chef hos Scandic Hotels.

Daniel Kirchhoff peger på, at hotellet, et såkaldt ’city re-
sort’, bliver med spa og fitness for familier og andre turister 
og altså ikke kun til enkelt overnatninger mellem to flyveture.  
- Hvor andre steder i verden finder du et hotel 600 meter fra 
lufthavnen, metro med 12 minutter til hovedstadens centrum 
og beliggende med alle de faciliteter i nærområdet, Den Blå 
Planet, Kastrup og Amager Strandpark, med få meter fra vand-
kanten, med egen havn og kig over Øresund?
Hver uge blier der sat en ny etage på hotelbyggeriet i 
Scanport foran Ferring. Hotellet med 357 værelser vemtes 
åbnet i 2021. © Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Stafet For Livet ønsker en god sommer
Der er lige nu tilmeldt 8 hold, 167 deltagere og 16 Fightere 
til 24-timers arrangementet Stafet For Livet, som afvikles fra 
lørdag 31. august til søndag 1. september. Og der er plads til 
flere og du kan tilmelde dig via vores hjemmeside www.can-
cer2770.dk eller facebook, enten som Fighter, på det Åbne 
Hold, eller med dit eget hold. 

- Vi lover, at det bliver et døgn fyldt med musik, danseop-
visning, børneløb, auktion, mad og drikke, børnetelt med bl.a. 
tegneværksted, slim, ansigtsmaling og meget, meget mere, 
fortæller Katja fra Frivilliggruppen.

Forberedelse, tålmodighed og godt humør
Der bliver særdeles sommertravlt i terminalerne i Køben-
havns Lufthavn. Der forventes 37 dage med flere end 100.000 
rejsende i de tre sommermåneder. Der er tre gode råd til de 
ferierejsende: forberedelse, tålmodighed og godt humør.

 - Derfor er det vigtigt at have forberedt så godt som muligt 
hjemmefra og pakket håndbagagen rigtigt, så det er nemt at 
komme igennem sikkerhedstjekket, fortæller driftsdirektør i 
Københavns Lufthavn Kristian Durhuus.

I sikkerhedskontrollen etableres et par særlige spor til fa-
milier med børn under 12 år.

Tipoldefar stopper
Amager Erhvervsråds formand gennem 24 år, 85-årige Hugo 
Andersen, har overladt stafetten til tidligere virksomhedsejer 
og kommunalbestyrelsesmedlem i Dragør, Birger Larsen, der 
er valgt som ny midlertidig formand.

- Vi kan ikke længere have det signal, at en tipoldefar står 
i spidsen for Amager Erhvervsråd, sagde Hugo Andersen i sin 
beretning på foreningen generalforsamling ifølge Amager 
Bladet.

- Jeg har længe haft et ønske om at gennemføre et genera-
tionsskifte, men det har ikke været muligt. Og da det er van-
skeligt at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, er tiden inde til 
at drøfte erhvervsrådets fremtid, sagde Hugo Andersen som 
optakt til bestyrelsens forslag om at arbejde for en fusion 
med handelsforeningen Ama’rButikkerne.

Har du været i Bardejov?
JEG HAR IKKE den fjernest forventning om, at 
jeg kan ændre dit allerede planlagte feriemål 
til noget så underligt som Bardejov. Byen lig-
ger et sted i det østlige Slovakiet, men byder 
trods alt på et område med helbredende og 
foryngende vand. Det smager af h…. til og det 
skulle ikke være derfor, du skulle trille ud i 
ukendt terræn.

JA, DET ER MEGET SANDSYNLIGT, at du heller 
ikke ville opleve det samme, som jeg gjorde 
den gang midt i 90’erne. Det ulækre vand har 
de sikkert stadig, men det ville være et lykke- 
og mirakeltræf af overnaturlig karat, hvis min 
og familiens natlige oplevelser skulle gen-
tage sig for dig.

MEN FØRST TILBAGE til de omstændigheder, 
som førte vores lille Daihatsu Charade på de 
slovakiske afveje. Nogle år tidligere, hvor vi 
havde forvildet os ind i det østlige Europa, 
stod vi en aften og gloede dumt. Pengeauto-
mater og visakort var ikke opfundet, men vi 
havde medbragt postgiro-check, en blanding 
af gamle og nys hentet på et postkontor i 
Danmark. Vi startede med at bruge de nye 
og stod nu med de gamle fra sidste år, som 
vi (nu) vidste, ikke fandtes i kataloget på de 
stedlige posthuse. Det var også det samme, 
for alt var lukket og slukket.

DOG VAR BYENS SIDSTE VÅGNE INDBYGGER 
ved at lukke, hvad der skulle vise sig at være 
hans kontor. Han spottede os og vi lignede præ-
cis, hvad vi var. Hjælpeløse dänen, som muligvis 
var landet fra månen. Men hokus pokus, man-
den var rejsebureau-agent og han skaffede os 
et sommerhus meget langt ude i bjergene og 
han skaffede os kontakt til arbejdspladsen der-
hjemme, som (garanteret grinende) fik sendt 
penge til en stedlig bank. Drakovich, denne helt 
ukendte mand i et ret så ukendt land og en totalt 
ukendt by, blev vores redning, ja meget mere 
end det – vores feries helt.

ET ELLER ANDET VILLE, at vi året efter så en 
brochure på en rejseudstilling og denne bro-
chure havde et foto på forsiden, som viste 
noget, som mindede om islandske varme 
kilder – og byen lå i nærheden af vores helts 
pastorat. Han var parat igen og skaffede os en 
lille lejlighed netop i Bardejov. Nu havde vi 
lært det med pengene og vi kørte de mange 
kilometer til nu mere kendt område – dog gav 
vejskiltningen os et par bøder, betalt på ste-
det uden kvittering – men frem kom vi.

HELSEBADENE VAR hvad man kalder et krea-
tivt udsnit af det lykkebringende vandland. 
Der var tale om et vandhul med koldt vand, 
en overflade glinsende af andre badegæsters 
kropsolier og nyligt importeret Brylcreme fra 
Vestens restlager – og i øvrigt fyldt op med 
spildevandet fra de lægende kilder*. Det blev 
et kort besøg, men vi kom alligevel sent til-
bage til Bardejov. Mørket var faldet på og når 
det blev mørkt i Bardejov, så var det mørkt. 
Lysreklamer var endnu ikke kommet til byen 

og belysningen på torvet (stort som Rådhus-
pladsen i København) var markeret med en 
svagt lysende lygtepæl i hvert hjørne. Midt på 
torvet tronede en voldsom stor katedral, som 
satte gang i klokkespillet hvert kvarter fra kl. 
6.00 om morgenen, dog formildende at melo-
dierne vekslede mellem Beatles, Beethoven, 
Wagners bedste og Theodorakis.

MEN MIDT PÅ TORVET var en lille balustrade 
og noget var i gang. Unge mennesker var i 
færd med at danse lokale danse til en kas-
settebåndoptager. Min ældste søn forsvandt, 
en ung pige drog ham ind i dansen, fruen 
røg samme vej og så lå der en ungpigehånd 
i min, ingen inklinering, bare følg med. Der 
var ingen lys omkring os, men bagefter ville 
jeg have svoret på, at der strålede lys ud fra 
flokken, mig selv inklusive. Og så var det 
overstået. Mørket opslugte de unge og vi stod 
tilbage som gæsterne i vesterhavsbyen efter 
Babettes gæstebud.

SE DET VAR BARDEJOV. Vi har ikke været der 
siden, men vi kom til dale, hvor rustne tanks 
stod opmarcheret som den dag i 1945, hvor 
russernes T-34 (hurtigt ombyggede land-
brugsmaskiner) havde udraderet tyskerne so-
fistikerede Tiger-tanks. Der var rigtig mange 
T-34’ere. Vi kom til en kirkegård, hvor fødsels-
datoerne allerede stod på gravstenene. Og vi 
kom til en flod, hvor en pram til biloverfart 
(den kunne tage to ad gangen) blev drevet af 
et sindrigt talje-system uden motor, hvor den 
medsejlende besætning først trak pramme ud 
i strømmen ved håndkraft, flyttede lidt rundt 
på wiren mellem talje-hjulene for derefter at 
benytte overfartstiden, ca. 6 minutter, til et 
fortsat kortspil og cigaretrygning.

SÅDAN EN FERIE kan ikke genopleves og hvor 
kunne det let (i fantasien i al fald) være gået 
galt. Næppe livsfarligt, men med flaskesam-
ling til benzin nordpå og en forbandelse af 
det Østeuropa, som ikke ville tage gamle gi-
rocheck. I stedet blev det et minde af en hjer-
tevarm kaliber. Måske er det derfor, jeg ikke 
har så meget mod ”de andre”. 

OG HVOR VILLE JEG GERNE BETALE TILBAGE 
– direkte eller indirekte – bare betale med 
samme mønt.

Og nyd så sommeren - uanset hvor du 
tilbringer den - i fulde drag. Oplevelser kan 

ikke gentages, men kan genopleves 
i hukommelsen - mange gange. 

Terkel Spangsbo.

* en søgning på nettet efter 
Bardejovské kúpele viser 
et helt nyt billede af spa-

området. 
Tjek også Slovakia.travel. 

Og se  foto af torvet i Bardejov på side 47 i 
denne udgave af Tårnby Bladet.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus 
en hel del mere, så bare ring.

REDAKTION:

Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Birgitte Bark-
holt, Mona Gjedved, Ole Gjedved 
(foto), Anne Palm Henriksen, 
redaktionsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 23.500.  
16.500 husstandsomdeles, re-
sten distribueres via butikscen-

tre, biblioteker, Rådhuset, Udstil-
lingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. 
Udebliver Tårnby Bladet kontakt 
venligst FK Distribution på  
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.30-
16, fre 8.30-15.30 eller email 
diskvalitetost@fk.dk hurtigst 
muligt efter udeblivelse af blad. 
Husk at opgive nøjagtig adresse,

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 28. juni.

*OBS FØRSTKOMMENDE UD-
GAVE  herefter er August* som 
udkommer fredag 9. aug.*, dead-
line mandag 5. aug. Annonce-
deadline fredag 2. aug. - men 
ring, hvis man er senere på den.
* Ændringer i forhold til det 
normale.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
September udkommer fredag 
30. aug., deadline mandag 26. 
aug.. Annonce-deadline fredag 
23. aug.
Oktober udkommer fredag 27. 

sept., deadline mandag 23. sept. 
Annonce-deadline  fredag 20. 
sept.
November  udkommer fredag 25. 
okt., deadline mandag 21. okt. 
Annonce-deadline fredag 18. 
okt.
December udkommer fredag 
29. nov. deadline mandag 25. 
nov. Annonce-deadline fredag 
22. nov.
GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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A-Derma Exomega

Lactocare Travel bidrager til at støtte immunforsvarets normale 
funktion og til at mindske træthed og udmattelse ved vitamin B6. 
Lactocare Travel indeholder 2,5 milliarder levende og 4 milliarder 
mælkesyre-bakterier. 
Mælkesyrebakterier er naturligt til stede i vores mave-tarmkanal.  

30 stk.   Pris før 89,95.- 
NU 71,96.-

A-Derma Exomega Control Emollient Cream er en beroligende, kløestillende 
og plejende creme til tør og meget tør hud til både ansigt og på kroppen. 
Cremen virker blødgørende og dæmper irritation.
Cremen absorberes hurtigt uden at fedte.
Den indeholder ikke parfume.
Cremen indeholder ekstrakt af Havre kimplanter, der dæmper hudirritaion. 
Cremen gendanner og forstærker hudbarrieren og øger hudens fugtindhold.

Pris før 259,50.- NU 207,60.-

Tasectan er et medicinsk udstyr, der anvendes 
til at genoprette den fysiologiske funktion af 
tarmvæggen.
Tasectan er specielt udviklet til at kontrollere 
og mindske symptomer forbundet med diaré, 
som kan skyldes flere årsager, såsom mave-
kneb og hyppig afføring.
Tasectan virker inden for 12 timer.
Tasectan indeholder Gelatine tannat. Tasectan 
nedbrydes ikke i maven og virker ved at danne 
en film, som beskytter tarmslimhinden, og som 
reducerer hyppigheden og varigheden af diaré.

15 stk.   Pris før 89,00.-
NU 69,00.-

Tasectan

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbuddene gælder fra 24. juni til 27. juli 2019

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

Spørgsmål til god mundhygiejne? 
Kom ned på dit lokale apotek og få en snak med 
konsulenten fra GUM og få en gratis prøve.
Hun vil være på:
Kastrup Apotek mandag d. 1.7 kl.10 - 12
Dragør Apotek mandag d.1.7 kl. 13 - 15.

Lactocare Travel

Anvendelse:
Voksne: 1-2 kapsler hver 4.-6- time, indtil sympto-
merne forsvinder.
Kaplserne sluges med vand.
Produktet bør kun anvendes under graviditet og 
amning efter aftale med lægen.
Produktet bør opbevares utilgængeligt for børn.
Produktet er holdbart til den anførte dato på embal-
lagen.
Du bør altid læse oplysninger i indlægssedlen. 

Dusør forbinder mange med tilfan-
getagelse af en forbryder – men 
det er også en belønning for en 
flot indsats
Da Københavns politidirektør Anne 
Tønnes onsdag eftermiddag i Tårnby 
Bladets udgivelsesuge havde dusør-
overrækkelse på Politigården, var to 
Tårnbyborgere blandt modtagerne.

Blandt de borgere, der modtog en 
dusør og et diplom af politidirektø-
ren var 50-årige Kent fra Kastrup og 
hans kammerat 53-årige Henrik.  

24. april blev de to mænd op-
mærksomme på en person, der lå 

i en swimmingpool og hvor der lå 
piller og pilleglas ved siden af pool-
en. De løb straks ind i haven og fik 
kontakt til manden, som de fik op 
af poolen, mens de fik ringet efter 
vagtcentralen, hvor de blev vejledt 
om førstehjælp. De blev ved man-
den og ydede førstehjælp, indtil po-
liti og redningspersonale ankom til 
stedet. Manden overlevede. 

tsp

Tårnby Bladet kender de to 
dusørmodtageres fulde navn.

Kent og Henrik fik dusør

Emilie og Ida fra Bygma Amager fik 
topkarakterer i fagprøve

Emilie og Ida Abildgaard er tvillinger 
og begge ansat som salgstrainees i 
Bygma Amager; Emilie har valgt værk-
tøjslinjen, Ida er gået trælast-vejen. 

Pigerne har netop bestået deres 
fagprøver; den ene med et flot 10-tal 
den anden med et endnu flottere 12-
tal som bevis på, at de har nået slut-
målet for deres uddannelse i Bygma. 
Om få måneder er de udlært og godt 
rustet til en fremtid i byggebranchen. 

Leverance på byggepladsen

Emilies fagprøveopgave handlede om 
optimering af salg på befæstelse. 

- Jeg valgte dette emne, fordi man 
hele tiden skal være nytænkende, når 
man opererer i et konkurrencepræget 
marked, fortæller Emilie Abildgaard.

- Det er vigtigt, at håndværkerne 
altid har det nødvendige sortiment 
til rådighed på byggepladsen, så i min 
opgave har jeg arbejdet med et flek-
sibelt skruesortiment, som kan tilpas-
ses efter behov og leveres direkte på 
byggepladsen.

Bæredygtighed og grønne tage

Ida aflagde fagprøve i emnet bære-
dygtighed og grønne tage. 

- Det valgte jeg, fordi bæredygtighed 
og miljø har stigende opmærksomhed 
i samfundet og fordi grønne tage - la-
vet af mos-sedum - er et relativt nyt 
produkt i Danmark. Jeg valgte at foku-
sere på både de økonomiske og miljø-
mæssige aspekter af produktet, siger 
Ida Abildgaard.

Fagprøven gennemføres i et samar-
bejde mellem Bygma og Business Col-
lege Syd, der står for den teoretiske 
del af uddannelsen. Fagprøven forhol-
der sig til en praktisk problemstilling 
i virksomheden og er valgt af eleven 
i samarbejde med hans eller hendes 
nærmeste leder.

Vil tiltrække de bedste

Emilie og Ida ønsker at fortsætte i 
Bygma og udvide deres fagkundskab 
inden for byggebranchen.

- Det er en alsidig branche,  som vi 
synes er utroligt spændende og Byg-
ma er en stor virksomhed med mange 
muligheder for at udvikle sig, siger pi-
gerne samstemmende.

Bygma har hvert år ca. 80 elever un-
der uddannelse. 

Der er stadig ledige elevpladser i 
Aalborg, Aars, Aabenraa, Nyborg, Ha-
slev, Hvalsø og Viby Sj. til det hold der 
starter i Bygma til september.

Emilie og Ida Abildgaard fra Bygma Amager bestod deres fagprøver med flot 
resultat.  Emilie bor i Købenavn S og Ida i Kastrup.

Piger får topkarakter  
i håndværksfag
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Hvis og hvis ...
Tårnby Bladets kontrafaktiske opgørelse af Fol-
ketingsvalget 5. juni 2019. Hvis nu Tårnby kom-
mune alene skulle have sammensat folketinget, 
hvad så?

Af Terkel Spangsbo,  redaktør på Tårnby Bladet

- Og hvis det nu havde været et kommunalvalg, 
hvordan var sammensætningen af kommunalbesty-
relsen blevet?

Og for at gøre det endnu mere teoretisk har vi 
også ved hjælp af Peter Sørensens mandat-bereg-

ning, som han har stillet gratis til rådighed på net-
tet, regnet os frem til de situationer, at hvert afstem-
ningssted i Tårnby kunne bestemme det hele.

Efterfølgende har Peter Sørensen stillet resulta-
terne meget flottere op i et skema, end vi selv kun-
ne have gjort.

I virkeligheden var der 4.219.537, som kunne 
stemme og det gjorde 84,45 procent, svarende til 
3.531.720 vælgere. Men nu leger vi for en stund, at 
vi 34.103 tårnbyborgere er almægtige og krænger 
vores mening ud dels over kommunen og dels over 

hele landet.
Der kan være et par decimalfejl, men tendenser-

ne er korrekte.
Vi har lavet disse regnestykker tidligere, men som 

vi erindrer det, er det første gang, vi omsætter tal-
lene fra hvert lokalt stemmested ved et folketings-
valg til ”lokale landresultater”.

På de næste sider har vi beregnet sammensæt-
ningen af kommunalbestyrelsen i Tårnby, hvis og 
hvis og hvis ...

Peter Sørensen har medtaget 
afstemningsstederne i 
Dragør og stemmetallene 
derfra er medtaget i 
”totalen” i øverste spalte.
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LÆR AT SPILLE 
GOLF PÅ KUN 

1 UGE I DRAGØR
Dragør golfklub er en af øens største 
idrætsklubber. 

Vi har en dejlig og velholdt bane, nabo til 
Kongelunden og med et rigt dyreliv. En 
god golfrunde er både naturoplevelse 
og golfspil. 

Vi har et dejligt klubhus og en fantastisk 
restaurant hvor alle er meget velkomne.

Tilmelding på 
golf@dragor-golf.dk   
eller på 3253 8975

På gensyn i 
Dragør Golfklub 

www.dragor-golf.dk 

Kursusindhold
• Undervisning i slagteknik med jern, køller og putter
• Undervisning i regler og etikette
• Klubben stiller udstyr til rådighed
• Spil og træning på vores lille bane
• Spil på vores store 18 huls bane
• Frokost alle fem dage
• Råd og vejledning fra frivillige

Alle dage fra kl. 9.00 til 15.00
Prisen for alle 5 dage er 1.500 kr

FOR DIG 
DER HAR FERIE 
OG LYST TIL AT 

PRØVE AT SPILLE 
GOLF, ER HER ET 
GODT SOMMER-

TILBUD

UGE 28 
D. 8. JULI TIL 

D. 12. JULI

”Amá r”

DRAGØR
GOLFKLUB

”Amá r”

DRAGØR
GOLFKLUB

Pilegården

Vestamager

Korsvejen

Tårnby

Løjtegård

Alle afstemningssteder

Kastrup

DAGENS HELT UAKTUELLE SAMMEN-
SÆTNING AF KOMMUNALBESTYRELSEN
Det overrasker redaktionen, hver gang 
vi leger med valg- og afstemningsre-
sultater - vi er lidt forskelligt skruet 
sammen i bydelene i vores ikke sær-
ligt store kommune.

Vi giver os ikke af med at analysere 

resultaterne, det må befolkningen og 
politikerne selv gøre - hvad de sikert 
også gør - så må de drømme, håbe el-
ler grue for det rigtige kommunalvalg, 
som kommer i 2021.

Vi ved godt at typografien er noget 
småtteri. På www.taarnbybladet.dk 

kan siderne forstørres.
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AP-pension, som ejer Tårnby Torv vil 
høre om muligheden for at inddrage 
arealet, hvor Gammelgård lå nord for 
Sneserevej i et udvidet Tårnby Torv

En gang for ikke så længe siden lå 
Gammelgård på grunden på det nord-
lige hjørne af Englandsvej og Snese-
revej. Gården var til det sidste køb-
mandshandel, ejet af Troels Lund og 
tillige postekspedition, indtil den blev 
nedrevet omkring midt i 1970’erne 
Siden har området ligget hen som en 
græsplæne med en mindesten om 
Tårnby skole som folkeskole.

Området, som ejes af Tårnby kom-
mune, indgår allerede i den eksiste-
rende lokalplan for Tårnby Torv (Lo-
kalplan 82B), men kun med en anven-
delse til terrænparkering.

AP-pension har købt det gamle torv 
fra 1960’erne af Dansk Supermarked 
og har tanker om at sikre plads til de 
eksisterende dagligvarebutikker og 
yderligere give plads til en Føtex. De 
har bedt Tårnby Kommune undersøge, 
om der kan ske en udvidelse af cen-
terområdet, så det kan blive muligt at 
opføre en dagligvarebutik og boliger 
nord for Sneserevej. 

Det eksisterende centerareal rum-

mer ikke mulighed for tre dagligva-
rebutikker og udvalgsvarebutikker i 
stueplan, som er den mest hensigts-
mæssige centerstruktur for et center 
af denne størrelse. 

28 boliger

Etagearealet i området vil derefter 
overstige den samlede byggemulig-
hed på 30.000 m2, der ligger i den 
nuværende lokalplan 82B, idet der 
forventes at opføres 30.000 m2 inden 
for det nuværende centerområde til 
henholdsvis butikker, øvrige center-
formål, boliger og hotel.

Skitseprojektet indeholder en dag-
ligvarebutik på ca. 1550 m2 og ca. 
1860 m2 til boligformål fordelt på 28 
mindre boliger. Butikken er placeret 
længst mod øst for at medvirke til at 
definere vejforløbet på Englandsvej 
og give dette centrale område yderli-
gere bymæssig karakter.

Projektet indeholder herudover 
såvel p-kælder som terrænparkering. 
Terrænparkering ønskes af bygherre 
fastholdt, da nogle kunder foretræk-
ker parkering i terræn frem for parke-
ringskældre i forbindelse med hurtige 
indkøb.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at 

der holdes et borgermøde enten i for-
bindelse med en forhøring om kom-
muneplantillægget eller i forbindelse 
med høringen af det kommende lokal-
planforslag for Tårnby Torv.

Det gamle torv

Tårnby Torv er på omkring 7.000 kvm 
butiksareal på 2 planer. 

Et helt nyt (halv)stort center med 
stationsbygning var i støbeskeen da 
Øresundforbindelsen blev bygget.

Planen var at centret skulle være 

Amagers vigtigste center. Men pla-
nerne blev politisk skudt i sænk ikke 
mindst af det dengang eksisterende 
Amtsråd med tårnbypolitikeren Per 
Kleis Bønnelycke (Rad.) som ærke-
modstander.

Uden at ville røbe ret meget om det 
gamle butikscenters fremtid fortæl-
ler AP Pensions chef for bygninger, 
Peter Olsson, at hele centeret skal 
nytænkes, men han vil ikke lufte yder-
ligere – nu.

 

Tårnby Torv foran forandringer

Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

Ved statsautoriserede fodterapeuter  
Mariah Kruse og Karin Zachariasen.

Vi byder ny kollega, statsautoriseret fodterapeut Kristine Stokholm 
Velkommen i klinikken fra den 1. august 2019

Klinikken har ydernummer og udfører alle specialer  
med lægehenvisning til

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegigt og Psoriasisgigt

Vi tilbyder
Fodbehandling - Indlægsfremstilling - Laserterapi mod smerter, 
f.eks. hælspore mm. - måltagning til kompressionsstrømper - 

CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

Kastrup Fodterapi • Kamillevej 4, 1. sal • 2770 Kastrup • Tlf. 30 13 55 22 • mk@kastrupfodterapi.dk
Handicapvenlig klinik med elevator og gratis parkering foran.

Det er det stiplede område, som AP Pension foreslår inddraget i et fornyet 
Tårnby Torv for at få plads til endnu et supermarked, boliger og parkering.

Gammelgård kort før nedrivningen med Tårnby skole, Tårnby Teater og 
Tårnby Bladet i baggrunden. © Allan Meyer.

Der er absolut kun tale om en 
skitse, som skal illustrere et muligt 
byggeri nord for Sneserevej. Den 
hvide hjørnebygning i forgrunden 
giver kun et svagt fingerpeg om, 
at noget skal ske med det gamle 
Tårnby Torv. © Arkitema Arkitects 

Luftkvalitet og fly
Et internationalt forskningsprojekt 
skal undersøge, hvordan fly-udled-
ninger påvirker luftkvaliteten i og om-
kring lufthavne. Københavns Lufthav-
ne bliver én ud af tre testlufthavne.

Forskere vil indsamle og analysere 
målinger af luftkvaliteten i Køben-
havns Lufthavne, lufthavnen Madrid-
Barajas i Spanien og lufthavnen Zürich 
i Schweiz. Tre lufthavne, som klima-
mæssigt er forskellige.

Københavns Lufthavne har stor fo-
kus på at nedbringe udledningerne fra 
fly og forbedre luftkvaliteten.

Siden 2007 har lufthavnen arbejdet 
med at reducere skadelige udlednin-
ger og har deltaget i en række forsk-
ningsprojekter.

17 internationale partnere er gået 
sammen i et treårigt forskningspro-
jekt, der har fået økonomisk støtte fra 
blandt andre EU. Forskningsprojektet 
er støttet med fem millioner euro, 
cirka 37 millioner danske kroner.
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DIPLOMATICO 
RESERVA EXCLUSIVA

GÆLDER KUN FREDAG I UGE 26
(HVIS MAN HAR ANNONCEN MED)

KIG IND I BUTIKKEN - DET ER HELT SIKKERT ET BESØG VÆRD!!

DIPLOMATICO 
RESERVA EXCLUSIVA

Kr. 289,-

TORSDAG-FREDAG: 
13.00-17.30

LØRDAG: 
11.00-14.00

LE MOELLEUX 
ROSÉ
LE MOELLEUX 
ROSÉ

SCANTIANUM
VERMENTINO 

 6 stk.
Kr. 400,-

FRIT VALG

ÅBNINGSTIDER

FREDAGSTILBUD

Lidt færre 
lange 
svedere
Folkeskoleeleverne i Tårnby Kom-
mune kan i det kommende skoleår 
se frem til færre timer på skolebæn-
ken

Samtlige partier i kommunalbestyrel-
sen står bag den nye politiske aftale, 
der betyder, at eleverne i 0.-3. klasse 
får færre lektioner hver uge, og sko-
lerne får mulighed for at forkorte sko-
leugen for eleverne i 4.-9. klasse. 

Ændringerne er resultatet af den 
justering af folkeskolereformen, som 
folkeskoleforligskredsen indgik en 
aftale om i januar 2019, og som Folke-
tinget med en lovændring vedtog de 
endelige rammer for 2. maj. Ændrin-
gerne vedrørende den forkortede sko-
ledag træder i kraft pr. 1. august 2019.

Som en del af aftalen er partierne 
blevet enige om at skære to timer og 
et kvarter af skoleugen for eleverne i 
indskolingen - altså på klassetrinene 
0.-3. klasse. Det svarer til tre lektioner. 

Samtidig kan skolerne søge om at 
forkorte skoleugen for eleverne i 4.-
9. klasse, da aftalen giver mulighed 
for at omlægge op til to timer af den 
understøttende undervisning til timer 
med flere voksne i klassen eller andre 
understøttende tiltag.

- Det er meget glædeligt, at alle 
partier kunne samles om aftalen, som 
betyder færre timer samtidig med et 
kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning ved hjælp af flere læ-
rere og pædagoger i undervisningen, 
siger borgmester Allan S. Andersen.

- Hensigten er at tilpasse folkesko-
len og justere reformen der, hvor det 
er nødvendigt for at skabe en endnu 
bedre folkeskole med optimale ram-
mer for både den gode undervisning 
og det gode børneliv.

Følgevirkninger

Den kortere skoledag betyder også, at 
åbningstiden i SFO’er og klubber ju-
steres lokalt, så den passer til elever-
nes nye, kortere skoledag. 

Siden skolereformen trådte i kraft i 
2014, har netop skoledagens længde 
været genstand for stor diskussion 
(kaldet verdens længste svede-time), 
og en del forældre og elever har ud-
trykt utilfredshed over de lange dage. 
Et færre antal timer i skolen vil nu 
imødekomme denne kritik og kan 
give børn og unge et større overskud 
og bedre mulighed for at bruge tid og 
energi på aktiviteter i fritiden og sam-
tidig give et kvalitetsløft til undervis-
ningen.

I Tårnby Kommune har skolernes 
ledelser fulgt aftalen gennem den 
politiske proces og er klar til at tage 
hensyn til det i planlægningen af det 
kommende skoleår.

Skoleledelserne er enige i, at tiden 
i indskolingen skal følge det nye mini-
mumstimetal, og derudover vil skoler-
ne indhente udtalelser fra skolebesty-
relserne om at nedsætte skoledagens 
længde for mellemtrin og udskoling.

tsp

Live-tv fra Flyvergrillen
Redaktøren fra Tårnby Bladet i 
sommer-tv

TV2 Lorry sender et særligt sommer-
program i perioden fra mandag 1. juli 
til søndag 11. august. Programmet 
har til hensigt at anbefale forskellige 
seværdigheder i kommunerne i sta-
tionens sendeområde – det kan være 
alt fra naturoplevelser til kulturelle 
højdepunkter. 

- Vi kommer til Tårnby mandag 5. 
august hvor vi i løbet af denne dag 
har været rundt at lave små repor-
tager fra forskellige områder med 

forskellige personligheder, som har 
fortalt om de pågældende steder, 
fortæller journalist Rasmus Simon-
sen fra TV2 Lorry.

Dagligt klokken 19.30 vil disse 
små reportager indgå i den sam-
lede sommerudsendelsen, som i alt 
vil være 10-12 minutter, som bliver 
sendt live. 

- Ved live-lokationen, som i Tårnby 
bliver Flyvergrillen, vil der indgå tre 
interviewpersoner – en medarbejder 
fra flyvergrillen, en særlig gæst fra 
kommunen og redaktøren for Tårnby 
Bladet, Terkel Spangsbo. 

- Jeg vil interviewe jer og rammen 
vil være de tre gæsters syn på kom-
munen, siger Rasmus Simonsen.

- Her vil holdningsspørgsmål som, 
”hvad synes du, er det bedste ved je-
res kommune” og ”hvad kunne gøres 
bedre i jeres kommunen” indgå. 

Gæsterne vil ligeledes skulle 
kommentere på nogle fordomme og 
holdninger til kommunen, som TV2 
Lorry har indsamlet gennem en Vox-
pop. 

bbark
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15-17 årige får 65 kr. i timen

Bliv omdeler og tjen dine egne penge

Læs mere og søg jobbet på

Omdel 1-2 gange om ugen

Stadig tid til skole og venner

Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, indenfor deadline

De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode grunde

Vi søger faste omdelere  
og sommerferieafløsere

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år  
til omdeling af reklamer og aviser én til  
to gange om ugen.

Mangler din 
teenager et 
sommerjob?

Kommunalbestyrelsen har beslut-
tet, at den 51-årige cand.polit. og 
nuværende kommunaldirektør 
i Glostrup, Morten Winge fra 1. 
august bliver ansat som kommunal-
direktør i Tårnby 

Med Morten Winges tiltræden får 
Tårnby Kommune en kommunaldi-
rektør med dokumenteret og omfat-
tende erfaring fra den kommunal-
politiske verden. Han har de seneste 
syv år været kommunaldirektør i 
Glostrup Kommune, og før det har 
han tolv års ledelseserfaring på 
strategisk chef- og direktørniveau i 
Hørsholm Kommune og Københavns 
Kommune. 

Morten Winges erfaring spænder 
fra en meget solid økonomi- og ana-
lysebaggrund fra blandt andet sy-
gehusvæsenet over en omfattende 
erfaring med de fleste borger ret-
tede opgaver til en stor indsigt i de 
formelle rammer om og vilkår for den 
politiske betjening. 

Morten Winge bliver nu øverste 
administrative chef for cirka 3300 
ansatte i Tårnby Kommune. Han vil 

sammen med de fire forvaltnings-
chefer udgøre kommunens fremti-
dige ledelse. 

Enighed om godt samarbejde

- Vi får med Morten Winge en ambi-
tiøs, visionær og meget erfaren kom-
munaldirektør, som jeg glæder mig 
til at arbejde sammen med – og have 
som sparringspartner i dagligdagen. 
Hans politiske indsigt og forståelse 
er absolut blandt hans stærke sider, 
siger borgmester Allan S. Andersen. 

- Vi har også lagt vægt på Morten 
Winges ledelsesmæssige, organisa-
toriske, administrative og økonomi-
ske kompetencer, som vi vil få stor 
glæde af i Tårnby Kommune. 

- Vi er en kommune i forandring, og 
vi kommer til at søsætte mange nye 
tiltag i de kommende år, og kommu-
naldirektøren vil komme til at spille 
en afgørende rolle. 

Morten Winge ser Tårnby som en 
kommune med såvel store kvaliteter 
som potentialer.

- Jeg ser meget frem til at varetage 
posten som kommunaldirektør. Jeg 
forudser et frugtbart og tillidsfuldt 
samarbejde med borgmesteren, den 
øvrige kommunalbestyrelse, ledel-
sen og medarbejderne i kommunen, 
siger Morten Winge.

- Som kommunaldirektør er det en 
af de fornemste og mest spændende 
opgaver at understøtte politikerne i 
at lede kommunen. 

- Overordnet set vil jeg i forhold til 
personalet lægge stor vægt på ind-
dragelse, tillid, trivsel og synlig le-
delse. Som kommunaldirektør er det 
for mig afgørende, at organisationen 
hele tiden arbejder effektivt med 
ambitiøse mål og høje standarder 
for gennemsigtighed, troværdighed 
og ordentlighed, fortæller Morten 
Winge.

 tsp

Tårnbys kommunaldirektør 
er fundetEt nystartet kursustilbud retter 

sig mod familier, som vil undgå 
ødelæggende konflikter i en svær 
situation

Børn i familier, hvor forældrene har 
besluttet at gå hver til sit, risikerer at 
opleve forskellige negative følgevirk-
ninger som psykisk og social mistriv-
sel på baggrund af bruddet mellem 
forældrene.

Tårnby Kommune har derfor valgt at 
støtte de familier, hvor forældrene er 
gået fra hinanden gennem et nyt til-
tag i Børne- og Kulturforvaltningens 
Familiehus.

I samarbejde med Københavns Uni-
versitet og fire andre kommuner vil 
kommunen tilbyde den nyeste viden 
og introduktion til en e-læringsplat-
form på faste forældrekurser i Fami-
liehuset. Samarbejde efter Skilsmisse, 
kaldet SES, er en fleksibel, forsknings-
baseret værktøjskasse, som hjælper 
forældre til at hjælpe sig selv efter, at 
de er gået fra hinanden. 

SES-forældrekurserne vægter høj 
grad af borgerinddragelse og formid-
ling af evidensbaseret viden på om-
rådet. 

Lær at håndtere bruddet

På kurset undervises forældre i at 

undgå ødelæggende konflikter og 
blive bedre til at forstå og støtte de-
res børn. For eksempel kan man lære 
at forstå børns følelser og reaktioner, 
hvordan man undgår typiske kommu-
nikationsfaldgruber samt konkrete 
samarbejdsstrategier. Kurserne hol-
des af psykologer fra Rådgivning og 
Forebyggelse.

Bag SES står en gruppe anerkendte 
fagpersoner og forskere fra Køben-
havns Universitet med viden om skils-
misser, psykologi og formidling.

- Indholdet er baseret på den ny-
este og bedst dokumenterede viden 
fra forskning og praksis – og formidlet 
på en måde, der er til at forstå, siger 
Søren Sander, psykolog og skilsmis-
seekspert.

- Det nye tiltag vil forhåbentligt 
kunne være en hjælp i en vanskelig 
situation for familierne. Især børnene 
skal vi huske at have fokus på i en tid 
med opbrud i familien, siger borgme-
ster Allan S. Andersen.

- Jeg håber og tror på, at vi på denne 
måde kan være med til undgå nogle 
ellers potentielle konflikter, som man 
desværre ofte oplever i disse situatio-
ner. 

tsp

Samarbejde efter Skilsmisse

Kort om forældrekurserne
SES-forældrekurserne består af tre kursusgange samt adgang til den digi-
tale platform, hvor man hjemme har mulighed for at fordybe sig i øvelser 
og viden. 
Se www.samarbejdeefterskilsmisse.dk

Information og tilmelding: Tårnby Kommunes hjemmeside eller kontakt 
på mail PPR@taarnby.dk (skriv ”SES” i emnefelt) med dit navn og telefonnr. 
Derefter vil du blive kontaktet af en af kursuslederne.

LANG FERIE PÅ LANG FERIE PÅ 
REDAKTIONENREDAKTIONEN

Tårnby Bladet´s august-udgave udkommer først  
fredag 9. august med deadline 2. august •  

Men helt ferie holder vi ikke • man vil ofte kunne fange 
os på redaktionen på tlf. 32 509 290

CPH bygger bagagefabrik
Nye, strammere EU-regler fremskyn-
der bygningen af nyt bagagesorte-
ringsanlæg i Københavns Lufthavn. 
Bagagekapaciteten stiger samtidig 
med 30 procent.

Fra og med udgangen af september 
i år skal al afgående og transfererende 
flybagage scannes af 3D-scannere. 
Det nye EU-krav har fremskyndet op-
førelsen af ny såkaldt bagagefabrik 
i Københavns Lufthavn, fordi de ny 
scannere er så store.

Tagterrasse
Dragør kommune har modtaget en 

ansøgning om dispensation til etable-
ring af en tagterrasse samt trappetårn 
på et erhvervsbyggeri på A. P. Møl-
lers Allé 55, Dragør. By-, erhvervs- og 
planudvalget skal tage stilling til, om 
sagen skal sendes i naboorientering. 

Dragør Kommune har meddelt byg-
getilladelse til erhvervsbyggeriet, og 
Leif Jørgensen Architects har efter-
følgende indsendt en begrundet dis-
pensationsansøgning, idet værnene 
og trappetårn til tagterrassen ikke kan 
holdes inden for højdebestemmelsen 
på 8,5 meter, skriver fagbladet Mester 
Tidende.
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Det � otte hotel ligger i udkanten af kur-
parken i den gamle barokby Heiligenstadt 
– og her kan I se frem til hele 4500 m2 
bade- og wellnessland. 

Pr. pers. i dbl. vær.

1.549,-
Pris uden rejsekode 1.699,-

• 3 nætter inkl. morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• 1 øl, sodavand eller kaffe i baren
• Fri entre til badelandet Vitalpark
• 10 % rabat på wellnessbehandlinger

BW Plus Hotel am Vitalpark ���� i  Midttyskland
Luksusliv i Heiligenstadt

Panoramarestaurant, boblebad, minigolf og meget 
mere venter ved Lim� orden. Hotellet har gennem 
300 år budt sine gæster på god mad og hygge – 
blot et stenkast fra vandet med egen badestrand. 

•  2 nætter inkl. morgenbuffet
• 1 fl. mousserende vin  
• 1 x 2-retters middag • Fri Wi-Fi
• Køkkenchefens 4-retters menu 

Hotel Pinenhus ��� ved Glyngøre på Salling, Nordjylland
Danmark dejligst

3 børn med rabat

Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2019.

Danmark dejligst

Valgfri ankomst t.o.m. 19.12.2019.

Hotel Alte Post Bad Hofgastein ���� 

i Østrig
Gasteinerdalen i de østrigske alper 
kan fremvise en perlerække af cele-
bre kurbyer, som i 1800-tallet skød 
op omkring en række helsebrin-
gende termiske kilder. Midt i dalen, 
omkranset af høje bjergtinder, ligger 
Bad Hofgastein, som har dalens stør-
ste kurbadeland med indendørs og 
udendørs bassiner fyldt med vand 
fra byens kilder. På kirketorvet lig-
ger det 4-stjernede Hotel Alte Post, 
der følger op på de bedste kurtra-
ditioner og byder velkommen til en 
østrigsk sommeridyl akkurat lige så 
blomstrende som hotellets frodige 
facade i gæstfrihedens hjemland.

•  7 nætter inkl. 
morgenbuffet

•  7 x 4-retters middag 
med salatbuffet

•  Fri adgang til wellness-
center med bl.a. spa og 
udendørs swimmingpool

•  Gastein Card med 10-50 % 
rabat på mere end 50 akti-
viteter (kurbade, bjergba-
ner m.m.) og fri transport 
med bybus

Pr. pers. i dbl. værelse  

3.099,-
Pris uden rejsekode 3.399,-

Pristillæg: 29.6.-30.9.: 450,-

Ankomst lørdage 1.6.-24.8.2019.

Sommerluksus 
i Salzburgerland 3 børn med rabati Salzburgerland 3 børn med rabat

2 nætter 999,-
4 nætter 1.999,-
5 nætter  2.349,-

Pr. pers. i dbl. vær.

999,-
Pris uden rejsekode1.149,-
Pristillæg: t.o.m. 30.9.: 200,-

 Værelse med udsigt over Limfjorden

Prøv en ferie i populære Hamburg – byen, 
der har alt fra stemningsfuld havnehygge 
til storbysus og shopping.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

• 2 nætter inkl. morgenbuffet
•  3-dages transportpas til bus, spor-

vogn, U-bahn og transport på Elben

BW Plus Premier Alsterkrug Hotel ���� i Tyskland
Hamburg på første klasse

Beitostølen er et af de mest populære rekreati-
onsområder i Norge. Omgivet af Jotunheim, et af 
Norges største � eldområder, � nder I her et godt 
udgangspunkt for at tage på � eldvandring i den 
norske naturskat, der byder på et festfyrværkeri af 
� eldblomster i fuld � or om sommeren.

•  5 nætter inkl. morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet

Beitostølen Resort i Sydnorge
Sommer i Norges fj elde

2 børn op til 11 år gratis

Valgfri ankomst t.o.m. 24.8. 
samt søndage 25.8.-31.10.2019.

Ankomst tors-lørdag t.o.m. 28.12. 
Valgfri ankomst 19.-22.6., 27.6.-24.8., 26.9.-19.10. samt 12.-28.12.2019.

3 nætter 1.649,-

Pr. pers. i dbl. vær.

3.449,-
Pris uden rejsekode 3.749,-

Pristillæg: 16.6.-24.8: 250,-

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

3 børn med rabat

3 nætter  fra 1.399,-

3 børn med rabat

TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.

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.

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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.

Supercykelstisamarbejdet i 
Region Hovedstaden tæller 
nu 25 medlemskommuner 
efter Tårnby og Dragør Kom-
muner er indtrådt i samar-
bejdet

Amagerkanerne kan ad åre se 
frem til supercykelstier, der 
forbinder hele Amager med 
København og omegnskom-
munerne og gør det lettere at 
tage cyklen til og fra arbejde. 

Formålet med supercykel-
stierne er at skabe gode cy-
kelforbindelser på tværs af 
kommunegrænserne i Region 
Hovedstaden, så flere får lyst 
til at tage cyklen frem for bi-
len på arbejde. Hidtil er plan-
lægningen af rutenettet på 
Amager stoppet ved Køben-
havns kommunegrænse, men 
det bliver der rådet bod på nu.

I Tårnby Kommune er ind-

trædelsen i supercykelsti-
samarbejdet et led i den cy-
kelindsats, som kommunen 
har arbejdet på siden 2014 
for at få flere til at cykle. Der 
er i den forbindelse udarbej-
det en cykelhandlingsplan, 
der sætter fokus på cykeltra-
fikken i kommunen.

- Tårnby Kommune ønsker 
at være en trafiksikker cykel-
kommune og har en vision 
om, at vi alle er cyklister og 

bruger cyklen i det daglige. 
Hermed vil man opnå forbed-
ret sikkerhed, en reduceret 
miljøbelastning samt redu-
cere kø- og fremkommelig-
hedsproblemer generelt. Vi 
glæder os til at arbejde sam-
men med Dragør Kommune 
og Københavns Kommune om 
at forbedre indsatsen for at nå 
vores vision gennem supercy-
kelstisamarbejdet, siger borg-
mester Allan S. Andersen.

Borgerne i Dragør og 
Tårnby pendler i gennemsnit 
henholdsvis 17 og 13 km til 
arbejde, hvorfor der er god 
ræson i at forvente, at super-
cykelstier kan få flere til at 
tage pendlerturen på cykel. 

spanger

Hvor supercykelstierne 
på Amager kommer til 
at ligge er endnu ikke 
lagt fast, da der både kan 
være tale om nyanlæg 
og om opgradering af 
eksisterende cykelstier. 
Først skal en række 
udpegede ruter til politisk 
godkendelse i alle øens 
tre kommuner. Efter 
godkendelse bliver de 
tegnet ind i visionsplanen 
for supercykelstinettet, 
der indtil videre tæller 45 
ruter. Dernæst skal den 
enkelte rute projekteres, 
finansieres og anlægges, 
hvorfor der kommer til at 
gå nogle år, før den første 
rute bliver en realitet.

Supercykelstiernes fire kvalitetsmål 
For at få kvalitetsstemplet supercykelsti i Region Ho-
vedstaden skal en rute leve op til fire kvalitetsmål

1. Tilgængelighed. Supercykelstierne skal forbinde kon-
centrationer af arbejdspladser, studiepladser og boliger 
samt give adgang til kollektive trafikknudepunkter. De skal 
hænge sammen, forbinde alle kommuner og være nemme 
at finde for pendlerne.

2. Fremkommelighed. Supercykelstierne skal give pend-
lerne den hurtigst mulige vej mellem bolig og arbejde el-
ler studier. De skal være så direkte som muligt, med så få 
forhindringer som muligt og med plads til at holde sit eget 
tempo blandt andre cykelpendlere. 

3. Komfort. Supercykelstierne skal gøre cykelturen til og 
fra arbejde eller studie til en behagelig oplevelse for pend-
lerne. Stierne skal have jævn belægning, høj grad af ved-
ligehold, tilbyde ekstra service og give mulighed for gode 
cykeloplevelser.

4. Sikkerhed og tryghed. Supercykelstierne skal øge tryg-
heden for pendlerne og sikre gode forhold, der mindsker 
risikoen for ulykker på cykelstierne.

Supercykelstier på vej - men 
ingen ved hvilken vej

Nok et hotel
Næste forår åbner Zleep Hotel 
Copenhagen Arena med 211 
værelser som nærmeste nabo 
til Royal Arena, hvor Crown 
Plaza Copenhagen Towers indtil 
videre har dækket efterspørgs-
len sammen med blandt andet 
Cabinn Metro og Bella Sky Co-
penhagen.

Selvom hotelkapaciteten i 
Ørestad Syd er blevet øget be-
tydeligt gennem de senere år, 
så er der tilsyneladende stadig 
behov for flere værelser.

Det seks etager høje hotel er 
en del af et større udviklingspro-
jekt, der også omfatter 153 leje-
boliger, et otte-etagers p-hus og 
en Burger King-restaurant. 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter, 
der står bag arkitekturen i store 
dele af Københavns Lufthavn. 
har tegnet både hotel, p-hus og 
restaurant.

SJ overtager driften 
af Øresundstogene
SJ, Sveriges statslige togope-
ratør, overtager Øresunds-
togene fra og med december 
2020. Den svenske statslige 
togoperatør opretter et nyt 
forretningsområde, SJ Öre-
sund, som kommer til at styre 
både driften og vedligehol-
delsen. 

Aftalen indebærer, at SJ bli-
ver ansvarlig for al persontra-
fik med tog over Øresund.
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Ankers Tivoli-park kommer til ViberupAnkers Tivoli-park kommer til Viberup
Der er lagt op til ægte familieunderhold-
ning for børn og voksne i alle aldre, når 
det familieejede Ankers Tivolipark rykker 
ind på Nøragersmindevej 7-15  til viberup 
kræmmermarked.

Ankers Tivolipark er et ægte tivoli, sådan 
som traditionen byder, det skal være: Mas-
ser af forlystelser for børn og voksne og 
med topunderholdning fra Danmarks stør-
ste mobile tivoliscene.

- Det er hjerteblod for os at være et fami-
lievenligt tivoli for børn og voksne, lyder 
det samstemmende fra Margit og Benny, 
der for tre år siden overdrog tivoliet, som 
nu har været i familiens eje i 44 år og har 
eksisteret i mere end 60 år, til sønnen Fre-
derik Olsen og svigerdatteren Anne Olsen.

Ankers Tivolipark har med sine mange 
forlystelser med alt fra fiskedam, lykke-
hjul, tombola og andedam til skydebane, 
radiobiler, kålorm, ruchebane, spøgelses-
hus, børnekarrusel, store karrusel og crazy 

dance, noget for ethvert barn eller voksen.
- Og så må vi ikke glemme den gamle 

luftgynge, i øvrigt den eneste i et omrej-
sende tivoli på østlige øer, trampolin og 
hoppeborge, lyder det supplerende fra 
Frederik og Anne.

Familien bag den populære tivolipark, 
hvor Margit og Bennys barnebarn, An-
dreas også hjælper til, fortæller videre, at 
sommeren igennem vil en række kendte 
kunstnere optræde på tivoliets scene.

Der kommer masser af underholdning. 
Der bliver i år en Ullerup kro og en Vibe-
rup kro med underholdning og samtidig 
kommer der et stort cirkustelt med super 
gode orkester. 

For børnene er der booket Gurli Gris og 
Gustav Gris ligesom tivoliets mange dy-
refigurer, Pelle, Løve, Tiger og elefanten 
Larry deler gratis godter ud og der er skat-
tejagt og meget mere.

- Vi vil gerne, at alle børn kan få noget 
med hjem, når de har været på besøg i vo-
res tivoli, forklarer Frederik og fortsætter:

- Det er vigtigt for os, at alle føler sig 
meget velkomne og får nogle gode timer 
eller en god dag ud af et besøg hos os. Det 
ligger os meget på sinde, at vores tivoli er 
for hele familien, yngre som ældre.

Ankers Tivolipark er en fast del af en 
lang række store og mindre arrangemen-
ter og byfester rundt på de østlige øer. 
Blandt andet kan nævnes deltagelse på 
50. år i 2019 på Børn & Dyr på Bregent-
ved, mere end 60 år ved Gilleleje Bak-
kefest, der sidste år kunne fejre 100-års 
jubilæum, ved Børnehjælpsdagen på Bel-
lahøj og ved Græsted Veterantræf. Tivoliet 
har også været med på det gamle Ullerup 
kræmmermarked.

GRATIS  

ENTRE

Viberup Marked

GRATIS
ENTRÉ

GRATIS
ENTRÉ

på Nøragersmindevej 7-15 - 2791 Dragør

30. aug. - 31. aug. - 1. sept.
Masser af underholdning tivoli - øltelte m.m.

Booking stadepladser: Viberup.dk
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Langt vil personalet på kliniken 
Huset for Velvære strække sig for at 
kunderne kan opnå målet om velvæ-
re, men afmærkningen på fortovet 
er de meget kede af

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Ole Gjedved.

NBC, Nøhrs Bilcenter ligger med de-
res biludstilling på Englandsvej ud til 
stoppestedet for 350S fra Dragør og 
her en man meget ked af for ikke at 
sige godt sure på de mange cigaret-
skod og andet affald, buspassagerer 
henkaster langs hegnet ind til de ud-
stillede biler, når de skal med bussen.

- Der har tidligere stået en skralde-
spand tættere på selve busstopskiltet, 
hvor bussen også holder. Den foreslog 
jeg, at kommunen stillede op igen, 
fortæller Henrik Nørh, der ejer NBC, 
Høhrs Bilcenter

- Det ville kommunen ikke, men 
medarbejderen fortalte, at de var i 
gang med et forsøg og det ville de 

afprøve udfor bilforretningen og det 
sagde jeg naturligvis ikke nejtak til.

Afmærkningen har virkelig hjulpet, 
fortæller Henrik Nøhr.

- Det kan jeg ikke klage over.

Røg i butikken

Det gør man til gengæld i forretnin-
gen, som nu har fået skraldespand og 
rygeområde lige udenfor indgangsdø-
ren.

Resultatet blev etablering af et ry-
gested med skraldespand tætte på 
læskuret, men det var så ud for Kli-
niken for Velvære, som blandt andet 
giver fodterapi.

- Folk følger helt klart anvisningen 
på fortovet, men det betyder, at vi ikke 
kan have hoveddøren åben i sommer-
varmen, røgen siver lige ind i kontorer 
og kliniklokalerne, fortæller Ann-Chri-
stin Tholstrup, klinikindehaver.

- Det er jo helt barokt, at vores klinik 
hedder Klinik for Velvære og så skal vi 
belemres med tobaksrøg og skodder 

som ikke rammer affaldsspanden, som 
iøvrigt er placeret ved læskuret, men 
rygerfeltet er udfor klinikken.

Forvaltningen svarer:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 
midt i januar 2019 at forsøg med røg-
frit stoppested igangsættes, skriver 
forvaltningschef Betina Grimm i en 
svarmail til Tårnby Bladet. 

Forsøget omfatter opstilling af et 
askebæger samt markeringer i as-
falten, som henviser rygere til et 
bestemt område ved det opstillede 
askebæger. Der blev også opsat an-
visninger på læskuret. Formålet er at 
fjerne rygning fra selve busstoppe-
stedet/læskur på stoppestedet, ved 
at ”nudge” eller påvirke rygere til at 
smide deres cigaretskod i det opstil-
lede askebæger.

Forsøget skal evalueres og jeg for-
venter, at der kommer en indstilling 
frem til Teknik- og Miljøudvalget til 
august, således at de kan træffe be-

slutning om, hvorvidt forsøget skal 
gøres permanent.

Herunder om der skal ske nogle ju-
steringer. 

Forvaltningen har tidligere talt med 
indehaveren af Klinikken, hvor hun 
ligeledes fortalte, at hun var ked af 
placeringen. Det var dog vores opfat-
telse, at hun generelt var positiv stemt 
for forsøget.

- Ann-Christin Tholstrup er velkom-
men til at kontakte forvaltningen igen, 
så vi evt. kan lade hendes betragtning 
indgå i sagsfremstillingen.

Ann-Christin Tholstrup svarer på 
mailen, at hun nok hellere må ringe til 
teknisk forvaltning igen, ”da jeg be-
stemt ikke er positivt stemt angående 
deres forsøg”.

Huset for velvære • tag en smøg
Bemærk afstanden fra stedet, hvor bussen holder og læskuret. På hele den 
strækning må man (forsøgsvis) ikke ryge. 

Ryge må man derimod gerne (efter Teknisk Forvaltnings mening) foran 
Velvære Klinikken. Der er også en beholder til skod. 

Siden 2017 er der kommet flere 
boliger på markedet, som køberne 
kan vælge imellem

Der er ca. 45.000 helårsboliger til salg 
i hele Danmark i dag mod omkring 
39.000 ved udgangen af 2017, sva-
rende til 14 pct. flere boliger på ejen-
domsmæglernes hylder. 

- Når der kommer flere boliger til 
salg over en kort periode, er det al-
mindeligvis udtryk for, at priserne er 
så høje, at flere vælger at sætte til 
salg på toppen, samtidig med at det er 
blevet lidt sværere at finde en køber, 
siger kommunikationschef i EDC Jan 
Nordmann. 

– Det forklarer netop, hvorfor ud-
buddet stiger mest i de dyreste om-
råder omkring hovedstaden og til dels 
også i Århus og Aalborg.

Færre i omegnen

I en ring omkring København er ud-
buddet derimod faldet det seneste år. 
Det gælder i Allerød, Egedal, Hvidovre 
og Albertslund kommuner:

- Når priserne i København og på 
Frederiksberg er steget voldsomt, får 

det flere til at søge mod kommuner, 
der stadig er i pendlerafstand til byen, 
og hvor priserne er mere moderate. 
Dermed bliver der solgt flere boliger 
i pendlerkommunerne og udbuddet 
falder, siger Jan Nordmann.

- For køberne i hovedstadsområdet 
er det ganske attraktivt at have lidt 
flere muligheder at vælge imellem, 
især efter en periode med et bolig-
marked på grænsen til overophed-
ning. 

Faktisk har hver anden af de aktuel-
le boligkøbere oplevet, at en interes-
sant bolig blev solgt for næsen af dem 
og til anden side. I den situation er det 
rart for køberne, at der altid er gode 
alternativer, mener Jan Nordmann. 

tsp

Flere boliger til salg Ikke grønnest  
men godkendt
Danskernes huse har de bedste ener-
gimærker i hovedstadsområdet og 
i den østlige del af Jylland, viser en 
gennemgang af energimærkerne på 
mere end 8.000 villaer, udbudt til salg 
netop nu. 

Opgørelsen og beregningen er ud-
ført ved at oversætte energimærkets 
karakter til et tal, så der kan beregnes 
et gennemsnit. Således er et A-mærke 
sat til værdien 1, B-mærket til 2 osv. 
Op til 7 for et G.

Efter denne beregning opnår Tårnby 
et (ikke eksisterende) energimærke på 
3,8. Ingen kommuner når over karak-
teren 5. Tættest på er Svendborg med 
4,8.

- Når vi ser bedre energimærker i 
hovedstadsområdet og den østlige 
del af Jylland, hænger det sammen 
med, at her er befolkningen yngre og 
indkomsterne højest, siger EDC’s kom-
munikationschef Jan Nordmann.

- Jo nyere husene er, des bedre 
energimærker. Nyopførte huse skal 
overholde bygningsreglementets krav 
til energiforbrug, som i dag naturligvis 
er langt over standarden i et parcelhus 
fra 60’erne eller en patriciervilla fra 
1920.
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www.jensensmad.dk 
Amager Landevej 129 
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769
Åbent for selskaber alle dage

• Selskabsmad • Helstegt pattegris 
• 3-6 retters menuer • Gourmetmiddage 
• Receptioner og meget mere.

100,- kr.

Nyd din mad i restauranten 
eller tag den med hjem

Dagens ret hver dag fra kl. 16

Hver mandag
Stegt flæsk og persillesause

Byens bedste Jensen Burger
200 gr. frisk hakket 
oksekød md rød 
chedar og Bacon 
krydret med chilli 
mayonaise

Cesar salat
med Crispy og saftig kylling

90,- kr.

95,- kr.

ÅBENT mandag-fredag 08.00-20.30Køkkenet lukker kl. 20.00

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

DET GODE SKIB HAWILA er tilbage i Kastrup efter at have været på bedding i Gilleleje og klargøring i Helsingør. Årets togt går i år til København, Aalborg, 
Fredrikstad, Oslo, Stokke og Rostock sammen med gruppen ”Acting for Climate”, som vil optræde med forestillingen ”Into the Water”. I København opføres 
forestillingen på Ofelia Plads søndag 30. juni kl. 17-18. © Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
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Regnspove, hættemåger, 
havterner og både lille og 
stor præstekrave blev ikke 
observeret på Peberholm 
ved dette års faunaopgø-
relse på øen, der er en del af 
Øresundsforbindelsen

PEBERHOLM

Nogle af fuglearterne på den 
kunstige ø, Peberholm er for-
svundet, og andre, som den 
gule vipstjert, er faldet i antal. 

Ornitologernes notesbøger 
er i år ikke blevet fyldt med 
lige så mange fuglearter som 
i de foregående år. Forrige år 
ynglede 30 fuglearter på øen, 
men i år er antallet gået ned 
med ca. en tredjedel.

– Fuglearterne er kom-
met og gået på Peberholm i 
årenes løb, hvilket er ganske 
naturligt, men dette års op-

gørelse skiller sig alligevel 
ud på en negativ måde. Vi har 
optalt langt færre fugle i år 
sammenlignet med de sidste 
år, siger Hans Ohrt, miljøråd-
giver på Øresundsbroen siden 
1996. 

Bramgæs og skarver findes 
på Peberholm i samme om-
fang som før, men ellers er der 
en drastisk nedgang i antallet 
af fugle og decideret fravær 
af visse fuglearter på øen. 

Vegetationen øges

- Vegetationen på Peberholm 
er blevet tættere og tættere, 
og det bidrager selvfølgelig 
til, at nogle fugle ikke læn-
gere trives så godt, som for 
eksempel mågerne, der fore-
trækker et mere åbent land-
skab. Ganske vist er der sta-
dig en del åbne områder, men 
vegetationen på øen betyder i 

år en markant ændring i fug-
lelivet, siger Hans Ohrt. 

Sidste års tørre og varme 
sommer menes også at have 
bidraget til udviklingen. 

– Varmen sidste år betød, at 
fugleungerne havde sværere 
ved at klare sig, og det kan vi 
desværre se effekten af nu, 
siger Hans Ohrt. 

Udvikling uden indblanding

Da øen var anlagt som ”træ-
depude” for Øresundsfor-
bindelsen var det meningen, 
at naturen skulle have lov til 
at passe sig selv uden hjælp 
eller indblanding fra men-
nesker. Og det har i mange 
år været en succes. Hvad der 
startede som en nøgen, gruset 
ø – etableret af havbundsma-
teriale fra udgravningerne til 
tunnelen – er blevet en grøn 
og frodig plet. Og gennem 

årene er øens planteliv og 
dyreliv vokset, dels gennem 
luften, fuglenes afføring og 
udsmid fra bilister på broen.

Noget må gøres

Men dette års tilbagegang får 
Øresundsbro Konsortiet til at 
analysere, om det er nødven-
digt at udvikle en handlings-
plan for mangfoldigheden på 
Peberholm. 

– Selvfølgelig vil vi fort-
sætte med at lade naturen gå 
sin gang, og det er naturligt, at 
nogle arter flytter videre, når 
miljøet forandres. Men når 
fuglelivet har ændret sig så 
drastisk på kun et år, har vi et 
ansvar for at vurdere situatio-
nen dybdegående med fokus 
på, hvorvidt vi bør gøre noget 
for at bevare den biologiske 
mangfoldighed, siger anlægs-
direktør Bengt Hergart. 

– Da skarven sidste år var 
så udbredt, at det blev et 
problem for flytrafikken til 
Kastrup, var vi også nødt til 
at løse situationen med men-
neskelig indgriben, så der har 
også tidligere været tale om 
lignende indsatser. 

Plantelivet på Peberholm 
har ikke ændret sig i lige så 
høj grad som fuglebestan-
den. Den kødfarvede gøgeurt 
– som tilhører orkidéfamilien 
– viser tegn på et lille fald i 
forhold til sidste år, men i det 
store og hele har planterne på 
øen klaret sidste års varme og 
tørke overraskende godt. 

- Vi var lidt bekymrede for 
orkidéerne på øen, men ved 
den anden opgørelse, har vi 
bedømt, at de klarede sig fint, 
siger Hans Ohrt.

Kilde: Øresundsforbindelsen
BILLEDTEKST

Peberholmportalen set 
oppefra. Her kommer kun 
redningskøretøjer... og særligt 
indbudte gæster på presseture. 
Foto: Flemming Wulff, Amager 
Fotoklub.

Det er blevet tid til, at Øresundsbrons zigzag-formede 
stålkonstruktion skal males efter at have været udsat for 
vind og vejr i mange år. Det vil komme til at foregå fra tre 
flytbare maleplatforme, der kommer til at hænge på siden af 
Øresundsbron for at sikre, at malearbejdet kan gennemføres 
nemt og sikkert. Platformene skal leveres i 2019 - 2020 og 
den første platform forventes at være klar til levering sidst på 
sommeren. 
- Hvis alt går som planlagt, begynder vi til efteråret at 
etablere og prøvekøre den første platform, siger Johan Nord, 
projektleder ved Øresundsbro Konsortiet.
Men allerede nu er det muligt for Øresundsbrons teknikere 
at bevæge sig rundt på og under broens konstruktion for at 
besigtige dens tilstand.

Planter bliver... fugle bliver væk

Vegetationen på Peberholm har gennem årene udvikliet sig, så store dele af øen er helt 
tilgroet. Foto: Flemming Wulff, Amager Fotoklub.
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6B fra Nordregårdsskolen 
skiftede for en dag deres 
klasselokale ud med en tur 
ud i naturen og et hotel-
besøg – de deltog i Clarion 
Hotels ugentlige løbetur og 
skraldeindsamling

Den svenske trend Plogging, 
hvor man samler skrald, mens 
man løber, har spredt sig til 
Danmark. Et af fællesskaber-
ne har base på Clarion Hotel 
Copenhagen Aiport, hvor 
en gruppe løbere hver ons-
dag morgen løber til Amager 
Strand og retur. 

To mødre fra løbeholdet fik 
en ide om, at deres børns sko-
leklasse kunne løbe med, og 
der var ikke langt fra tanke til 
handling. 

- Jeg kommer her onsdag 
efter onsdag. Både for motio-
nens skyld, men også for det 
sociale samvær. Tit går man jo 
i sin hverdag med de samme 
omgangskredse og de samme 
mennesker hele tiden, så det 
er en måde også at komme 
ud over det. Og så er der det 
miljøbevidste aspekt i det, 
fortæller Cecilie Larsen, mor 
til Albert fra 6.B.

- jeg kom til at snakke med 
Cecilie Belling Thomsen (ar-
rangøren af onsdags-plug-
ging. Red), og hun synes da 
også det kunne være en fed 

ide, at der kom en skoleklasse 
med herud, og så er det bare 
gået derfra.

Eleverne samlede 27 kg 
skrald og fik sig en øjenåbner 
og en velfortjent morgenmad 
bagefter.

Fed start på skoledagen

Line Digholm, som er 6.B’s 
klasse- og dansklærer, og Lise 
Havre, som er klassens ma-
tematiklærer, tog godt imod 
ideen. Den ligger i tråd med 
andre undervisningsforløb 
om miljø og passede også ind 
i deres fokus på bevægelse i 
undervisningen. 

- Jeg synes, det har været 
sjovt at være sammen med 
eleverne på en anden måde. 
Men hele ideen med det her 
er selvfølgelig også at få 
skærpet elevernes og vores 
eget fokus på, hvor meget der 
egentlig ligger rundt omkring 
i området her, og der er jo 
faktisk ret meget, siger Line 
Digholm. 

- Det har været virkelig 
sjovt at få lov til at prøve at 
gøre noget, der har været så 
meget om i nyhederne. Så-
dan selv at gøre en indsats og 
gøre noget for klimaet, siger 
Mathilde fra 6.B. 

- Jeg synes, vi fik samlet 
okay meget, og der var jo 
egentlig mange, der fik sam-

let over en pose. Det var over-
raskende, hvor meget der lå.

Klassekammeraten Nicklas 
synes også, det havde været 
en god morgen.

- Jeg synes, det lød meget 
spændende, det der med at 
hjælpe miljøet og få noget 
gratis morgenmad.

Han fik ligesom Mathilde 
øjnene op for, hvor meget 
skrald der ligger i naturen:

- Jeg tænker, det er lidt ir-
riterende, at der er så meget 
skrald i naturen. Jeg opdage-

de, hvor meget der faktisk er, 
også i vandkanten, siger han. 

- Det var da godt noget man 
kunne gøre mere af som en 
samlet skole. Jeg ved, der har 
været undervisningsforløb 
i natur-teknik, hvor enkelte 
klasser har været ude og sam-
le skrald i området. Men man 
kunne måske godt gøre det til 

en større ting, siger Line Dig-
holm. 

- Nu hvor de alligevel skal 
ud og løbe på Skolernes Moti-
onsdag, så kunne man jo godt 
give dem en pose med ud og 
samle skrald sammen, følger 
Lise Havre op.

Spanger

Løbefællesskabet er ikke 
kun en succes for skoleele-
ver

Hotelgæster, naboer fra lokal-
området og medarbejdere fra 
både hotellet og lufthavnen 
har kunnet løbe med til ons-
dags-plogging siden februar, 
hvor Cecilie Belling Thomsen, 
Marketing Manager hos Clari-
on Hotel Copenhagen Airport 
skød konceptet i gang. 

- Hos Clarion har vi et stort 
fokus på både miljø og social 
ansvarlighed, og derfor var 
det også oplagt at løbefæl-
lesskabet skulle have omdrej-
ningspunkt i både det sociale 
og miljøet, fortæller Cecilie 
Belling Thomsen. 

- Vores svenske kolleger 
fortalte os om plogging, og 
så gav det bare enormt meget 
mening at ændre vores nor-
male løbetur til en plogging-
tur. Efter turen spiser vi altid 
morgenmad sammen.

Løbeklubben har omkring 
25 faste løbere, der kommer 
hver onsdag. En af dem er 
Henrik Krantz Lauridsen, som 
arbejder i lufthavnen og har 
løbet med i et års tid.

- Man bliver inspireret til at 
få dyrket lidt motion sammen 
med en masse andre ligesin-
dede, og så er det en fanta-
stisk måde at starte sin dag 
på. I øvrigt er det altid godt 
vejr onsdag morgen! mener 
Henrik Krantz Lauridsen

- Jeg er overbevist om, at 
det har en smittende effekt, 
og man bliver også selv endnu 
mere bevist omkring ens egen 
håndtering af affald. Efter 
at have begyndt at “Plogge” 
med Clarion-løberne, er jeg 
blevet mere opmærksom på, 
hvor meget skrald der ligger 
rundt omkring og samler da 
også jævnligt skrald op, selv 
når jeg ikke løber.

Skulle man have fået blod 
på tanden, så er det bare at 
snøre løbeskoene, for hotel-
let tager gerne imod flere 
løbere. 

- Vi vil altid gerne have fle-
re løbere med og alle er vel-
komne. Vi vil især gerne være 
et fællesskab for hotelgæster, 
medarbejdere fra hotellet og 
arbejdspladser i nærheden 
– fx lufthavnen, som jo har 
rigtig mange ansatte – og så 
selvfølgelig alle vores naboer 
fra Kastrup og omegn, siger 
Cecilie Belling Thomsen.

Spanger

Eleverne fra 6.B fik på 
forskellig vis øjnene op for, 

hvor meget skrald der ligger 
både på stranden og i vandet.  

Foto: Hotel Clarion.

6B fra Nordregårdsskolen tog med på Clarion Hotels 
ugentlige løbetur og skraldeindsamling. Alle syntes det 

var en stor succes og klassen fik ialt samlet 27 kg skrald. 
Heriblandt var også et bildæk. Foto: Hotel Clarion.

Skoleelever samler skrald 

Hotelgæster med på plogging
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Tårnby Bladet forærer sine 
anmeldereksemplarer af 
bøger til avisens læsere. 
Samtidig ryddes op, så ud-
valget er større end nogen 
sinde
Af redaktør Terkel Spangsbo

Vores flittige anmeldere Tina 
Grip Larsen og Else C. Ander-
sen har læst og skrevet om en 
hel del bøger, siden vi i 2017 
sidst tømte lageret af 
anmeldereksem-
plarer.

Normalt sender 
forlagene først 
en pressemedde-
lelse om en ny bog 
og spørger, om vi 
har tid og lyst til at 
anmelde, men vi kan 
også få tilsendt bøger 
uopfordret. Derfor er listen 
over gratis bøger længere, 
end den plejer og visse bøger 

kan have et par år på bagen.
Du kan se hvilke bøger, vi 

uddeler på listen herunder. 
Har den været anmeldt kan 
du se hvilken måned, anmel-
delsen har været bragt. Du 
kan finde hele det seneste års 
udgivelser af Tårnby Bladet 
på www.taarnbybladet.dk

Vi sætter en hurtig frist 
til fredag 5. juli klokken 12. 

Derefter får vinderne be-
sked og skal selv afhente 

bogen på redaktionen. 
Vi sender ikke, men i 
ugerne 28 og 29 er 
der bemandet ud 
over den normale 
åbningstid hverdag 
9 til 12.

Det er en god idé 
at ringe i forvejen på 32 

509 290 og høre, om vi er 
her.

Du kan maile dit ønske på 
redaktionen@taarnbybladet.

dk og skriv ønskebog i emne-
feltet. Vi skal have dit navn, 
adresse og telefonnummer, 
så vi hurtigt kan kontakte dig, 
hvis du har vundet.

Ønsker kan også afleveres i 
vores udendørs postkasse på 
Englandsvej 290 eller sendes 
som brev/postkort til Tårnby 
Bladet, Englandsvej 290, 

postboks 34, 2770 Kastrup. 
Men altså det hele til os se-
nest fredag 5. juli kl. 12.

Titel/forfatter    Anmeldt i TB

Skriveren af Max Madsen        Juni 2016  side 16 
Agathe af Anne Cathrine Bomann            Juni 2017  side 17
Endorfino af Jo Gylling                                Juli 2017  side 18
Vi vågner i Sibirien af Martin Paludan  juni 2018  side 22
Når sandheden skal frem af Ingeborg Sebbelin  Juli 2018  side 22
Ravneføde af Ole Nybo                            August 2018  side 22
Hr. Kukula af Mikkel Harris Carlsen       August 2018  side 22
Pandoras æske af Poul Bach                   September 2018  side 22
Fluen i dødsfælden af Lars Sjøstrøm  November 2018  side 22
Den unge Khalils lidelser af Anna Rebecca Kledal  Februar 2019  side 22
Eftersmag af A.J. Sandahl                       Marts 2019  side 21
Vinterkrigen af Finn Wiedemann         April 2019  side 26

Ikke anmeldte bøger
Stjerne advokaten af John Grisham 2004
Ulvetimen af Rune Engstrøm 2017
Ludomanfælden af Rune  Engstrøm 2017

Gratis bøger til sommerlæsning

VANDTÅRNET I RUNDKØRSLEN ved Englandsvej har 
i mange år været et pejlemærke. Når folk udefra 
skulle vises vej til lufthavnen, var det ofte det, man 
orienterede ud fra.

Der har været søsat mange ideer om vandtårnets 
kommende funktion, eksempelvis omdannelse til 
ungdomsboliger. - Nu er det vanskeligt at forestille 
sig et mere uhensigtsmæssigt sted for en bygge-
plads end midt i et stærkt trafikeret knudepunkt.

Man ville få flere boliger for pengene ethvert an-
det sted. 

En roterende restaurant på toppen?... så charme-
rende er udsigten over Tårnbyvej og Englandsvej jo 
heller ikke!

Vandtårnet har siden 80’erne således ikke haft 
nogen praktisk funktion udover at være centrum for 
rundkørslen og hjemsted for duer og vandpumper. 
Og dog... i juni, når kastanjetræernes hvide lys har 

været tændt, myldrer det med overstadigt glade 
studenter, der danser om vores lokale ‘krins’.

Lad vandtårnet stå, som det står, som identitets-
markør for Tårnbyfolk - og som vært og til glæde for 
falke, svaler... og mobilantenner! 

Tekst og tening: Ninna Feldvoss fra bogen Fra kyst 
til kyst. Forlaget Viben.
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KORSVEJSMARKED 2019 blev atter et marked med masser af gæster, god musik, underholdning 
og godt vejr det meste af dagen. 

Dagen bød på opvisning i taekwondo og pigerne fra Golden Angels Cheerleaders demonstre-
rede akrobatik på højt plan (oppe i luften) og i et hjørne i Lunden var der mulighed for at skyde 
på mål hos ishockeyklubben Amar Jets (!).  

Musikken varierede fra den lokale Amager Harmonikaklub til de lige så lokale Bloody Merry 
over Shubi-for-sjov, som spillede musik fra… ja, gæt selv. 

Og endelig den traditionelle vandkamp, hvor Frivilligenheden fra Hovedstadens Beredskab 
overrumplede det lokale brandkorps ved at møde op med 16 deltagere i stedet for de normale 
5! Resultatet blev derefter og de fik fornøjelsen af at køre hjem med Den Gyldne Brandhane, 
som de holder på frem til næste år. 

MCP • Foto © Kurt Pedersen Amager Fotoklub

Hvis de bliver 
ved hele natten 
ændrer jeg farve 

til lyserød!

Køb nu - eller 
jeg kommer 

igen næste år 
med de samme 

varer!

Kan I høre, 
der er andre 
shubier, der 

du’r? hvalros!

KORSVEJSMARKEDET 2019

Mange af gæsterne var  
i strålende humør

”Tab, tab ..ellers skal 
vi huse den gyldne 
brandhane igen!

Kastrup:
• Irma, Televænget
• Kastrupgårdsamlingen
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegården, Kulturhuset KastrupBio
• SAS-klubben ved diget

Tårnby
• Menu, Tårnbyvej 51
• Tårnby Skole, gennemgangen  
   ved festsalen
• Tårnby Torv ved alle indgange samt 
   SuperBrugsen ved kiosken

• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg

Dragør
• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Golfbanen og Espersen

Sundby
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkegårdsvej 6
• Kvickly, Englandsvej 28
• Fakta, Englandsvej 204

Vestamager
• REMA, Løjtegårdsvej
• NY. REMA Kongelundsvej 326 
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Vestamagercenter. Bageren
• Vestamagercen-
ter. Biblioteket
• Vestamager-
center, Menu

Har du ikke fået
Har du ikke fået Tårnby Bladet - giv 
os besked og hent denne måneds 
avis i et af vore depoter!
Dem finder du her:
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Og de sprang og de sprang...Og de sprang og de sprang...
... og det var en dejlig og højtidelig 
dag, hvor 230 stx og 65 HFére fik 
huer på

Af Martin Kristoffersen, lærer 
og kommunikation på Tårnby 

Gymnasium 

Det var lige omkring 300 unge men-
nesker, der over tre dage fik den 
sagnomspundne hue på fordelt mel-
lem 230 stx og 65 HFére. Den synlige 
forskel består i farven på huen, rød 
(stx) og blå (HF), men 
glæden og lettelsen 
er den samme. 

Mikkel Bøge-
kær Nielsen, 
der var den 
første til at 
indløse den 
blå hue kom-
m e n t e r e d e 
oplevelsen. 

- Det er så 
fedt, men sam-
tidig også lidt 
trist. Jeg kommer 
til at savne min 
klasse, men vi skal 

heldigvis fejre igennem hele ugen. 
Jeg sluttede af med 7 i dansk, hvor 
jeg trak et spørgsmål om det moderne 
gennembrud. Det er jeg okay 
med, men det havde da 
være federe at slutte 
af med engelsk, hvor 
jeg fik en 12´er, 
siger han med et 
kæmpe smil på 
læben. 

Adam og Den 
sidste dag

Som en ny 
t r a d i t i o n 

har Tårnby 
G y m n a -

sium fået 
sin egen 
sang, ”Den 
sidste dag”, 
som er en gave fra 
Adam Seuba, der fik sin egen 

hue sidste sommer. Sangen 
er indspillet i et lydstudie og 

3.g´erne har indsendt deres 
bedste minder fra gymnasieti-

den i form af billeder og videoklip. 
Videoen suppleres med professionel-

le optagelser, udført af de 
forhenværende elever 
Jonas Bornæs og Albert 
Adelkild og får premie-

re i multihallen lør-
dag kl. ca. 10.30 

ved transloka-
tionen – lige 

før eleverne 
sendes af-
sted på den 
legendariske 
studenterkørsel. 

Adam optræder 
ligeledes live med 
sangen til studenter-

middagen for hele år-
gangen og lærere. Det 

er at dømme udfra reak-
tionerne sidste år et meget 

følelsesladet indslag både 
for eleverne, men ikke mindst 

for Adam selv: 
- Jeg havde nogle fantastiske år på 

gymnasiet, hvor jeg udviklede mig til 
den person, jeg er i dag. Jeg savner 
gymnasietiden, men det er rigtig fedt, 
at jeg med ”Den sidste dag” kan være 
med til at give noget tilbage til sko-
len, og noget tyder på, at det bliver 

en tradition, der vil 
fortsætte mange 
år ud i fremtiden, 
udtaler Adam. 

Studenterkør-
sel på lørdag

Studentertiden 
markerer årets 

højdepunkt på 
Tårnby Gymnasium 

og HF, og det hele 
kulminerer på lørdag 

med translokationen i 
Multihallen. 

Herefter står den på studenterkør-
sel og festivitas rundt i København 
og omegns gader. Alle har de unge 
mennesker det til fælles, at fremtiden 
ligger for deres fødder, og at huen på 
hovedet måske kan være nøglen til en 
lykkelig en af slagsen. 

3.078 venlige hilsner til 
flygtningebørn
Red Barnet Ungdom har overleveret 
over 3.000 opmuntrende hilsner til 
børn på asylcentre over hele landet. 
Hilsnerne var sendt af borgere i Tårn-
by Kommune og danskere fra resten af 
Danmark. 

Organisationen måtte dog også 
slette en del negative hilsner, som 
nogle danskere havde sendt i børne-
nes retning.

-Send en hilsen til børnene på de 
danske asylcentre. Vis dem, at der 
er mennesker uden for asylcentrets 
mure, der tænker på dem, og vil dem 
det godt, sådan lød en opfordring til 
borgerne i Tårnby Kommune fra Red 
Barnet Ungdom.

- Tonen i flygtningedebatten er i 
øjeblikket ret hård. Børnene på asyl-
centrene er uskyldige, og når de lytter 
med i medierne og på de sociale me-
dier, bliver de bange og kede af det. 
Derfor er det vigtigt, at så mange dan-
skere viser dem, at de er velkomne, 
uanset hvor lang tid, de skal opholde 
sig i Danmark, siger Astrid Engberg, 
konstitueret generalsekretær i Red 
Barnet Ungdom.
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Foreninger indkaldes til Tårnbys 
årlige Friluftsfestival - og få flere 
børn og unge fra Tårnby med i jeres 
fællesskab

Af Malene Pedersen, Boligsocial medarbejder 
i Tårnbyhuse & Naomi Gurfinkiel, 
frivillighedskoordinator i Tårnby. 

Friluftsfestivalen arrangeres af bolig-
organisationen Tårnbyhuse og Tårnby 

Kommune. Den holdes for at inspirere 
og hjælpe flere børn og unge til (nye) 
fritidsaktiviteter - og for at vores lo-
kale klubber og foreninger kan møde 
potentielle nye medlemmer bosid-
dende i Tårnby.

Festivalen holdes som en markeds-
plads, hvor tårnbyborgere og lokale 
klubber og foreninger mødes. Bør-
nene og de unge kan prøve forskel-

lige aktiviteter, og deres forældre har 
mulighed for en snak med klubber og 
foreninger om mere praktiske ting 
omkring et eventuelt medlemskab.

I 2018 kunne både drenge og piger 
blive vægtløftere for en dag hos AK Vi-
king. Golden Angels imponerede med 
akrobatik og hjalp kommende engle til 
tops på deres ”menneskepyramider”. 
I teltet hos Spares and Strikes mødte 
vi bowlingtalenter i alle aldersklasser 
og Kastrup Boldklub havde fuldt hus 
på banerne. Amager Demons spillede 
kamp og imponerede med deres fær-
digheder og deres udstyr, som kom-
mende dæmoner også kunne prøve. 

Klubben Keikokan demonstrerede 
forskellige karateteknikker og lavede 
en betagende opvisning på den store 
plæne. Cykling uden alder spredte 
igen glæde med deres tilstedeværel-

se, og i teltet hos Naturskolen blev der 
bagt snobrød og hygget. 

Der blev danset Groove, mange fik 
prøvet Capoeira for første gang og 
hos AOF blev der dyrket yoga og lavet 
udetræning. Café Lix og Kerner, Pro-
duktionsskolen, Mænds Mødesteder 
og Netværkshuset forkælede os med 
dampende supper, lækre salater, grill-
mad og lækre kager.

INFO:
Tid: 26. september  kl. 16.00 – 19.30 
Hvor: Bevægelseslandskabet i 
Vægterparken.
Forhåndstilkendegivelse for deltages  
nu!
Endelig tilmeldingsfrist er 20. august  
hos Malene Pedersen boligsocial@
taarnbyhuse.dk | 2573 7135

Friluftsfestival med klubber og foreninger
Fotocollage fra festivalen 

2018: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub

3F ønsker alle god sommer

Fritidsjob i ferien? 
- læs om ret og pligt på 

www.3f.dk/kastrup 

Godt arbejde er godt for alle

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

Tilskud til friluftslivets lokalforeninger
Lokale foreninger under Friluftsrådets 
medlemsorganisationer kan søge om 
støtte til at styrke foreningens ar-
bejde med friluftsliv. Der uddeles i alt 
2.425.000 kroner, og foreninger kan 
søge op til 50.000 kroner. Der er an-
søgningsfrist 1. september 2019.

- Med lokalforeningspuljen kan vi 
give tilskud til alt det kedelige, som 

andre fonde normalt ikke støtter. Det 
behøver hverken være innovativt eller 
sexet, og der er ingen krav om, at man 
skal lægge en bondegård i egenfinan-
siering. Det skal bare være noget, der 
vil gøre en forskel for lokalforenin-
gens aktiviteter og udvikling, siger Jan 
Ejlsted, direktør for Friluftsrådet. 
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Prøv kræfter med vildmarken hele sommeren
Sommeren igennem tilbyder Amager 
Naturcenter alle interesserede et kig ind i 
et ægte vildmarksliv
Hvem drømmer sig ikke en lille smule hen til det mini-
malistiske og simple liv under åben himmel, langt væk 
fra lektier, støvsugning og fladt liv på en skærm? Det 
er en kæmpe oplevelse at ligge i sin sovepose under 
åben himmel i sin bivuak, medens flagermusen jager 
natsværmere, uglen flyver lydløst rundt og stjernerne 
blinker.

Gennem hele sommerferien tilbyder Naturcenter 
Amager smagsprøver på livet i det fri og klæder dig på 
til overnatninger i den dejlige danske natur.

Det kan du prøve
● Byg det bedste bål og tænd det med ildstål 
● Lav og smag den lækreste bålmad med vilde urter 
samlet i naturen
● Snitte din egen smørekniv 

● Bygge en bivuak med presenning, reb og 
rafter 
● Slå de vildeste knuder
● Find vej med et kort

Når du har prøvet nogle af de mange mulighe-
der, får du et duelighedsbevis, der viser at du 
er klar til en tur ud i naturen.  
Naturcenteret har åbent hver dag hele som-
merferien fra 28. juni til 11. august kl. 10 
– 17. Alle aktiviteter er gratis og er for både 
børn og voksne. 

Gennem sommeren kan du på Naturcenter 
Amager blandt andet møde naturguide 

Astrid Stener, som blandt andet vil facilitere 
snitteværkstedet. Foto: Amager Naturcenter.

s sommerferieaktiviteter

Noget at gå til i sommerferienNoget at gå til i sommerferien
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Music Camp
Kom og deltag på vores populære Music Camp. 

Her får du 2 dage fuld af musikalske oplevelser. 
Samtidig vil du opleve, hvor fedt det er at spille – især 
sammen med andre. 

Sommerens Music Camp er for let øvede mellem 12 
og 15 år, som har lyst til at spille eller synge i band. 

Noget for dig? Så kom og gi´ den gas, ha´ det sjovt 
og ta´ gerne dine musikvenner med. Vi afslutter med 
en Show & Share-koncert tirsdag 2. juli kl. 16.

• Instruktør/banddoktor: Rasmus IP (Camp Egedal og 
Kbh./Ungdomsringens Music Event). 
• Guitarist/underviser: Bjarke Christensen (Fritidsklub-
ben Kløveren og Ungecenter Lundø). 
• Forsanger/Bassist/underviser: Arbi Alexander (Skab-
kunst på Vesterbro). 
Tilmeld dig på www.us.taarnby.dk.
Uge 27 - Mandag 1. juli og tirsdag 2. juli kl. 10-16. 
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Liverollespil
Slip fantasien løs, når Kulturzonens fantastiske område 
forvandles til et stort rollespilsscenarie med en fantasy 
verden, hvor alt kan ske. 

Krigere, magikere, healere m.fl.
Uanset om du bare er nysgerrig på, hvad rollespil er, 
om du kun har lyst til at hænge ud i ”kroen”, eller om 
du allerede er en erfaren spiller, glæder vi os til at se 
dig. Rollespilsfabrikken og vores dygtige rollespilsmed-
arbejdere introducerer jer i spillet, spiller selv med og 
støtter jer undervejs.

I kan naturligvis låne udstyr på Kulturzonen. Men det 
er også ok at medbringe jeres helt eget grej.

Alle er velkomne og det er gratis at deltage.  
Men husk at medbringe en madpakke og drikkedunk.

Tilmeld dig på www.us.taarnby.dk.
Kulturzonen – uge 32, tirsdag 6. august kl. 12-16,  
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.  
Alder: Fra 3. klasse.

Udendørssjov
Kulturzonen – uge 27, onsdag 3. eller torsdag 4. juli kl. 11-15 
Klub Tårnby – uge 31, onsdag 31. juli eller torsdag 1. august kl. 10-17

Kom og vær med til nogle fantastiske dage med Udendørssjov på enten Kulturzo-
nen eller på Munkebjergvej 125. 

Tør du udfordre dine sanser? 
Syns-, lugte-, smags-, høre- og følesansen er de 5 sanser, du bruger hver dag. 

På Udesjov får du gennem sjove og udfordrende aktiviteter mulighed for at ud-
fordre alle sanserne. Spørgsmålet er: Tør du?

Lav mad i naturen
Test dine kokkeevner, når 
vi tænder bål og tilbereder 
lækre pandekager m.m. over 
ilden. Bemærk: I uge 31 er 
Udendørssjov i forbindelse 
med Sommer på Satellitten 
sammen med Klub Tårnby. 

Tilmeld dig på www.
us.taarnby.dk. Alder: Fra 3 
klasse.
Det er ikke nødvendigt at til-
melde dig til Udendørssjov i 
uge 27 på Kulturzonen.
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Musik og kreativitet på biblioteket i sommer

Jazz på Scenen: 
Copenhagen Jazz Festival
Tårnby Hovedbibliotek er igen i år en del af Copenha-
gen Jazz Festival. Fra den 5. til den 13. juli spiller jaz-
zen løs på Scenen foran Hovedbiblioteket. Der er gratis 
adgang til alle arrangementer. 

Tårnbys Jazzkannibaler  
Fredag 5. juli kl. 16 – 18

Tårnbys Jazzkannibaler er 
et hold af de stærkeste lo-
kale jazzmusikere: Søren 
Siegumfeldt (saxofon), Peter 
Rosendal (piano), Esben Laub 
von Lilienskjold (trommer) 
og Richard Andersson (bas)
(foto). De spiller et udvalg af 
Cannonball Adderleys reper-
toire krydret med originale 
kompositioner.

Børnejazz på Scenen 
Søndag 7. juli kl. 10 – 12

Tante Andante med Richard Andersson & ImmerGrün
Benedicte Riis, alias Tante Andante, har kufferten 

fuld af sange og tager børnene med på en musikalsk 
rejse. Der må danses, hoppes og synges med.

Richard Andersson & ImmerGrün 
Søndag 7. juli kl. 13 – 15

Henrik Walsdorff (saxofon) og Rudi Mahall (basklarinet) 
fortolker nogle af jazzens store evergreens sammen 
med Richard Andersson (bas) og Kasper Tom (trom-
mer).

Hyhne, Andersson, Høyer 
Tirsdag 9. juli kl. 16 – 18

Trioen bestående af Mads Hyhne (basun), Jacob Høyer 
(trommer) og Richard Andersson (bas) præsenterer et 
repertoire fra 60’ernes post-bop æra.

Sasha Masakowski quartet
Torsdag 11. juli kl. 16 – 18
Den unge prisvindende sangerinde Sasha Masakowski 

fra New Orleans giver sit nutidige bud på traditionel 
jazz. Hun bakkes op af Per Møllehøj (guitar), Andreas 
Fryland (trommer) og Richard Andersson (bas).

DAS Trio 
Fredag 12. juli kl. 16 – 18

Den dansk-argentisk-spanske DAS Trio med Allan Lau-
ridsen (trommer), Arturo Mora (bas) og Miguel Crozzoli 
(saxofon) spiller improvisationsjazz krydret med jazz 
standards fra 60’erne. 

Jesper Thilo trio 
Lørdag 13. juli kl. 13 -15

Det er en stor fornøjelse af kunne præsentere ”Jazzens 
Grand old Man”, den fremtrædende tenorsaxofonist 
Jesper Thilo, der spiller sammen med Kresten Osgood 
(trommer) og Richard Andersson (bas).

Vi ses på Scenen foran Hovedbiblioteket. I tilfælde af 
regn foregår koncerterne indendørs. 
Læs mere om programmet på taarnbybib.dk

Bliv filmskaber for en sommer 
For børn fra 7 år
Lav din egen animationsfilm med ”stop motion” teknik-
ken.

Tag billeder af en figur, et udklip eller en ven, og 
flyt dem lidt mellem hvert billede. Når billederne vises 
hurtigt efter hinanden, ser det levende ud – og du har 
lavet en animationsfilm.

Du arbejder med din film i forskellige faser - idé, 
produktion af baggrunde/figurer og endelig optagelse. 

Vi sørger for alle nødvendige materialer, men du er 
velkommen til at medbringe egne figurer og genstande, 
som du kan bruge i filmen. Små figurer er lettest at ar-
bejde med - det kan for eksempel være Lego-figurer.

Fredag 9. august kl. 13 inviterer vi til filmpremiere, 
hvor vi viser filmene, der er lavet på de fem workshops. 
Vi byder på lidt snacks og børnevenlige bobler. Ud over 
filmskaberne selv er også forældre, bedsteforældre, sø-
skende og venner hjerteligt velkomne.

Filmworkshops foregår følgende dage kl. 13-15
• Mandag 29. juli
• Onsdag 31. juli
• Fredag 2. august
• Mandag 5. august
• Onsdag 7. august

Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk

Noget at høre og prøve i sommerferienNoget at høre og prøve i sommerferien

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

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

Ved arrangementer, som afvikles i 
samarbejde med AOF, (mærket )kø-
bes billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk

For alle arrangementer gælder at resterende bil-
letter sælges ved indgangen.

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række inden- og udendørs-
aktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens 
faciliteter og der arrrangeres løbende forskellige 
kulturelle arrangementer.
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16

Caféen: Mandag til torsdag kl. 15.30-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administration: Mandag til fredag kl. 9-15

Telefon: 3076 0334
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset
Alle dage i sommerferien kl. 10 - 17.

Få information om Kalvebodfælled og lej cykler og 
udstyr til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere 
tilbyder løbende aktiviteter som starter ved 
Friluftshuset. 

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle 
dage hele sommerferien kl. 10-14.

Blå Base – åben hele ferien 
Kig forbi og lån udstyr og få vejledning til at udfor-
ske livet på det lave vand, fange fisk, rejer og krab-
ber. Alle aktiviteter foregår ved Blå Base.

Blå Base drives af Tårnby kommunens Naturskole 
og findes i Kastrup Lystbådehavn. Blå Base er et 
masteskur med marint naturformidlingsudstyr og 
en flydebro med et åbent hyttefad, der fungerer 
som kigge- og rørebassin. Målet med Blå Base er at 
skabe ”blå oplevelser”, dvs. direkte oplevelser med 
krabber, fisk, rejer, tangplanter og andet spænden-
de fra havet. Blå Base er fælles faciliteter, der byg-
ger bro mellem kultur – fritid – familieliv – skole og 
daginstitution. Bemandes af studentermedhjælpere 
alle weekender, helligdage og skoleferier i sommer-
halvåret. Alle tilbud er gratis og åbne for alle. Ingen 
tilmelding. Se mere på Facebook / Blå Base. 
Blå Base er åben alle dage fra 1. juli til 13. august 
kl 10 - 14.
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Interview med Richard Andersson 
Interviewet af Sebastian Mejer 11. April 2019

Hej Richard! Hvordan startede du med at 
spille kontrabas?
Altså jeg blev jo blind som 14-årig, i en fyrværkeri-
ulykke, og kom på blindeinstituttet i Hellerup, hvor jeg 
begyndte til klassisk guitar. Sidenhen begyndte jeg 
at gå mere over i den rytmiske lejr, og jeg begyndte 
at spille sammen med min bedste ven, som spiller 
klaver. Vi fandt hurtigt en trommeslager at spille sam-
men med. Men klaver, guitar og trommer. Der mangler 
noget, ikke? Der var altså en, der skulle spille bas. 
Det blev mig. Jeg startede med at spille el-bas, men 
omkring 1.G kom jeg ind på MGK, et konservatorie-
forberedende kursus, og der blev jeg mere og mere 
interesseret i jazz. Det betød at jeg langsomt røg over 
på kontrabassen.

Hvordan lærte du det? Var det udelukkende 
på gehør?
Ja, altså jeg skal jo lære tingene udenad. Så ja gehør, 
og så er jeg blevet fortalt, hvor jeg skal sætte fingrene, 
og jeg er blevet undervist i toner og rytmer.

Kan du pege på en musiker, som har været 
den største inspirationskilde for dig?
Ja! Bassisten Scott LaFaro fra Bill Evans Trio. Han var 
en af mine helt store helte i starten.

Han døde desværre kort efter, at de lavede en meget 
berømt indspilning tilbage i ’61, som hedder Live at the 
village vanguard, som er et legendarisk spillested i New 
York. Han var 31 år, da han døde. Men så fik de nogle 
andre gode bassister i den trio. Eddie Gomez, som også 
er en af mine store helte. 

Kan du anbefale et jazz-album til en 
nybegynder?
Live at the village vanguard er et rigtig godt bud. Det 
er klavertrio i bedste stil, hvor man kan høre lidt klirren 

fra kaffekopperne i baggrunden og sådan. 
Village Vanguard ligger nede i en kælder, så en gang 

imellem kan man høre undergrundsbanen komme forbi. 
Det er charmen!

Egentlig er det noget sjovt noget med indspilninger 
af jazz. Man skal høre det live, det er en helt anden op-
levelse. Når man sætter plade på, kan det være svært 
at sætte billeder på, men hvis man ser det live, så kan 
man også se, hvordan det påvirker dem, der spiller. 

Det er en live musikstilart. Det der med at have det 
på plader er egentlig snyd. Selv det der er på pladen, 
der er 80-90% af det improviseret. Så det vil sige, at 
det lyder på en måde i dag, og på en anden måde i 
morgen. Så det der med at smide det på en vinyl eller 
CD, det er et øjebliksbillede.

Det er helt anderledes, når man hører det live. Der 
er mange elementer, som spiller ind. Hvem spiller 
man for og hvor spiller man? Om det er indenfor eller 
udenfor. Er der folk, der sidder og drikker og snakker 
i baggrunden, eller er det hardcore koncertgængere, 
der sidder helt stille med ørene foldet ud? Alt det der 
ændrer musikken! Så kan man købe pladen bagefter og 
tage den med hjem, men jazzoplevelsen skal ske live, 
i øjeblikket!

Kan du fortælle lidt om dine koncerter på 
Tårnby Bibliotek her over sommeren?
Jamen til sommer spiller jeg først med en lokalt Tårn-
by-hold, som jeg har stampet op af jorden.

Der bor en fantastisk saxofonist, som hedder Søren 
Siegumfeldt, som blandt andet har komponeret en 
masse til Danmarks Radio, og har haft bandet String 
Swing. Så der pianisten Peter Rosendal, som godt nok 
bor lige på den anden side af bygrænsen til 2300. Sidst 
men ikke mindst er der Esben Laub Von Lilienskjold, 
som bor her i Tårnby. Vi kommer til at spille noget Can-
nonball Adderley inspireret groovy jazz. Perfekt til en 
fredag eftermiddag! 

Om søndagen starter vi ud med børnejazz med Tante 

Andante og Immergrün, hvor vi får selskab af to dyg-
tige blæsere fra Berlin, som bliver hængene og giver en 
koncert om eftermiddagen også, hvor vi spiller jazzens 
evergreens. Om tirsdagen kommer en fantastisk basu-
nist, Mads Hyhne, som blandt andet har spillet i Hugo 
Rasmussens All Starz. 

Derudover får vi selskab af trommeslager Mads Høi-
er, og vi vil spille en masse Monk og sådan.

Om torsdagen kommer New Orleans-sangerinden 
Sasha Masakowsky og spiller med guitarist Per Møllehøj 
og trommeslager Andreas Bøgeland. Det er en gruppe, 
jeg har spillet rigtig meget med, og vi udgiver en plade 
her til sommer. Det bliver rigtig godt! Hun er hammer 
dygtig, Sasha!

Sidste koncert bliver sammen med den LEGENDARI-
SKE tenorsaxofonist Jesper Thilo. Han er virkelig stor 
inden for mainstream jazz. Vi skal spille sammen med 
den meget karismatiske trommeslager Kresten Osgood. 
Vi spiller alt fra Mainstream til Free Jazz til støj og 
Avant Garde sammen. 

Vores koncert til sommer bliver dog hovedsageligt 
Mainstream og Swing.

 

Noget nogen har hørt og oplevet tidligereNoget nogen har hørt og oplevet tidligere

Åbningstider i Kastrup Svømmehal  
Åbningstider for alle bassiner 
Tirsdag 18-22 
Torsdag 19-22 
Lørdag 8-15
Søndag 8-13
Yderligere åbningstider for svømmehallens varmt-
vandsbassin:
Småbørnsfamilier: ons kl. 9-12 og fre kl. 14-17. 
Pensionister og ældre: man kl. 9-12 og tors kl. 9-12  
Vi kalder op af bassinerne en halv time før lukketid.

Åbningstider for Pilegårdsbadet
Onsdag og fredag: 18-21.30
Lørdag og søndag: 8-13.

Kastrup Søbad: Åbningstider med opsyn ved søbadet/omklædningsfaciliteter:

Måned    Hverdage   Weekend/helligdage
Juni    15.00-1800  11.00-18.00 
Juli   11.00-20.00 11.00-20.00
August   15.00-20.00 11.00-20.00
September (1.-15. september) 15.00-20.00 11.00-20.00
Søbadet kan kun benyttes uden for åbningstiderne i begrænset omfang og uden adgang til omklædningsrum.

Richard Andersson ved en 
tidligere lejlighed på sce-
nen foran Tårnby Hoved-
bibliotek



KONFIRMANDERNE I TÅRNBY KIRKE FORÅRET 2019
Dette opslag kan købes for 20,- kroner i flot 4-farve tryk på glittet A3 papir hos Tårnby Bladet. Ring 32 509 290 og bestil (se nr. ved hold) og foto ligger klar til afhentning. Vi kan også levere det enkelte konfirmand-hold på A4 i tilsvarende kvalitet.
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Åbent grafisk værksted for børn og barnlige voksne
Hele sommeren kan man besøge 
Kastrupgårdsamlingen og lave sine 
egne flotte tryk i museets cafe. Her er 
der i forbindelse med den nuværende 
særudstilling ”Grafik Grafik Grafik” 
opstillet et grafisk værksted til fri 
afbenyttelse for familier
Hvis nu man er blevet mere end overordentligt inspi-
reret efter at have set museets særudstilling ”Grafik 
Grafik Grafik – Kastrupgårdsamlingen 40 år”, så kan 
man lade den inspiration få frit løb i museets café. Her 
er der opstillet et gratis grafikværksted til fri afbenyt-
telse. Her kan man trykke løs med kartoffeltryk og 
andre nemme og sjove små tryk-teknikker. Dermed kan 
man få en fornemmelse for det grafiske håndværk bag 
de store mestres værker. Selv Asger Jorn trykte med 
kartofler – så der er god grund til at prøve det af. Øvel-
serne skifter henover sommeren – så man kan sagtens 
komme igen af flere omgange.  Men pas på! Der er ud-
præget fare for at få pletter på tøjet og, at man får lyst 
til at lave mere derhjemme.

Kunstform og håndværk
Sommerens særudstilling er en præsentation af Ka-
strupgårdsamlingens egen samling i anledning af 
40-året for statsanerkendelsen af museet. Kastrupgård-
samlingens fokus på grafik er et særkende for sam-
lingen – og selvom betegnelsen ”grafik” dækker over 
kunst, som udelukkende er trykt, så rummer grafikken 
meget forskellige teknikker, som fascinerer. Træsnit, 
linoleumssnit, kobberraderinger, silketryk, Litografi er 
de overordnede genrer, men herunder udfordrer og 
udvikler kunstnerne teknikker i et væld af farver, for-
mer og materialer. På udstillingen vil man både kunne 
opleve og fordybe sig i motiver af nogen af de bedste 
kunstnere inden for de sidste 80 år, men man kan også 
udforske selve håndværket og teknikker på tværs af tid 
og motiv.

Værkstedet er (mest) for børn og deres voksne. Det 
er åbent i museets åbningstid hele sommeren og helt 
indtil den nuværende særudstilling lukker 29. sep-
tembe. Og husk: Det er altid gratis at besøge Kastrup-
gårdsamlingen.

GRAFIK GRAFIK GRAFIK - Kastrupgårdsamlingen 40 år
Allerede da Kastrupgårdsamlingen åbnede 
dørene på sin nuværende adresse på 
Kastrupgård i 1977, var målet at blive et 
statsanerkendt kunstmuseum 
Samlingen blev indledt i 1968 på opfordring af den da-
værende Amager Kunstforening og op til 1977 var der 
allerede blevet indkøbt 1600 grafiske værker. 

Kulturministeriet så med gode øjne på det nye mu-
seum for grafisk kunst i Tårnby Kommune, og stats-
anerkendelsen blev opnået i januar 1979. Siden da har 
Kastrupgårdsamlingen været en del af det nationale 
museumsvæsen – og det er denne begivenhed, som er 
anledningen til at vise et bredt udvalg af museets sam-
ling. Museet rummer i dag over 6000 værker af godt og 
vel 580 kunstnere. Denne udstilling vil bringe gensyn 
med nogle af dansk kunsts store grafikere som Asger 
Jorn, Svend Wiig Hansen, Dea Trier Mørch, Jane Muus, 
Lene Adler Petersen og internationale navne som David 
Hockney, Man Ray, Niki De Sant Phalle, Sam Francis og 
Pablo Picasso og mere nutidige navne som John Kørner, 
Cathrine Raben Davidsen og Morten Schelde m.fl. 

Samtidigt vil der blive vist værker, som aldrig har 
været fremme af magasinet og nye indkøb fra de sidste 

10 års kunstfaglige indsamling på Kastrupgårdsamlin-
gen. 

Selvom værkerne er købt i de sidste 40 år findes der 
værker tilbage fra 1940’erne og op til i dag. På udstil-
lingen vil man kan altså kunne følge kunsthistoriens 
udvikling gennem grafikken. 

Fokus på grafik er et særkende for 
samlingen 
Og selvom betegnelsen ”grafik” dækker over kunst 
som udelukkende er trykt, så rummer grafikken meget 
forskellige teknikker som fascinerer. Træsnit, linoleums-
snit, kobbertryk og serigrafi er de overordnede genrer, 
men herunder udfordrer og udvikler kunstnerne tek-
nikker i et væld af farver, former og materialiteter. På 
udstillingen vil man både kunne opleve og fordybe sig 
i motiver af nogle af de bedste kunstnere fra de sidste 
80 år, men man kan også udforske selve håndværket 
og teknikker på tværs af tid og motiv.

Trykket som maleriets ”lillesøster”
Ofte er det ikke blevet opfattet som unika ligesom 
maleriet, fordi de fleste grafiske værker bliver trykt 

i oplag. Det har til gengæld gjort trykket til en mere 
tilgængelig kunstform for kunstkøberen med den mere 
beskedne pengepung. Mange starter deres kunstsam-
ling med et grafisk værk. Men trykket som værk er et 
unikt greb, hvor kunstnerens udtryk udfordres og skal 
gentænkes specifikt til teknikken. Dette sker ofte i 
samarbejde med en trykker på et af de grafiske værk-
steder, som Danmark er internationalt berømmet for. 
Med denne udstilling kan man få syn for sagen og ud-
forske det særlige værkbegreb, som trykket er. Det er 
et mulighedsrum og et benspænd, som nogle kunstnere 
har gjort til deres primære virke, mens andre lader det 
supplere deres værkproduktion. Det er dette blik, som 
Kastrupgårdsamlingen anlægger på grafikken og udstil-
lingen er et unikt vindue ind i grafikkens mangfoldighed 
og muligheder.

Kastrupgårdsamlingen indtil 29. september 2019.

Fra venstre: Jane Muus, Hatten, 1980, træsnit. Foto: Anders Sune Bjerg. Niki De Sant Phalle, Løbende figur, UÅ serigrafi. Foto: Anders Sune Bjerg. Lene 
Adler Petersen, Bebudelsen, træsnit 1989. Foto: Kastrupgårdsamlingen.

Foto: Kastrupgårdsamlingen.
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LOKALAFDELINGEN 
KASTRUPVEJ 324 . TLF. 21 70 05 16         . 

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12 

www.aeldresagen.dk/taarnby 
aeldresagen.taarnby@mail.dk 

Facebook: Ældre sagen tårnby

MOBILPAY: 35267

   TÅRNBY...

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Har du brug for at tale med andre om din 
sorg?  
…så henvend dig til Lissi på tlf.:22 15 60 29

CAFÉ LIVSGLÆDE
 - stedet, hvor vi mødes med vore 
demensramte venner og deres pårørende. 
…  henvendelse til Bente tlf.: 26 62 34 21

VÅGETJENESTEN
Vi våger den sidste tid, til hjælp for døende 
og deres pårørende.   
Henvendelse tlf.: 42 58 27 70

VORES FASTE AKTIVITETER: 
Badminton, Vestamagerhallen • 
Bowling, Englandsvej • Bridge • 
Cykling, rødeport p-pladsen • 
Finderupvej • Danseundervisning, 
Tårnby Skole, • Ipad kursus,  
Postkassen • Kreativ Motion, 
Vandtårnet, Løjtegårdsvej • Krolf, 
Travbaneparken • Madlavning for 
mænd, Korsvejens Skole •  
Praktisk brug af iPad/iPhone- og 
Android-enhedskurser i Postkassen 
• Petanque, Vestamagerhallen • 

Pilates, Amagerhallen, • Strikke- 
café, Postkassen • Svømning, 
Kastrup svømmehal • Søndags- 
café, Postkassen • Tablet-kursus, 
Postkassen • Tirsdagsklub, 
sang/kortspil, Postkassen • Vandring, 
røde port ved Ugandavej • Ture •  
Rejser • Foredrag /musik • Besøgs- 
tjeneste • Spisevenner • Gåvenner 
Læs meget mere om vores arrange- 
menter (tid og sted) på hjemmesiden 
www.aeldresagen.dk/taarnby eller 
ring til kontoret. 

I juli holder IT-cafeen lukket og starter igen den 6. august

KALENDEREN:
IDÈ-CAFEEN  
har mødedato mandag d. 19. august og derefter hver 
mandag i lige uger i Postkassen, 1. sal.
Det LOKALE NYHEDSBREV 
ser snart dagens lys. Hvis man vil modtage vores 
LOKALE NYHEDSBREV – ret henvendelse til kontoret 
med oplysning om medlemsnr. og email-adresse.

HAR I SAMARBEJDE MED 
ÆLDRESAGEN I TÅRNBY ... 
arrangeret en firedages miniferie 

til Tårnby Kommunes koloni Solkrogen i Gedesby 
7.-10.oktober 2019. For at deltage skal man være 
selvhjulpen, men det er ok at have rollator med.
PROGRAMMET: Små gåture i området, afspæn–
dinger (lette meditationsøvelser og fantasirejser), 
sange, lege og vores gode humør.
PRISEN DÆKKER: Bustransport, fuld forplejning fra 
frokost mandag til og med frokost torsdag.  
2 turhjælpere. 
Egons Rejser er medlem af Rejsegarantifonden 
nr. 2271
Pris ved 30 tilmeldte inkl. bus, overnatning og fuld 
forplejning kr. 1.024 pr. person 
Pris ved 17 tilmeldte inkl. bus, overnatning og fuld 
forplejning kr. 1.257 pr. person

TILMELDING TIL KONTORET, men fra den 16. 
juni til 8. juli 2019 kontaktes Kirsten Sietam 
på tlf. 2466 2944. Sidste frist 8.7. 2019
Whist-holdet spiller hele sommeren om tirsdagen.  
Er du interesseret kontakt b.ziebell.j@gmail.com

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

Juli 2019

IT- og PC-handyman... i eget hjem
I Ældre Sagen er der nogle ildsjæle, som kan udføre 
de fleste IT- og PC- reparationer. Henvendelse til 
kontoret med forklaring af problemet – hvorefter der 
kontaktes af en udkørende it-kyndig. Det er gratis – 
men udgifter til materialer skal betales.

OBS! Kontoret er lukket 16.6. - 4.8. 2019
Vi deltog igen i år i 
Stjerner i Natten. 
Vores bod var utrolig po-
pulær - for børnene.... 
der kom 137 børn forbi 
boden for at gætte hvor 
mange bolcher, der var i 

glasset. 7 gættede rigtigt (52). De er blevet kontaktet. 

Har du lyst til at gøre en forskel ? 
Du glæder andre - og gør samtidig noget for dig selv! 
Meld dig som “skubber” til en plejehjemsbeboer i kørestol - kør ud i 
det danske sommervejr med beboeren, der – alt efter din hastighed – 
får vind i håret. 
Vi skubber en gang om måneden på de forskellige plejehjem i 
Tårnby Kommune. 
Ring til Jytte på tlf. 5357 2307.

Andelslandsbyen Nyvang
 

Torsdag den 05. september 2019
tager vi til Andelslandsbyen Nyvang

Vi mødes ved Postkassen kl. 9.00 og kører
samlet i bus til Holbæk med afgang kl. 9.30

Når vi ankommer til landsbyen, får vi en guidet rundtur 
(varighed ca. 1½ - 2 timer) så husk de gode sko.

Det er muligt at komme rundt med rollator. 
Når rundturen er slut, er det tid til lidt frokost.

Der er mulighed for at købe mad og drikke på traktørstedet
i landsbyen, eller I kan selv medbringe madkurv og drikkevarer.

Vi forventer at køre hjem kl. ca. 14.00.

Da Ældre Sagen Tårnby sponsorerer bussen, kan denne tur
gøres for kr. 150,00 pr. person. Min.25/Max.50 deltagere

OBS!! TILMELDING OG BETALING SENEST 15. AUGUST
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, 2770 Kastrup, eller 

mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk

Betaling overføres til
Danske Bank Konto 4183 4183098047 eller

MobilPay 35267
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Gudstjenester
Juni     
Søndag 30. 2. s.e. trin. Luk 14. 16-24 kl. 10.00 Julie Aaboe

Juli     
Søndag 7. 3. s.e. trin. Luk. 15, 1-10 Sendes direkte i DR P1 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 14. 4. s.e. trin. Luk. 6, 36-42 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 21. 5. s.e. trin. Luk. 5, 1-11 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 28. 6. s.e. trin. Matt. 5, 20-26 kl. 10.00 Martin Herbst

August    
Søndag 4. 7. s.e. trin. Luk. 19, 1-10 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 11. 8. s.e. trin. Matt.7, 15-21 kl. 10.00 Julie Aaboe

Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.  
Fredag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk tirsdag-fredag 10-11. 
Mandag er fridag.

Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale.

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13
Torsdag tillige kl. 15-18  

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  Tlf. 3141 6030.

Kirketjener: 
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336. 
johnny@korsvejskirken.dk  
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12.

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. 

Drop Ind Dåb – Noget for DIG?
Da Skelgårdskirken sidste år i september 
slog dørene op for ”Drop Ind Dåb”, i 
samarbejde med bl.a. Korsvejskirken, var 
spændingen til at føle på. ”Hvor mange ville 
der mon komme”, og ”ville der overhoved 
komme nogen for at blive døbt”, var nogle 
af de spørgsmål, der meldte sig hos de 
medvirkende præster. Så da vi, præcis kl. 
13, lukkede dørene op og fik skrevet de 
første 23 op inden for den første time, var 
der sommerfugle i maven.

26 mennesker kom ind fra gaden for at 
blive døbt den eftermiddag. Nogle kom fra 
nabolaget, andre fra København, ja helt 
fra Odense kom en enkelt familie. Der kom 
både forældre med børn, som ikke havde 
nået at få døbt børnene mens de var små, 
der kom et par unge, som ønskede at blive 
døbt, fordi de synes det ”føltes rigtigt”, en 
kommende konfirmand, en hel familie som 
blev døbt i fællesskab og en farfar med sit 
barnebarn. En enkelt kom alene med en 
livslang tro, men med et fjernt forhold til 
kirken, og en sidste med en veninde. 

Kort sagt: et bredt udsnit af den danske 
befolkning. Alle med det til fælles, at de 
ønskede at knytte sig tættere til kirken. Og 

alle med det til fælles, at de havde troen på 
og ønsket om at komme tættere på det som 
vi kalder Gud, ved at lade sig døbe ind i den 
kristne kirke.  Det var en dejlig dag. 
Alle fik en samtale med en af præsterne 
hvorefter man, når papirerne i mellemtiden 
var blevet lavet, kunne gå op og blive døbt 
med det samme. Det blev til mange gode 
samtaler om troen og om livet, og om de 
gode og dårlige erfaringer med begge. 
Det blev også til samtaler, hvor man satte 
spørgsmålstegn ved noget af det vi læser i 
biblen, hvor vi talte om tvivl og om der kun 
var en rigtig måde at tro på. Og det blev til 
samtaler om, hvorfor det føltes rigtigt at 
komme og blive døbt lige denne dag. 
 
Efter dåben delte vi et glas og ønskede 
tillykke. Stemningen var høj og det var en 
stor oplevelse at medvirke som præst, og 
bevægende som menneske, at se hvor glade 
alle var, da de gik fra kirken. 

Så nu gør vi det igen: Søndag 1. september 
kl. 13 i Kastrup Kirke. Præster fra 
provstiets kirker medvirker.

Måske det er noget for dig eller en du 
kender? Følg med på Korsvejskirkens 

hjemmeside eller besøg Facebooksiden 
Drop-Ind dåb/Amager. Der kommer mere 
information når tiden nærmer sig.
 

Julie Aaboe

Sommeren i 
Korsvejskirken

I løbet af sommermånederne er der 
ikke andre kirkelige aktiviteter i 

Korsvejskirken end gudstjenesterne. 
Informationer om aktiviteter sidst 
i august og i september kan læses i 
augustudgaven af Tårnby Bladet.

Fra Korsvejskirken ønsker vi en rigtigt 
god sommer!
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Juni
Lør 29. Dåbsgudstjeneste     10.00 Risum
Søn 30. Højmesse 2.s.e.trinitatis    10.00 Nielsen 
                 

Juli
Søn 7. Højmesse 3.s.e.trin.     10.00 Risum
Tors 11. Aftengudstjeneste     19.30 Nielsen
Søn 14. Højmesse 4.s.e.trin.     10.00 M. Hansen
Søn 21. Højmesse 5.s.e.trin.     10.00 Nielsen
Lør 27. Dåbsgudstjeneste     11.30 M. Hansen
Søn 28. Højmesse 6.s.e.trin.     10.00 M. Hansen

August
Søn 4. Højmesse 7.s.e.trin.     10.00 Risum

Svaret er ikke inde i dig selv
Jeg holder meget at sommerens lyse 
nætter, og derfor er det lidt særligt, at 
de ord du nu skal læse peger hen på 
december-mørkets kulde. Så langt som vi 
kan komme fra duftende hyldeblomster, 
nye kartofler fra haven og isvafler på 
Kastrup havn. 

Men så igen. Jeg elsker også vinteren. 
Børn bliver ofte spurgt ”hvad skal du 
være, når du bliver stor?” 

Det regner vi med at det lille barn 
bliver, og når han eller hun så er blevet 
stor af vækst, så skal det også gerne blive 
til noget.  

Men det kan komme til at lyde som 
om det ikke nok, at barnet bare er den, 
det er. Det skal ligesom blive til noget 
og helst også til noget stort, der rager op 
over middelmådigheden.

Det er bare sådan, at forventningerne 
til vores børn – og unge mennesker 
– kan blive så store, at enten revner 
barnet at stolthed og selvindbilskhed. 
Eller måske slås revner indeni, i sjælen 
og sindet, fordi det ikke kan leve op til 
de voksnes forventninger om storhed 
og forventningen om at de skal udrette 
noget stort her i verden. 

Selvom jeg er voksen, kan jeg også 
genkende følelsen. At jeg burde 
udrette noget stort og leve op til en 
masse forventninger fra mig selv og fra 
omverden. 

Vi har det svært ved at være små. Når vi 
bliver spurgt om hvem vi er, så vil vi helst 
svare med noget, der får os til at fremstå 
betydningsfulde og vigtige. 

Jeg skal blive mindre
Der er en skikkelse i bibelen, som svarede 
på netop det spørgsmål: hvem er du?

Ved midsommer holder vi Sankt Hans 
aften, som er fejringen af Johannes 
Døbers fødselsdag. Præcis et halvt år før 
Jesu fødselsdag til jul. Et sted i bibelen 
bliver Johannes spurgt ”hvem er du?” 

Johannes kunne have svaret, at han 
var den, der fik folk til at omvende sig 
og lade sig døbe. En stor skikkelse. Han 
var nemlig ikke så lidt betydningsfuld. 
Men det var ikke sådan han svarede på 
spørgsmålet om hvem han var. 

Han havde fanget et eller andet, 
Johannes – noget helt centralt. Mens 
Johannes var lillebitte, vidste han at der 
var en, der var større end ham selv. 

På gamle malerier kan man se hvordan 
hans mor Elisabeth og hendes kusine 
Maria står med deres gravide maver, 
og indeni ligger de to små drenge, og 
Johannes peger hen på Jesus. 

På spørgsmålet om hvem Johannes 
er, så fandt han ikke svaret indeni i sig 
selv. Han gjorde noget helt andet: Han 
pegede væk fra sig selv. Han sagde, ”jeg 
er bare den, der råber i ørkenen. Der skal 
komme en, som er langt større end mig. 
Han som er lyset, der skinner i mørket.”

Og så kom Han, der var større end 
Johannes. Og Johannes trådte til side, for 
hans tid var omme. Han havde gjort det 
han skulle, som ethvert menneske efter 
ham burde gøre: han så væk fra sig selv 
hen på Kristus. Han trådte til side for at 
Kristus kunne få hovedrollen. 

Det drejer det sig stadigvæk om, også 
for os.
I kristendommen kommer det ikke an 
på, hvordan vi opfatter os selv, eller 
hvordan andre mennesker tænker om os.

Men på, hvordan Gud ser os. 
I forhold til Gud kan vi altid være små, 

og behøver ikke at udrette noget stort for 
at have værdi eller en identitet. Faktisk 
er det vores primære opgave: at være som 
børnene, for de har fattet noget. De kan 
se ind i en virkelighed vi har lidt svært 
ved med voksne rationelle øjne. De ser 
Gudsriget. Og det er derhen, der bliver 
peget midt i den lyse midsommerens liv: 
Der bliver peget hen på det lys, som kom 
til verden julenat.
Johannes sagde: “Han skal blive større, jeg 
skal blive mindre” (Johannesevangeliet 
3,30).

God sommer!
Sogne- og hospitalspræst Desirée Risum
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JULI 2019
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab, 
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så 
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så 
er det måske noget for dig. 
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse. 
Der er altid kaffe og nogle gange et andet 
arrangement. 

I juli mødes netværksgruppen:
Torsdag 11. juli kl. 19.30 til aftengudstjeneste 
med sommertema. Efter gudstjenesten er der 
kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag 21. juli til gudstjeneste kl. 10.00. Efter 
gudstjenesten er der frokost på restaurant Le 
Perr i Kastruplundgade. Tilmelding til Ida 
Nielsen senest 9. juli.                            

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 18. juli kl. 10.30 ved 
Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 26. juli kl. 10.45 i Oasen ved Ida 
Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi 
sammen med organisten fra kl. 10.15.
Ingen gudstjeneste på Psykiatrisk center 
Amager i juli måned.

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er slut for denne gang, men vi mødes igen 
til efteråret. 

Babysang foregår i Tårnby Kirke seks tirsdage 
kl. 11.00, hvor vi igennem sang, leg og dans 
lærer nogle børnesange – og salmer. Det varer 
ca. en time hver gang inkl. en kaffepause. Det 
er gratis at deltage i babysang. 

Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen 
på idni@km.dk eller 3251 4186. Næste hold 
starter 8. oktober kl. 11.00. 

Eller se billederne fra sidste hold på vores 
hjemmeside.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com

Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk

Familiespirekoret 

Koret samler børn, forældre og søskende, der 
har lyst til at synge og lege sig ind i musikkens 
fantastiske verden. 

Koret er målrettet børn fra 1.-4. Klasse, men 
samler hele familien i sjove øvelser, sange og 
lege, som alle kan være med på og som styrker 
sangstemmen og barnets rytmiske forståelse. 

Så tag din mor, far, bedsteforældre eller 
søskende under armen.

Vi glæder os til at synge med jer.
For yderligere oplysninger eller spørgsmål 

kan korlederen Rose Marie Majlund Kent 
kontaktes. E-mail: everydaymusicdk@gmail.
com 
Koret holder sommerferie, men mødes igen 20. 
august.
                                                                                                        
Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til 
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer 
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og 
således blive afhentet på deres bopæl og 
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten 
eller arrangementet. Hvis man har behov 
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 
sidste hverdag, før man skal bruge den.

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

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 
2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18, 
mandag fri.
Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Organist: 
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 
6045, e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag 
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

ssan@km.dk. 
Tlf. 4045 2530
 
Sognepræst   
Allan Ivan Kristensen

        
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
  
Sognepræst    
Elizabeth M. Laursen

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Det sker også i  
Kastrup kirke

Juli
Søn. 7. juli kl. 10 
Elizabeth Laursen

Søn. 14. juli kl. 10 Allan 
Ivan Kristensen 

Søn. 21. juli kl. 10 
Allan Ivan Kristensen 
– og efterfølgende 
sommerfrokost

Søn. 28. juli kl. 10 
Susanne Worm 
Steensgaard

August
Søn. 4. august kl. 
10 Susanne Worm 
Steensgaard

Søn. 11. august kl. 10 
Elizabeth Laursen

Søn. 18. august kl. 10 
Allan Ivan Kristensen

Søn. 25. aug. kl. 10   
Susanne Worm 
Steensgaard

Andagt hver 
onsdag kl. 12

Højmesse hver 
søndag kl. 10

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk
 
Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
blandt andet med Julehjælp. 
Bidrag modtages med tak, og 
kan indbetales til BankNordik 
reg.nr. 6506 konto 3052994208.

Sommerfrokost
Nu er det sommer! Og 
sommerfrokosten indtager vi i 
gårdhaven efter gudstjenesten. Vi har 
brød og salat. Proteiner i form af kød 
eller andet samt den gode stemning 
tager i selv med! 

Søndag 21. juli efter gudstjenesten 
kl. 10 i Kastrup kirkecenter,  

Gl. Skovvej

Konfirmandindskrivning
Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine 
vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur 
til at sige ja til den kristne tro. Her bekræfter 
Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig 
løftet om altid at være der for dig. Også når 
du nu går fra at være barn til at være ung, 
for konfirmationen er det kirkelige ritual, der 
markerer overgangen fra barndom og ungdom. 
Mange er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man 
kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler 
også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved 
konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med 
dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget 
eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit 
liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede 
er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.
Det er nu sognets unge, som skal op i 8. klasse efter ferien, kan tilmelde 
sig til konfirmandundervisningen, som begynder i september. Mere om 
undervisningsforløbet kommer senere.
Forældrene og de unge er velkomne sammen, men også hver for sig, ved 
indskrivningen onsdag 21. aug kl. 15-17. Medbring en kopi af dåbsattesten og et 
lille billede.
Vi glæder os til at møde Dig!
Konfirmationerne i 2020 er fordelt således:
Den 8. maj kl. 10 konfirmeres 8. A
Den 9. maj kl. 10 konfirmeres 8. B
Steinerskolens konfirmander indskrives 22. Aug. Kl. 15 og konfirmeres den 9. maj 
kl. 12.
Onsdag 21. Aug. Kl. 15-17 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1 (Skottegårdsskolen)
Torsdag 22. Aug. Kl. 15 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3 (Steinerskolen)

Babysalmesang
Babysalmesang – hvorfor? babyer kan da ikke synge 
salmer! Nej, men sang skaber glæde, og baby er ligeglad 
med, om du synes, du kan synge eller ej, din stemme 
er den vigtigste lyd, baby hører. Sang beroliger og giver 
nærvær, fællesskab og tryghed. Ud over gentagelse 
af sange og salmer, bruges der fagter, sæbebobler, 
tørklæder og andet, der stimulerer babys hjerne og 
medvirker til hurtigere indlæring. Nybagte mødre/forældre får en mulighed for at 
møde hinanden og efter babysalmesangen, der varer ca. tre kvarter, hygger vi os 
over en kop kaffe eller te i konfirmandstuen.
Derfor inviterer Kastrup Kirke til Babysalmesang. Vi mødes i våbenhuset hver 
gang. Tilmelding til Elizabeth Laursen eml@km.dk
Start: fredag 6. september kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

 
 
 

Vi fokuserer på at være 
nær værende & omsorgs-
fulde, når vi guider Jer 

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66 
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup 

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

Rikke Drachmann Casper Drachmann

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblikover situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
www.drachmann.nu

Kvartetten Gensyng 
bliver med deres Kim 
Larsen-koncert en del 
af arrangementet på 
Kastrupgårdsamlingen, når 
vennerne inviterer til Åbent 
Hus søndag 18. august.

Kastrupgårdsamlingens venner bruger deres donation 
fra Tårnby Bladforeningen til at give alle interesserede 
en spændende dag på Kastrupgårdsamlingen. Her et 
af samlingens udendørs kunstværker, skulpturen Grøn 
Montofarno Granit af Eva Sørensen.

Støtte til Scleroseforeningens forskning
Butiksindsamling gav fint lokalt resultat
Selv om der ikke er mange, der betaler kon-
tant i butikkerne på Amager, har Sclerosefor-
eningens lokal afdeling for Dragør og Taarn-
by kommuner med hjælp fra seje frivillige 
igen i år samlet byttepenge ind til forskning. 
Det siger lokalafdelingens kasserer Ole Jør-
gensen. 

- Vi har i år samlet 9.519 kr ind og er tak-

nemmelige. Det er over 2000 kr. mere end I 
2018, hvilket er et flot resultat. Det er syven-
de år i træk, Scleroseforeningen på denne 
måde samler penge ind til forskning i sclero-
se. Man håber i alt på at indsamle omkring en 
million kr. til denne forskning på landsplan, 
slutter Ole Jørgensen. 

Oplev museet og lyt til og 
syng med på Kim Larsens 
sange

Tag familie og venner med 
til en spændende dag på 
museet og hør om museet 
og dets venneforening. Der 
bliver endvidere arrangeret 
skattejagt for voksne. For 
børnene er der værksted i 
cafeen, hvor de kan lave tryk 
på muleposer.  

Kim Larsen-koncerten står 
kvartetten Gensyng for. Den 
består af Jacob Smedegaard 
Andreasen, René Madsen, Ja-

cob Broholm og Marco Spal-
lanzani. De har tidligere med 
stor succes optrådt her og på 
Kulturzonen med Benny An-
dersen sange.

Undervejs kan man købe 
og nyde kolde og varme drik-
ke samt kage i cafeen. Man 
kan endvidere købe særtryk 
og melde sig ind i venne-
foreningen og dermed være 
med til at støtte kommunens 
spændende kunstmuseum 
og ikke mindst deltage i for-
eningens arrangementer.

Tårnby Bladforening har 
med en donation gjort det 

muligt at gøre 
dette arrange-
ment helt gratis 
for alle uanset 
køn, alder og bo-
pæl.

Kom og vær med på 
Kastrupgårdsamlingen, 
Kastrupvej 399 18. august 
kl. 14-17.

Kim Larsen sange på museet

Takket være donation fra 
Tårnby Bladets jubilæums-
udlodning kunne Diabe-
tesforeningen give tilskud 
til deltagergebyret og de 
kunne betale for tryk af for-
eningens logo på trøjerne

16 deltagere gik en dejlig tur 
langs Amager Strand og ved 
målet ventede to mænd fra 
bestyrelsen med forfrisknin-
ger. På den måde fik vi både 
motion, fik talt sammen og 
reklameret for diabetesfor-
eningen.

Og på Korsvejsmarked

Også på det nyligt afholdte 
Korsvejsmarked deltog Dia-
betesforeningens lokalafde-
ling Tårnby-Dragør med en 
stand.
Vi havde besøg af mange gæ-
ster, som havde mulighed for 
at tage en risikotest for type 
2 diabetes. Flere købte også 
Diabetesforeningens koge-
bøger, mens andre gerne ville 
have en snak om diabetes.
En hyggelig dag, som Tårnby 
Bladet også bidrog til, da vi 
brugte de sidste penge fra 

jubilæumsudlodningen som 
tilskud til en pavillon.
Vi har haft stor glæde af Tårn-
by Bladets jubilæums udlod-
ning, idet pengene både er 
gået til kultur (Rundvisning 
på Kastrupgårdsamlingen), 
motion (Ladywalk) samt op-
lysning (Korsvejsmarkedet).

Diabetesforenin-
gen sender en 
stor tak til Tårnby 
Bladet.

Diabetesforeningen  
på Ladywalk

Regler fra redaktionen
”Skriv kort! Jo kortere man skriver, des 

færre bommerter bliver der plads til”
Gert Smistrup 

(om en læresætning han fik af sin første redaktionssekretær)
”

Skær ned til det halve. 
Og skriv den halvdel om”

Astrid Lindgren

“Den bedste redaktør er skuffen”.
Oskar Hansen

Bliv først en god håndværker!
Det vil aldrig forhindre dig i at blive et geni

Opslag på Tårnby Bladet

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer 
først fredag 9. august
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Hvad kan du fortælle  
om Skelgårdskirken

Skelgårdskirken har 30-års 
jubilæum søndag 28. juli, men 
dagen markeres lørdag 31. august

Af provst Poul Bo B. Sørensen, 
Amagerland provsti

Der vil blive et aktivitetsmarked i kirken 
fra kl. 14.30 og festmiddag om aftenen.

Derudover vil vi bruge jubilæet til 
at indhente og fortælle lidt om kirkens 
’levende’ historie. I seneste nummer 
af kirkebladet, som udkommer ult. juni 
udskrives en fortællekonkurrence for 
at få sognets beboere til at fortælle om 
oplevelser med Skelgårdskirken. Der er 
udlovet en præmie for bedste fortæl-
ling på kr. 1.000, fordi vi meget gerne 
vil have for-tællinger fra kirkens første 
år, som vi kan give i arv til kommende 
generationer.

Der er to kategorier

1. Skriv en sjov, skæv eller alvorlige 
anekdote om Skelgårdskirken

2. Skriv en livsfortælling, hvor Skel-
gårdskirken har haft en afgørende be-
tydning i dit liv.

Der nedsættes et bedømmelsesud-
valg, som præmierer den bedste anek-
dote eller livsfortælling med 1.000 kr.

Dit bidrag skal være Skelgårdskirken i 
hænde senest lørdag 10. august.

Ved at deltage i konkurrencen giver 
du Skelgårdskirken tilladelse til at of-
fentliggøre dit bidrag i kirkebladet og 
på kirkens digitale medier og blive en 
del af kirkens familiehistorie.
 Bedømmelseskomiteen består af 
provst Poul Bo B. Sørensen og redaktør 
af Tårnby Bladet Terkel Spangsbo samt 
yderligere et medlem. 

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie indtil Mini-brunch 5. september

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om 
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 
11.15.
Sommer i Gedesby mandag 5. til mandag 12. august.
Vi ses igen til banko fredag 16. august 2019

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kom-
mune, er velkommen i Bordinghus. Er du interesseret i at 
se, hvad der sker i huset og kunne du tænke dig at høre 
nærmere, så kig indenfor til åbent hus: Tirsdag kl. 14 - 17, 
fredag kl. 14 - 17 og søndag kl. 13 - 16. Der er mulighed 
for køb af kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Frokosttur i Helsingør/Helsingborg. Vi tager 
med sverigesbåden og nyder en dejlig frokostbuf-
fet. Yderligere information, opslag i Bordinghus. 
Tilmelding i Bordinghus senest 28.juni. Onsdag 3. 
juli.   
Frokosttur med Pia. Vi mødes kl. 12.30 på re-
staurant Kastrup Strandpark. Vi håber på godt vejr, 
så vi kan nyde frokosten i det fri med udsigt til Ka-
strup Havn. Mad og drikke på egen regning. Tilmel-
ding i Bordinghus senest 12. juli. Onsdag 17. juli.     
Sommerfest. Let frokost, kaffe og kage. Pris kr. 
100. Drikkevarer sælges særskilt. Køb af billet i 
Bordinghus senest 20. juli. Fredag 26. juli. 

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionis-
ter og ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kom-
mune. (OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en 
prøveperiode indtil august 2019).
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage 
i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i 
nogle af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflug-
ter og rejser, og meget, meget mere. Huset er åbent for 
aktiviteter mandag-fredag fra kl. 10-16.30.
www.taarnby.dk/solgården
Ferielukket i hele juli. Åbner igen torsdag 1. august.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister i Tårn-
by. Kom til vores særlige arrangementer eller måske har 
du lyst til at være med til nogen af vore faste aktiviteter:
f.eks. Siddedans, seniordans og Edb, knipling, 3-D kort, 
billard, gåture og folkedans. frimærker, gymnastik, fælles-
sang og petanque, Pilehavekoret og gymnastik for krop 
og hjerne. Der er også mulighed for selv at iværksætte 
nye aktiviteter. Kom gerne på besøg til en kop kaffe i 
køkkenet. 
Ændrede åbningstider i juli måned:
Tirsdage kl. 9.30 – 14.00. Se opslagstavlen for 
evt. aktivitet (Tirsdag 9. juli er der Tivolitur og 
huset er lukket fra kl. 11.30. Tilmelding til Tivolitur 
i Pilehaven senest 4 juli.)
Onsdage kl. 9.30 – 14. Medbring madpakke som 
vi spiser sammen kl. 12.30
Onsdage kl. 19 – 20.30. Der serveres vin eller 
iskold hyldeblomstsaft og vandmelon, 15 kr. Du kan 
bare møde op
Torsdage kl. 9.30 – 12.00 
Torsdage kl. 12.30 – ca. 14.30. Skovtur i Kon-
gelunden i roligt tempo så alle kan være med. Tag 
bussen, bilen eller cyklen til stoppestedet/p-plad-
sen midt i skoven, hvor vi mødes kl. 12.45
Pilehaven er lukket fra 22. – 29. juli og åbner 
på normal vis fra tirsdag 30. juli kl. 10
Onsdag 31. juli kl. 12.30. Fællesfrokost smør-
rebrød – æg og karrysild, kartoffelmad, skinke m. 
peberrod. Pris 25 kr. Tilmelding senest dagen før. 

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  Vi mødes 
på nedenstående dage kl. 14 – 16 i Foreningscentret, 
Postkassen, lok. 1. Kaffe mm. 15,- kr. Tilmelding to dage 
før til Lizzie Gylstorff, 6170 1961, eller til formanden, 
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver måned. 
Næste gang 21. juli. Vi mødes ved Vandtårnet, England-
svej kl. 11. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785 eller 
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818.
Pause i cafemøder indtil 9. september.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Foreningen holder ferie til 24. september 2019.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128 
7999 
Ferie i juli måned. 

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S. 
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333. 
amager@bedrepsykiatri.dk 
Foreningen holder sommerferie i juli.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Sommerferie til august.          

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Sommer og Stavgang – en herlig cocktail af frisk 
luft – motion og socialt samvær. Kom og nyd det 
hver mandag kl. 10-11 fra parkeringspladsen, ple-
jehjemmet Løjtegårdsvej.
Eller hver torsdag kl. 10-11 fra Dragørs Aktivitets-
hus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 4041 0868 
eller jane@piasecki.dk

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby:
Ferie i juli måned.

Café Livsglæde
ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte og 
deres pårørende. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 10-12 i 
Villaen på Sirgræsvej 134.

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Drej til 
højre, når du kommer ud fra viadukten ved Quality Hotel 
og følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år.

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Juli 2019

Af Annette, en pårørende

I torsdags fik jeg som pårørende til en 
beboer på Tagenshus plejehjem en 
helt utrolig positiv oplevelse.

Personalet på Tagenshus plejehjem 
havde arrangeret Sønderjysk kage-
bord for plejehjemmets beboere og 
deres pårørende. 

Der var over 100 fremmødte. Alle 
hyggede sig, der blev spist kager i 
massevis og det var rart at se beboere, 

pårørende og personalets glæde og 
nærvær. 

Dejligt at opleve den omsorg og det 
sammenhold arrangementet afspej-
lede.  

Jeg vil rose og takke personale, 
ledelse og beboere, som sammen 
skabte en helt utrolig god oplevelse 
for alle.

Som billedet 
viser, var der 
mindst de 21 

forskellige 
slags kager, 

som et rigtigt 
Sønderjysk 

kagebord 
”kræver”.

Vi har modtaget:

Sønderjysk kagebord på Tagens hus
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Priseksempler 2019

Bisættelse 1: 
Uden handling i kirke, ikke 
medlem af folkekirken, 
asken spredes over havet.

Samtale & alt nødvendigt 
papirarbejde. Kontakt til 
offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude ilægning og 
påklædning. 1 rustvogn-
skørsel 0-20 km. 1 Kremer-
ing. 1 Urne.

Kr. 15.000 incl moms Pris-
en er ex evt. Dødsannonce, 
handling i kapel, orgel & 
kor.

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

Kr. 17.000 incl moms Pris-
en er ex evt. Dødsannonce, 
gravsted & sten. 
Begravelse:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke. Samtale. 
Alt nødvendigt papir- 
arbejde. Kontakt til of-
fentlige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning & 
påklædning. 1 Rustvogn 
kørsel.
1 Blomster opsats efter 
eget valg kr. 500,00.

Kr. 12.000 incl moms Pris-
en er ex evt. dødsannonce, 
gravsted & Sten 

Bisættelsen ordnes af
Øens Bedemand v/Søren Riber
Løjtegårdsvej 129, 2770 Kastrup
Møllevej 2, 2791 Dragør
22 54 77 85 / 32 53 57 08

Bisættelse fra 
15.000,- incl. moms

se hvordan på  
www.oens-bedemand.dk



3
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

LI
 2

0
1

9 Den fusionerede Amager 
Boldklub Tårnby indbød til 
U9-stævne

Af Søren Havemann 
Foto: Gunnar Larsen,  

Amager Fotoklub. 

FODBOLD JUBILÆUM

I mere end et halvt år havde 
de mange frivillige i klubben 
arbejdet for at gøre dagen 

festlig for de mange spillere 
og publikum, der mødte frem 
på Tårnby Stadion – og det 
blev en festlig dag.

Dagen bød på U9 stævne, 
FCK Løven med oppustelig 
bane, fodbold og leg for børn. 
Alt foregik i sol og godt vejr.

På stadion var højdepunk-
terne en U14 kamp mellem 
A27 og Næstved. Her ankom 
to uventede gæster, Odin og 

Thor, med lyn, torden og mas-
ser af regn. Først udskød den 
unge dommer kampen, men 
uvejret fortsatte, og meget 
fornuftigt valgte dommeren 
helt at aflyse spillet for i dag. 
Næstved drengene måtte 
tage slukørede hjem.

Så kunne publikum ven-
te til dagens næste kamp i 
danmarksserien mellem AB 
Tårnby og Taastrup. Alle var 
spændt på vejret. Efter en 
halv times udsættelse valgte 
dommeren at sætte kampen 
i gang.  Efter en noget træg 
start af Tårnby og bagud 1-2 
kæmpede holdet sig tilbage i 
kampen og fik udlignet til et 
fortjent slutresultat på 2-2. 
Hermed bevarer holdet sin 
placering i danmarksserien. 

Tilbage af dagens program 

De mindst havde en fornøjelig 
dag i FCK løvernes oppustelige 

fodboldbane. 

Fodbold jubilæum for fuldt (torden) skrald

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Freja, der bare er 19 år, er udtaget til 
verdensmesterskaberne i badmin-
ton i Schweiz i august og fra næste 
sæson spiller hun igen for KMB, 
Kastrup Magleby Badminton

Tekst og foto  
Søren Havemann 

Tårnby Bladet traf Freja i KMB-hallen 
for en snak om badminton og karri-
eren, som den ser ud lige nu.

 
Er du et generationsskifte i dansk 
badminton?
Jo, der er et skifte på vej, men jeg er 
sådan lidt i den yngste del af det, vi 
har haft en top-10 double, der er stop-
pet og vi andre par ligger måske i top-
60, så det lægger et ekstra stort pres 
på os andre for at præstere. Der er 
ingen af os par, der sådan lige går ind 

i verdenstoppen. Jeg blev lidt overra-
sket over at blive udtaget til VM. 

- Jeg vidste ikke engang, vi var 
kvalificeret, men da jeg blev ringet 
op af landstræner Kenneth Jonassen, 
var det da megafedt og vi glæder os 
naturligvis til at spille vores double 
kampe i Schweiz.

Stor træningsindsats?
- Vi træner ret meget i badmintoncen-
tret i Brøndby og udtagelsen betyder, 
at jeg nu skal deltage i VM trænin-
gen, som er meget anderledes. Der 
er træning flere gange om dagen, når 
jeg tæller rigtig efter, er det træning 
ni gange, styrketræning tre gange og 
konditræning to gange om ugen, så 
det er klart, at det hele giver ekstra 
gode mulighed for at udvikle mig, når 
jeg møder rigtig gode træningspart-
nere. 

Støtte fra Team Danmark og FREJA
- Jeg går på i gymnasiet på Falkoner-
gårdens idrætslinie. Det er et fint 
gymnasium og jeg er glad for at læse.  
Gymnasiet er meget fleksibelt.

- Træningen betyder, at vi som regel 
kommer for sent og ret ofte er vi ude 
at rejse til turneringer. Min makker og 
jeg har tidligere været en del af brut-
togruppen, men er nu rykket op i elite-
gruppen, så nu får vi også økonomisk 
støtte fra Team Danmark. 

- Så vi behøver ikke at tænke på at 
finde andre jobs for at få det hele til at 
løbe rundt. Derudover har det også en 
stor værdi, at jeg har fået en person-
lig sponsor, transportfirmaet FREJA. 
Det får jeg mange gode kommentarer 
på, det ligger jo lige for at indgå dette 
samarbejde. Det er både FREJA og Fre-
ja glade for, det er jo meget synligt i TV 
og på sociale medier.

Tilbage til KMB?
- Min første badminton var i Dragør, 
men hele min ungdom har jeg spillet 
i KMB. Både single og double. Sidste 
år skiftede jeg til ligaklubben i Solrød, 
men vender nu tilbage til min ung-
domsklub. 

Fra liga klub til divisionsklub
- Dertil vil jeg sige, at jeg faktisk ikke 
spillede liga og det havde jeg selv fra-
valgt. Der er ret mange gode spillere i 
Solrød og jeg ville meget gerne spille 
min single. Men det var spændende at 
prøve i Solrød.
-  Jeg fik mange gode venner og det 

er ok. En af grundene til, at jeg ven-
der tilbage til Amager, er transporten, 
jeg bor i Dragør. Jeg glæder mig til at 
komme tilbage i vante rammer i KMB. 
Der findes ikke en bedre hal end KMBs 
at spille i.

Fremtiden? 
- Jeg spiller mange internationale 
kampe, men olympiske lege i Tokyo, 
nej, det tror jeg ikke ligger lige for. Der 
kommer kun et doublepar med og der 
er endnu et stykke vej for min makker 
og mig.

- Det haster ikke, vi er unge og der 
er god tid til næste OL, som kunne 
være vores mål, spændende at forsø-
ge og det projekt skal helt sikkert have 
chancen. Men nu er jeg tilbage i KMB 
og glæder mig til næste sæsons hold-
kampe og jeg har allerede fået meget 
positiv respons fra klubben, det bliver 
sjovt med andre trænere og nye med-
spillere.

- Det er vigtigt for mig at få gymna-
siet gjort færdig. Herefter vil jeg prøve 
at ”go all in” på badminton i et par år 
for at se, om jeg kan komme til at leve 
af min sport. Men jeg har da også pla-
ner om en videreuddannelse ved si-
den af badminton. 

- Nu glæder jeg mig rigtig, rigtig 
meget til en uges sommerferie, slut-
ter den travle badmintonspiller Freja 
Ravn, der i den kommende sæson kan 
opleves i KMB og til VM i Schweiz. 

Freja Ravn er tilbage i KMB og 
medbringer en flot VM-badminton 
udtagelse.

Freja Ravn tilbage i KMB og med til VM

var aftenens store grillfest, 
hvor der var tilmeldt 81 delta-
gere. Her var dog et stort telt 
sat op, så alle kunne være in-
dendørs og nyde grillbuffeten 
og musikken.

På vej til oprydning efter 
festen kunne Jens ”Faxe” Jør-
gensen fortælle, at det trods 
lyn og torden havde været en 
god fodbolddag og en dejlig 
festaften.

- Jeg vil takke alle de man-
ge frivillige i AB Tårnby, der 
gjorde dagen til en god og 
stor oplevelse. Odin og Thor 
vil vi nok aldrig glemme.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
LI 2

0
1

9
  3

7

Masser af succes og det der 
hører til, masser af fede 
spotlights, bar skøjteafslut-
ningen hjem

KUNSTSKØJTELØB

Skøjteløberne fra Tårnby 
Skøjte Klub sluttede sæsonen 
af med en gigantisk Kim Lar-
sen hyldest i skøjtehallen på 
Røllikevej

Årets store afslutnings 
show bød på fantastisk mu-

sik og hyldest af alle de gode 
gamle sange fra Kim Larsen. 
Den gamle men charmerende 
skøjtehal på ”Rabalderstræ-
de” (Røllikevej) var forvand-
let med masser af papirklip 
af silhuetter fra Christians-
havn, Jutlandia til Haveje. Der 
var fuldt hus og hundredvis 
af glade gæster til at hylde 
skøjteløberne og Kim Larsens 
evergreens. 

Og måske også en enkelt 

gammel Hankat?
Det er altid en stor festdag 

for TSK, når over 130 ”Smukke 
unge mennesker” af skøjte-
klubbens løbere kommer på 
isen. Lige fra søde matroser, 
Hawaii klædte piger og dren-
ge, seje ”bøller” til ordens-
magten af politi, Midt om nat-
ten. Selv gadesælger med ba-
naner, kom flyvende i luften!

Masser af mere succes

TSK har opnået at få fem helt 
nyudklækket konkurrencelø-
bere, som står klar fra næste 
sæson.

Nu drager TSK´s elite på 
forsommer træning i Rødovre, 
sommercamp i udlandet in-
den der på igen kommer is i 
Kastrup gamle skøjtehal. 

Næste sæson starter igen 
sidst i august, alle er naturlig-
vis velkommen på Røllikevej

SH

Masser af succes og det der 
hører til for TSK skøjteløberne 

som også blev belønnet med 
Tårnby kommunes og årets 

Æresmedalje 2018.   
Foto: TSK

Rabalder eller Røllike  
- same same!

Af Christian Bærensen, 
Formand AK Viking

AK Viking var en af de forenin-
ger, der ved Tårnby Bladets 
jubilæum i 2018 fik et legat 
på 6.000 kr. Hvilket vi er me-
get glade for. Som vi beskrev 
i vores ansøgning, ville vi til-
byde vores medlemmer via en 
idrætspsykolog at få mest ud 
af deres træning ved også at 
få den mentale del ind over. 

Efter nogen tid lykkedes 
det ved hjælp fra Danmarks 
Idrætsforbund og Team Dan-

mark, at få kontakt til idræts-
psykolog Henrik Hjarsbæk, 
der inden for vores budget 
påtog sig opgaven. Henrik 
viste sig at være manden, 
der ikke bare kom og lirede 
et standard-oplæg af, nej han 
brugte tid til at sætte sig ind i, 
hvad AK Viking er for en for-
ening, flere telefonsamtaler 
og besøg i klubben, hvor han 
dannede sig et indtryk af kul-
turen og medlemssammen-
sætningen i foreningen og 
med det som udgangspunkt 

fik vi en på 
opleveren. 

Tænk hvis 
...

Pe rs o n l i g t 
tænkte jeg, at havde jeg, da 
jeg selv var eliteløfter haft 
mulighed for, at få den men-
tale vinkel med ind over, så 
kunne mit resultat måske 
være blevet endnu bedre. Sel-
ve seancen vekslede mellem 
oplæg og praktiske øvelser. 
Henrik var god til at inddrage 
medlemmerne og bruge ek-
sempler fra hverdagstrænin-
gen og deres oplevelser fra 
stævner. Henrik tilbød slut-
teligt, at alle via mail kunne 
stille personlige spørgsmål, 
som alle ville blive besvaret.

Hele arrangementet blev 
krydret med sunde snacks 
som gulerødder og sandwich 
og lækre kager, de sidste 
sponsoreret af Bake My Day.

Idrætspsykolog Henrik 
Hjarsbæk i fuld koncentration 
Foto: AK Viking.

Tak for jubilæumslegatet

Freja og Amanda Obel Rosendal, europa- og danske 
mestre 2019. Foto: AK Viking.

En løfterig weekend
AK Vikings løfter Amanda Obel Rosendahl havde en god 
weekend midt i juni. Fredag tog hun til Rovaniemi i Finland 
og løftede sig til europamesterskabet for masters i alders-
klassen 55-59 år. Lige så snart det sidste løft var overstået 
var det med at rejse hurtigt hjem til Kastrup, for lørdag skul-
le både mor Amanda og datter Freja Obel Rosendal nemlig 
deltage i danmarksmesterskab i femkamp som blev afviklet 
i AK Vikings lokaler. 

En besynderlig blanding af discipliner

Femkampen er et officielt me-
sterskab, der udover vægtløft-
ning i træk og stød suppleres 
med atletikdisciplinerne 
trespring med samlede ben, 
kuglekast og 40 meter sprint 
med liggende start.

Ved et sindrigt system af form-
ler hvori indgår kropsvægt, 
hurtighed og længder, regner 
man point sammen og finder 
vinderen i mange forskellige 
aldersklasser.

Her vandt Amanda Obel Rosendahl også guld og kan kalde 
sig europamester og danmarksmester i samme weekend.

Viking deltog med 23 løftere ud af de 87, der stillede op. 
Det blev til 15 medaljer, hvilket var meget tilfredsstillende. Siff 
Wibling i klassen 15-16 år gjorde det så godt, at hun kvalifice-
rede sig til europamesterskaberne i Israel i december. 

SH

Hurtig ud af startblokken til en frisk løbetur rundt om 
Kalveboderne Foto. Amager Atletik Club

Halvmaraton og 10-km løb i Ørestaden
Amager Atletik Club var igen i år arrangør af Ørestadsløbet 
og det var for 21. gang. Begunstiget af en rigtig varm som-
merdag, hvor temperaturen viste 26 grader, da løbet star-
tede og 23 grader da de sidste kom i mål. Så det blev en 
meget varm tur for de fleste.

- Vi har været med fra start og fulgt hele udviklingen af 
Ørestad siden 1998 fortæller Michael Christensen fra AAC 
og fortsætter:

- Noget af det helt unikke ved løbet er, at man så tæt på en 
millionby kan have en så skøn og stort set bilfri rute på spe-
cielt en halvmaraton. I år var der 81 deltager på halvmaraton 
og 168 deltager på 10 km ruten.

Løb rundt om Kalveboderne

Start og mål er ved Ørestad Station overfor Fields, efter 800 
m løber du ind i ren natur på Kalvebod Fælled, Amager Fæl-
led, Valbyparken, Hvidovre Strandpark og resten af ruten er 
løb rundt om Kalveboderne, der er det flade vand mellem 
Amager og Hvidovre. 

Ruten er fair at løbe, da den overvejende er på flade, lige 
strækninger. Løbet er for motionister på alle niveauer.

Jesper Andkjær Larsen vandt 10 km for mænd i tiden 
35,03 og Anna Deleuran Bech hos kvinder i 43,15. På halv-
maraton vandt Brian Arreborg Hansen i tiden 1.18,35 og 
Magdalena Kott i 1.39,18 hos kvinderne. Har du lyst til at se 
dit eget resultat, kan alle resultater ses på www.amagerat-
letik.dk  Næste løb er Christianshavnermilen 1. juli.       SH

Siff Wibling udtaget til 
europamesterskaberne i Israel. 

Foto: AK Viking.
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Amager Cykel Rings satsning 
på udvikling af et kvindeligt 
elitecykel hold fortsætter

CYKLING

Et nyt tøjdesign for kvindeju-
niorteamet er blevet vist frem 
og vil blive taget i brug til 
pigernes første løb som hold 
ved etapeløbet “U6 Cycle 
tour Tidaholm” som foregår i 
Sverige i juli måned.

Teamet har selv været med 
til at påvirke designet som er 
bygget op med en sort bund, 
hvorpå der er en helt speciel 
blomst, nemlig en Pomerans 
Høgeurt. Blomsten kræver 
helt særlige vækstbetingel-
ser og findes både på Ama-
ger Fælled og i Skåne, hvilket 
er et fint samlende tema for 
holdet, som netop holder til 
de samme steder. Samtidig 

er blomsten i orange (Ama-
ger Cykle Ring) og rødt (Stef-
fanstorp CK), hvilket er de to 
moderklubbers farver.

Cykeltøjet er specielt ud-
viklet til den kvindelige ana-
tomi og i de sidst nye tekni-
ske stoffer, som giver optimal 
komfort og fart. 

Amager Cykle Rings nye 
formand Per Thue Hansen er 
super glad for udviklingen.

- Det er et fantastisk initia-
tiv for at fastholde og få flere 
piger ind i cykelsporten og 
stor ros til ildsjælene i de to 
klubber. De seje og dygtige 
ryttere har stærke sponsorer 
og ledere i ryggen og begge 
klubber har allerede en flot 
tilgang af piger med masser 
af engagement og lyst til cy-
kelløb. Det bliver godt og vi 
glæder os til at følge holdet 

og heppe på dem fra grøfte-
kanten de kommende år, slut-
ter den stolte formand.

SH

Öresund Young Ladies i 
nyt tøjdesign.  Foto Jesper 

Skovbølle

Nyt dress til Young Ladies fra Amager Cykel RingNyt dress til Young Ladies fra Amager Cykel Ring

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Snak med formand Torben 
Hassel og Kurt Hansen om 
Røses hus med kajakker og 
90 års glade dage og tiden, 
der fløjter afsted

Heldigvis har klubben haft 
Lone Palm Larsen fra Tårnbys 
Lokalarkiv til at hjælpe med 
at få styr på minderne og de 
mange foto til et flot jubilæ-
umsskrift i serien Glemmer 
du! 

Det er interessant læsning 
om en lokal roklub, der læg-
ger vægt på socialt fælles-
skab, gode aktiviteter, hygge, 
glæde ved at være på vandet, 
uddannelser og sikkerhed. 

Røse Kajakklub blev dan-
net i 1929 af brødrene Erik og 
Imanuel Starup. Det startede 
med en enkelt kajak, der fik 
plads ved Thyges Bro. Klub-
ben fik hurtigt flere medlem-
mer og flere kajakker og kun-
ne nu kalde sig kajakklub. Thy-
ges Bro udfor Maglebylille var 

samlingssted frem til 1949, 
hvor klubben måtte flytte for 
at give plads for lufthavnens 
udvidelse. Nyt tilholdssted 
blev forstranden ved den 
gamle Kastrup lystbådehavn. 
Da lystbådehavnen blev byg-
get, blev klubben igen flyttet 
til dens nuværende placering.

Klublivet er for alle

Klubben har siden dannelsen 
været en aktiv og hyggelig 
klub. Mange medlemmer har 
været aktive i klubben igen-
nem mange år, og stadig nye 
medlemmer kommer ind. 
Røse Kajakklub er derfor en 
klub for alle, uanset alder og 
ambitionsniveau, fortæller 
Torben Hassel.

- Men vi må nok også erken-
de, at vi i øjeblikket er for det 
grå guld og meget gerne hol-
der fast i de gamle traditioner. 
For nogle år siden spurgte vi 
medlemmerne, om der var 
nogle traditioner, vi skulle 

ændre lidt på, det blev ikke til 
meget forandring, smiler Tor-
ben Hassel.

- Vi er i dag omkring 85 
medlemmer, hvoraf cirka 50 
er aktive roere. 

- Der er plads til flere i 
klubben og ingen venteliste.
Klubben byder på grundig 
instruktion, svømmeprøver, 
entringsprøver, rokortprøve 
og klubben stiller det meget 
fine rogrej til rådighed for nye 
medlemmer. 

- Vi sender ikke en roer på 
vandet, uden det er sikkert.

Jubilæumsreception og 
fødselsdagsfest

En synlig stolt formand Tor-
ben Hassel holdt dagens ju-
bilæumstale og fremhævede 

år i god ro og orden

Borgmester Allan S. 
Andersen kom med en 

sammenplantning på dagen. 
Det skulle have været ROser 

i stedet blev det vandplanter.

Familiegenerationer har 
præget klubberne, dygtige 
ledere, både blandt frigjorte 
kvinder og mænd med 
selvtillid og gå på mod.

Få (næsten) hele 
Kajakklubben Røses historie 

i jubilæumsskriftet i serien 
Glemmer du.

samarbejdet, venskabet og 
konkurrencen mellem ka-
jakklubberne på Amager ud 
til Øresund. Gennem rigtig 
mange år.

- Hver klub har deres hi-
storie. Men ros til Sundby 
Kajakklub for Amager Strand-
park Rundt, Neptun vandpolo 
og vinterræs. Kajakhotellet 
og Lagunen med masser af 
vandaktivitet, kommunen og 
KTIS for Spræl i Havnen og 
Havnens dag. Det hele skal vi 
glæde os over. 

Klubberne har gennem 
årene vundet store ro sejre 
på landsplan, europæisk plan, 
OL og på verdensplan.

- Røse Kajakklub binder os 
sammen. Det er ikke min klub, 

din klub, men vores fælles 
klub, hvor kerneopgaven er 
kajakroning, men hvor kam-
meratskabet og det sociale 
samvær er vægtet højt kon-
staterer Flemming Hassel.                                  

SH



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
LI 2

0
1

9
  3

9

Borgmester Allan S. Andersen fik en tur i en af kommunens 
richaws. De bliver almindeligvis brugt til at sikre alles ret til 
vind i håret, når frivillige kører tur med pensionister, der har 

mod på sådan en tur. Foto: Flemming Wulff

ÅRETS KULTURNAT I TÅRNBY bød endnu engang 
på et mangfoldigt program sammensat af et væld af både 

offentlige og private aktører i kommunen. Alt havde fokus på 
at involvere deltagerne.

NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

Du kan se hele programmet 
på stjernerinatten.dk

– kultur i Tårnby
FREDAG D. 7. JUNI KL. 17–22

PÅ NATURCENTER AMAGER

Stjerner I Natten  
#stjernerinatten

GRATIS 

ADGANG 

FOR ALLE

Frøbomber • Ko-lokkesang • Stand up fysik
Dyretegninger • Krible Krable • Gøgl

Harmonier i naturen • Fed rock
Hæng ud i sumpen

Smag på verden
Kanon natur

AFTENEN BLEV INDLEDT MED EN VELKOMSTTALE ved 
formanden for Kultur- og fritidsudvalget, Henrik Zimino, der fra 
kurven på Tårnby Brandvæsens kranvogn lagde særlig vægt på 
naturens rolle ”både som et sted at opleve og slappe af og i 
forhold til klimaet”. Naturen har en særlig stor rolle i Tårnby 
Kommune, som er den næstmest naturrige i Danmark. Her er 
det dog nogle lidt yngre borgere, der har fået en tur op i kranen.

Stjerner til naturen
Mere end 30 forskellige ak-
tører havde meldt sig under 
fanerne og bidrog - med alt 
fra affaldssortering over 
ko-lokkesang til lasergevæ-
rer - til at deltagerne kunne 
nyde endnu en skøn aften 
på Naturcenter Amager
Mange af aktiviteterne på 
Kulturnatten havde fokus 
på naturen. Sebastian Klein 
underholdt om den flotte 
brushanes parringsdans, Kul-

turhuset KastrupBio havde 
valgt at droppe ballonerne og 
i stedet tilbyde børn og voks-
ne at så økologiske karsefrø i 
økologisk bomuld i bæredyg-
tige beholdere og der var som 
sædvanligt masser af mulig-
heder for at komme tæt på 
både mus, slanger, blæksprut-
ter og som noget helt unikt 
åbnede Tårnby Naturskole op 
for deres imponerende sam-
ling af udstoppede fugle. 

Tilsat det bedste Tårnby 
kan byde på af kor, orkestre, 
bands og solister fra Tårnby 
Musikskole, flotte danseop-
visninger ved både Tårnby 
Ungdomsskole og Klub Tårn-
by, imponerende akrobatik 
ved Teatergruppen Glimt me-
get andet blev Stjerner i nat-
ten 2019 til endnu fantastisk 
fejring af naturen og kulturen 
i Tårnby.                         bbark

Se flere billeder og 
videoer fra aftenen 
på Amager Fotoklubs 
hjemmeside, Stjerner i 
nattens facebookside eller 
instagramprofil.
Foto: Kurt Pedersen.

Børnene havde tydeligt forstået det med fokus på naturen - 
de tog den selvfølgelig bare i brug.
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Amager Folkedansere på 
forkælelsestur til Andels-
byen Nyvang i Holbæk

Af Lotte Youden, 
Amager Folkedansere

I anledningen af Tårnby Bla-
dets jubilæum søgte Amager 
Folkedanseres formand Lotte 
Youden, om et legat beløb til 
at forkæle foreningens med-
lemmer/bestyrelse.

Folkedans er en dans på 
gamle traditioner, venskaber 
og kultur. En motionsgren 
man bliver glad i låget af, smil 
på læben – trods koncentra-
tion mellem fødder og hove-
det. Men bestemt dans alle 
kan være med til.

Selvom vi mønstrer en for-
holdsvis stor folkedanser for-
ening, så må alle i sving, når 
der er arrangementer og op-
visninger i og omkring kom-
munen. 

At være formand i en for-

ening, der bakker sin besty-
relsen op i forhold til en liv-
lig aktivitetskalender og nye 
tiltag - giver lyst til at forkæle 
foreningens medlemmer og 
dette hjalp Tårnby Bladets 50 
års jubilæumslegat med. 

Richs kaffe og fedtemad

Legat-udvalget inviterede 
derfor til Nyvang. Det blev 
til en dejlig lørdag med be-
hageligt vejr. Hestevogne var 
bestilt med guide, så hele 
Andelsbyen blev set med 

masser af informationer og 
anekdoter. 

Selfiestangen kom i brug 
hos flere og vores udnævnte 
fotograf knipsede adskillige 
gode billeder. Frokost og en 
lille en – kaffe og kage - inden 
Andelsbyen kunne udforskes 
på egne hånd. Nogle skulle 
udforske tidens håndværk, 
andre måtte lige tilbage til 
købmandsbutikken og provi-
antere – måske der også var 
et par stykker, der lige måtte 
forbi Richskaffen og fedtema-
den en gang til. 

Andelsbyen havde netop 
denne weekend temaet Alle 
vi børn … om hvordan det 
var at være barn i 50’erne. Vi 
må indrømme, at de frivillige 
hænder spillede deres roller 
godt og tænker, at de børn 
og forældre, der besøgte Ny-
vang, fik en ekstra oplevelse 
med sig hjem.

I hvert fald da bilerne skulle 
retur til Amager, var det med 
et hold, som alle var enige om, 
at det havde været en god dag 
også med masser kærlige dril-
lerier og latter, dansevenner 
imellem. 

Tak til Tårnby Bladet for at 
denne tur blev mulig. 

Et besøg på brandstationen 
blev det også til. Privatfoto.

Det var ikke fedtemad og Rich’s kaffe det hele. En landsby kan 
levere det lækreste smørrebrød. Privatfoto.

Sporvognen fandt aldrig indpas på landet, men den 
hesterukne levede i mange år og stadig i Nyvang. Artiklens 

forfatter nummer to fra højre. Privatfoto.

Land og by. Mange husker 
telefonboksen, som fik 

sit dødsstød af en gal 
bombemand og senere af 

mobiltelefonen. Privatfoto.

Herfra danse-traditionen gårHerfra danse-traditionen går
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

Jorden rundt i 80 dage
Særdeles frit efter Klein & Jensens ”Jorden rundt i 80 dage”, som 
igen var mere end uforskammet frit efter Jules Verne’s ”Le tour du 
monde en quatre-vingts jours”. Som han til gengæld selv havde 
fundet på.
Det er det private arvesølv, der er taget frem til lejligheden – og 
forestillingen er – også – en hilsen til Jesper Klein. Anderledes kan 
det ikke være. Han og jeg (Flemming Jensen) spillede forestillingen 
op mod 200 gange, og samtlige roller blev spillet af os selv – og ikke 
andre! 

Forestillingen er i farver og bredformat – vi garanterer, at der ikke 
bli’r spillet violin!

7.- 8. og 9. oktober k1. 19.30                                          DK Turné Teater

Dødsdansen er nok verdens-
dramatikkens ultimative 
ægteskabsdrama. Det 
har uden tvivl været 
inspirationskilde til 
senere stykker, som 
Hvem er bange for 
Virginia Wolff og Sce-
ner fra et ægteskab. 

Siden Strindberg skrev 
Dødsdansen i 1901, har 
stykket været spillet utallige 
gange i hele verden og senest 
for to år siden med stor succes i 
Stockholm.

25. - 26. og 27. november kl. 19.30       Teater 2 / Nørregadeteater

A M A G E R T E A T R E T
Det er nu du kan sikre dig teaterbilletter til Amagerteatrets fire stjernebesatte forestillinger 
i den kommende vinter opført i det nærliggende Kulturhuset KastrupBio, Kastrupvej 270. Der er en øko-
nomisk gevinst ved at købe buketten, du og dine får faste pladser hele sæsonen, I vil føle jer hjemme hver gang I er i teateret.

Elverhøj 
Danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en knivspids opera, lidt 
operette og en sjat musical. 

Og så kan det heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig, 
ikke blot i ouverturen til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet.

I denne festforestilling spilles, synges og danses alle roller i fuld sce-
nografi, lys og kostumer af kvartetten, som man så i seneste sæson 
med Svend, Knud og Valdemar.

24. - 25. og 26. februar kl. 19.30              Den Ny Opera og Figaros

Bemærk:
Villads fra Valby er IKKE 

med i abonnementet
Billetter kan ej heller 

reserveres før billetsalget 
åbner for denne 

forestilling ca. medio 
november 2019

Familieforestilling

Villads fra Valby
Anne Sofie Hammers populære børnebøger om Vil-
lads fra Valby er nogle af tidens mest populære og 
mest læste bøger i børnehaverne og i indskolingen. 

Nu kommer vi med teaterversionen.

Villads er historien om den helt almindelige dreng 
Villads, som har en helt almindelig familie: en mor, 
en far og en støresøster. 

Han bor i et pænt gult hus i en by der hedder Valby. 
Villads vil i bund og grund gerne være en sød dreng. 
Altså ikke sådan artig - for det lyder for kunstigt. 

22.  januar 2020 
kl. 18.00 

Louise Schouw Teater 

Forestillingen  
gennemføres i   

samarbejde med  
Tårnby Kommune

©
 Per M

orten A
braham

sen

Dødsdansen

©
 B

rita Fogsgaard

Tegn abonnement NU!

Priser 2019-20
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement   

Gruppe A:  Række 1 til 11 200 kr. (800 kr. + 50 kr. = 850 kr.)  
Gruppe B:  Række 12 til 15 170 kr. (680 kr. + 50 kr. = 730 kr.)

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.

Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk eller ring 29 46 60 93 
eller 29 46 60 77.

Billetter i løssalg sælges kun i  Kulturhuset KastrupBIO  en uge før hver  
forestilling. Priser mellem 220-250 kr. og husk KUN KONTANT

De smukkeste kostumer og rekvisitter – dansetrin en masse – 
musik, sang og lystigt spil fra nogle af de fineste kunstnere, vi har 

herhjemme lige nu  – en skuespillerinde tager sig af Dyveke – og en 
fortælleglad konferencier af de mange anekdoter, der er fulgt med 

historiens vingesus! 
23. - 24. og 25. marts kl. 19.30

© Operettekompagniet
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Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det 
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skriv lidt om foreningerne som dette eksempel: 
Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlem-
mer, eget klubhus på Lille Hovedgade og delta-
ger i danmarksturneringens 1. division. 

Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele-
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og 
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der 
er foreninger, der benytter det) så send mail med 
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mere info: Ring til redaktionen dgl. mellem 9 og 
12 (og mange andre tider) på 32 509 290 

Følger du med i  
kommunens politiske liv

... eller kunne du tænke dig at gøre det på 
vegne af Tårnby Bladet?

Så lad og tage en samtale
Der holdes mange udvalgsmøder og træffes man-
ge beslutninger i de politiske udvalg på Rådhuset.
Kommmunalbestyrelsen
Økonomiudvalget
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
Bygge- og Ejendomsudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Udvalget vedr. Byplanlægning
... meget mere end de frivillige i redaktionen kan 
overkomme at holde øje med, men hvis du vil med på 
”vagtholdet”, så lad os tale drøfte, om der er udvalg, 
som du vil passe - og hvordan vi gør det praktisk.
Du skal ikke nødvendigvis arbejde med sagerne 
journalistisk, men sammen med redaktøren ud-
vælge sager, som bør i avisen.

Vi tilbyder: ... et fællesskab, hvor du selv vælger 
dine opgaver og den tid du vil/kan bruge • en 
plads i redaktionen, men du kan også ”arbejde” 
hjemme fra • at du kan vælge en prøveperiode

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og driftes 
overvejende af frivillige. Avisen udkommer en gang hver 
måned og har et blandet indhold af politik, nyheder, for-

enings- og kulturstof, kirkesider og featurestof.

STILLINGAANNOCER I FORENINGSLIVET 

“Kære Tårnbyborger. 
Hvem vil ikke gerne have en ven?  

En ven at tale med. En ven at gå tur med.  
En ven at spise med.  En besøgsven.  

I Besøgstjenesten  hos os  glæder vi os til at 
høre fra dig, hvis du ønsker en besøgsven - 

eller du ønsker at være en besøgsven.” 
Henvendelse til Karna Kaslund, 

tlf. 2233 8072

 
Kan du afse et par timer?

måske en gang om ugen eller hver fjortende 
dag – kun du bestemmer – er du sikkert den, 
vi søger som besøgsven til en hjemme boende 

demensramt, så den pårørende kan komme lidt 
hjemmefra. 

Henvendelse til Bente Olofsen, 
tlf. 2662 3421

OBS!!!! Havemand søges 
til Sansehaven 

på plejehjemmet Løjtegårdsvej 
Henvendelse til Jytte Larsen, 

tlf. 5357 2307

Københavnske spejdere 
inviterede til en nat under 
stjernerne sidst i maj
Det er en unik oplevelse at 
sove ude med månen som 
natlampe. Men undersøgel-
ser viser, at kun hvert tredje 
barn eller ung har prøvet en 
nat i det fri. Derfor inviterede 
i alt 11 storkøbenhavnske 
spejdergrupper fra Dragør til 
Holte alle interesserede børn, 
unge og voksne med ud til en 
nat under stjernerne.

Til en del af de lokale ar-
rangementer var det muligt 
at låne telt eller få plads i et 
shelter eller en bivuak byg-
get af spejderne. Derudover 
kunne man de fleste steder 
også få stillet sulten med mad 

over bål.
Et af arrangementerne 

skulle man sejle til: Det fore-
gik nemlig på Ungdomsøen 
(Middelgrundsfortet) midt 
i Øresund. Også på Konge-
lundsfortet på Amager kunne 
man prøve at sove ude på ad-
skillige måder.

Fælles for alle arrangemen-
terne var, at spejderne stod 
for at arrangere sjove aktivi-
teter, et hyggeligt bål og lag-
de lejrplads til, så man kunne 
prøve en aften og nat i det fri.

100 arrangementer

De lokale arrangementer var 
en del af det landsdækkende 
arrangement Sov Ude, hvor 
over 100 spejdergrupper fra hele landet var gået sammen 

om at tilbyde danskerne en 
sjov og hyggelig oplevelse i 
naturen.

Sov ude på Amager

Dragør (Kongelundsfortet): 
Her kunne man sove ude på 
Kongelundsfortet i telt, bivu-
ak, hængekøje, shelter m.m.

Islands Brygge: Artilleri-
vej 67, Her kunne man prøve 
spejderaktiviteter med afsæt 
i FN’s 17 verdensmål, lave 
mad over bål og prøve en nat 
i telt.

FAKTA:
Sov Ude 25. maj er et lands-
dækkende arrangement, hvor 
spejdergrupper fra hele lan-
det inviterer med ud til en nat 
i det fri. 
Arrangementet gentages i 
2020. Læs mere om dagen på 
sovude.dk

Kan du ikke vente... så kan 
du melde dig ind i en spej-
dergruppe. De er tit på tur og 
sover ude.

Kig ind – vi sover udeKig ind – vi sover ude

Bivuak eller telt - begge dele 
var en mulighed.

Hvem har ikke nydt et godt lejrbål, når man har fået chancen. 
I maj var det muligt  over hele storkøbenhavn, da 11 
spejdergrupper inviterede til at sove ude. Arkivfoto.
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FDF Korsvejen havde de 
store væbnere med i lands-
dækkende legekonkurrence

1500 børn og unge FDF’ere 
fra hele landet samlet i Kristi 
Himmelfartsferien for at kon-
kurrere og dyste i leg og klas-
siske FDF-discipliner. 

14 FDF’ere fra FDF Korsve-
jen var med i den store kon-
kurrence, Væbnermesterska-
bet i København, som bød på 
45 forskellige poster fordelt 
over hele hovedstadsom-
rådet. Udfordringerne bød 
blandt andet på en hjemme-
bygget kano-rutsjebane, sam-

arbejdsøvelser i trætoppe og 
klodsmajor med lange arme.

- Det bedste er fællesska-
bet og at være så mange om 
at arbejde sammen om den 
samme ting.

Sådan fortæller 14-årige 
Freja Madsen fra FDF Korsve-
jen, der sammen med de an-
dre børn og unge fra kredsen 
deltog i det store Væbnerme-
sterskab. 

- Det er mega-godt at skulle 
samarbejde og prøve så man-
ge forskellige ting af i fælles-
skab, siger hun.

Klassiske FDF-discipliner

Væbnermesterskabet er en 
dyst i leg og klassiske FDF-
discipliner for børn og unge i 
alderen 11 til 18 år – og deres 
ledere. Konkurrencen stræk-
ker sig over hele fem måne-
der: Først med online opgaver, 
patruljerne løser hjemme i 
kredsene, som siden kulmi-

nerer med afslutning i Kristi 
Himmelfartsferien.

Børnene og de unge har i 
fællesskab med deres ledere 
løst de forskellige udfordrin-
ger - og de måtte kun komme 
rundt mellem opgaverne ved 
at tage S-tog, bus og metro.

Noah Clausen, Eliott Pawsey, Linnea Bergmann Isbrandtsen, 
Freja Madsen, Magnys Øster og liggende Noah Agboinfi.  

© Mark Skovbo.

Aldrig for gammel til leg

Medlemmer fra Roklubben Øresund 
har været på studietur til de værfter, 
som bygger deres fine både i træ og 
fiber

Tekst & foto:  
Ulrik Klixbüll/Hanne Vinther

Takket være et legat fra Tårnby Bladet 
har det været muligt for Roklubben 
Øresund at arrangere en studietur til 
et par bådeværfter ved Vejle. 

Det første værft, vi besøgte, var 
Grejsdalens Inriggerværft, hvor ejer 
Lars Jungdal detaljeret fortalte om, 
hvordan en træbåd bliver bygget - fra 
kølen lægges, til båden er klar til le-
vering.

Bådene fra Grejsdalens Inrigger-
værft er klinkbyggede brede tur-
både, der limes sammen af mahogni 
plywood. De indvendige dele (lister, 
fodstøtter, sæder) er udført i mahogni, 

ask, silver spruce og oregon pine. 
At håndbygge en inrigger i træ er et 

stort arbejde, der tager flere måneder. 
Først samles hele båden, og når alt er 
tilpasset, og sidder på sin plads, skil-
les det hele igen for at blive sendt til 
lakering. Ikke mindre end seks lag lak 
skal alt træet have. 

Det var utroligt spændende at se 
og høre om, ikke mindst fordi klubben 
håber at få leveret en ny 4-åres inrig-
ger netop fra dette værft til klubbens 
90-års fødselsdag 10. juli 2020.

Først i træ, så i fiber

Turen gik videre til Agerbirks Både-
byggeri. Dette værft adskiller sig fra 
Grejsdalens Inriggerværft ved, at her 
er selve skroget støbt i glasfiber, og 
kun alle indvendige dele er udført i 
træ. Det er Thomas Agerbirk, der ejer 
værftet, og egenhændigt gør det støb-
te skrog til en funktionsdygtig robåd.

Thomas fortalte om hele proces-
sen fra støbning af skrog, til alle lister, 
skot, dæk, etc. er monteret. Støbnin-
gen af skroget sker i en form, der er en 
afstøbning af et inrigger-skrog lavet i 
træ. Det skrog har Thomas lavet i sam-
arbejde med Lars Jungdal. Konkurren-
ter, javist, men derfor kan man godt 
samarbejde.

Inden turen gik tilbage mod Ka-
strup, lagde vi vejen omkring Vejle 
havn, hvor vi af maritim interesse 
studerede boligbyggeriet ”Bølgen” 
tegnet af Henning Larsen Architects 
og Kirk Kapitals hovedsæde ”Fjorden-
hus” tegnet af Olafur Eliasson. 

Studiet viste, at man ikke kan ro i 
inrigger under Fjordenhus, selvom der 
er vand under den fantastiske byg-
ning.

Både på Agerbirks Bådebyggeri støbes 
i glasfiber over et skelet af træ. Men 
alle de indvendige dele udføres i træ.

Man skal begynde nedefra

LarsJungdal fra Grejsdalens Inriggerværft viser, hvordan en båd produceres.  
Båden bygges op fra grunden og samles, hvorefter den igen skilles ad for at 
blive lakeret før den endelige samling. 

Fjordenhus i Vejle er den første 
bygning tegnet af kunstneren Olafur 

Eliasson og arkitekterne på Studio 
Olafur Eliasson, der præsenterer 

nye byggeteknikker og kunstværker 
forenet i en bygning, hvor stueetagen 
er åben for offentligheden mellem kl. 

07.00 og 23.59.

Roklubben Øresund konstaterede, at 
selvom der er vand under bygningen, 

kan man ikke ro under den.

Info:

Frivilligt Drenge- og Pige-
Forbund, FDF er en folkekir-
kelig børne- og ungdoms-
organisation med 25.000 
medlemmer fordelt på 350 
lokale kredse.
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

ALADDIN, 2D
 – dansk tale
29 – 30/6:  kl. 16.00 t. o. 11

DE FRIVILLIGE
28/6 – 1/7:  kl. 19.30
2 – 3/7:  kl. 18.00
6 – 7/7:  kl. 17.30
8 – 10/7:  kl. 17.00
15 – 16/7:  kl. 17.00
28 – 31/7:  kl. 19.30  t. o. 11
Vises med danske undertekster

BLINKY BILL – PÅ EVENTYR 
dansk tale
28/6:  kl. 17.00
29 – 30/6:  kl. 14.00
6 – 7/7:  kl. 15.30
13 – 14/7:  kl. 15.00 t. f. a. 

 
YESTERDAY  
28/6:  kl. 19.00
29 – 30/6:  kl. 17.00 + 19.00
1/7:  kl. 19.00
2 –7/7:  kl. 19.30
8 – 10/7:  kl. 19.00
11 – 14/7:  kl. 17.00
25 – 26/7:  kl. 19.30 fr. u. 7

KAPTAJN BIMSE
28/6:  kl. 17.30
29 – 30/6:  kl. 13.30 + 15.15
1/7:  kl. 17.30
2 – 5/7:  kl. 17.00
6 – 7/7:  kl. 13.30
13 – 14/7:  kl. 13.00
20 – 21/7:  kl. 13.30
27/7:  kl. 15.30 t. f. a.
Danmarkspremiere:
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 
2 – 5/7:  kl. 20.00
6 – 7/7:  kl. 17.00 + 20.00
8 – 16/7:  kl. 19.30  
KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2 
– dansk tale
Forpremiere:
1/7:  kl. 17.00 
Danmarkspremiere:
4 – 5/7:  kl. 17.30
6 – 7/7:  kl. 13.00 + 15.00
8 – 12/7:  kl. 17.30
13 – 14/7:  kl. 13.30 + 15.30 + 17.30
15 – 19/7:  kl. 17.30
20 – 21/7:  kl. 15.30 + 17.30
22 – 26/7:  kl. 17.30
27/7:  kl. 13.30 + 17.30
28/7:  kl. 13.30
29 – 31/7:  kl. 17.30 fr. u. 7

Danmarkspremiere:
MIDSOMMAR
11 – 14/7:  kl. 20.00
15 – 16/7:  kl. 19.00
17 – 24/7:  kl. 19.30 
Danmarkspremiere:
LØVERNES KONGE 
– original version med danske undertekster
17 – 26/7:  kl. 20.00
27/7:  kl. 19.45
28 – 31/7:  kl. 20.00 
Danmarkspremiere:
LØVERNES KONGE 
– dansk tale
17 – 19/7:  kl. 17.00
20 – 21/7:  kl. 14.00 + 17.00
22 – 26/7:  kl. 17.00
27 – 28/7:  kl. 14.00 + 17.00
29 – 31/7:  kl. 17.00

  
André Rieu: Skal vi danse?
2019 Maastricht-koncerten
27/7:  kl. 20.00
28/7:  kl. 16.00

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,-
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

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.
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Maastricht 2019 koncert:
27/7: kl. 20.00 og 28/7:kl. 16.00

I pausen serveres et glas cava

BLINKY BILL – PÅ EVENTYR
Koalaen Blinky Bill drømmer om at forlade sin 
lille hjemby og følge i sin fars fodspor som 
opdagelsesrejsende. Han forsvandt i ødemarken for 
noget tid siden, og Blinky er den eneste, der stadig 
tror på, at hans far er i live. Da Blinky finder et 
mystisk spor, tager han på et vildt eventyr gennem 
Australiens ødemark for at få ham tilbage. På vejen 
bliver han venner med Nutsy, en Koala fra zoologisk 
have, og Jacko, et nervøst firben. 

YESTERDAY
Efter en busulykke under en mystisk, 
verdensomspændende blackout – vågner Jack og 
opdager, at The Beatles aldrig har eksisteret, og det 
vil give ham en verden af muligheder og en masse 
problemer. Med en smule hjælp fra sin amerikanske 
agent, Debra, og sin søde, men vildt upålidelige 
roadie, Rocky, eksploderer Jacks berømmelse fra den 
ene dag til den anden. 

KAPTAJN BIMSE
Anna på 7 år har svært ved at falde i søvn, for 
i morgen er det hendes fødselsdag og hendes 
ynglingsdukke Sofie er glemt oppe i sommerhuset 
i Rørvig. Anna tænker på ensomheden, og hvordan 
det må være at ligge der helt mutters alene i mørket. 
Hun får besøg af en lille gul flyvemaskine ved navn 
Zanzibar samt flyets besætning: Kaptajn Bimse og 
andenpiloten Goggeletten.

KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2
Hvis du troede, at kæledyrs liv bare bestod i at være 
nuttede og i øvrigt dase hele dagen, mens deres ejere 
er på arbejde … så tager du grueligt fejl. 
Terrieren Max’s ejer er blevet gift og har fået en lille 
rolling, Liam, som Max bliver helt besat af at beskytte. 
Den nuttede, men bindegale kanin Snefnug blevet 
overbevist om, at han er en superhelt, efter at hans 
ejer har udstyret ham med en superheltepyjamas.

LØVERNES KONGE
Simba forguder sin far, kong Mufasa, og tager 
gladeligt sin skæbne som kronprins til sig. Men det er 

ikke alle i kongeriget, der glæder sig over den lille ny. 
Scar, Mufasas bror og tidligere arving til tronen, har 
sine egne planer. Kampen om Kongeklippen ender i 
forræderi og tragedie, og Simba må se sig forvist fra 
sit hjem. Med hjælp fra et par spøjse, nye venner må 
Simba nu forsøge at blive voksen og tilbageerobre 
det, der retmæssigt er hans.

SPIDERMAN: FAR FROM HOME
Efter et stort opgør mellem det gode og det onde 
sørger Peter Parker over tabet af sin mentor, der 
ofrede sit liv for, at Parker kunne leve videre. 
Hvad Parker håber, bare skal være en helt almindelig 
studietur bliver i stedet starten på hans største 
udfordring og mest episke eventyr hidtil. 
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Sommerens koncert ople-
velse er André Rieu i biogra-
fer over hele landet – kun én 
weekend

André Rieu byder op til dans 
med Shall we dance?, som 
publikum kan nyde fra bio-
grafernes komfortable sæder. 
Han viser dig sin smukke og 
historiske by, der har speciel-
le minder ikke kun for ham 
men også for hans fans over 
hele verden. André ledsages 
af sit 60 mand store Johann 
Strauss-orkester, som han har 
rejst med i hele verden i mere 
end 30 år sammen med mere 

end 100 dansere.
André er kendt for sine 

energiske og festlige liveop-
trædener og med album og 
dvd-salg, har han solgt over 
40 millioner over hele ver-
den. André er verdens føre-
nde popklassiske kunstner og 
er på listen over verdens mest 
turnerende artister. 

Hans Johann Strauss Orche-
stra, med op til 60 musikere, 
startede i 1987, og i over tre 
årtier har hans spektakulære 
live shows givet ham hundre-
detusinde fans over hele ver-
den.

I biograferne lørdag 27. juli 

kl. 20.00 og søndag 28. juli, kl. 
16.00 

Vind billetter

Du kan vinde billetter til som-
merens biograf koncert event, 
hvis du kan svare på i hvilket 
land André Rieus hjemby Ma-
astricht ligger.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer samt da-
gen du ønsker at benytte din 
gevinst og i hvilken biograf, 
du/I ønsker at overvære kon-
certen.

I emnefeltet skriver du ”An-

dré” og i mailen skal vi have 
svaret. Kun mail, som er kodet 
og udfyldt som angivet, kom-
mer i betragtning.

Vi skal have svaret senest 
fredag 5. juli klokken 12, hvor 
vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort el-
ler uden på kuverter på adres-
sen Tårnby Bladet, Postboks 
34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned 
i vores postkasse.

Vinder du, får du yderligere 
oplysning om indløsning af 
billetterne.

Vil du danse i din biograf Konkurrence
Konkurrence

En funklende aften med fyrtøj og heksEn funklende aften med fyrtøj og heks
Det store flotte Sankt Hans bål var 
bygget op som træet i H.C. Andersens 
Fyrtøjet, med heksen skuende ud over 
fælleden. Et imponerende syn, især da 
der kom fut i bålet. 

Der var gang i sang, bål og børn, da 
Naturpark Amager for 12. gang var 
rammen om fejringen af midsomme-
ren. Mellem 4 og 5000 var skønnet 
for antal deltagere til strålende Sankt 
Hans i Naturpark Amager.

Henrik Zimino, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i 
Tårnby Kommune holdt Båltalen, der i år handlede om 
eventyrets forbindelse til naturen. 

Zimino sagde blandt andet: Bålet er bygget af Amager 
Skovhjælpere. Ideen med dette smukke bål er et ønske om 
at invitere os alle til grænselandet mellem natur og kultur.

Og Naturpark Amager fungerer netop glimrende som 
dette grænseland, hvor naturen og kulturen lever tæt op 
og ned af hinanden.

Det store flotte Sankt Hans bål var bygget op 
som træet i H.C. Andersens Fyrtøjet, med heksen 
skuende ud over fælleden. Et imponerende syn, 

især da der kom fut i bålet.

Tekst: Jacob Jensen, leder af Tårnby Naturskole.
Fotograf: Janek Mastek.



4
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

LI
 2

0
1

9

Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind  
i Tårnby Bladforening

 
Ring 32 509 290 på hverdage mellem kl. 9 og 12 • eller 

mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTERTRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Grus, Sand og Granitskærver

Kastrup Asfaltfabrik
Amager Landevej 233

2770 Kastrup
Tlf.: 32 47 04 57

Man-Tors   06.00-13.30
Fredag       06.00-13.00

Man kan ikke komme under vejskiltningen, hvis man er en lastbil med hævet 
kran. Beviset blev synligt søndag 23. juni på Tårnbyvej. Bilister måtte i 
dagene efter selv huske vejen til København og Dragør. Foto Ole Gjedved.

Det kræver højt vandtryk, når kloakkerne skal have indvendige sokker 
på. Aarsleff  arbejder hver- og søndage med at fore kloakledningerne 
ved det gamle vandtårn og Englandsvej. Sokkeprincippet sparer mange 
opgravninger. Foto Ole Gjedved.

De vandt 
biografbilletterne

Vindere af biografbilletter 
fra Tårnby Bladet juni 2019

Vindere til filmen Mumbai 
blev:
Kira Mele, Engmarken.
Crista Ejstrup, Vestermarie 
Alle.
Thomas Lantz-Pedersen, 
Børkop Alle.
Ingrid Tønnesen, Kastrup-
krogen.

Vindere til filmen Villy og 
monsterplaneten blev:
Stella Machado, Herkules 
alle.
Gjedved, Spentrup alle.

GRATIS
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

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 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

SAMMEN MED DERES EJERE var 270 hundesnuder samlet for at deltage i Agria 
Dyreforsikrings årlige hundegåtur på Amager Fælled. Det blev en festlig dag i velgørenhedens 
tegn med masser af bjæf og glade hunde med logrende haler i naturskønne omgivelser. Agria 
Dyreforsikring havde forinden bebudet, at for hver ekvipage - hund og ejer - som gik med på 
turen, blev der doneret 50 kroner ubeskåret til dyrevelfærd. 13.500 kroner blev samlet ind, 
og pengene går i år til Dyreværnet, som behandler hunde i nød og hjælper dem med at finde 
kærlige og blivende hjem.

REDAKTØREN SYNES, HAN SKYLDER byen Bardejov i Slovakiet en mere rosende 
omtale, end han giver i klummen på side to. Her er torvet med den musicerende kirke i 
midten og plads til natlige eskapader. Bardejov Spa  ser også anderledes ud på nettet end i 
redaktørens hukommelse. Tjek lige baggrunden - her gemmer sig Det Slovakiske Paradis - så 
kan rekla men for by og omegn vist heller ikke trække mere - bedøm selv.
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