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FORMAND FOR TÅRNBY CURLING CLUB Johannes Jensen har fået en plads 
i World Curling Federation Hall of Fame. Sammen med hustruen Kirsten har 
han ikke alene fået banket en curlinghal op i Tårnby, han har også forstået 
at udvikle Tårnby Curling Club som noget enestående i Danmark. Omkring 
halvdelen af Danmarks curlingspillere er medlemmer i klubben på Røllikevej. 

Klubben og Johannes Jensen er også kendt i det internationale curlingmiljø, 
som den, der har et hold bag sig, der til hver en tid er klar til at træde til, hvis 
en turnering eller lignende arrangement er kommet i vanskeligheder – så står 
der (næsten) en åben invitation klar i Tårnby.  Læs mere side 36.

Idrætshallerne skal udnyt-
tes bedre og alle borgere 
skal have plads

Af Terkel Spangsbo

I et samarbejde mellem Tårn-
by Kommune og Idrættens 
Analyseinstitut er der opsat 
13 kameraer i forskellige kul-
tur- og fritidsfaciliteter, der 
kan måle den aktivitet, der 
foregår eller i lige så høj grad 
ikke foregår i eksempelvis 
badmintonhallen eller gym-
nastiksalen.

Det har været op til hal-
personale at vurdere, om for-
eningerne bruger den haltid, 
de har søgt om og fået bevil-
get for en sæson ad gangen. 
Klubberne har sat pris på at 
søge lidt i overkanten i be-
gyndelsen af en sæson for at 
sikre, at der var haltider nok, 
hvis der kom flere medlem-

mer og samtidig gav det en 
fleksibilitet overfor medlem-
merne, at de i givet fald ’lige 
kunne smutte ned og spille 
lidt ekstra’.

Nu skal kamera-overvåg-
ningen give et mere retvisen-
de billede. Alle personer på 
optagelserne vil umiddelbart 
blive anonymiserede, det er 
kun antallet af folk i hallen, 
der er interessant. Ikke hvem 
der er der.

Kort fortalt handler det for 
kommunen om at øge udnyt-
telsen af de faciliteter, som 
bliver booket af eksempelvis 
foreninger og blandt andet 
give plads til ’ikke forenings-
bundet-aktivitet’, altså at 
borgere kunne booke tid og 
selv dyrke for eksempel lidt 
badminton med familie eller 
venner.

Læs mere på side 22

Kameraer kigger  
på anlæg og banerPlanerne med klimaprojek-

tet på Hyben Alle/Kristtorn 
Alle er godkendte

Af Terkel Spangsbo

Ingeniørfirmaet Rambøll har 
udarbejdet et projektforslag 
til klimaprojekt på Kristtorn 
Alle og Hyben Alle på stræk-
ningen mellem Amager Lan-
devej og Kastrupvej. Nu har 
Teknik- og Miljøudvalget god-
kendt projektet, som derved 
er tættere på virkeliggørel-
sen.

Klimaprojektet er en del af 
skybrudsplanen til håndte-
ring af skybrud og hverdags-
regn på Kristtorn Alle og Hy-
ben Alle. 

Projektet indebærer blandt 
andet: 

- etablering af kassettebas-
sin ved alle eksisterende vej-
bump på strækningen

- ombygning af krydset 
Hyben Alle/Klitrose Alle. Der 

vil blive etableret et grønt 
hjørne.

- etablering af 40 km/t zone 
på Kristtorn Alle og Hyben 
Alle 

- fjernelse af det nordlige 
fortov på strækningen - det 
erstattes med beplantning

- fjernelse af eksisterende 
vejbump og erstattes med 
indsnævring af vejen. 

Hyben alle/Kristtorn Alle er 
kommunale veje, så udgifter-
ne deles mellem Tårnby Kom-
mune med godt 4 mio. kroner 
og Tårnby Forsyning med 12,5 
mio. kr.

Nu skal Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen 
godkende udgifterne.

Skybrudsplan tættere på realisering

Nord er til venstre på 
tegningen. Skitsetegning 

fra Rambøll
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Udvider med mere grøn energi 
Det solcelleanlæg, Øresundsbroen etablerede ved betalings-
anlægget i 2018, har siden indvielsen leveret strøm svarende 
til opvarmning af 100 villaer med varmepumpe, og nu skrues 
der op for solenergien.

Arealet fordobles nemlig, så anlægget fremover vil in-
deholde 3000 kvadratmeter solcellepaneler placeret ved 
togsporene og ved en vold ved betalingsanlægget. Det for-
ventes at kunne dække 10 procent af broens elforbrug.

Fysisk grundlovsceremoni 2021 
Torsdag 2. september kl. 14.00 – 16.00 holdes grundlovsce-
remoni på Tårnby Rådhus. 

Ceremonien er for Tårnbyborgere, som har søgt om og er 
tildelt dansk statsborgerskab via Lov om Indfødsret medde-
lelse. Deltagelse i grundlovsceremoni er en betingelse for at 
få dansk statsborgerskab.

Dog forbeholder Kommunen sig ret til at aflyse og udsætte 
grundlovsceremonien, hvis forsamlingsforbud eller andre 
retningslinjer om håndtering af COVID-19 gør det nødven-
digt.

Ved ceremonien skal man skrive under på en erklæring om, 
at man vil overholde grundloven.

OL til København 
- altså ikke det rigtige, men til november skal København 
huse kongressen Smart Cities & Sport Summit. Den er nor-
malt kun i kommende eller tidligere OL-værtsbyer, men der 
gøres en undtagelse med København.

Det er et vigtigt skridt på vejen mod at tiltrække fremti-
dens store events og vise omverden, hvad hovedstaden og 
Danmark kan tilbyde som vært på dette område.

Kilde: Dansk Idrætsforbund og Wonderful Copenhagen.

Så støvet lægger sig
Teknik- og Miljøudvalget peger på flere forslag til vejbe-
lægningen på vejen til spejderne og børneinstitutionen ved 
Ugandavej.

Tårnby Bladet har tidligere vist foto af en hullet, skiftevis 
mudret og støvet vejstrækning og de nødløsninger, der blev 
sat i værk på det tidspunkt.

Belægningen ned til spejderne og børneinstitutionen er en 
privat vej, som er belagt med knust beton. 

Vejen omfatter det rekreative område langs kanalen ind 
mod Naturpark Vestamager herunder ’Trekanten’ og ’Skaftet’. 
Såfremt vejen sættes i stand svarende til en offentlig vej, bør 
det overvejes, om vejen skal udmatrikuleres og oprettes som 
offentlig vej, der så kommer til at henhøre under Teknik- og 
Miljøudvalgets driftsområde.

Forvaltningen er fremkommet med en varig løsning, som 
vil koste omkring 1.5 mill. incl. etablering af belysning.

… frygten. Her havde du måske forventet, 
at der skulle have stået havet og det er der 
også en god grund til. I 2018 druknede 101 
danskere. 65 tilfælde var ulykker, 31 var 
selvmord og i fem tilfælde kender man ikke 
årsagen – og ’man’ er Statens Institut for Fol-
kesundhed, som har udgivet en 64 sider lang 
rapport ’Druknedødsfald i Danmark 2001-
2018 – og udviklingen 1970-2018’.

FOR LIGE AT DVÆLE ved enkelte tal, så er 
3.533 druknede ved ulykker mellem 1970 og 
2018. Det er da en sjat. Skal man sammenlig-
ne med trafikdrab, så er tallet 171 i 2018 glæ-
deligt langt fra rekordåret 1971 med 1213 
trafikdræbte.

ER DET NU SØNDAGSMORGEN-LÆSNING i 
det lille redaktørhjem? Ja, det er det, for den 
knudrede hjerne har fundet på at skrive om 
frygt, som tilsyneladende er om-sig-gribende 
i vores samfund, samtidig med, at vi burde 
være tryggere end nogen sinde. Hvorfor går 
trygheden ikke op i bevidstheden? Det er da 
bedre at ’kun’ 171 omkommer på lande- og 
byveje end 1213 og vi får endda flere og flere 
biler på vejene, så i procent er tallet faldende 
i modsætning til i virkeligheden, hvor tallet er 
svagt stigende hvert år.

VI KØRER STADIGVÆK I BILER, masser af bi-
ler og der er en stor del af os tårnbyere, som 
også drager på havet. At vi så ganske trygt 
stiller vores største værdigenstande (biler og 
både) uden opsyn på p-pladser, gader og veje 
og både i havnen, matcher ikke på brøken 
tryghed/ikke tryghed. Det er dog værdier fra 
100.000 kroner og opefter, men enten tæn-
ker vi ikke over risikoen for, at genstandene 
bliver stjålet, eller også er procent-chancen 
ganske lille, fordi der er så mange biler/både.

JEG OPFORDRER BESTEMT IKKE TIL, at vi skal 
frygte mere. Hvem har ikke læst ’Asterix og 
vikingerne’, ræk hånden op. Vikingerne havde 
hørt, at frygten gav vinger, og det var da en 
sport, de syntes, det kunne være skægt at be-
herske, så de drog til gallerland (det var nok 
det dummeste sted at tage hen, men Asterix-
hæfterne var endnu ikke udkommet på rune-
sten, så hvordan skulle de vide bedre?). Det 
var først, da Trubadurix gav sig til at synge, de 
fik en følelse, som de mente måtte være frygt 
og de begav sig ud på en høj klint og sprang 
ud. Det var dumt, men de havde selv opsøgt 
frygten.

GØR VI MENNESKER anno 2021 også det? Selv 
opsøger noget at være bange for, noget at be-
kymre sig om, noget at frygte? Hvis jeg havde 
et særligt elektronisk værktøj (en app) og tid, 
kunne jeg optælle antal gange ordet frygt og 
afarter af det optræder i medierne. Det har 

jeg ikke, men ganske almindelig læsning af-
slører i min hjerne, at det er ganske ofte.

HVORFOR FLORERER ORDET SÅ TIT, hvorfor 
bruger vi tid og penge på vagtværn, hjemlige 
alarmsystemer og særligt politiråd (læs mere 
senere i denne udgave af Tårnby Bladet), når 
vi statistisk set er så sikre i livet som nogen-
sinde?

ALLE FORMER FOR KRIMINALITET bortset fra 
vold er stærkt faldende og alligevel vil vi 
have mere overvågning, mere politi, hårdere 
straffe og jeg skal komme efter dig. Volden 
er ved nærmere eftersyn noget, som foregår 
i tætte relationer, så det kan man i mange til-
fælde som almindelig borger se bort fra.

DE ALLER- ALLERFLESTE AF OS vil på slutnin-
gen af livet kunne gentage, hvad mange filo-
soffer (stavede vi ikke engang dette op med 
ph, altså philosopher) og humorister har sagt 
om at ’jeg har haft mange bekymringer i mit 
liv. De fleste blev ikke til noget’. 

JEG VIL MEDGIVE, at vi i dag kan få megen 
information, vi ikke havde i min barndom, og 
det kan være angstfremkaldende. Hvis man 
ikke hører til segmentet, som udelukkende 
henter nyhedsstoffet i Ekstrabladet og TV2’s 
nyhederne, så ved vi meget mere om krige, 
ufred og sygdomme. Jeg orker næsten ikke 
at tage fat på coronaen, hvor journalister og 
deres redaktører har været i stand til at finde 
hvert eneste menneske, som føler sig uret-
færdig behandlet, samtidig med, at restriktio-
nerne ser ud til at virke og rigtige mennesker 
har taget bøvlet med ophøjet ro. 

MEDIEBILLEDET HAR SKABT en virkelighed, 
som ikke findes i virkeligheden. På mit tv kan 
jeg mute/skrue ned for lyden, når staklerne 
klynker og jamrer over verdens uretfærdig-
hed (hvorfor skal jeg lukke, når de andre må 
åbne!), så jeg ser meget stumt tv.

MÅ JEG KOMME MED EN MULIG KUR. Noree-
na Hertz, uddannet ph.d i økonomi fra cam-
bridge University, og ellers med et cv så langt, 
at denne klumme skulle fortsætte på side 3, 
summer i en artikel i avisen Politiken op, at 
ensomme mennesker er mere tilbøjelige til 
at tro på konspirationsteorier og de betragter 
oftere andre mennesker med frygt og latent 

vrede. Kan det bruges til noget?

.

God forsommer
Terkel Spangsbo, redaktør

Kun en tåbe frygter ikke...

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Eng-
landsvej 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 lay-
outes af medlemmer af Tårnby Bladfor-
ening.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.

Redaktionssekretær Birgitte Barkholt, 
øvrige Mia Engstrøm, Mona Gjedved, 
Ole Gjedved, Ninna Feldvoss, Anne Palm 
Henriksen, Pernille Barth alle redaktions-
medarbejdere.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00,  
ton@hellerupgrafisk.dk.

OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomde-
les, resten distribueres via butikscentre, 
biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter 
Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste 
onsdag hver måned af FK Distribution. 
Omdelingen skal være afsluttet senest 
efterfølgende torsdag kl. 21.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt venligst 

FK Distribution dette link 
https://ws.fk.dk/reklamation/reklamation.
jsp?kundeid=KR041Fdk 

... som du finder på forsiden af Tårnby 
Bladets hjemmeside hurtigst muligt efter 
udeblivelse af blad. Husk at opgive nøjag-
tig adresse.

VÆR OBS. PÅ, at deadline for annoncer og 
tekster er ændret til torsdage

DENNE UDGAVE OMDELES ... 
... onsdag 30. juni og torsdag 1. juli

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER 

 * * Nr. 08 august, udgives onsdag 11. aug.   
Deadline  torsdag 5. aug. kl. 12

DEREFTER: 
 * * Nr. 09 september, udgives onsdag 1. 
sept. 
 * *  Deadline torsdag 26. aug.
Nr. 10 oktober, udgives onsdag 29. sept. 
Deadline torsdag 23. sept. 
Nr. 11 november, udgives onsdag 27. okt. 
Deadline torsdag 21. okt.
 *  *  Nr. 12 november, særlig VALGUDGAVE, 
udgives onsdag 10. nov. Deadline fredag 
5. nov.
Nr. 13 december, udgives onsdag 24. nov. 
Deadline torsdag 18. nov.
* * betyder afvigelse fra ordinær plan.

GENGIVELSE af Tårnby Bladets tekst, 
foto og annoncer er ikke tilladt uden 
skriftlig tilladelse fra redaktøren.
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Klinik For Fodterapi
| Vi har ydernummer |

| Vi tilbyder også hjemmebesøg |

Kontakt os på:
- 30 66 84 88
- Englandsvej 385
- HusetForVelvære.dk

Vi behandler bl.a. 
følgende  
Fod-poblemer

- Hård hud

- nedgroede negle

- Ligtorne

- Vorte

- Leddegigt

- Diabetes

- Fejlstillinger

57 kommuner har fået flere baby-
borgere i årets start, herunder 
Tårnby – corona spiller ind, mener 
fremtidsforsker 

Der er født 3,4 procent flere babyer i 
Danmark i første kvartal af 2021 end 
året før. Og faktisk er der tale om hele 
7,2 procent flere babyer i marts end 
samme måned for et år siden.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
kalder det for ’corona-babyer’ og 
trækker en parallel til ’mørklægnings-
tiden’ under 2. Verdenskrig.

- Nedlukningen af Danmark i 2020 
giver sig udtryk i flere fødsler - man 
skal jo lave et eller andet, når alt er 
lukket. Der er en helt naturlig forskyd-
ning på ni måneder, så det er effekten 
af april-juni 2020, vi nu ser, siger Jes-
per Bo Jensen, der ejer virksomheden 
Fremforsk – Center for Fremtidsforsk-
ning.

Kommuner med flest babyer

Når vi ’måler’ babyerne i procent, 
så er det kommunerne Ærø, Læsø, 
Bornholm, Furesø og Tårnby, der top-
per fremgangen, viser opgørelsen fra 
Home på basis af tallene fra Danmarks 
Statistik.

Når vi bruger ’tællebrættet’, så er 
det København, Silkeborg, Horsens, 

Hedensted og Randers, der i antal har 
leveret flest nye indfødte.

- Danmark satte flytterekord i 2020 
med 928.000 flyttende danskere, og 
noget der flytter os, ja, det er skift i 
familielivet. Når vi skal have børn, får 
vi også andre boligprioriteter: Mere 
plads, en have, institutioner og skole 
tæt på er noget af det, der trækker i 
børnefamilierne. I coronatiden har vil-
laen i parcelkvarteret, byhuset i lands-
byen eller ejendommen på landet sat 
krogen i mange flere, siger Michael 
Dalsager, der er talsperson i Home-
kæden og boligmarkedsanalytiker.

Efterkrigens oldebørn

Ifølge Jesper Bo Jensen er corona-
babyboomet ikke kun et dansk fæno-
men, men ses internationalt. Frem-
tidsforskeren peger også på en anden 
faktor for stigningen i fødsler.

- Vi begynder nemlig også at se ef-
fekten af de store forældreårgange i 
de kommende år. 20’erne bliver nem-
lig et børnefamilieårti, da der er født 
mange børn tilbage i 90’erne, som nu 
kommer i forældrealderen. Men stig-
ningen på over 7 procent i marts er 
klart corona-relateret.

Kilde: Danmarks Statistik - og 
herunder DST-opgørelse lavet af  

ejendomsmæglerkæden Home

 1. kvartal 2020 1. kvartal 2021  Udvikling I procent 
København 2369  2560  191  8 procent 
Tårnby  80  116  36  45 procent 

Boom efter nedlukningstiden: 

Flere corona-babyer i Tårnby
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Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de 
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som 
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje 
dine fødder.

Kontakt os hvis du har smerter i form af ned groede 
negle, svampenegle, ligtorne, hælrevner eller 
andre hudlidelser m.m eller hvis du har spørgsmål 
ang. fodtøj, indlæg m.m.

• Hvis du er medlem af sygeforsikring 1 eller 2 har 
du mulighed for at få tilskud til fodterapi.

• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg 
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling. 
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen

Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290.

Han har stået der et stykke 
tid, livredderen ved Vesta-
mager Svømmehal, nu er 
han også indviet

Livredderen af den dansk/
norske kunstnerduo Elmgreen 
& Dragset blev efter nogle 
måneders udskydelse indviet 
ved en ceremoni, hvor alle 
de involverede parter var til 
stede, sammen med en for-
samling af de daglige brugere 
af den nye svømmehal. 

Skulpturen er placeret ved 
indgangspartiet til svømme-
hallen, hvor den byder alle 
besøgende velkommen. Fi-
guren forestiller en veltrænet 
ung mand, som er hævet tre 
meter over jorden. Med kik-
kerten for øjnene sidder han 
og holder udkig. Skulpturen 
er udført i hvid aluminium. 
Med til skulpturen følger også 
fundamentet som er tre bas-
siner med perlesten, der illu-
derer vandfald.

 Projektet er blevet til i et 
samarbejde mellem Statens 
Kunstfond og Tårnby kom-
mune, der begge har skudt 1,5 
millioner i projektet.

- Kunst i det offentlige 

rum har potentiale til at gøre 
en forskel. Når den er aller-
bedst, har den en betydning 
for vores hverdagsliv og den 
kan samle os og endda blive 
et fyrtårn eller en identitets-
markør for en hel bydel, sagde 
borgmester Allan S. Andersen 
ved indvielsen.

- Det er mit håb, at rigtig 
mange kommer til at kende 
ham, for det er vores skulp-
tur - med tryk på vores, som vi 

indvier her i dag.
Efter de sidste officielle 

talere havde haft ordet var 
der musik fra lærere fra den 
nærliggende Tårnby musik-
skole, alt imens de lokale bru-
gere tog Livredderen i øjesyn. 
Mange havde allerede lagt 
mærke til ham, men var glade 
for endelig at have fået sagt 
officielt velkommen til Vesta-
magers nye Livredder.

tsp

Livredderen af Elmgreen & 
Dragset har lighedstræk med 
skulpturen af polarforskeren 

Knud Rasmussen på 
Strandvejen nord for 

København. 
Hvor Rasmussen ser ud over 

havet, ser Livredderen  ud 
over en parkeringsplads.  

Foto: Kurt Pedersen,  
Amager Fotoklub.

Nu er han der for alvor

GOD SOMMERGOD SOMMER
Tårnby Bladet´s medarbejdere og frivillige holder 
en velfortjent sommerpause. Næste Tårnby Bladet 

udkommer onsdag 11. august.

Spørg 
politikerne
Når vi er tæt-
tere på kom-
munalvalget 
16. novem-
ber vil Tårnby 
Bladet åbne 
en brevkasse 
’Spørg politi-
kerne’. Her skal 
borgere kunne indsende 
spørgsmål til partierne, som 
så får lejlighed til at svare.

Begge dele vil havne di-
rekte i spalterne i Tårnby 
Bladets udgivelser 27. okto-
ber og 10. november.

De fleste partier har alle-
rede sagt, at de gerne stiller 
op til sådan en gang chat på 
papir. Flere har endda rost 
initiativet, som man vist 
ikke har set tidligere.

Redaktionen glæder sig 
også til at være ordstyrere i 
sådan et vælger-/politiker-
møde. Vi åbner ballet med 
en annonce i august-udga-
ven, hvor vi fortæller mere 
om ’reglerne’.

spanger
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Kristtorn Klip & Klæ’r lukker

Ejeren af Kristtorn Klip & 
Klæ’r, Birgit Andersen, har 
været selvstændig i mere 
end 40 år, men nu venter 
et mere roligt liv. Hun be-
gyndte med at have butik-

ken Salon Maglebo, men flyttede til den velkendte 
adresse på hjørnet af Amager Landevej og Kristtorn 
allé i 1984.
Birgit har i sin lange karriere arbejdet professionelt 
og med høj kvalitet. Det har hun gjort ved altid at 
være i stadig udvikling med kurser og som ekstern 
underviser.
Sammen med den høje kvalitet hører også, at det 
lykkedes for Birgit at skabe en hjemlig og hyggelig 

stemning i salonen, hvor kunderne altid har følt sig 
velkommen
Nu er denne epoke slut og Birgit lægger saksen på 
hylden. Helt præcist blev det til 40 år plus et halvt.

- Jeg vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke mine 
trofaste kunder, som er 
kommet her gennem man-
ge år og også de nye, der er 
kommet til. 
- Nu har jeg besluttet at 

takke af, mens jeg er rask og har det godt – for at 
nyde mit otium sammen med min mand.
Sidste dag i butikken vil være onsdag 14. juli.

Hvordan kan der skabes mere tryghed 
i Tårnby – borgerne skal komme med 
svaret
Københavns Politi lancerede et borger-
råd. Formålet er at sætte borgerne i fo-
kus og inddrage deres input i politiets 
arbejde. 

- Vi kalder det et borgerråd, fordi vi 
vil spørge borgerne til råds om en række 
temaer og vi begynder i Tårnby og vil 
senere fokusere på andre områder af 
byen, sagde politidirektør Anne Tønnes, 
da rådet blev præsenteret.

- Vi vil gerne blive bedre til at lytte til 
borgerne og inddrage deres 

oplevelser og erfaringer mere i vores ar-
bejde. Det, tror vi, vil øge trygheden og 
tilliden til os som politi, og derfor lance-
rer vi borgerrådet. 

For at få så mange perspektiver med 
som muligt, vil borgerrådet bestå af for-
skellige aktiviteter både fysiske møder, 
repræsentative borgerundersøgelser og 
man kan stille spørgsmål på politiets 
www.mitkbhpoliti.dk 

- Vi begynder i Tårnby og inviterer 
borgere, som bor og arbejder i kommu-

nen, til at give os deres input til, hvor-
dan vi kan styrke trygheden i området. 
Det kan de gøre fra i dag af på den di-
gitale platform, sagde politidirektøren. 

- Jeg glæder mig til at få en mere di-
rekte dialog med borgerne og jeg håber, 
at mange har lyst til at være med, så vi 
får en masse gode input, vi kan arbejde 
videre med, siger Hanne Tønnes.      tsp

Læs mere om første tema ’Et trygt Tårnby’ 
og deltag her: www.mitkbhpoliti.dk.

Politiet inviterer 
borgerne med på råd

- Vi lancerer borgerrådet, 
fordi vi gerne vil 
samarbejde mere med 
jer. Derfor kommer vi 
heller ikke kun til at 
lytte, men vil også se på, 
hvordan jeres forslag 
kan bruges i vores 
arbejde, så vi sammen 
kan styrke trygheden, 
siger politidirektør Anne 
Tønnes.
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For at gøre en ekstra ind-
sats for elevernes trivsel 
har Ørestad Gymnasium 
indført en mentorordning, 
hvor eleverne, gennem et 
struktureret samtaleforløb, 
hjælper hinanden med alt 
fra problemer med motiva-
tionen til at få mere struktur 
på hverdagen

Skrevet af Trine Hvam 
Madsen

Mentorerne på Ørestad Gym-
nasium, er hverken lærere 
eller studievejledere, men 
derimod elever fra 2. og 3.g. 
Eleverne bliver udvalgt som 
mentorer, hvis de er særligt 
gode til at lytte til andre og 
har en høj følelsesmæssig in-
telligens. De modtager to da-
ges mentor-træning og lærer 

bl.a. forskellige spørgeteknik-
ker, så de - frem for at komme 
med gode råd - spørger ind til 
deres mentee og lader per-
sonen selv finde frem til de 
gode løsninger. 

Et bedre studieliv

Morten Smith-Hansen, der 
underviser på gymnasiet, op-
rettede for seks år siden men-
torordningen ud fra et ønske 
om at bidrage til at skabe et 
studieliv i god balance hos 
eleverne. 

Ordningen er hurtigt vok-
set, og indtil videre har over 
100 elever været igennem et 
forløb med en mentor. Lige 
nu er 28 elever fra 2. og 3.g. 
mentorer for over 40 elever, 
der har brug for ekstra støtte 
i deres skolegang. 

Corona-restriktionerne 
og de mange måneder med 
hjemmeundervisning har 
gjort mentorordningen sær-
ligt berettiget, fordi mange 
elever havde svært ved at 
strukturere dagen derhjem-
me, når undervisning og fritid 
ofte flød sammen foran skær-
men.

Elever hjælper elever

- Mentorerne hjælper mange 
forskellige typer af elever. De 
har samtaler med dygtige ele-
ver, der klarer sig godt fagligt, 
men som har svært ved at fin-
de en fornuftig balance mel-
lem det faglige og det sociale. 

Men de taler også med ele-
ver, der har udfordringer med 
at strukturere hverdagen. Det 

kan for eksempel være, at de 
har svært ved at disponere 
deres tid, når de skal lave af-
leveringer, eller at de har pro-
blemer med at komme i seng i 
ordentlig tid om aftenen, for-
tæller Morten. 

Det, at mentorerne selv er 
elever, der går på gymnasiet, 
giver god mening. 

- De elever, der har brug for 
hjælp, kan spejle sig i men-
torerne, fordi de har erfaring 
med, hvordan det er at være 
gymnasieelev, siger Morten.

Hjælp efter få gange

I et typisk forløb mødes men-
tor og mentee mellem seks 
og otte gange. En samtale va-
rer 10-15 minutter. De elever, 
der får hjælp af mentorerne, 
er glade for ordningen. De 
bliver generelt gladere for 
at gå i skole og får en ny be-

vidsthed om deres studieva-
ner og mindset, ligesom de 
får mere struktur på deres tid 
og energi. 

Hjælp til selvhjælp

Jobbet som mentor er frivil-
ligt og ulønnet. Mentorerne 
er primært drevet af et ønske 
om at hjælpe deres medstu-
derende med at få skole og 
fritid til at gå op i en højere 
enhed. Men de synes alligevel 
selv, at de får meget ud af det. 

- Når jeg lytter og bliver 
spurgt til råds, bliver jeg også 
tvunget til selv at reflektere 
over mine egne vaner. Og må-
ske finde ud af, at der er no-
get, jeg bør ændre, fortæller 

Kian Kristensen Rashid, der 
går i 2.g. 

Rabab Al-Hindawi fra 3.g. 
fortæller samstemmende, 
at hun også har kunne bruge 
jobbet som mentor i sit eget 
studieliv. Hun blev for ek-
sempel opmærksom på, hvor 
forstyrrende telefonen kunne 
være for koncentrationen. 

- Jeg havde samtaler med 
en mentee, der havde kon-
centrationsproblemer. Vi 
fandt hurtigt ud af, at forstyr-
relser fra telefonen skabte 
problemet. Vi prøvede sam-
men at ændre vaner ved at 
bruge pomodoro-metoden, 
hvor man arbejder koncentre-
ret et givent antal minutter, 

Rabab Al-Hindawi har 
været mentor på Ørestad 
Gymnasium i 2 år. 

Kian Rashid har været mentor i et 
år og fortsætter næste år, hvor han 
skal i 3.g

Mentorerne har netop modtaget diplomer for  
deres indsats.  Her ses en del af holdet: 

Aida 3.D Lærke 3.Q, Nikodem 3.D, Morten Smith-Hansen, 
Filip 3.B, Ban 3.P, Rabab 3.A 

Elever hjælper elever - Ørestad Gymnasium 
har succes med mentorordning

og først derefter må bruge sin telefon. 
Det ændrede vores vaner markant, 
fortæller Rabab.

Erfaringer givet videre

Mentorordningen er blevet så stor en 
succes, at den begynder at sprede sig 
til landets øvrige gymnasier. Til næste 
skoleår indledes således et samar-
bejde med Roskilde Gymnasium om 
at oprette en mentorordning der, ud 
fra de erfaringer, der er blevet gjort på 
Ørestad Gymnasium.
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Motion i vand

Hvad har Hvad har 
du lyst tildu lyst til
 i din  i din 
fritid?fritid?

AOF AmagerAOF Amager
Saltværksvej 68Saltværksvej 68

2770 Kastrup2770 Kastrup

Tlf.: 3251 1495Tlf.: 3251 1495
www.aof-amager.dkwww.aof-amager.dk

Guidede Guidede 
byvandringer byvandringer 
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naturennaturen

Socialt liv

Madlavning

K
u

ns
t

Samvæ
r
Motion på la

nd



1
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

LI
  2

0
2

1

SOMMERJOB I ISHUS
Is-huset ”Sneglehuset” ved Kastrup Strandpark 53 søger timelønnet  

personale til sommerjob med øjeblikkelig tiltrædelse eller snarest mulig.

Du er minimum 16 år, smilende, udadvendt  
og har lyst til at arbejde i et ofte travlt is-hus.

Jobbet består primært af servering af is, drikkevarer, mad  
samt rengøring i forretningen.

Vi forventer ikke at du har erfaring indenfor faget, men at du er klar til at 
tage fat og er serviceminded. Du vil naturligvis blive lært op.

Arbejdstiderne ligger for det meste mellem kl 12-20, men kan variere.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning sendes til sneglehuset1@gmail.com
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at  

kontakte Patrick på tlf. 28 38 61 60

Godt arbejde er godt for alle

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

3F slås for bedre dagpenge

Den nye Bella Arena ved Bella Center, der skal drives af BC (Bella Center) 
Hospitality Group. Herunder: Bemærk det store søjlefri spænd i selve 
audituriet. Pressefoto: BCHG. 

Midt under corona-tiden åbner Bella 
Arena. Med det nye aktiv kan Køben-
havn være vært ved endnu større 
events

Bella Arena rummer 14.000 fleksible 
kvadratmeter, men må ikke forveks-
les med Royal Arena, der også ligger i 
Ørestad (hvilket nok vil ske alligevel). 
Bella Arena tænkes blandt andet brugt 
til alt fra konferencer til kulturbegi-
venheder og sportsevents.

- For at tiltrække endnu større inter-
nationale kongresser til København, 
har byen historisk manglet to ting: ho-
telkapacitet og en stor søjlefri Arena. 
Hotellerne er kommet de sidste par år, 
og nu tilføjer vi Arenaen som sammen 
med resten af Bella Centret løfter os 
et niveau op i forhold til hvilke be-
givenheder, vi kan trække til hoved-
staden, siger Christian Folden Lund, 
administrerende direktør i BC (Bella 
Center) Hospitality Group.

Plads til store events

Bella Arena er via et stort glasatrium 
forbundet til det eksisterende Bella 
Center, således at Arenaen, hotellet og 
Bella Center nu er under samme tag.

- København er en turistby og en 
eventby. Det gælder både for køben-
havnerne og for de over fire millioner 
internationale turister, der normalt 
årligt gæster byen. Vi skal efter coro-
nakrisen genstarte oplevelsesøkono-
mien for fuld kraft og der kommer til 
at være efterspørgsel på store events, 
sagde Mikkel Aarø-Hansen, admini-

strerende direktør i Wonderful Copen-
hagen i forbindelse med åbningen.

- Det kræver selvfølgelig, at vi har 
rammerne her i byen. Derfor er åb-
ningen af Bella Arena og de øvrige 
muligheder i Bellakvarter afgørende 
for oplevelsesøkonomien i fremtidens 
København.

Bæredygtighed og ansvarlighed er 
tænkt ind i alle dele af Bella Center 
og tilhørende hoteller. Derfor er Bella 
Arena også skabt med fokus på bære-
dygtighed, oplyses det.

Mikset ejerskab

BCHG er for nylig overtaget af tre pri-
vate velhavere samt Solstras bank-
forbindelse, Nordea, og den statslige 
investeringsfond, Vækstfonden, som 
alle tegner nye aktier.

Vækstfonden har købt 30 procent af 
aktierne i BCHG for 30 millioner kro-
ner, skrev Berlingske forleden.

Udover Bella Center omfatter BC 
(Bella Center) Hospitality Group 
blandt andet driften af tre store kø-
benhavnske hoteller: AC Bella Sky ved 
Bella Center, Copenhagen Marriott 
Hotel og Crowne Plaza Copenhagen 
Towers.

Hotelbygningerne ejes af henholds-
vis den norske Wenaas-gruppen (Bella 
Sky), Pensiondanmark og ATP (Marri-
ott) mens Crowne Plaza-hotellet ejes 
af den svenske ejendomsfond Niam.

tsp

Nok en gigantisk arena i 
Ørestad taget i brug

GEDEMARKEDET
- se side 35
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Den glædeligste nyhed længe!

Her er, hvad Amagerteatret byder på i 2021/22

A M A G E R T E A T R E T

SÅ ER DER ÅBENT 
FOR ALLE SOM VIL I 

AMAGERTEATRET
VÆRS’GO’

Nu er vores genvordighedder overstået 
- både de coronamæssige og edb-tekniske 
og nu kan vi i Amagerteatret koncentrere 
os om det, vi er sat i verden for - nemlig at 
servere et muntert og professionelt reper-
toire for vores nuværende abonnenter og 
for dem, som lader sig friste af de fire mu-
sikalske forestillinger, vi fandt frem, mens 
coronaen endnu rasede og hvor vi ikke 
vidste, om det var spildt arbejde, eller det 
bare var en dag på kontoret.

Vil du med til fire gedigne og gode tea-

terforestillinger, så hent computeren og 
klik dig ind på www.amagerteatret.dk, så 
havner du hos vores billetadministrator, Bil-
letexpressen.

Hvis du tidligere har haft abonnement, 
vil du med din mailadresse se en masse 
oplysninger om dig selv. Tjek dem, om de 
stadig passer.

Så vælger du teaterdag, tirsdag eller ons-
dag. Næste trin er, at du præsenteres for 
ledige pladser i Kastrup Bio og så tror vi, du 
kan klare resten.

Ved betaling bliver du spurgt til det sær-

lige (nye og ekstra) kodeord, vi alle skal 
have af hensyn til hvidvasknings bekæm-
pelsen. Det bøvl har vi ikke bedt om. Det er 
højere magters opfindelse.

Er der alligevel noget, der driller, så 
kontakt Bente Thomsen, Billetexpressen på 
telefon 21 90 00 01 (onsdage, torsdage og 
fredage kl. 10-15) eller Ivan Jensen 14-16 
onsdage og torsdag 29 46 60 93.

Vi ses i teatret!
Bestyrelsen for Amagerteatret  

Dracula 
- en kisteglad grinebider 
af Figaros og Den Ny opera

Mandag 7. og tirsdag 8. marts 2022
Tag på en rejse til det mørke og dystre 
Transsylvanien i teater- og operakom-
pagniet Figaros og Den Ny Operas 
usædvanligt frie gendigtning af Bram 
Stokers klassiske Dracula.

Vi banker gravrusten af gravrøsten, og 
Figaros hold af vampyrjægere Lisbeth 
Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jen-
sen og Allan Dahl Hansen drager med 
den unge sagfører Jonathan Harker til 
Grev Dra culas slot i de Transsylvanske 
bjerge.

Vi garanterer, i vanlig Figaros stil, en 
overflod af komik, musik og gys … og 
masser af hvidløg.

Figaros og Den Ny Operas opdaterede 
udgave af ’Dracula’ tilsættes kendte 
hits fra opera, operette og musical og 
krydres med masser af komik.

Alletiders Ulf  
- røverhistorier fra 
backstage
Tirsdag 30. november og  
onsdag  1. december 2021

I 60 år har Ulf Pilgaard beriget film, te-
ater og radio i Danmark. Hvad brænder 
hans hjerte for og for hvem? Hvorfor 
blev Preben Kaas og Jørgen Ryg uven-
ner? Hvordan var Dirch Passer at dele 
garderobe med? Og er Lisbet Dahl lige 
så sjov i kulissen som på scenen? 

Alletiders Ulf er ikke et foredrag men 
et show, hvor Lukas Birch går helt tæt 
på en af Danmarks mest populære 
skuespillere – Ulf Pilgaard. Han udfor-
drer ham både komisk og alvorligt – og 
går i dybden med hans legendariske 
karriere og de historier, der aldrig er 
fortalt. 
Publikum bliver taget på en minderig 
rejse, hvor der fortælles om de store 
øjeblikke på scenen og de historier, 
som vi almindelige mennesker aldrig 
bliver en del af.

Det´ lunt i nat  
- Danske Operetteperler 
fra OperetteKompagniet 

Tirsdag 21. og onsdag  
22. september 2021

Husk nu de glæder, som vi sammen 
fandt – husk nu de tanker, som os sam-
men bandt!

Danmark har været et Operetteland - 
med stort O! Det var i en gylden epoke 
– og den dag i dag minder den os om, 
hvor vi kommer fra og hvad de roman-
tiske toner stadig kan gøre ved os. 
OperetteKompagniet vil gerne være 
budbringerne for en folkekær kultur-
arv, der er mere brug for nu om stun-
der end nogensinde – OG har været 
savnet … 

Det’ lunt i nat indeholder alle sange-
ne: Livets Glæder, Musens Sang, Alene 
Med En Yndig Pige, Alle Går Rundt Og 
Forelsker Sig, Lille Du, Du Gamle Måne, 
Stemningsmelodien, Glemmer Du … 

Close to you 
- musikforestilling om  
The Carpenters 
af Landsteatret

Tirsdag 8. og onsdag 9. februar 2022

En sanselig, varm, rørende, overras-
kende og ærlig aften - i musikalsk 
selskab med verdens mest succesrige 
søskendepar - Carpenters.

Her er historien om søskendeparret 
Richard & Karen Carpenter fra Califor-
nien i USA, der blev verdens mest suc-
cesrige duo i start 70´erne. 

Deres karriere endte meget ulykkeligt, 
da Karen Carpenter døde.

Vi følger den aldrende Richard Car-
penter, der en aften hjemsøges af sin 
afdøde søsters minde. Mødet mellem 
det genforenede søskendepar tager 
os på en rejse, som viser både de lyse 
og mørke sider af historien. 

De genoplever deres store musikalske 
succes, der hurtigt gjorde dem ver-
densberømte med sangen Close To 
You i 1969.
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Nyt lægehus åbner i Tårnby!

 
Alles Lægehus Tårnby er pr. 03. maj åbnet på Tårnby Torv 5. Det er

lægeklinikken, der har været ejet af Felix Barkowski, der er blevet solgt til
læge, Berit Larvik. Den daglige drift vil blive understøttet af alles Lægehus. 

 
Det er den nuværende læge, Felix og den nye ejer af lægehuset, Berit, der vil

komme til at arbejde i lægehuset. 
 

 Den nuværende sekretær, Jeanette, fortsætter i lægehuset og der blevet ansat
en sygeplejerske, så vi er klar til at byde flere nye patienter velkommen. 

 
Lægehusets telefonnummer er 32508230 og hjemmesiden er 32508230.dk.

Ved eventuelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på
info@alleslaegehus.dk. 

 
Lægehuset har åbent for tilgang af nye patienter!

 
 
 
 KVALITET - NÆRHED - RESPEKT 

Medlemmerne rokerede på listenMedlemmerne rokerede på listen
Medlemmer af Socialdemokratiet 
havde andre prioriteter end partiets 
Kandidatudvalg

Af Terkel Spangsbo

Når man i Socialdemokratiet i Tårnby 
skal udpege kandidater til et kom-
munalvalg, er det først et Kandidat-
udvalg, som foreslår rækkefølgen på 
opstillingslisten.

Derefter er der et prøvevalg blandt 
medlemmer og helt efter bogen flyt-
ter medlemmerne rundt på række-
følgen; således også ved prøvevalget 
sidst i juni.

Som traditionen byder, blev ræk-
kefølgende af de 19 kandidater sam-
mensat efter skriftlig afstemning 
blandt partiets medlemmer og næ-
sten 200 havde indsendt deres stem-
mesedler. 

Borgmesteren altid nr. 1

Der er ikke pillet ved spidskandida-
tens placering. Borgmester Allan S. 
Andersen er valgt ved en særskilt af-
stemning uden modkandidater.

I toppen af opstillingslisten, som 
man vil se på stemmesedlen 16. no-
vember, er der rykket rundt på Lars 
Hein som bytter plads med Einer Ly-
duch fra en 3. til 2. plads. Deraf følger, 
at Einer Lyduch bliver treer.

Øverste kvinde på Kandidatudval-
get liste var Annette Betak som num-
mer 4, men hun må tage til takke med 
en plads som nummer 7, overhalet af 
højdespringeren Vibeke Rasmussen, 
der forlader en placering som nr. 12 
og bliver nummer 6.

Traditionelt bliver de første 4-5 kan-
didater båret ind af spidskandidatens 

stemmer, mens personlige stemmetal 
vil få betydning for de øvrige kandida-
ter. Det er realistisk, at socialdemokra-
terne vil få 8 eller 9 medlemmer af en 
kommende kommunalbestyrelse.

Allan S. Andersen, borgmester- og 
spidskandidat på opstillingslisten 
er glad for  den blandede 
sammensætning af den endelige 
opstillingsliste.

Taler i 
ventetiden
Udover optællingen af stemmer bød 
mødet på taler fra regionsrådskan-
didat Brian Høier, folketingsmedlem 
og minister Peter Hummelgaard 
samt borgmester Allan S.Andersen. 

I sin tale sagde Allan S.Andersen, 
at han var stolt over kandidatlisten:

- Den er bredt sammensat. For-
skellige aldre. Selvfølgelig både 
mænd og kvinder. Og kandidater 
med vidt forskellig baggrund fra 
deres arbejdsliv og med forskellige 
erfaringer. 

- Det er sådan, det skal være, fordi 
Tårnby er en kommune med mange 
forskellige mennesker, med mange 
forskellige baggrunde.

Han sagde videre, at vi (Tårnby 
Kommune) ser ind i nogle år med 
færre indtægter til kommunen på 
grund af mindre aktivitet i lufthav-
nen. Og hvor flere borgere samtidig 
får brug for kommunen for at komme 
videre fra det gamle job til noget 
nyt.

Den gode økonomi

Allan S.Andersen slog derfor fast, at 
’det er nu, vi skal høste gevinsten af 
mange års fornuftig økonomisk ud-
vikling i Tårnby. Der er plads til ud-
vikling. Der er plads til tiltag, der kan 
gøre livet og hverdagen lidt lettere 
- og sjovere - for borgerne. Men i de 
næste år er der altså ikke plads til at 
slå ud med armene og love hvad som 
helst.’

Selv om Socialdemokratiet ifølge 
Allan S.Andersens tale hverken vil 
bruge for mange penge, eller stram-
me for meget ind, så vil partiet sikre, 
at Tårnby fortsat er mulighedernes 
kommune. 

Pejlemærkerne i partiets kom-
mende valgprogram bliver ifølge 
borgmesteren fællesskab, bæredyg-
tighed og vækst.

- Det stærke fællesskab handler 
om mulighederne for vores børn, 
institutioner, skoler, ældre, kultur 
og fritid. Tårnby som en bæredyg-
tig kommune handler om at have 
blik for både klimaet og de grønne 
oplevelser. Og væksten handler om 
et stærkt fokus på rammerne for nye 
som eksisterende virksomheder og 
nye arbejdspladser. Dertil kommer 
nye boliger, sagde Allan S.Andersen. 

Socialdemokratiets liste 
til kommunalvalget:

1. Allan S. Andersen
2. Lars Hein 
3. Einer Lyduch 
4.   Mads Vinterby 
5.   Klaus Bach 
6.   Vibeke Rasmussen 
7.   Annette Betak 
8. Peter Damgaard
9. Simon Bauer
10. Heidi Berthelsen
11. Narine Pedersen
12. Jette Bjørnelund
13. Thomas Holbech
14. Peter Hoffman Nielsen
15. Allan-Ivan Kristensen
16. Leif Haak
17. Marianne Kold
18. Thomas Hinsby
19. Georg Metzon

Kandidatudvalgets liste

1. Allan S. Andersen   
2. Einer Lyduch
3. Lars Hein
4.  Annette Betak
5.  Klaus Bach
6.  Mads Vinterby
7.  Narine Pedersen
8.  Peter Damgaard
9.  Heidi Berthelsen
10. Simon Bauer
11. Thomas Holbech
12. Vibeke Rasmussen
13. Allan-Ivan Kristensen
14. Jette Bjørnelund
15. Thomas Hinsby
16. Peter Hoffman Nielsen
17. Marianne Kold
18. Leif Haak
19. Georg Metzon

Mads Vinterby er rykket tættere på 
’toppen’ i Socialdemokratiet med en 
placering som nummer 4.

Vibeke Rasmussen kom i 
’sikkerhed’ med bedre placering på 
opstillingslisten.
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 

Af  Ali Qais

I Tårnby Bladets juni-udgave 
2021, side 47 havde Einer 
Lyduck (Socialdemokratiet) et 
indlæg ’Mellemregninger skal 
med – og dem er der mange 
af’. Emnet er vores forslag om 
at give diabetikere sensorba-
serede diabetes-målere.

 Det glæder mig, at Einer 
Lyduck svarer på mit forslag 
om at borgere med diabetes 
type 1 - efter lægelig anbe-
faling til glukosemåler og ef-
ter ansøgning - får bevilliget 
sensor-udstyr.

Ejner skriver, at diabetes 
koster samfundet milliar-
der, hvilket skyldes kortere 

levetid, lavere beskæftigel-
sesfrekvens, flere sygedage, 
ambulance kaldt, akutbe-
handling og indlæggelser. 
Senskader for den enkelte 
som nyreskader, øjenskader, 
hjerte-kar sygdomme er langt 
mere alvorligt. Ejner mener, 
at der er brug for en national 
handlingsplan for diabetes på 
grund af omkostningerne for-
bundet med nye teknologi. 

Ikke enig med Einer

Jeg er ikke enig med Einer 
Lyduck i, at diabetikere skal 
vente på Folketinget og regio-
nerne. Vi kan i Tårnby sætte et 
højere serviceniveau end det 
nuværende. Sensorbaserede 

diabetes-målere (glukosemå-
ler) kan netop give længere 
levetid, højere beskæftigel-
sesfrekvens, færre sygedage, 
færre indlæggelser og ikke 
mindst færre senskader. Inve-
stering i bedre teknologi vil 
være til gavn for samfundet 
og diabetikere. Fordelene er 
lang større end ved det nuvæ-
rende konventionelle udstyr.

Den nye teknologi mulig-
gør, at man kan benytte en 
Sensor, der placeres på over-
armen. Sensoren måler heref-
ter én gang i minuttet og kan 
læses fra en smartphone. Det 
gør den til en nem og sikker 
metode, hvor diabetikeren 

kan følge sit blodsukker ved 
en simpel scanning fra sen-
soren; samtidig kan diabeti-
keren se et mønster i sit blod-
sukker. Netop denne del er 
en forbedring og ikke mindst 
lettelse for alle diabetikere, 
som bedre kan følge med i, 
hvordan kroppen reagerer på 
f.eks. på mad, drikke, motion, 
feber, stress og insulin.

 Jeg mener, at vi skal give 
diabetikere den bedst mulige 
hjælp med færre komplikatio-
ner; og når færre skal behand-
les for alvorlige følgesygdom-
me og flere kan passe deres 
arbejde, fordi teknologien 
hjælper dem i hverdagen, gi-

ver det både diabetikere en 
bedre livskvalitet og en bedre 
behandling til gavn for hele 
samfundet. 

Af Einer Lyduch

Jeg har bare et spørgsmål til 
Ali Qais (Venstre): Hvordan vil 
du finansiere den betragteli-
ge ekstraudgift (3-5 mio. kr.)?

Corona-nedlukningen med-
førte desværre tab af mange 
arbejdspladser i Tårnby, da 
lufthavnen lukkede og turi-
ster ikke kom til hoteller og 
oplevelsesindustrien. Derfor 
er vi som kommune voldsomt 
udfordret, fordi vi kan forven-
te stærkt reducerede skatte-
indtægter.

Der er 104 patientforenin-
ger i Danmark, der alle med 
rette kæmper for bedre for-

hold for netop deres grupper. 
I sidste uge afholdt folketin-
get en høring om en national 
handlingsplan for muskel-
svindpatienter. Det støtter 
jeg fuldt ud, men pengene 
kan kun bruges en gang.

Sundhedsudgifterne i Dan-
mark vokser voldsomt, fordi 
vi lever længere, og vi kan 
behandle flere og flere syg-
domme/lidelser – og det er 
godt, men dyrt; eksempelvis  
er medicinpriserne steget 
med 20 procent inden for få 
år. Nye behandlingsformer og 
ny teknologi koster også.

I Tårnby har vi forbedret 

sundheds- og omsorgsområ-
det med 25 mio. kroner inden 
for få år. Kigger vi ind i fremti-
den, står vi om 10 år og mang-
ler 40.000 SOSU’er, hvis ikke 
vi kan vende den nuværende 
udvikling, hvor vi gør, hvad vi 
kan.

Godt 10 år senere igen er 
antallet af ældre over 80 år 
steget fra 4 til 10 procent af 
befolkningen. 

Som bekendt gav økonomi-
aftalen mellem kommunerne 
og regeringen 0 kroner til det 
specialiserede socialområde, 
hvor der er meget stigende 
udgifter. Så det er flot at ville 

love forbedringer uden anvis-
ning af finansiering, selvom 
Tårnby lever op til alle krav på 
området. Måling af blodsuk-
ker er ikke behandling, men 
et hjælpemiddel, der hører 
under Serviceloven.

Behandling hører under 
Sundhedsloven (regionerne). 
I dag får alle under 18 år et 
måleapparat, og i særlige 
tilfælde bevilliges det også, 
men de virkelig effektive ap-
parater er voldsomt dyre. 
Derfor arbejder jeg fortsat for 
en national handlingsplan.
 

Vi har modtager:

Lad os sætte højere serviceniveau end den nuværende

Og Einer Lyduch svarer:

Finansiering er altid en forudsætning for forslag 

Ali Qais, medlem af Tårnby 
kommunalbestyrelse for 

Venstre.

Einer Lyduch, medlem af 
Tårnby kommunalbestyrelse 

for Socialdemokraterne.

Busser bytter 
plads
På baggrund af klager fra naboer 
til Kastrup Station over støjgener 
fra busserne på busholdepladsen 
ved stationen, foreslår Teknik- og 
Miljøudvalget, at der bliver etab-
leret et ekstra stoppested bag det 
nuværende stoppested.

Herved bliver standsningsstedet 
for de to buslinjer, der betjener 
stationen, delt i to. 

Linje 31 (der er en dieselbus) vil 
herefter altid skulle standse ved 
det forreste, nuværende stoppe-
sted, mens linje 32 (el-bus) skal 
standse ved det bageste, nye stop-
pested.

Fordelen ved denne løsning er, 
at bussernes behov for at bakke 
med bakkesignal til følge reduce-
res. 

Samtidig vil linje 32, som ikke 
har motorstøj, holde bagest over 
for udkørsel fra Alleen. 

Herved imødekommes de klage-
re, som primært er generet af støj, 
der slipper rundt om bygningen, 
over for busholdepladsen, og ind 
til beboernes udearealer.

tsp
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Eleverne har ikke ligget på 
den lade side på Ørestad 
Gymnasium. Trods nedluk-
ninger og hjemmeundervis-
ning har flere elever opnået 
flotte faglige resultater

Af Trine Hvam Madsen

I valgfaget kinesisk har en 
gruppe elever deltaget i 
sprogkonkurrencen ’Dyrk 
Sproget’ på Nationalt Center 
For Fremmedsprog. Eleverne 
deltog med en film på kine-
sisk, der handler om, hvordan 
det er at være ung og gå i sko-
le i Danmark. 

Eleverne har selv udviklet 
manuskript, filmet, klippet og 
selvfølgelig talt en masse ki-
nesisk i filmen. Og det har de 
gjort så overbevisende, at de 
endte som vindere af konkur-
rencen. 

Med sejren fulgte en hoo-
die og en check på 5000 kr. 

Derudover fik de også flotte 
ord med på vejen fra dommer, 
Søren Nørrelund-Madsen. 

- Videoen giver et yderst 
relevant indblik i dansk ung-
domskultur tilpasset til den 
kinesiske målgruppe. Det 
sproglige niveau er særligt 
imponerende i betragtnin-
gen af, at det er elever fra 
2.g., påpeger Søren, der også 
fremhæver elevernes humori-
stiske og interkulturelle sans i 
bedømmelsen.

Nikolaj, Zhiqi og Salma, der 
er en del af gruppen på i alt 
7 elever, fortæller, at de vil 
bruge pengene på et socialt 
arrangement for hele kine-
sisk-holdet. 

- Måske laver vi en hygge-
dag, hvor vi går ud og spiser 
kinesisk mad, siger Salma. 

Et af de mest talte sprog

Eleverne er begejstrede for at 
have kinesisk som valgfag: 

- Det åbner op for en helt 
ny verden. Og man får indblik 
i en meget unik kultur, påpe-
ger Nikolaj. 

- Og så er det jo et af de 
mest talte sprog i verden, så 
det er smart at kunne tale 
kinesisk, hvis man vil kunne 
kommunikere med andre og 
måske samarbejde med per-
soner fra Asien, siger Zhiqi, og 
påpeger, at man, når man kan 
kinesisk, ofte kan forstå andre 
Asiatiske sprog også. 

Motiverende lærer

Eleverne fremhæver deres 
lærer, Aobo Tai, når de reflek-
terer over, hvordan de er ble-
vet så dygtige til kinesisk. 

- Aobo er god til at hjælpe 
os og finde indhold, som vi 
synes er sjovt og interessant, 
påpeger Nikolaj og fortæller, 
at de bl.a. ser mange film og 
serier på kinesisk, for at blive 
gode til at lytte og skille ly-

dende fra hinanden. 
Aobo, mener dog, at ele-

verne selv skal have æren for 
sejren. 

- Eleverne hjælper og støt-
ter hinanden meget, de er 
meget flittige, og så har de en 
rigtig god interkulturel forstå-
else, fordi de selv kommer fra 
mange forskellige kulturer. 
Det er en stor styrke, siger 
Aobo.

1000 rigtige opgaver

Også i matematik har elever-
ne vist, at det kan betale sig at 
træne og vise vedholdenhed. 
Rebecca, Bastian og Heena 
fra 3.C har, på hjemmesiden 
Yourskills.dk, regnet mere 
end 1000 matematikopgaver 
100% korrekt. 

For at opnå dette resultat 
kræver det, at man regner 
nogle af opgaverne flere gan-
ge, da hjemmesiden stiller en 
ny opgave, hvis man svarer 
forkert. Eleverne anslår selv, 
at de har løst mellem 3-4000 
opgaver.

Matematiklærer, Anders 
Torp, har selv lavet de mange 
opgaver, som eleverne bliver 

præsenteret for i program-
met, for at sikre sig, at de 
passede til pensum. Han er 
begejstret for de resultater, 
eleverne opnår ved at træne 
matematikfærdigheder på 
Yourskills. 

- Det giver mening, fordi 
eleverne får hver deres indivi-
duelle opgave og de kan selv 
følge med i, hvor langt de er 
nået, og på hvilke områder, de 
har mangler, siger Anders.

Bedre karakterer

At eleverne har trænet mere 
matematik, ses også på de-
res karakterer. I alle tre klas-
ser, hvor Anders har ladet 
eleverne bruge Yourskills, er 
gennemsnittet steget betrag-
teligt. 

- Eleverne har trænet vir-
kelig meget gennem hjem-
mesiden. Det har faktisk også 
været overraskende for mig, 
at de gad bruge så lang tid på 
færdighedsregning, fortæller 
han. 

- Alle elever hopper på det i 
et eller andet omfang. De sva-
geste elever får trænet væ-
sentligt mere, end de plejer. 
Det gør de dygtige også. Alle 
rykker sig, fordi de tydeligt 
kan se, hvad de har lavet og 
hvor meget, de mangler.

Yourskills.dk er gratis og 
frit tilgængelig for alle, der 
har lyst til at prøve kræfter 
med færdighedsregning. 

Rektor, Mads Skrubbeltrang 
og lærer Aobo Tai, med en 
del af gruppen, der vandt 
sprogkonkurrencen. Gruppen 
bestod af Nikolaj, Zhiqi, 
Salma, Tanja, Oliver, Tian og 
Celina, der alle går i 2.g

Rebecca, Bastian og Heena fra 3.g regnede over 1000 
matematikopgaver 100% korrekt. 

Prisfest på Ørestad Gymnasium

Torsdag formiddag blev 
Hjalte Lærke Møller, som 
den første, student fra Øre-
stad Gymnasium.

Det var en glad og lettet stu-
dent, der kunne træde ud på 
gymnasiets terrasse, hvor 
familien ventede med flag, 
blomster og champagne. 

- Det føles mega godt ende-
lig at være færdig, siger Hjalte 
og  fortsætter 

- Det er mange ugers stress, 
der bliver forløst efter den 
sidste eksamen.

Hjalte har klaret eksami-
nerne med bravour. Det blev 
til to 12-taller og et 10-tal i 
hhv. SPR, engelsk og historie.

- Jeg har haft nogle rigtig 
gode år på Ørestad Gymnasi-
um. Jeg har spillet med i OEG 
bandet, hvor der er et stærkt 
sammenhold. Det har været 
fedt at være med til at spille 
til både cafeer og skolens 
store multiforestilling, fortæl-
ler Hjalte. 

- Jeg har fået rigtig mange 
gode venskaber gennem mu-
sikken, så det er nok det, jeg 

kommer til at savne mest ved 
gymnasiet.  

Hjaltes sommer står pri-
mært i studentertidens tegn, 
med alt hvad dertil hører af 
hygge og fejring. Efter ferien 
skal han være værnepligtig i 
Haderslev. Og derefter vil han 
gerne ud og rejse, inden han 
begynder at studere.

Hjalte og rektor Mads 
Skrubbeltrang. Foto:  

Magnus Skou Vestergaard.

Ørestad Gymnasium udklækker årets første student
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TÅRNBY  
KOMMUNE

INFORMERER

TÅRNBY KOMMUNE

HVEM SKAL HAVE HANDICAPPRISEN I TÅRNBY I 2021?
Kender du nogen, som har fortjent en særlig tak for sin indsats for kommunens handicappede borgere?
Handicaprådet ønsker at belønne lokale initiativer, der fremmer eller sikrer handicappede borgeres livsvilkår og 
livskvalitet.  
Sammen med Handicaprådet har Tårnby Kommune derfor indstiftet en handicappris, som hvert år vil blive uddelt 
på FN’s internationale handicapdag den 3. december. Dette for at markere dagen ved at hylde det gode initiativ og 
det personlige engagement. 
Tårnby Kommunes Handicapråd udvælger modtageren af årets Handicappris, som består af en gave til en værdi af 
kr. 5.000 og en buket blomster.  
Alle Tårnbys borgere kan søge eller indstille enkeltpersoner, organisationer, sportsklubber, virksomheder eller 
andre, der har udvist stort personligt engagement og/eller har ydet en konkret indsats til gavn for mennesker med 
handicap.
Send dit forslag med en kort begrundelse for dit valg af den helt rigtige modtager af årets Handicappris til handica-
praad@taarnby.dk senest den 31. oktober 2021. I emnefeltet skriver du ”Handicapprisen”. Du er også velkommen 
til at ringe til Handicap- og Psykiatricentret på telefon 32 47 18 21.
Årets prismodtager vil få overrakt handicapprisen ved en ceremoni på Rådhuset den 3. december med deltagelse 
af borgmesteren og Handicaprådets formand. Læs mere om handicapprisen på Tårnby Kommunes hjemmeside: 
https://www.taarnby.dk/kultur-og-fritid/priser/handicapprisen
Lad os høre fra dig, hvem du synes fortjener denne særlige anerkendelse. 

Det store folkelige alsangs-arrange-
ment er aflyst. Kommunalt tilskud 
beskåret

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Alsangskomite manglede blot 
at trykke på startknappen, så det 
tredje forsøg på at afvikle et stort of-
fentligt alsangs-arrangement kunne 
gennemføres. Der blev i besættelsens 
første år sunget alsang over det gan-
ske land og en gentagelse – også over 
hele landet – skulle markere denne 
særlige aften.

Alsangskomitéen består af repræ-
sentanter fra flere musikalske for-
eninger og en række enkeltpersoner. 
Deltagere og forsangere til selve al-
sangen var Visens Venner, Tårnbyko-
ret, Ørestads gymnasiekor og konfe-
rencier var operasanger Jens Christian 
Wandt.

Første forsøg var 4.maj 2020, den 
rigtige dato, hvor 75 året for Dan-
marks befrielse skulle markeres over 
hele landet. Et væsentligt kommunalt 
tilskud var på plads, sponsorer, og ak-
tører var ligeledes på plads til et me-
get stort anlagt stævne i Travbanepar-
ken, men corona…

Andet forsøg var – igen med hele 
Danmark bag – sat 4.maj 2021. Alt var 
klappet og klart. Tårnby Kommunes 
bevilling var blevet videreført. Men …

Tredje gang var ikke lykkens gang

Det tredje forsøg skulle være gennem-
ført 22.august i år, dog med et mindre 
projekt, men ikke mindre ambitiøst. 
Alsangs-komitéen gik i samarbejde 
med Tårnby Teater og lånte deres 
udendørs spilleplads, og man kunne 
gennemføre fællessangen til de halve 
udgifter, og publikum reduceret til en 
tredjedel af det oprindeligt skønnede 
i Travbaneparken.

En enig Alsangskomite, som en tirs-
dag formiddag var samlet for at sige 

endelig go til projektet, fik at vide, at 
nu mente Tårnby Kommune (forvalt-
ningen), at den reducerede ansøgning 
om økonomi skulle yderligere barbe-
res ned til det halve. Man havde ikke 
spurgt det folkelige arrangement om 
deres mening før dommen.

Den udmelding fik komitéen til at 
kaste håndklædet i ringen.

- Vi kan ikke gennemføre for det be-
løb, som Kulturudvalget tilbød, mel-
lem 10- og 15.000 kroner, fortæller 
initiativtager Ninna Feldvoss.

Tak til alle de involverede

- Vi skal nu i gang med at tilbagebe-
tale de sponsormidler, vi allerede har 
modtaget, samt underrette de delta-

gende foreninger og takke dem for de-
res gode vilje, input og indsats, siger 
Ninna Feldvoss.

- Det er en tung gang at gå. 
- Jeg havde glædet mig utrolig me-

get til sammen med flere hundrede 
Tårnbyborgere at synge af den danske 
sangskat, professionelt præsenteret 
af kgl. operasanger Jens-Christian 
Wandt og akkompagneret af Trygve 
Dreijer. 

- Der kan man tale om at mærke 
samhørigheden og styrke fælles-
skabsfølelsen i foreningerne og der-
med i Tårnby Kommune.

Alsangen forstummet

Undgå ekstraregning...
... ved nye momsregler 
Fra 1. juli skal der betales moms af 
alle varer, der bliver købt på nettet 
i lande uden for EU. Hold øje med 
prisen, inden du bestiller, lyder op-
fordringen fra Toldstyrelsen. 

Den 1. juli 2021 bliver det dyrere 
at købe billige varer på nettet, da 
den såkaldte bagatelgrænse på 80 
kroner forsvinder. De nye moms-
regler er en del af EU’s nye e-han-
delspakke, som skal sikre lige kon-
kurrence mellem virksomheder i og 
uden for EU.

- På hjemmesiden undgåprischok.
dk kan forbrugere læse mere om de 
nye momsregler. Hold øje med va-
rens pris, inden du trykker på køb i 
netbutikker uden for EU, lyder det 
fra Annette Høve Nielsen, der er 
funktionsleder i Toldstyrelsen.
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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.

Årets første student 
på TG 2021,Malou 

Mikkelsen 3D.

Allerede klokken 9.00 havde 
solen varmet pladsen foran 
multihallen på Tårnby Gym-
nasium & HF op og herefter 
begyndte det første hold 
studenter samt forældre at 
indfinde sig på deres plad-
ser for at fejre studenternes 
dimission

Tekst: Alexander Grolmann 
Harkink, TG. Foto TG.

Grundet Corona var dimisio-
nen delt op i to afdelinger, 
hvor første del foregik fra 
9.00 – 10.15 og anden del fra 
11.30 – 12.45. Der var både 
elevtaler, musikalske indslag, 
uddeling af legater samt tale 
fra rektor på programmet.

I et år præget af usikkerhed 
om hvorvidt dimission, vogn-
kørsel og fælles afslutning 
overhovedet ville være mu-
ligt, var der en dejlig stem-
ning af glæde og lettelse over 
at tingene heldigvis havde 
udviklet sig som de gjorde. 
Det var nogle glade og for-
ventningsfulde elever som 
tog afsked med deres gamle 
gymnasium, ud i friheden til 
en ny hverdag, et nyt liv og 
mod nye eventyr. 

Årets legatmodtagere fra 
foreningen af TG’s venner 
var i år Maja Ohrt, Johan He-
stetræet, Tim Øgendahl og 
Sigurd Janniche, som alle har 

gjort en ekstra stor indsats for 
sammenholdet og trivslen på 
TG gennem deres tre år. 

Men på denne dag blev 
alle TG’ere fejret, og de blev 
sendt af sted med en smil og 
vink fra forældre, venner og 
lærere.

Fremtiden ?

Hvad fremtiden bringer for 
årgang 2021 må tiden vise, 
men sikkert er det, at det er 
en helt særlig årgang som har 
genopfundet fællesskabet i 
den svære nedlukning, og i 
allerhøjeste grad har vist sig 
parate til at ofre noget for at 
hjælpe andre.

Og som rektor Mik-
kel Harder Sørensen 
sagde i sin tale:

- Nogle af jer har 
været meget bekym-
ret under Corona-
nedlukningen, og jeg 
forstår jer. Er I nu min-
dre værd end andre 
årgange som ikke har 
oplevet Corona? Nej, 
det er I bestemt ikke. 
Tværtimod. Jeg har 
den dybeste respekt 
for jer.

Sigurd Janniche og Maja Ohrt var blandt årets 
legatmodtagere. De har som de øvrige modtagere af 
legater fra TG’s Venner ’... gjort en ekstra stor indsats for 
sammenholdet og trivslen på TG gennem deres tre år’. 

Årets studenter fra Tårnby Gymnasium & HFÅrets studenter fra Tårnby Gymnasium & HF

Rektor Mikkel Harder 
sagde blandt andet i sin 
tale: 
 - Er I nu mindre værd 
end andre årgange som 
ikke har oplevet Corona? 
Nej, det er I bestemt ikke. 
Tværtimod.

Legatmodtager, Tim Øgendahl Petersen.

De næste dage vil Ama-
ger være fuld af glade 
unge mennesker med stu-
denterhuer. Husk at nyde 
dem, de har så ærligt for-
tjent det.
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TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNALBESTYRELSE INVITERER TIL 
GRUNDLOVSCEREMONI
Torsdag den 2. september 2021 kl. 14.00 afholdes grundlovsceremoni på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76. 
Tårnby Kommune afholder en grundlovsceremoni for de Tårnbyborgere, som har søgt om og er tildelt dansk stats-
borgerskab via Lov om Indfødsret meddelelse. 
Deltagelse i grundlovsceremoni er en betingelse for at få dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du skrive 
under på en erklæring om at ville overholde grundloven. 
Vigtigt
Du skal til grundlovsceremonien medbringe:
• Erklæring som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet inden ceremonien. Du må ikke have
skrevet blanketten under på forhånd.
• Gyldigt ID med foto
Du er velkommen til at medbringe op til 4 gæster til ceremonien.
Tilmelding nødvendig til KOMSEK@Taarnby.dk senest 11. august 2021. Du bedes oplyse dit fulde navn og adres-
se, og om du medbringer gæster og hvor mange. 
Vi forbeholder os ret til at aflyse og udsætte grundlovsceremonien, såfremt forsamlingsforbud eller andre retning-
slinjer omkring håndtering af COVID-19 nødvendiggør dette.

Der er en vaudeville, som hedder: 
En søndag på Amager, som indehol-
der sangen I Kongelunden skal bryl-
luppet stå

Tekst og foto: Jesper Skovbølle

Der var dog ikke bryllup, men start og 
mål, i Kongelunden til Amager Cykle 
Rings 80 års jubilæumsløb. Det er 
sjældent at fylde 80 år som cykelklub 
og det er også sjældent, at en af klub-
bens egne ryttere vinder klubbens 
eget løb – det skete i dag, da Rasmus 
Bøgh Wallin vandt A-klassen. 

Rigtig mange til start

Der var 447 tilmeldte ryttere i alle 

klasser fra 9 år til ryttere langt oppe 
i 70’erne. Amager Cykle Ring havde 
over 100 frivillige i gang på dagen.

Der blev kørt 140 km på en 
rundstrækning på det sydvestlige 
Amager. Tidligt i løbet kom en 16 
mandsgruppe afsted, hvor den lokale 
klubs elitehold Team CO:Play Giant, 
var godt repræsenteret. Da der mang-
lede to omgange, stak to ryttere afsted 
fra denne gruppe og kom alene hjem. 

Her henviste Rasmus Bøgh Wallin, 
sidste uges medaljevinderen fra DM i 
enkeltstart, Martin Toft Madsen, BHL – 
PL Beton Bornholm, til andenpladsen. 
Hovedfeltets spurt, blev vundet af 
Mathias E. Larsen fra Restaurant Suri 
Carl Ras. 

Også kvinder til start

Kvindernes A-klasse kørte 84 km og 
blev vundet af Matilda Frantzich fra 
CK-Ringen Sverige, foran Karoline 
Hemmsen, Cykling Odense og Rikke 
Bak Dalgaard, Amager Cykle Ring på 
3. pladen.

Lokale Amalie Dideriksen, som 
vandt elite-kvindernes DM sidste søn-
dag, i Give, stillede op i herrernes C-
felt (for at få lidt god træning, inden 
deltagelsen i OL) og kørte en 8. plads 
hjem, blandt mændene.  

Hos U17 pigerne blev det også 

Amager sejr ved Anna Margrethe Han-
sen og ligeledes Amager sejr til Valde-
mar Wagner i U13 drenge. 

Rasmus Bøgh Wallin, den lokale 
sejrherre, fra Amager Cykle Rings 
elitehold Team CO:Play – Giant

Amager Cykel Rings 80 
års jubilæumsløb 

Yildiz Akdogan ny 
folketingskandidat 

Socialdemokraterne i Sundbyvester, 
der ligger i Københavns 2.kreds, har 
valgt Yildiz Akdogan som deres nye 
folketingskandidat.

- Politik er først og fremmest men-
nesker af kød og blod, der har krav på 
en ordentlig opvækst og et godt og 
meningsfyldt liv, siger Yildiz Akdogan. 

- Det er desværre en kendsgerning, 
at Flere end 20 procent af de unge i 
København får aldrig en uddannelse. 
Det er et tab for fællesskabet, hvis vi 
ikke gør noget.

Yildiz er cand.scient.pol., og stiller 
også op til valg til Borgerrepræsenta-
tionen 16.november. 
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EN AMAGERKANSK UDGAVE AF OLE SAD PÅ EN KNOLD? Udlængslen blandt 
amagerkanere og andet godtfolk har været stor de seneste halvandet år 
og der er blevet drømt om fjerne horisonter (og billig vin). René Fokdal 
fra Amager Fotoklub har med månedens foto knap så store ambitioner. 
Hans fjerne horisont på dette selvportræt er Hvidovre eller svenske-kysten 
og formålet med drømmerierne er såmænd blot at søge til stranden og 

få kølet fødder og legeme med bonus i form af en god udsigt, når varmen 
virkelig for alvor er kommet til landet og en spand koldt vand ikke er nok. 
I skrivende stund ligner den danske sommer sig selv, som den altid ser ud, 
når skoleeleverne får ferie og studenterne lydeligt skal gøre opmærksom 
på deres ambtioner for fremtiden - bare det ikke bliver en spand koldt vand. 
Foto: René Fokdal, Amager Fotoklub.

Der gemmer sig mange gode 
ressourcer i genbrugsplad-
sernes container til ’Småt 
brændbart’ 
Faktisk kan cirka 40% af con-
tainerens indhold sorteres til 
genbrug eller genanvendelse. 

Den 24. juni var det slut 
med Småt brændbart på Gen-
brugspladsen på Kirstinehøj. 

Alt kan sorteres – og miljøet 
vil elske dig for det

- Brug et par minutter læn-
gere på at hjælpe os med at få 
det sidste sorteret ud. Eksem-
pelvis ved at tømme ringbin-
det for papirer eller gå i byt-
tecenteret med gode ting, der 
kan bruges igen, skriver ARC.

- Vi forventer, at du sorterer 
dit affald så godt som muligt 

hjemmefra. Når du ankommer 
på genbrugspladsen, står vi 
klar til at hjælpe, hvis der er 
noget, som du er i tvivl om. 

- Har du ting som kan gen-
bruges, skal det afleveres til 
genbrug. Herudover er det 
især pap, papir, træ, tøj, plast 
og elektronik, som vi vil have 
fokus på at få sorteret fra, så 
det kan gå til genanvendelse. 
Når vi gør os umage og bru-
ger de mere end 35 forskel-
lige sorteringsmuligheder på 
genbrugspladsen, vil der kun 
være en mindre del af affal-
det, som ikke kan genbruges 
eller genanvendes. Til dét har 
vi opsat en ny container: ’Rest 
efter sortering’.

Rest er:

• Sammensatte materialer 
som ringbind uden indhold og 
VHS-bånd uden plastomslag
• Beskidt plast, papir og pap
• Vådt tøj
• Tagpap, troldtekt, skumgum-
mi, gulvtæpper, cykelslanger 
og cykeldæk
• Ukrudt som Bjørneklo og 
Japansk pileurt (afleveres i 
klare, lukkede sække)

Og dette er ikke rest:

• Materialer, der kan genbru-
ges
• Materialer, der kan genan-
vendes
• Farligt affald og elektronik
• Dagrenovation, let fordær-
veligt affald og husdyraffald

For at komme 
affaldsproblemet 
til livs er der 
lavet forsøg på 
Enghave Plads og 
Sønder Boulevard, 
hvor der nu 
er opsat store 
affaldscontainere 
med låg og særlige 
’pizzabakke-
containere’. 

Mindre forbrænding og mere genbrug Behov for nytænkning af 
affaldshåndtering i byerne 
Bylivet er genåbnet og det 
varme sommervejr har for 
alvor meldt sin ankomst 
Mange nyder frokosten i det 
grønne. Derfor er det især 
madindpakning, dåser, fla-
sker, der får lov til at ligge 
efterladt hen i Københavns 
parker. Særligt pizzabakkerne 
er et problem, fordi bare én 
enkelt pizzabakke får de små 
skraldespande til at flyde 
over.

For at komme affaldspro-
blemet til livs er der lavet 
forsøg med store affaldscon-
tainere med låg og særlige 
’pizzabakke-containere’. 

- De fleste vil jo gerne smi-
de deres affald i skraldespan-
den i stedet for ved siden af, 
så de store affaldscontainere 

har haft en tydelig positiv ef-
fekt på mængden af affald, 
fortæller Martin L. Piechnik, 
driftsleder hos OKNygaard, 
der tømmer skraldespande og 
opsamler affald flere steder 
for Københavns Kommune. 

Han ser desuden en inte-
ressant mulighed ved de nye, 
intelligente affaldsspande, 
som selv hjælper med at løse 
affaldshåndtering i byerne 
mere effektivt. 

Med solceller på toppen 
kan affaldsspanden bl.a. kom-
primere affaldet, den kan selv 
fortælle, hvornår den er fyldt 
og man kan få ét samlet over-
blik over flere affaldsspandes 
fyldningsgrad via geo-map-
ping.

bbarkNye guides hjælper danskerne til bedre plastikvaner
Den 3. juli er det slut med 
at bruge engangsplastik 
som engangsbestik af pla-
stik, plastiktallerkener til 
engangsbrug og sugerør af 
plast 
En ny rapport viser, at hver 
dansker i gennemsnit smider 
33 kg engangsplast i skralde-
spanden hvert år.

Tuborg og WWF har udvik-
let en række simple guides, 
der skal hjælpe danskerne 

med at knække deres pla-
stikvaner – ’Det store plastik-
knæk’.

- Plastik i Danmark er en 
uigennemskuelig jungle. Der-
for har mange danskere rigtig 
dårlige plastikvaner - ofte 
uden selv at vide det. Det 
vil vi gøre noget ved, så alle 
nemt kan gøre en række små 
ting, som vil have en stor be-
tydning, siger Bo Øksnebjerg, 
generalsekretær i WWF Ver-

densnaturfonden.
’Det store plastik-knæk’ 

bygger grundlæggende på 
tre begreber: gentænk, sorter 
og begræns og retter sig til 
seks områder: hjemmet, for-
eninger/forbund, spisesteder, 
events, kontoret og institutio-
ner og er udviklet i samarbej-
de med lokale aktører. 
Find dem på www.wwf.dk/
detstoreplastikknaek 

bbark
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Jazz
på Scenen

TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
WWW.TAARNBYBIB.DK

Koncerten afholdes på Scenen foran Hovedbiblioteket ‒ i tilfælde af 
dårligt vejr foregår den indendørs.
Bestil gratis billet på www.taarnbybib.dk/arrangementer
Et samarbejde med Copenhagen Jazz Festival

04/07   kl. 13-15   Gunde / Andersson / Mogensen  
                           feat. Katrine Madsen
05/07   kl. 16-18   Møllehøj / Andersson / Fryland            
                           feat. Thomas Fryland
06/07   kl. 16-18   Richard Andersson Quartet
07/07   kl. 16-18   All Swing & Bossa
08/07   kl. 16-18   Tårnby All Stars
09/07   kl. 16-18   Simon Krebs / Richard Andersson       
                           / Anders Mogensen
10/07   kl. 10-11   Tante Andante Band
11/07   kl. 12-14   Per Møllehøj & Richard Andersson      
                           feat. Jorge Rossy

Jazz 0706 2021.indd   1Jazz 0706 2021.indd   1 09-06-2021   09:40:0109-06-2021   09:40:01

Den officielle markering for 
byggestarten på Skolen på 
Hannemanns Allé i Ørestad blev i 
begyndelsen af juni skudt i gang 

Det skete med taler af blandt andet 
Københavns overborgmester, Lars 
Weiss og børne- og ungeborgmester, 
Jesper Christensen. De kommende 
elever var også inviteret.

- Hold da op et skolebyggeri. Det 
dyreste, men også det mest ambitiøse 
og imponerende skoleprojekt, vi no-
gensinde har haft i København. 

- Skolen er et eksempel på, hvor-
dan vi inddrager alle de funktioner, en 
kommune skal kunne levere i et lokal-
område, i ét byggeri. Det er godt gået. 

Nye tider

- Tidligere i dag passerede jeg min 
gamle folkeskole. Den ville kunne 
ligge fire gange i den idrætshal, der 
bygges her. Der har altid været udfor-
dringer med friarealer, men det er løst 
fantastisk ved det her byggeri. Jeg er 
sikker på, at alle børnene, der er om-
fattet af den tidlige og midlertidige 
opstart, får nogle rammer, de bliver 
rigtig glade for. Ørestad er blevet en 
succes og børnefamiliernes bydel, 
sagde Lars Weiss fra talerstolen.

- Det kan godt være, at der kun er 
et stort hul i jorden nu, men det bliver 
en fantastisk skole, I får lov at gå i. Jeg 
håber, at det bliver en skole, man ikke 

har lyst til at tage hjem fra. Det her 
bliver den perfekte ramme til, at skole 
og fritid kan smelte sammen, sagde 
Jesper Christensen (S), børne- og un-
geborgmester med blikket rettet mod 
børnene.

Til stede var også skoleleder Tho-
mas Schmidt Ammentorp samt lærere 
og elever, der for nyligt er startet på 
skolen under den midlertidige pavil-
lon ved skolen ved ’Stævnen’. 

Skolen ved ’Stævnen’ i Ørestad Syd 
blev indviet i maj i år.

bbark

Skolebyggeri på Hannemanns allé skudt i gang

2-årigt forsøg med cykler i 
bussen
Den er god nok. De næste to år må 
du tage din cykel med i alle Movias 
almindelige busser - til gavn for sam-
menhængen i den kollektive trans-
port.

Flere cyklister og bedre sammen-
hæng til bus har mange positive ef-
fekter for både sundhed og klima. 
Derfor besluttede Movia allerede i 
slutningen af 2020 at sætte et 2-årigt 
forsøg i gang, hvor man kan tage cyk-
len med i alle Movias almindelige bus-
ser. Nu skydes forsøget i gang som et 
led i indsatsen for at styrke sammen-
hængen i den kollektive transport, og 
imødekomme de mange kunder, som 
særligt det seneste år er hoppet på 
cyklen. 

- Hos Movia vil vi gerne have, at 
bussen er attraktiv at bruge. Vi ved, 
at flere bruger cyklen mere end før 
covid-19. Nu åbner vi for cykler i alle 
busserne, så vi kan tilbyde en bedre 
service og mere sammenhæng til vo-
res kunder, siger Kirsten Jensen, be-
styrelsesformand for Movia og borg-
mester i Hillerød.

FAKTA

• I Movias busser koster en cykelbillet 
til 8 zoner 14 kr. Det er gratis at tage 
cyklen med i Movias havnebusser. 
• Der er plads til to cykler, to barne-
vogne eller kørestole i Movias bus-
ser. Cykler må generelt medtages i 
busserne undtagen i myldretiden og 
undtagen om natten i weekenden i 
Hovedstadsområdet.  
• Buschaufføren afgør, om der er plads 
i bussen til din cykel.

Movia genindfører 
kontanter 
I foråret 2020 indstillede Movia al 
betaling med kontanter i busser og 
flextrafik som led i håndteringen af 
COVID-19-epidemien. 

Beslutningen blev taget for at und-
gå unødig smitterisiko ved kontakt 
mellem chauffører og kunder. Fra 1. 
september, når alle restriktioner i den 
kollektive transport ophæves, forven-
ter Movia at genindføre kontant beta-
ling kontant i busser og flextrafik.  

- Som det er udmeldingen nu, kan 
vi fra 1. september byde velkommen 
i vores busser, lokaltoge og flextrafik 
uden restriktioner. Det er en festdag 
for os i Movia, og jo også en milepæl 
i pandemien.

Der må gerne være forskel
Flere beboere har indklaget Køben-
havns Kommune og By & Havn for 
forskelsbehandling mellem beboere i 
Ørestad og resten af København.

Københavns Byret har frikendt Kø-
benhavns Kommune og By & Havn for 
at fastholde en parkeringslicens, der 
er højere end i resten af byen.

Det centrale argument er, at By & 
Havns parkeringsselskab ifølge lov-
givningen er en privat virksomhed, 
som må fastsætte priserne efter mar-
kedsvilkår.

- Det er diskrimination af beboere i 
Ørestad, at man skal betale tre gange 
så meget for sin beboerparkeringsli-
cens, siger Jakob Næsager (K), med-
lem af Teknik- og Miljøudvalget.
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Er et firma som tilbyder dig eller en der står dig nær praktisk hjælp i 
hjemmet, haven eller ude af huset.  

Personlig støtte ved lægebesøg, samtaler eller behandlinger, naturligvis med 
værdighed, omsorg og gensidig respekt. 

 

 
Mange års professionel og menneskelig erfaring.  

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.  
 

     
 

 
V/ Anette Bruun 
Mobil: +45 51 90 23 28 
CVR.nr. 40720979 
Mail: kontakt@digogdintid.dk  
Hjemmeside: www.digogdintid.dk   
 

BEMÆRK! Jeg tager alle nødvendige forholdsregler i forhold til Covid-19 

500 års hollænderkultur på Amager 
1521-2021

Foto: Museum Amager.

Museum Amager markerer jubilæet 
med en stor udstilling og en flot jubi-
læumsbog. 

Selvom Dragør Kommune corona-
udskyder fejringen af 500-året for 
den hollandske indvandring til 2022, 
åbner Amagermuseet en ny udstilling 
om hollænderbyen og dens indbyg-
gere.

Det er en fascinerende historie om 

de hollandske bønder, som fik køben-
havnerne til at spise grøntsager og 
som skabte et velstående og respek-
teret parallelsamfund på Amager. 

Store Magleby var i århundreder en 
selvstyrende landsby med egne love, 
traditioner og sprog. Hollænderbøn-
dernes markante egnsdragt fremhæ-
vede deres velstand. Til amagerdrag-
ten hørte metervis af dyre tekstiler, 
smykker og tørklæder importeret fra 
Sydeuropa.

I det 20. århundrede sygnede hol-

lænderkulturen hen. Sundbyerne og 
Tårnby blev omlagt til boligkvarterer 
og med lufthavnens konstante vokse-
værk, blev de før så frodige kålmarker 
til asfalterede landingsbaner.

Sporene findes endnu

Men i Dragør Kommune er der fortsat 
spor efter den gamle lokalidentitet. 

Den nye udstilling på Amagermu-
seet fortæller historien om indvan-
dringen og sætter fokus på amager-
dragtens kulturhistorie ved hjælp af 
moderne informationsteknologi. Den 
viser også, hvordan urbanisering har 
lagt hollænderkulturen i graven. 

I forbindelse med udstillingen udgi-
ver museet jubilæumsbogen Amager. 
500 års hollænderkultur. Bogen er rigt 
illustreret, og blandt bidragsyderne er 
professor Poul Duedahl, lektor Seba-
stian Olden-Jørgensen og museums-
leder Søren Mentz.

tsp

Det var hollændernes skyld - det med grøntsagerne

Interiør fra Museum Amagers nye 
udstilling om hollænderkulturen på 

Amager.

Museum Amager udgiver i 
anledning af 500-året for 

indvandring af hollændere 
til Amager bogen Amager. 

500 års Amagerkultur. 

Udstillingen på Museum Amager indeholder mange forskellige effekter, der 
beskriver de 500 års historie.

Nye målere i Lufthavnen 
skal give øget viden om 
ultrafine partikler
Københavns Lufthavn (CPH) har i man-
ge år arbejdet målrettet med løbende 
at måle luftkvaliteten i og omkring 
lufthavnen for at forbedre forholdene 
for ansatte og naboer. Som led i det 
arbejde opsætter CPH nye målere, der 
skal give mere viden om indholdet af 
black carbon i partiklerne.

- Vores nye målere kan bidrage med 
ny, vigtig viden om indholdet i bl.a. de 
ultrafine partikler, vi måler i lufthav-
nen, siger Inger Seeberg, Chef for Su-
stainability Services.

De nye målere skal sættes op i løbet 
af sommeren.

Arbejdsmiljøet er fortsat i fokus 

3F i Kastrup har projektet Clean Air 
sammen med Dansk Metal afdeling 16 

og securityfolkene i VSL, og de arbej-
der tæt sammen med CPH om luftkva-
litetsprogrammet.

- Vi har i ti år samarbejdet om at 
forbedre luftkvaliteten for de ansatte 
på forpladsen ved flyene. Med de nye 
black carbon målere får vi større viden 
om, hvor skadelige de ultrafine partik-
ler kan være - en viden vi skal bruge 
til at gøre vores indsats endnu stær-
kere, påpeger faglig sekretær hos 3F i 
Kastrup, Lars Brogaard.

Allerede i 2030 vil CPH have eli-
mineret CO2 udledningerne fra selve 
driften af lufthavnen. Det vil fx betyde 
at alle køretøjer i lufthavnen vil være 
el-køretøjer eller lign., som ikke påvir-
ker luftkvaliteten – hverken for vores 
medarbejdere i lufthavnen eller vores 
naboer.

Senest i 2050 skal hele lufthavnen 
inklusive flyene være fri for CO2 ud-
ledning.
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Læsehesten

Rosendrømmeland

Jeg tager glasset med stærk kaffe, 
varm mælk og en anelse sukker i 
hånden og træder ud ad døren. Sol 
– varme – solsortefløjt, åh, jeg ven-
der ansigtet mod solen og lader den 
skinne på huden, varme kroppen, 
tager en dyb indånding. Jeg lever. 
Så tager jeg morgenturen, forbi alle 
roserne for at kigge efter farlig gul 
farve med brune pletter på bladene, 
bladlus-angreb på knopperne, krøl-
lede blade m.m., der er masser at 
kigge efter og passe på, når man 
har roser. Det er lidt ligesom at have 
børn. Man skal også huske at tale 
med dem. Men begge dele er der 
jo skrevet bøger om, så jeg vil nøjes 
med at sende mine tanker på denne 
min vandring til en af de seneste bø-
ger, jeg har læst. 

Jeg blev betaget. Den er fan-
tastisk. Jeg oplevede den som en 
blanding af Wohlleben, bl. a. ’Træ-
ernes hemmelige liv’, Murakami, ’bl. 
a. 1Q84’ og Lone Frank, ’Mit smukke 
genom’ m.m. Hvordan synes du det 
lyder? Altså noget plantekommu-
nikation iblandet det magiske, det 
såkaldt overnaturlige -  som når et 
menneske smelter sammen med 
naturen og opnår en metafysisk 
tilstand - iblandet præcise viden-
skabelige fakta om - i denne sam-
menhæng - relevante emner og 
genstande.  Det er kort sagt en bog 
der dufter af muld og parfume og 
giver dine drømme et skær af ’Tryl-
lefløjten’.

Hvis du har læst bogen, har du 
måske allerede gættet, hvilken bog, 
jeg mener. Hvis du ikke har læst den, 
vil jeg bare sige, at du har noget til 
gode. Hvis du gættede på ’Rosarium’ 
af Charlotte Weitze, gættede du rig-
tigt. 

Glasset er tomt og i min lomme 
ligger der små, gule blade med 
brune pletter. De skal fjernes med 
det samme ellers smitter de, har jeg 
læst. Men roser er lige så forskellige 
som mennesker – de får ikke alle 
den samme sygdom og selv om de 
bliver behandlet nogenlunde ens, 
udvikler de sig alle sammen forskel-
ligt. Men resultatet er smukt under 
alle omstændigheder med store og 
små duftende roser fra nu og lang 
tid fremover. Det er sommer.

En Læsehest som  
Stig Løvenkrands  

ser den.

Anmeldelse af Else Andersen
 

Sjov, chokerende og kort novel-
lesamling om en mor, der hak-
ker og der hakkes igen på. 

Om et hus, der ikke har for-
tjent at blive solgt. Om en fodfe-
tischists og en blå sko, om to søstre 
hvoraf den ene altid kommer for sent 
og hvis parfume hedder ‘Sans Temps’ 
(uden tid). 

Om en dværgkrokodille, der hed-
der Kruse, som æder lille Peters 
kanin. Om en død lille drengs drage. 
Om Sylvia som måske, måske ikke er 
Sylvia.

Om den rige kineser Kim, som slår 

håret ud og spørger: ‘Hvor meget 
var det så, du ville låne?’ – og til 
sidst et hyggeligt gensyn med en 
afdød skolekammerat.  

En virkelig anderledes novel-
lesamling hvor man tænker, ‘hvad 

sker der’ – og ja, det kan man kun 
gisne om. 

Læs selv - god underholdning til en 
varm dag, hvor tiden bare flyder. 

‘Spejlvendt’  
Forfatter Anne Klein  

86 sider,
Forfatterforlaget Attika 2019.ISBN 

987-87-7528-9349 

Surrealistisk realisme

Kollektivromanen Lukketid 
tager sit afsæt i H&M I Køben-
havn, men kan nok sammen-
lignes med masser af magasi-
ners dameafdelinger

Anmeldelse af Bitte Christensen.

Tiden nærmer sig jul, mere eksakt en 
uge før juleaften og samtidig nærmer 
butikkens lukketid sig hastigt. Køen 
er lang foran prøverummene og kun-
derne lider med varmen i deres på-
klædningt til årstiden, samt det for en 
dels vedkommende alsidige udvalg af 
prøvegenstande. 

En ekstra belastning er for nogle 
det højtlydende udvalg af julemuzak, 
der strømmer ud af højtaleren.

Lukketid beskriver 11 kvinder af 
meget forskellig fremtoning. Der er 
unge piger med hang til raffineret un-
dertøj, da et job som stripteasedanser 
er i sigte. En asiatisk ungmø, der netop 
er ankommet med fly.

Mere modne damer, der skal have 
suppleret eller reguleret størrelsen 

på deres bikinier før juleturen går 
sydpå, for ikke at glemme den 

obligatoriske julegave til div. 
familiemedlemmer. Ja, faktisk 
alle forskellige slags købekrav 
som forventninger til den fore-

stående højtid. 
Der er dog også en enkelt mand, 

der har sneget sig med ind i køen. Men 
det skyldes ikke just at være behovet 
for at supplere sin garderobe i denne 
omgang.

Køen snegler sig som sædvanligt 
fremad, specielt når man er i tids-
nød; og det fremkalder både irritation 
og utålmodig trippen i geledderne. 
Nogle lader sig påvirke af diverse lyd 
og dunst udslip, andre tænker tanker 
om den, de har for- og bagvedstående 
i køen; nogle slår endog en lille pas-
siar af ...

Romanen følger også kvinderne 
jule- og nytårsdag/-aften. Begiven-
heder, der lægges meget energi og 
følelser i og hvor alt skal være perfekt 
- men lykkes det - ja måske.

Forfatteren 
Christine Bojsen Træder har siden 
2014 skrevet digte og noveller, 
senest også sangtekster. ‘Lukketid’ er 
hendes første roman.

Forlaget er Brændpunkt.

Ind i stormagasinets dameafdeling

‘Udgang’ er tre personers reaktion 
på at være fanget i en elevator med 
et længerevarende nedbrud. Og 
refleksioner om barndommens ube-
kymrede lethed og om at leve med 
sine livsvilkår som voksen

Anmeldelse af Bitte Christensen

Forfatteren Hanne Mølgaard er ud-
dannet lægesekretær og har i flere 
år arbejdet på et psykiatrisk hospital. 
Romanen ‘Udgang’ er en autofiktiv 
fortælling inspireret af dette arbejde, 
men også hændelser fra det virkelige 
liv.

Hanne Mølgaard er vokset op i ro-
lige og trygge omgivelser uden større 
afvigelser; men er i sit voksenliv fasci-
neret af menneskets skyggesider.

Dagen er kommet, hvor det bliver 
muligt i det psykiatriske system at 
overvære en elektrochokbehandling; 
forventningen er en forestilling som i 
filmen ‘Gøgereden’. Dette var dog ikke 
tilfældet, men efter 4. patientbehand-
ling havde vores forfatter dog fået nok 
og skyndte sig ud til nærmeste eleva-
tor, hvor diverse knapper blev forsøgt 

aktiveret. Det lykkedes at være på vej 
ned - men kort efter gav det et bump 
og alt stod stille, dørene nægtede at 
åbne sig.

Ved nærmere eftersyn konstateres, 
at der var to andre personer i eleva-
torkabinen, en yngre kvinde og en 
ung fyr, der sad på gulvet og skulede 
olmt ved synet af Hanne Mølgaards 
uniform, der jo tydeligt signalerede 
ansættelse i systemet.

For at afværge panik prøver H.M. 
at spørge ind til de 2 ’medrejsende’ - 
men kan ikke tyde, om de er bekendte. 
Pigen, Ranva giver efter et øjebliks tø-
ven slip på sin betænkelighed og slip-
per en lavine af ord og oplevelser ud. 
Udtrykker, at barndommen har været 
som en ’perlekæde af luftige lamme-
skyer’ og mener, hun dengang satte 
sine forældre op på en piedestal. 

- Min mor var en fucking luder, ud-
bryder den tavse unge mand vredt, 
men lader så Ranva fortsætte.

Hun erindrer sin afdøde farmor som 
det blideste menneske og mindes i 

mange år 
h e n d e s 
duft af 
c r e m e . 
S å d a n 
vælter 
m i n -
d e r n e 
ud af 
R a n -
v a , 
d o g 
f o r -
svinder de 
‘lyserøde erindringer’, efterhån-
den som ungdommen indfinder sig og 
udnyttelse og svigt bliver gentagne 
begivenheder for den uforberedte, 
naive pige.

Tidsfornemmelsen er diffus ... men 
pludselig kører elevatoren opad med 
et ryk ....

Udgang af Hanne Mølgaard
Udgivet af forlaget Brændpunkt.

Fanget i en elevator med et 
længerevarende nedbrud
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Et tidligere studie viste, at 25-30 
procent af den haltid, som for-
eningerne havde booket, ikke blev 
benyttet

Af Terkel Spangsbo

Der er opsat 13 kameraer i Tårnby i 
forskellige kultur- og fritidsfaciliteter, 
der kan måle den akti vitet, der fore-
går eller i lige så høj grad ikke foregår 
i eksempelvis badmintonhallen eller 
gymnastiksalen.

Det har været op til halpersonale at 
vurdere, om foreningerne bruger den 
haltid, de har søgt om og fået bevilget 
for en sæson ad gangen. Klubberne 
har sat pris på at søge lidt i overkanten 
i begyndelsen af en sæson for at sikre, 
at der var haltider nok, hvis der kom 

flere medlemmer og samtidig gav det 
en fleksibilitet overfor medlemmerne, 
at de i givet fald ’lige kunne smutte 
ned og spille lidt ekstra’.

I 2017 lavede Idrættens Analyse-
institut i samarbejde med Syddansk 
Universitet og Lokale og Anlægsfon-
den den landsdækkende undersøgel-
se ’Fremtidens idrætsfaciliteter’, og 
projektet viste blandt andet, at 25-30 
procent af den haltid, som forenin-
gerne bookede, ikke blev benyttet. 
Men med kameraerne har man fået en 
bedre dialog med foreningerne og op-
timeret udnyttelsen af faciliteterne.

Sådan foregår målingen

Kort fortalt handler det for kommunen 
om at øge udnyttelsen af de facilite-

ter, som bliver booket af eksempelvis 
foreninger og blandt andet give plads 
til ’ikke foreningsbundet-aktivitet’, 
altså at borgere kunne booke tid og 
selv dyrke eksempel lidt badminton 
med familie eller venner.

At det ikke er uproblematisk, vidner 
forårets diskussion mellem Nøragers-
minde Badminton Klub og forvaltnin-
gen på Tårnby Rådhus om.

Aktivitetsregistreringerne foregår 
ved, at kameraet tager et billede og 
tæller det antal personer, der er i ek-
sempelvis gymnastikhallen. Straks 
efter bliver fotoet anonymiseret ved 
sløring, så ingen personer kan identi-
ficeres.

Kameraet måler på den måde, hvor 
mange personer der er til stede i ek-

sempelvis en hal på et givent tids-
punkt. Målingerne sættes normalt til 
at ske hvert kvarter i faciliteternes 
normale åbningstider på alle ugens 
dage.

Derudover kan kommunerne bruge 
kameradata til at optimere på drifts-
omkostninger såsom personale i fa-
ciliteterne, rengøring samt lys og op-
varmning.

Tårnby Bladet har bedt kultur- og 
fritidschef Jens  Nordentoft Laurid-
sen om at kommentere ovenstående 
artikel ud fra spørgsmål redaktionen 
har mailet til ham

Af Terkel Spangsbo

Er der så meget tryk på (overvejende) 
idrætsfaciliteterne, at det er 
nødvendigt at finde ledige haltider?

- Ja, det er der. Det handler dels om 
at finde ledige tider, dels om at fordele 
eksisterende tider så godt som muligt 
i forhold til foreninger, aftenskoler, 
skoler og selvorganiseret idræt.  Ak-
tivitetsregistreringen blev besluttet i 
kølvandet på IDAN-rapporten ’Idræt-
ten i Tårnby Kommune’. Se vedhæf-
tede sagsfremstilling.

 
Er der et politisk ønske om øget 
brugeradgang udenom foreningerne.

- Ja, det har der været gennem flere 
år. Både udtrykt i Folkeoplysningsud-
valget og af Kommunalbestyrelsen. 

Se eksempelvis Folkeoplysningspo-
litikken side 5 (på kommunens hjem-
meside):

’Tårnby Kommune vil: Priori-
tere mulighed for at dyrke selv-
organiseret idræt. 

Derfor: Skal der være tid i re-
levante haller og anlæg til bor-
gernes benyttelse. Denne tid 
skal etableres i samarbejde med 
foreningerne. 

Samtidig skal mulighederne 
for borgernes selvorganiserede 
idræt i parker, på Kalvebod Fæl-
led, i nærmiljøet/lokalområdet 
og ved kommunens kyster for-
bedres. 

Tårnby Kommune vil: Sikre et 
mangfoldigt folkeoplysnings-

miljø, der rummer gode facilite-
ter og vilkår for både foreninger, 
aftenskoler og selvorganiserede 
aktiviteter.

Derfor: Er der fokus på optimal 
udnyttelse af lokaler og anlæg, 
så flest mulige fritidstilbud sik-
res. Anvendelsen af bookingsy-
stemet optimeres i samarbejde 
med foreningerne...’

 
Hvordan vil resultaterne blive 
behandlet efterfølgende og hvornår?

- Corona-året med megen nedluk-
ning har resulteret i, at der ikke findes 
et ordentligt talmateriale.

Når der er et materiale, vil det ty-
pisk blive brugt i forbindelse med ind-
stillinger til Folkeoplysningsudvalget 
om fordeling af tider.

13 kameraer holder øje med anlæg og baner

Svar på forventede spørgsmål

Her sættes  
kameraerne op: 
Amagerhallen, Amagerhallen 1. 
sal, Travbanehallen, Skelgårdshal-
len, Vestamagerhallen, Kastrup 
Gymnastikhal og Kastrup Skøjte-
hal

Klubberne, som spiller kampe 
og træner i disse haller, er orien-
teret ligesom skoler, der bruger 
hallerne også er det. Desuden er 
der skilte alle steder.

Hvert kamera koster 1.240 kr. 
om året i drift. Der er i alt opsat 13 
kameraer. Optælling af brugen på 
anlæggene er i et 2-årigt projekt 
lavet i samarbejde med Lokale og 
Anlægsfonden og udløber med 
udgangen af dette år. 

Fritidskonference
Tårnby Kommune inviterer i samar-
bejde med DGI Storkøbenhavn til 
idrætskonference fredag den 10. 
september 2021. 

Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu og glæd jer til en eftermiddag 
med blandt andet spændende op-
læg om børn og unge i forenings-
livet og engagerende workshops.

Konferencen foregår fra  
kl. 15- 20 på den Blå Planet. Vi 
opfordrer alle typer foreninger, 
både idræts- og fritidsforeninger 
til at sende 2-3 medlemmer afsted 
til konferencen.

Slæbestedet i Kastrup Gamle Lyst-
bådehavn bliver udskiftet til både 
glæde og ærgelse

Havnefoged Mikkel L. Pejtersen har 
meddelt, at det rådne og hullede slæ-
bested i Kastrup Gamle Havn endelig 
bliver udskiftet. Det er mange glade for, 
men mange ærger sig over timingen. 

Coronarestriktionerne er endelig 
blevet lempet og idrætsklubber kan 
endelig  samles igen, men udskift-
ningen af slæbestedet  er planlagt til 
eftersommeren, hvilket tvinger de fire 
bådklubber, der bruger slæbestedet, 
på land. 

De er afhængige af pontoner og 
slæbested, men desværre kan der ikke 

findes alternativ placering i Kastrup 
Gamle Havn i mellemtiden. 

Slæbestedet og broen ved Kastrup 
Kajakklub er desværre for lille til Øre-
sunds Ældreroeres og Roklubben Øre-
sunds både på 12 meter. 

Samtidigt vil der opstå et værre 
kaos, når klubbernes skemaer over-
lapper.

Kastrup Søspejder, Røse Kajakklub, 
Øresunds Ældreroere og Roklubben 
Øresund kæmper for at få gang i klub-

livet efter nedlukningerne, men man-
ge medlemmer er væk i sommerferien 
og nu bliver de landbundne indtil de-
res vanlige slæbested er færdiggjort. 

Klubberne har spurgt entreprenø-
ren CG Jensen, om han kan udskyde 
arbejdet til november, da det vil være 
udenfor ro- og sejlsæsonen.

PB
Udskiftning af slæbested
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24.4—8.8—2021
ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN

FRI  
ENTRÉ

Træ på Kastrupfortet 
juli 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at gå til i december og januarNoget at gå til i december og januar

Så blev det sommer på

Efter en vellykket 
sankthansaften lægger 
Kulturzonen nu an til sommeren

Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub.
Sankthansaften blev en nærmest sym-
bolsk genåbning af Kulturzonen. Selv om 
musikskolen har været i gang med fysisk 
undervisning siden april og kulturhuset 
også har haft åbent for bookinger fra for-
eninger og borgere, blev sankthansaften 
det første større arrangement i kulturhu-
set i meget lang tid.

Sankthansaften er et af Kulturzonens 
signaturarrangementer, og i år var der 
sat ekstra sejl til med duoen Trolle og 
Tormod, som lavede en fantastisk bør-
nefest, og Alberte Winding Band, som 
spillede sig ind i både børns og voksnes 
hjerter med elskede sange som Jeg går 
og hedder Frede, Op til dig og natur-
ligvis Lyse nætter, som den ultimative 
sommer-kærlighedssang.

Borgmester Allan A. Andersen holdt 
årets båltale. Den røde tråd var fælles-
skab og håbet om bedre tider for os alle 

sammen. Tårnby Musikskoles kor, Nord-
lys, under ledelse af Trygve Dreijer sang 
for på midsommervisen.

På festpladsen måtte der pga. corona-
restriktionerne kun være 500 mennesker 
og pladserne blev hurtigt fyldt op, så en 
del måtte opleve musikken og bålet uden 
for hegnet. Forhåbentlig kan vi lukke alle 
ind til næste år. 

Musikskolen er lukket ned for somme-
ren, men kulturhuset holder traditionen 

tro sommeraktiviteter for kommunens 
børn og unge i uge 27, hvorefter hele 
stedet holder sommerlukket en lille må-
neds tid.

Programmet for sommeraktiviteterne 
kan ses på www.us.taarnby.dk

Kulturzonen vender tilbage med nye ak-
tiviteter i musikskolen og kulturhusar-
rangementer til august. 

Sankt Hans på Kulturzonen. Trolle og Tormod fik med deres gakkede sange og helt 
utrolige energi fyret godt op under både børn og voksne

Sankt Hans på Kulturzonen. Traditionen Sankt Hans på Kulturzonen. Traditionen 
tro blev der sunget midsommervisen, tro blev der sunget midsommervisen, 
mens bålet blev tændt.mens bålet blev tændt.
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Træ på Kastrupfortet 
juli 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at opleve i juliNoget at opleve i juli

Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek har nu normale åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag kl. 8-20 
Lørdag-søndag kl. 9-16

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-14

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

Ved arrangementer, som afvikles i samarbejde med 
AOF, reserveres billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk

Sommer på biblioteket
Tårnby Kommunebiblioteker. Se også 
bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Velkommen på biblioteket 
Nu kan du besøge biblioteket uden coronapas, og du 
behøver ikke længere at bruge mundbind. Vi stadig skal 
passe på hinanden og derfor fortsat holde afstand.

Det sker på biblioteket i juli måned
Hold dig orienteret om tilmelding og afholdelse af ar-
rangementer på bibliotekets hjemmeside under ”Det 
sker”: www.taarnbybib.dk/arrangementer

Arrangementer:

Cirkusskole 
Cirkus Aroma er cy-
kelkomik, magi, ild og 
flyvende tallerkner. Og 
du er inviteret med. 

Cirkus Aromas 2 fan-
tastiske artister leverer 
en sjov og gysende 
forestilling på scenen 
foran Hovedbiblioteket.  
Du kan bl.a. opleve 
en meter-høj et-hjulet 
cykel, tempojonglering 
med & uden ild, brand-

varm ild-hula, trylleri samt alt umuligt andet & meget 
mere. Efter forestillingen, er du inviteret til at udfolde 
dig på CirkusLegepladsen med sjove cykler, stylter, li-
ner, jonglering, hulahop og meget andet. Forestillingen 
og cirkuslegepladsen anbefales for børn i alderen fra 3 
år og op. Medbring gerne madpakke, drikkevarer og et 
tæppe, så I kan holde picnic i græsset undervejs.   
Torsdag 1. juli kl. 10–14. Scenen foran Tårnby Hoved-
bibliotek. Fri adgang.

Juridisk førstehjælp
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos ad-
vokatvagten på Tårnby Hovedbibliotek mellem kl. 17 og 
18 den første torsdag i hver måned.

Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men 
du kan få gode råd om din problemstilling og en hurtig 
juridisk vurdering af din situation på stedet. Du skal 
møde personligt op og medbringe alle relevante papirer 
om din sag. Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et 
nummer i køen.
Torsdag 1. juli kl. 17–18. Tårnby Hovedbibliotek .Gratis

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - 
workshop for voksne
Synes du, det er sjovt at arbejde med papir og karton? 
Så kom og udlev din kreativitet eller bliv inspireret til 
at lave mobiler, gavemærker, kort, bordpynt m.m. til 
dig selv eller til en lille værtindegave. Vi har materialer, 
værktøj og stansemaskine, så du kan fremstille ting, 
der vil imponere. Større børn ifølge voksen.
Mandag 5. juli kl. 15.30-18.30. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.

Sommersang under sejlet – fællessang
Ved klaveret sidder Marianne 
Kragh, kendt fra bibliotekets 
sangeftermiddage. Vi synger 
sammen en times tid. 

Biblioteket stiller sangbøger 
til rådighed. I tilfælde af meget 
dårligt vejr aflyses arrange-
mentet.
Mandage 12., 19. og 26. juli kl. 
16–17.15. Scenen foran Tårnby 
Hovedbibliotek. Gratis tilmel-
ding via AOF. 

Åbent tegne- og maleværksted
Tegner du eller maler du akvarel, olie eller acryl? 
I maleværkstedet er du velkommen, uanset om du er 
nybegynder eller godt i gang med at tegne eller male. 
Her er plads til alle og mulighed for at få inspiration og 
dele sin hobby med andre.

Medbring selv papir, farve og pensler, og biblioteket 
sørger for bøger med inspiration.
Onsdag 14. juli kl. 10-13. Tårnby Hovedbibliotek. Fri 
adgang uden billetter

Læs med og bliv klogere - hver måned
I vores faglitterære læsefællesskab læser vi hver må-
ned om et nyt emne, og i denne måned er vi lutter 
øren, for det handler nemlig om musik. 

Hører du efter?
Flere gange vender denne måneds tænkepauseforfat-
ter, musikforsker Steen Kaargaard Nielsen fra Aarhus 
Universitet, tilbage til sin sammenligning mellem vand 
om musik: Musik er som vand, skriver han, lige ved 
hånden, livgivende, nødvendig og uanset hvordan vi 
’bruger’ musikken, så bliver vi på en eller anden måde, 
alle sammen berørt af de musikalske vanddråber. Men 
hvad sker der med os og med musikken, når den bare 
agerer baggrundstapet. 

Sæt musikken på pause!
Det er både hans og vores agenda i denne måned: Sæt 
musikken på pause for en lille bitte stund og læs med 
om, hvad den gør ved os, musikken. Måske endda uden 
’forstyrrende’ baggrundsmuzak selvom det undervejs 
er svært ikke lige at holde en pause fra læsningen og 
skrue op for musikken, for vi kommer vidt omkring me-
get forskelligt musik, som man får lyst til at lytte med 

på. Inklusiv musik uden lyd…
Du kan følge med i månedens 

emne og bøger via bibliotekets 
nyhedsbrev og på Tårnby Kom-
munebibliotekers hjemmeside 
taarnbybib.dk/fagbog

Vil du læse, lytte og tænke 
med, så find musik i alle former 
på biblioteket - eller online på 
eReolen.

Tidsskriftet Glemmer Du nr. 3 juli / 
august 2021  
Stuefugle - Erindring om en hobby
Foreningslivet i Tårnby er og har været rigt og meget 
varieret. I dette nummer af Glemmer Du er det forenin-
gen om stuefugle, der er i fokus.
For Preben Lüchow Poulsen startede det hele med hans 

fars interesse for fugle fra før Anden Verdenskrig. Da 
Preben var barn, blev han tidligt taget med, når fuglene 
skulle passes, eller hans far ville se en fugleudstilling. 

Interessen fortsatte, og 
det er blevet til mange 
oplevelser i foreningen 
Amager Stuekultur 
Forening og andre fug-
leforeninger. 

Musikforsker Steen Kaargaard 
Nielsen. Foto: Poul Ib Henriksen

Foto: Tårnby Stads- og 
Lokalarkiv, B9554 - 
beskåret

Tre Tårnby Kunstnere på Dragør 
Kunstfestival
De tre Tårnby kunstnere har hvert deres 
stil område.
Stina Westermann deltager med sine mangfoldige 
tegninger, som dækker fra croquis til abstrakt, men 
det ses tydeligt, at Stina oftest tegner menneskekrop-
pen. 

Susanne Kofod maler – og skifter imellem olie og 
akryl; motiverne er oftest abstrakte landskaber. 

Stig Løvenkrands holder af keramiske skulpturer i 
stentøj; han laver ofte en læsehest.

Det er i hovedtræk, hvad de enkelte oftest arbejder 
med, men der er jo altid en stemning, en oplevelse, 
inspiration eller en sindstilstand, der kan føre kunst-
neren andre veje, så ingen regler uden undtagelser i 
deres kunstverden. Besøg dem og se nærmere.

Kunstnerne vil gladeligt gerne give kunsttips og 
-tricks til de besøgende på Dragør Havn. Faktisk vil 
Dragør Kunstfestival i år have 37 deltagende kunst-
nere; Der iblandt de nævnte 3 fra Tårnby. 
Dragør Havn, 10. og 11. juli 2021

Foto Collage af Stina, Susanne, Stig værker 2021

Udstillingscentret Ved Diget Udstillingscentret Ved Diget 
er åben igen hver søndag kl. er åben igen hver søndag kl. 
13 - 16. 13 - 16. 
Grupper efter aftale på mail: Grupper efter aftale på mail: 
diget26@youmail.dk diget26@youmail.dk 
Vinderen af udstillingscentrets 
konkurrence i majudgaven af Tårnby 
Bladet er nu fundet og Tobias Jørgensen 
fik brev:
- Tillykke, du blev udtrukket imellem de rigtige be-
svarelser, på den lille konkurrence om Udstillingscen-
tret ved Diget 26, der var slået op i Tårnby Bladet.

Så nu skylder vi dig en særrundvisning for 4 perso-
ner med kaffe, the, kage mv.

Du er velkommen til selv at foreslå nogle dage el-
ler tidspunkter der passer dig/jer.

Så prøver vi om vi kan matche dine ønsker.

Venlig hilsen 
Daglig leder af  Udstillingscenteret ved Diget 26, 
Stig Løvenkrands
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Træ på Kastrupfortet 
juli 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at lytte til i juli... og bruge meget længereNoget at lytte til i juli... og bruge meget længere

Sommerjazz på 
biblioteket
Copenhagen Jazz Festival kommer til byen 
Fra den 4. til den 11. juli kan du nyde lækkert swingen-
de jazz på Scenen foran Tårnby Hovedbibliotek. Gratis 
billetter på www.taarnbybib.dk

Hovedparten af programmet er arrangeret i samar-
bejde med bassist og lokal musikalsk iværksætter Ri-
chard Andersson. Koncerterne er en del af det officielle 
program for Copenhagen Jazz Festival. I tilfælde af 
dårligt vejr foregår koncerterne indendørs.

Gunde/Andersson/Mogensen feat. Katrine 
Madsen
Katrine Madsen slog i 90’erne og 00’erne sit navn fast 
som en af Skandinaviens store jazzvokalister. Hun bak-
kes op af en supertrio bestående af  Henrik Gunde på 
klaver, Richard Andersson på bas og Anders Mogensen 
på trommer. Søndag 4. juli kl. 13

Møllehøj/Andersson/Fryland feat. Thomas 
Fryland
Den virtuose, danske trompetist Thomas Fryland er 
tilbage i selskab med Per Møllehøj på guitar, Richard 

Andersson på bas og Andreas Fryland på trommer. Man 
kan forvente en koncert med velkendte jazzstandards, 
som både byder på instrumentudfoldelse og en ube-
sværet balancegang mellem det modigt fremadskuende 
og det gode gamle.
Mandag 5. juli kl. 16

Richard Andersson Quartet
En vaskeægte 
drømmekvartet 
med cremen af 
dansk jazz. 

Kasper Tranberg 
har præget den 
danske jazzscene 
i årtier med sit 
eksplosive og 
genrebrydende 
trompetspil. Ben 
Besiakov er dansk 
jazzklavers uund-

gåelige skikkelse, som har spillet med alt fra Jesper 
Thilo til Cæcilie Nordby. Kresten Osgood er trommeiko-
net over dem alle i Danmark, som har ændret jazzsce-
nen med sit store, kreative jazzhjerte og altid groovy 
og uforudsigelige spil.
Tirsdag 6. juli kl. 16

All Swing & Bossa
Oplev jazzmusikerne Ole Schmidt på tenorsax og Jør-
gen Schaarup på guitar, når de underholder med swing, 
blues, evergreens og ikke mindst bossa nova.

I 1930’erne og 40’erne blev der komponeret en 
masse fremragende swing- og bluesmusik - melodier 
der har evergreen status.
Onsdag 7. juli kl. 16

Tårnby All Stars
Hvad gemmer sig rundt i Tårnbys villakvarterer og ha-
veforeninger? Jo, såmænd nogle af Danmarks stærke-
ste jazzmusikere – alle bosiddende i kommunen. 

Saxofonisten Søren Siegumfeldt har ledet det prisbe-
lønnede band ’String Swing’. Pianisten Peter Rosendal 
spiller med alt fra Chris Minh Doky til Six City Stompers 
og Espen Laub er en storswingende trommeslager som 
har spillet med navne som Kjeld Lauritsen og Blood 
Sweat Drum’n’Bass Big Band. 
Torsdag 8. juli kl. 16

Simon Krebs/Richard Andersson/Anders 
Mogensen
Med Anders Mogensens karakteristiske og energiske 
trommespil og Simon Krebs virtuose overskud på gui-
taren tager denne trio - sammen med Tårnbybassisten 
Richard Andersson – på en opdagelse i hinandens kom-
positioner. 
Fredag 9. juli kl. 16

Tante Andante Band
Kom og dans med Tante Andante. Kom og se en vildt 
stor kontrabas. Kom og hør jazz så det kribler og klør, 
når Tante Andante indtager scenen med sit perlehumør 
og med kufferten fuld af sange om børns liv i alverdens 
lande. Richard Andersson, alias Rabalder Helge, kom-
mer også med sin kontrabas og sit skrupskøre band, 
som giver sangene et uventet, muntert og særdeles le-
gesygt twist. Der må danses, hoppes og synges med!
Lørdag 10. juli kl. 10

Per Møllehøj & Richard Andersson feat. 
Jorge Rossy
Jorge Rossy er internationalt anerkendt som en af de 
mest indflydelsesrige trommeslagere i sin generation. 
Han har inspillet med talrige kendte jazzmusikere og 
har turneret med nogle af jazzens giganter, herunder 
Charlie Haden, Wayne Shorter, Lee Konitz, Carla Bley 
og Joe Lovano. 
Søndag 11. juli kl. 12

Foto: Kurt Pedersen, Amager FotoklubFoto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Kunstkompasset til de yngste kreative hjerner
Nyt gratis formidlingsmateriale til børn 
fyldt med kreative opgaver, som leder dem 
igennem kunstmuseets udstillinger
Nu er der godt nyt til alle de voksne som farer vild, 
når de besøger Kastrupgårdsamlingen. Kunstmuseet 
har lavet et hæfte til deres børn som ved brug af øjne 
på stilke, blyanter og farvekridt kan sørge for at finde 
en spændende rute igennem museet. Hæftet hed-
der Kunstkompasset og kan afhentes gratis i museets 
skranke, hvor man også kan låne blyanter og farve-
kridt. 

- Kunstkompasset er faktisk ikke så godt, hvis man 
gerne vil finde den lige vej igennem museet, fortæller 
museumsinspektør Kristian Rasmussen. 

- Men det er til gengæld rigtig godt til dem, som ikke 
kan lade være med at lade sig inspirere af kunsten på 
væggene, hvor det begynder at krible lidt i fingrene for 
selv at tegne og finde på – og når man har noget, man 

kan sidde og være kreativ med, så gør det ikke så me-
get, hvis man farer vild, afslutter han. 

Koen Krølle og TH Philipsens vej
I hæftet skal man bl.a. på detaljejagt iblandt museets 
værker, tegne sin egen hånd og tegne en hel vej ud 
omkring huse malet af TH. Philipsen. Undervejs giver 
Koen Krølle gode råd og tips til at løse opgaverne. 

Kunstkompasset er en del af Kastrupgårdsamlingens 
øgede fokus på børn og deres familier. Ud over Kunst-
kompasset har museet også udgivet en gratis Skulptur-
tur og afholder nu også bemandede kreative værkste-
der for børnefamilier en lørdag i starten af hver måned. 
Derudover åbner museet også kl. 11.00 i weekenderne.  

Kunstkompasset vil løbende komme i flere versioner i 
takt med at kunsten på væggene bliver skiftet ud.
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Træ på Kastrupfortet 
juli 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at se på hele sommerenNoget at se på hele sommeren

Naturpark Amager indhyllet i spindemøl
Måske har du allerede set, hvordan buske 
og træer den seneste tid har været spundet 
ind i et tæt hvidt spind. 
Det er hægspindemøllets larver, som lige nu æder sig 
store og fede og lige om lidt flakser ud i verden som 
smukke voksne møl. Hvide med sorte prikker.  

Som larver lever de særligt på tjørn og andre buske, 
som de indhyller i et tæt beskyttende spind.

Nærbillede af voksent spindemøl. Foto: Entomart

Træer og får indhyllet i spindemøl. Træer og får indhyllet i spindemøl. 
Foto: Naturpark AmagerFoto: Naturpark Amager

Den Blå Base 
i Kastrup 
Lystbådehavn...
... drives af Tårnby Naturskole og har 
aktiviteter ved Kastrup Havn og strand 
Den Blå Base er en hav-naturskole. Hver dag arran-
geres forskellige aktiviteter, hvor alle kan være med:
• Vi fisker med rejehov og waders for at undersøge 
livet på det lave vand,
• Vi fanger krabber
• Vi bruger vandkikkert

Som en del af den Blå Base har vi også et kigge- 
og rørebassin i Kastrup Havn. Her kan du altid se et 
udvalg af krabber og interessante fisk. 
I sommerhalvåret bemandes Blå Base af studenter-
medhjælpere i weekender og i hele skolesommerfe-
rien frem til 8. august. Fra kl. 10-14. Alle aktiviteter 
er gratis.

Høballade - Når biologi, arkitektur, kunst, dans og naturpleje mødes
Tårnby Naturskole har i samarbejde 
med Kastrupgårdsamlingen og Amager 
Skovhjælpere skabt et kulturprojekt i 
Naturpark Amager.

Af Naturvejleder Rikke Mortensen, Tårnby Naturskole
Her møder kunst og kultur sit publikum i en anderledes 
kontekst, uden for det traditionelle museumsrum som 
eksempelvis på Kastrupgårdsamlingen.

Titlen er Høballade og arrangementet er tænkt som 
en Kunst Festival, et børnekulturprojekt og en fortæl-
ling om Naturpark Amagers natur og pleje - en natur 
der er præget af åbne græsdominerende arealer. Græs 
der ædes af får, kvæg og heste, græs der brændes af 
og græs der slås af maskiner og med le.

I juni måned har Naturskolen og arkitekten Gitte Juul 
(www.gittejuul.dk) haft besøg af 4. årgang fra Skel-
gårdsskolen.

Målet var at lave et herbarium over de planter, der 

kan få bedre vækstbetingelser, når vi slår med le. 
Når vi slår med le, fjerner vi de høje græsser; vi fjer-

ner næring og ikke mindst får vi skabt mere lys til de 
blomstrende urter. 

Udover herbariet fik eleverne også lov til at komme i 
’plantelaboratoriet’. Her fik eleverne brygget plantefar-
ver og lært at plantefarver kan ændres ved at udsætte 
dem for køkkenkemi.

Til august deltager Billedskolens elever og 4. årgang 
kommer på besøg igen. Denne gang skal de arbejde 
med at bygge høstakke, som både er til at få tørret 
høet til dyrenes vinterfodring, men også til at skabe 
små rum for udstillinger af elevernes smukke tegninger 
og herbarie-ark.

Høballaden fortsætter desuden i samarbejde med 
teatergruppen GLIMT (www.glimt.info/da/), som vil 
skabe en performance til festivalen ved at bygge en le-

geplads ud af hø, som i en time bliver forvandlet til en 
scene for nogle af de dygtigste fysiske performere, og 
som resten af tiden står klar som legeplads for børn, 
deres forældre og andre legesyge sjæle, som kan klat-
re, rulle, hoppe rundt eller bare være i en verden af hø.

Der vil være mulighed for at opleve og besøge pro-
jektet fra uge 33 og frem til slutningen af september. 
Mere herom i augustnummeret af Tårnby Bladet. Nyd 
sommeren og alle de smukke planter.

Der arbejdes med kemi fra køkkenet i plantelabo-
ratoriet.

Et eksempel på de smukke herbarie-ark som elever-
ne får lavet. Papiret er farvet med planteblæk kogt 
på græssen ‘bjerg-rørhvene’.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

Juli 2021

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.Ældre Sagen Tårnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

                    

Kontoret holder sommerferielukket fra fredag den 
25.juni og åbner igen tirsdag den 17.august.

Sorggruppen holder sommerferie indtil den 30/8, evt 
kontakt og tilmelding til ny opstart kan ske til Lissi Bak 
Pedersen på tlf 22 15 60 29.

Billard
Nu er der igen mulighed for at spille billard i Ældre  
Sagen. Henvendelse til 26 62 34 21 for at høre nær-
mere.

Vågetjenesten søger nye vågere. Henvendelse til:
Birthe Albæk, albaak.birthe@gmail.com 30 49 28 85. 
Jonna Mørch, jonnam55@hotmail.comv41 58 21 35.

IT-caféen holder sommerferie i juli.
Vi starter op igen tirsdag den 3. august kl 14-16.
Sidste dag vi har åbent i juni er tirsdag den 29.

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

Rundvisning på Amagerbakke for 65+
Vi skal på en times rundvisning, men først serveres der 
kaffe og kage. Efter rundvisningen er der 2 stk. smørre-
brød med en øl/vand.
Torsdag den 19. august 2021 kl. 14.30 
Vi mødes kl. 14:15 på 
Vindmøllevej 6, 2300 København S.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommer-
pakken, er arrangementet gratis og kun for personer 
over 65 år. 

Der er 40 pladser (min. 20 tilmeldinger)
 – først til mølle, men senest. d. 11. juli

Læs mere på hjemmesiden, hvor I også tilmelder 
jer. Søg på Rejser og Ture.

Kom og hør DR Vokalensemblet for 65+

Tirsdag den 10. august kl. 17.50
Vi mødes ved indgangen til DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13, 2300  København S. Inden 
koncerten vil der blive serveret tapas med 1 glas vin, 
1 øl eller 1 vand og derefter skal vi opleve koncerten 
”Gensyn med Danmark”
Denne aften i DR Koncerthusets Studie 2 kan du opleve 
de kendte toner sammen med en smuk buket af dansk 
kormusik, når den er allerbedst. DR Vokalensemblet og 
Carsten Seyer-Hansen har sammensat et program fuld 
af sommerlige toner og værker af danske komponister, 
som har fået klassikerstatus i det danske korrepertoire. 
Koncerten slutter ca. 20.30.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommer-
pakken er arrangementet gratis og kun for personer 
over 65 år. For at flere har mulighed for at deltage, 
kan man kun deltage i et af DR-Koncert arrangemen-
terne.
Der er 24 pladser (min. 15 tilmeldinger)
 – først til mølle, men senest den 11. juli 2021.

Mandag den 23. August kl. 17.50
Vi mødes ved indgangen til DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13, 2300  København S.
Inden koncerten vil der ved barborde blive serveret  
1 sandwich med 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand og derefter 
skal vi opleve koncerten ”Syng med DR Vokalensemblet.”
Kom og syng med, når DR Vokalensemblet inviterer 
til fællessang i DR Koncerthusets Studie 2. Dirigent og 
vært Carsten Seyer-Hansen akkompagnerer fra flyge-
let og fortæller om sangene, som er udvalgt blandt de 
mest elskede danske årstidssange. Koncerten slutter ca. 
20.30.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommer-
pakken er arrangementet gratis og kun for personer 
over 65 år. For at flere har mulighed for at deltage, 
kan man kun deltage i et af DR-Koncert arrangemen-
terne.
Der er 24 pladser (min. 15 tilmeldinger)
– først til mølle, men senest den 11. juli 2021.

Læs mere på hjemmesiden, hvor I også tilmelder 
jer. Søg på Rejser og Ture.

Et medlemskab der betaler sig!  
Meld dig ind i Ældre Sagen Tårnby nu.
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En søndag i december i 2019 havde jeg 
min første gudstjeneste i Korsvejskirken. 
Det var en speciel oplevelse at træde ind i 
den pyramideagtige kirke, som alle lægger 
mærke til, når de kører ned ad Sirgræsvej. 
En kirke, som jeg selv havde spadseret forbi 
igen og igen – betragtende den særegne 
arkitektur.
Men ved december gudstjenesten trådte jeg 
ind i det kirkerum, der siden er vokset sig 
meget på mig. Et kirkerum, som jeg i dag 
holder meget af. Et kirkerum, der med sine 
træbeklædninger og store kors udstråler 
varme, alvor og nærvær. 
Siden december 2019 er der sket meget i 
kirken. Og alligevel så lidt. Ja, der er sket 
meget fordi vi de seneste 15-16 måneder 
har gennemlevet en pandemi, der for 
altid vil være skrevet ind i historiebøgerne 
og ikke mindst skrevet ind i vores egen 
bevidsthed. Og alligevel er der sket så lidt 
fordi den selvsamme pandemi har krævet, 
at vi af hele to omgange har måtte lukke 
kirkedørene. Ja, og når de så endelig er 
blevet åbnet op igen, har det været med 

restriktioner, regler og begrænsninger. 
Begrænsninger, der har givet nærværet 
svære kår. 
Nu kigger vi alle ind i en ny tid. Ja, en 
ny fremtid, fordi vaccinerne rulles ud og 
smittetallene bliver mindre og mindre 
skræmmende. Vi har alle ventet tålmodigt – 
til tider utålmodigt – på, at en ny tid kunne 
begynde. 
Det har jeg også på et personligt plan! 
Ja, jeg har ventet på, at en ny tid kunne 
begynde i kirken. Selv om jeg har haft min 
daglige gang i kirken det seneste halvandet 
års tid, ja, så er alting alligevel nyt. Fra 
den 1. juli er jeg ikke længere vikarierende 
sognepræst, men blot sognepræst. Ja, 
blot er ment i den mest positive forstand, 
for jeg kan ikke være gladere for, at min 
arbejdstitel er blevet ét ord kortere. 
Det betyder, at jeg skal være fast præst 
i Korsvejskirken og derved være med 
til at videreføre kirkens traditioner og 
arrangementer – alt imens jeg fremover, i 
fællesskab med kollegaer og menighedsråd, 
kan være med til at skabe nye traditioner, 

gudstjenester og arrangementer. 
Alting har en tid, for alt, hvad der sker 
under himlen, er der et tidspunkt – således 
står der et sted i Biblen. Ja, en tid til at 
plante! Og det er det, vi skal nu. Vi skal 
plante nye sædekorn. Nye sædekorn, der 
kan blomstre i den jord, der er blevet gødet 
godt og grundigt her under pandemien. Og 
det glæder jeg mig til at være med til. 

Sognepræst Miriam Joensen

Alting har en tid!

Korsvejskirken har fået nyt logo
Korsvejskirkens 
nye logo er tegnet 
med udgangspunkt 
i Holger 
Jensens smukke 
stregtegning 
af kirken. 
Stregtegningen 

vil ikke forsvinde, når vi nu tager det 
nye logo i brug, men fortsat blive brugt 
som supplement, da tegningen er stærkt 
forbundet med kirkens identitet. Det nye 
logo er tegnet af Lise Skovgaard Hviid - 
oldebarn til handelsgartner Oluf Kristensen. 
Oluf Kristensen, som for nøjagtig 50 år siden 
skænkede grunden til anvendelse for den 
kommende kirke – vores Korsvejskirke. 

Aktiviteter i juli

Indsættelse af sognepræst Miriam 
Joensen
Endelig kan vi byde Miriam Joensen rigtigt 
velkommen her i Korsvejskirken og vi ønsker 
et stort tillykke med præstestillingen i 
Korsvejskirken. Vi er overbevist om, at vores 
kirke er i trygge hænder hos Miriam. Hun 
har mange fine visioner for fremtiden med 

respekt for vores hus, kirke og menighed.
Vi har i kirken haft fornøjelsen af at arbejde 
sammen med Miriam i de sidste halvandet 
år, hvor hun har været vikarierende præst. I 
den tid har hun spredt glæde og positivitet. 
Og derfor kan vi med sindsro sige, at vi 
glæder os til tiden fremover med Miriam. 
Hun glæder sig selv til at blive fastansat 
i Korsvejskirken, og til at være med til at 
engagere sig i kirken og til at støtte op 
om de nye såvel som de gamle traditioner. 
Miriam bliver indsat i stillingen den 4. juli. 
Tilmelding til gudstjenesten er 
desværre nødvendig, da der stadig er 
afstandsrestriktioner, når vi synger.

Tilmelding via 
www.korsvejskirken.dk 
eller ved at scanne QR 
koden.

Stina Carlberg, formand 
for menighedsrådet

Søndag 4. juli kl. 10.00

Orgelkoncert med  
Lidia Książkiewicz 

I anledning af 
komponisten Leif 
Martinussens 80-
års fødselsdag 
vil den polsk-
franske 
organist Lidia 
Książkiewicz 
turnere i 
Danmark med 
musik af Leif 

Martinussen på programmet. Vi er meget 
glade for, at hun i den forbindelse også 
vil gæste Korsvejskirken, hvor hun vil give 
koncert.
Der er lagt op til en meget stor 
musikoplevelse.
Lørdag 31. juli kl. 16.00

Aktiviteter - august

Sommeraften med grill og gypsy-
jazz i Korsvejskirken - ’Rêve 
Bohème’
Sæt kryds i kalenderen den 13. august, 
når vi gentager succesen fra sidste år og 
byder velkommen til en hyggelig aften med 
sommer-grill og jazz i Korsvejskirken. 
’Rêve Bohème’– er en internationalt 

Fortsættes næste side...
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Gudstjenester
Juli     
Søndag 4. 5. s.e. trin. Luk. 5, 1- 11 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 11. 6. s.e. trin. Matt. 5, 20-26 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 18. 7. s.e. trin. Luk. 19, 1-10 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 25. 8. s.e. trin. Matt.7, 15-21 kl. 10.00 Miriam Joensen

August    
Søndag 1. 9. s.e. trin. Luk. 16, 1-9 kl. 10.00 Julie Aaboe

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen.  
Tlf. 2712 2430 • mijo@km.dk  
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.  
Mandag er fridag.

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

Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-torsdag kl.10-13 
samt torsdag kl. 15-18. 
I sommerferien er kontoret lukket fredage.

Kordegn: Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk 
Ved ønske om fremmøde på kirkekontoret 
bedes du ringe og aftale en tid.

 
Kordegnevikar: 
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk 

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg.  Tlf. 6080 6900.

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

Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og 
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse 
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest 
fredag inden kl. 12.00. 

anerkendt kvartet, som spiller ’gypsy-jazz’ 
inspirereret af Django Reinhardt, men i en 
mere moderne, udadvendt og dynamisk 
stil. Besætningen er guitar, kontrabas, 
mundharmonika og sang. Læs mere om 
bandet på https://www.reve.dk/

Alle er velkomne og sognepræst Julie Aaboe 
står for et ord på vejen. Arrangementet er 
gratis, men af hensyn til forplejning vil vi 

gerne bede om at man 
tilmelder sig til denne 
aftens arrangement. Vi 
glæder os til hyggeligt 
samvær! 
Tilmeld dig ved at 
scanne QR koden eller 
via kirkens hjemmeside.

Fredag 13. august kl. 19.00

Har du interesse for havearbejde?
Korsvejskirken har en lille have, som vi 
søger frivillige til at være med til at passe. 
Vi ønsker med haven at lære de børn, som 
kommer i kirken, hvordan man dyrker og 
passer en have og at det er muligt selv at 
producere noget af sin mad. 
Korsvejskirken er grøn kirke og haven er et 

af initiativerne 
ift. at bakke op 
om den grønne 
omstilling, 
som kloden og 
skaberværket 
har så stærkt 
brug for. 
Du behøver 
ikke have en 
masse have-
erfaring (men 
må gerne have 
det!) – blot lyst 
til at være med 

til at passe en. Vi lærer sammen, hvad der 
fungerer!
Hvis du vil høre mere: Kontakt kirkens 
sognemedhjælper Lone Madsen på mail 
lone@korsvejskirken.dk 
eller telefon 6116 5509 el. 5273 9530.

Babysalmesang:  
Nu også i Korsvejskirken
Kunne du tænke dig en helt særlig oplevelse 
sammen med dit barn, mens du er på barsel? 
Og er din baby mellem 2 og 8 måneder? 
Korsvejskirken inviterer nu til et forløb 
på 8 gange: Mandag formiddag kl. 9.45 - 
10.45 – med start den 23. august. Vi skal 
synge salmer, lege sanglege, danse, blæse 
sæbebobler, lære remser, tænde lys og lytte 
til musik. Vi bruger rekvisitter som f.eks. 
tørklæder og klokker. Vi slutter af med 
te/kaffe og en lille snak. Forløbet ledes 
af kirkens organist Ole Reuss Schmidt og 
kirkens børnemedarbejder Lone Madsen.
Har du spørgsmål? Skriv gerne til 

lone@korsvejskirken.dk eller ring 
til Lone på 6116 5509 el. 5273 9530. 

Tilmelding på www.korsvejskirken.dk eller 
ved QR koden senest den 10. august. Der er 
plads til 8 babyer på holdet.

Skal dit barn konfirmeres i 2022?
Hvis du skal 
indskrive 
dit barn til 
konfirmand-
undervisning 
med 
konfirmation 
i 2022, 
så kan du 

gøre det via en formular, som du finder 
på vores hjemmeside eller ved at scanne 
en af QR koderne. Formularen udfyldes 
med oplysninger om konfirmanden og med 
forældrenes tilsagn. Tilmelding skal ske 
inden 1. september 2021. 
Tirsdag den 7. september kl. 17.00 skyder vi 
konfirmationsforberedelsen i gang med en 
velkomstgudstjeneste for konfirmander fra 
både Kastrupgårdsskolen og Korsvejens Skole 
og deres familier.
Fra Korsvejskirken ønsker vi en rigtigt god 
sommer!

QR-kode konfirmandtilmelding: 
Korsvejens skole(tv) - Kastrupgårdsskolen(th)

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

Juli
Søn 4. 5.søndag efter trinitatis     10.00 Rosenberg
Søn 11. 6.søndag efter trinitatis     10.00 Skovhus
Søn 18. 7.søndag efter trinitatis     10.00 Nielsen
Søn 25. 8.søndag efter trinitatis     10.00 M. Hansen

August
Søn 1.  9.søndag efter trinitatis     10.00 Rosenberg

Rejser jeg, lever vi
Jeg tager chancen i år og smutter med 
familien til Spanien for at besøge mine 
forældre. Jeg gider ikke leve i frygt mere. 
Nu vil jeg holde fri for frygten. Jeg 
glæder mig til ferie. Men jeg ved også 
allerede nu, at når jeg så sidder i solen 
og ser ud over havet, glæder jeg mig også 
lidt til, at ferien er slut. Sådan har det 
altid været.

Jeg ved ikke, om I ved det, men der er 
noget som hedder sæsonbetinget affektiv 
lidelse. En vinterdepression er sådan en 
sæsonbetinget lidelse. Med glæde læste 
jeg, at man også nu kan sige at der også 
findes en sommerdepression. Det lyder 
måske mærkeligt, solen skinner, der er 
varmt, øllen er kold, vi har fri, vi skal 
holde ferie, alt er godt, livet skal leves, 
alle ting er samlet for at det bliver godt. 

Men det er nok netop alle disse gode 
ting som får sommerdepressionen frem. 
Det er forventningen; nu skal det være. 
Alt det gode som nu skal ske. Man har 
set frem til det siden ferien sluttede for 
to år siden. Ens egne forventninger, og 
alle de andres. Mine børn har pakket for 
længst. Selv slikposen til flyet ligger klar. 
Nu venter vi bare på at Danmark vinder 
EM.

Jeg bukker som regel under for alle 
forventningerne. Ikke så meget mine 
egne for de er meget små. Men de 
andres. Bare de får den ferie, de har set 
så meget frem til. Det er derfor, man kan 
blive lidt glad, når sommeren er slut. 
Så er man lovlig undskyldt, kan sætte 
sig indenfor i mørket. Så er man fri for 
forventning. For forventninger har det 
med at avle noget frygt. Frygt for at det 
ikke lykkedes. 

Jeg vil sige, at jeg er et troende 
menneske. Om sommeren ser det bare 
ud til, at jeg glemmer det. Tro er tillid, 
tillid til at det nok skal gå, at Gud er med 
os. Også når man tager til Spanien. Tillid 
er ikke noget, man kan beslutte sig for at 

have eller surt lægge fra sig. Det er enten 
noget, man har eller ikke har - alt efter 
hvad livet har bragt én. Før man er klar 
over det, har man stillet sig tillidsfuldt 
eller fuld af mistillid. Man kan sige, at 
tro ikke er noget, man har, men noget 
man er.

Med den tillid Gud har til os, og vi til 
ham, så er der ingen grund til frygt for 
at det ikke bliver, som man håber. Der er 
slet ingen frygt. For man frygter altid for 
fremtiden. For det som man er bange for 
vil ske. Man kan ikke frygte det som er 
sket. Så skulle det lige være om det sker 
igen. Men troen er slet ikke hæftet på 
fremtiden. Den er kun i dag, i tillid til 
det som sker lige nu. Troen kender kun i 
dag. I morgen kommer den ikke ved, før 
Gud, om han vil, gør i morgen til i dag. 

Hvis nogle spørger jer, hvad 
kristendom er, hvis jeres børn en dag 
spørger jer, skal I svare; en tillid til at det 
nok skal blive godt. Det største, vi kan 
give vores børn og hinanden, er en tillid 
til, at livet bliver godt. Det bliver sikkert 
også svært og hårdt. Det gør det for os 
alle. Men verden er ikke neutral. Den 
er god. Og derfor bliver livet også godt. 
Hvor er paradis? Dér hvor der ikke er 
frygt.

Jo, frygt kan også være nyttig, den 
kan gøre dig opmærksom på en fare, 
du skal vige udenom. Frygt fortæller 
dig, at nu skal du passe på. Det kan 
være godt at passe på. I enkelte tilfælde. 
Men ikke for livet. Frygt er vores fjende. 
Modsætningen til tro er ikke ikke-
tro, ateisme, sekularisme eller Islam. 
Modsætningen til tro er frygt. Men der 
er ikke grund til at frygte. Ikke fordi 
der ikke også for os vil ske dårlige ting. 
Det vil der; sygdom, tab, vi vil ikke altid 
gøre det gode, død. Gud vil ikke kunne 
forhindre det. Det er ikke sådan, at man 
beder til Gud, når man bliver syg, så 
ordner han det. Det har han aldrig lovet. 

Men han vil være med os hele vejen. Det 
har han lovet. Og da der ikke er noget, 
du kan gøre i dag for at undgå at noget 
dårligt vil ske i morgen, så er der ingen 
grund til at frygte det.

Jeg skal blive bedre til selv at gå i kirke 
lige før jeg skal rejse. For jeg frygter som 
altid; at flyet er forsinket, at jeg har glemt 
passet - hvilket jeg altid frygter til trods 
for at jeg aldrig har glemt det - sådan 
er frygten, helt irrationel. Den bygger 
ikke på erfaring og fakta. Den bygger på 
mangel på tillid. Jeg frygter, at børnene 
vil blive syge, at lejebilen vil bryde 
sammen på en øde landevej. Nogle ferier 
kommer jeg til at holde vejret. Sådan 
kan man være dum nok til at holde ferie. 
Men værre; sådan kan man også være 
dum nok til at leve. Med vejret holdt. 

Fuldstændig selvoptaget. Frygt er 
egoistisk. Hvordan det hele går, er jo ikke 
rigtig op til os. Jo man kan gøre noget, 
måske også en hel del, ansvaret er dit, 
spis lidt sundere, dyrk noget motion, 
sov, drik vand, og så er der nogle steder i 
verden, man skal afholde sig fra at holde 
ferie. Men tro ikke, fordi du selv kan en 
del, så kan du det hele. Tro ikke du kan 
bestemme over livet. Det er livet, der 
bestemmer over os, og derfor er der vel 
kun en afgørende beslutning her i livet; 
at overgive sig til det. 

Det vil jeg gøre i år. Og prøve at smide 
frygten langt væk. Vi lever. Glædelig 
sommer. Og god ferie når I når til den. 

Karsten M. Hansen.
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JULI 2021
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Corona tiden har været hård. 
Det har været svært at se mange af de 
mennesker, der før har udgjort vores 
netværk, fordi mange fællesskaber har været 
lukket ned. 
I kirken har vi heldigvis kunnet mødes til 
gudstjeneste næsten hele tiden, men vi har 
måttet nøjes med at tale sammen uden for 
kirken, da vi ikke har kunnet samles til 
kaffe. 
Det kan vi nu! 
Så har du savnet det, eller har du brug for 
et nyt fællesskab, så kom og vær med i 
kirkens netværksgruppe. 
Vi mødes i juli: 
Torsdag 8. juli til aftengudstjeneste kl. 
19.30. Ved den gudstjeneste genoptager vi 
vores ’ønskekoncert’, hvor kirkegængerne 
selv vælger de salmer, der skal synges. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne. 
Søndag 18. juli kl. 10.00 til gudstjeneste. 
Efter gudstjenesten er der vin og kage i 
haven til præsteboligen Vestre Bygade 19. 
Hvis vejret ikke tillader det, flyttes 
arrangementet til konfirmandstuerne.                                  

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 torsdag 22. juli kl. 10.30 
Kasrsten M. Hansen.                                                                              
Der er igen gudstjenester på Plejehjemmet 
på Irlandsvej. I juli er datoen: Fredag 30. 
kl. 10.45. Inden gudstjenesten synger vi 
sammen i Oasen fra kl. 10.15
   
Walk and Talk 
Tirsdage kl. 11.00 mødes vi ved indgangen 
til Byparken ud for vandtårnet. 
Derefter går vi en tur og taler med 
hinanden om løst og fast. 
Vel mødt

FOR BØRN                                                                       
Babysang
På grund af coronavirus skriver vi i 
øjeblikket ikke op til Babysang. Vi vender 
tilbage, når der er noget nyt.                                                                                        

Indskrivning til konfirmation
Nåede I ikke konfirmandindskrivningen 
i juni, er der stadig mulighed for at skrive 
ind digitalt (se på hjemmesiden) eller I 
kan henvende jer til præsterne for at høre 
nærmere. 

Dåbsklude 
Vi har stadig brug for nogle til at strikke 
Dåbsklude, da vi har rigtig mange dåb i 
Tårnby Kirke. 
En dåbsklud er en lille strikket klud, som 
dåbsbarnet tørres med efter dåben, og som 
familien så får med hjem som et minde. 
Man kan hente garn og opskrift hos Ida 
Nielsen, aftale træffes på 3250 4186, 
eller idni@km.dk eller man kan komme i 
Strikkeklubben onsdage i lige uger mellem 
klokken 14 og 16 i konfirmandstue mod 
syd. 
Samme sted afleveres de færdige klude, 
som også kan afleveres til kirketjeneren ved 
gudstjenesterne. 
Vi glæder os til at høre fra jer. 

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

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE
Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf)  
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., ons. og tors. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum, orlov. 
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst: 
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
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: Man - 
fre kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag kl. 
10-11
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030.
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Det sker også i  
Kastrup kirke

JULI
Søn. 4. juli kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard
Søn. 11. juli kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen 
Søn. 18. juli kl. 10 Elizabeth 
Laursen
Søn. 25. juli kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen 

August
Søn. 1. aug. kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard
Søn. 8. 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

KB Sognepræst  Susanne 
Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk /  
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10 
Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen
aik@km.dk  / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412: 
Tirsdag - fredag 9-10 
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk /  
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons. 
og fre. kl. 10-11
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk / 
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3:  
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med 
undtagelse den sidste 
torsdag i måneden. 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Vakant
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /  
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 10-
11 - Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette 
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk 
Tlf. 3250 7193

Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med Julehjælp. Bidrag 
modtages med tak, og kan 
indbetales til BankNordik 
reg.nr. 6506 konto 
3052994208

Bøn
 
Jeg sad foran den tv-skærm, der her 
under EM nærmest er blevet et husalter. 
Jeg råbte og skreg over de misbrugte 
chancer. Ja, Danmarks kamp mod 
Finland fik mit blod i kog. Og så skete 
det. Jeg blev helt tavs – hvilket er en 
sjældenhed. 
Det var i de sidste minutter af halvlegen. 
Christian Eriksen var faldet om på en 
mærkelig måde. Han blev ikke tacklet 
eller skubbet, nej, han faldt bare. Lidt 
som om et eller andet slukkede. Og 
det gjorde et eller andet også: hans 
hjerte. Min kone kom ind til mig. Ja, min 
pludselige tavshed fik hende derind. 
 
Det var skræmmende at se på et menneske, der pludselig lå ubevægelig 
på den plæne, hvor der før var blevet løbet, tacklet og skubbet. Og det var 
skræmmende at se rædslen i spillernes øjne. Men det var også vildt at se de 
mange forskellige reaktioner. Nogle spillere virkede apatiske og kunne intet 
andet foretage sig end at skjule deres ansigter i hænderne. Andre ydede 
førstehjælp og trøstede. Og så var der en der bad. Ja, Martin Christensen 
Braithwaite, den danske angriber, der til daglig spiller i Barcelona, stillede sig op 
i den rundkreds af spillere – der skærmede Christian Eriksen for de nysgerrige 
kameralinser – og bad. 
 
Han udtalte selv et par dage efter kampen, hvorfor han havde bedt: ’Jeg prøver 
at gøre det eneste, jeg kan, for at hjælpe ham i det moment’. Og det er på 
mange måder bønnens væsen. Vi tyr til bønnen, når vi befinder os i situationer, 
hvor der ikke er så meget andet at gøre. 
Vi beder for eksempel ikke hver morgen om, at der lander en pose kaffe på 
køkkenbordet, for kaffe kan vi ret nemt købe. Nej, vi beder ofte, når vi befinder 
os i situationer, hvor vi føler en afmagt. Og det gjorde Braithwaite i den situation 
– stærkere end nogen af os, der sad og så kampen via vores fladskærms-tv.
Men vi følte også en vis afmagt. Og derfor er jeg sikker på, at der også blev 
bedt en del bønner rundt omkring i ikke bare de danske hjem, men også 
europæiske hjem. Ja, alle, der så kampen var påvirkede af det hjertestop, de 
var vidne til. 
 
Jeg bad også bøn efter bøn stille for mig selv. Min kone så mig bede, da min 
pludselige tavshed midt under kampen fik hende til at komme ind i stuen. 
 
Og så efter alt, alt for lang tid blev det annonceret: Christian Eriksen var okay. 
Min kone kiggede på mig. Og så sagde hun: ’Husk at sige tak’.
 

Sognepræst Allan Ivan Kristensen

Kirken gennemgik en ombygning i perioden 1971 – 72. Resultatet blev  
et helt nyt rum, som billedhuggeren Svend Wiig Hansen fik overdraget 
totaludsmykningen af. En udsmykning af aluminium, glas og malede 
flader. 

Her loftet som 
supplerer altertavlen. 
I tegneserieform 
vises, hvordan det 
går to mennesker, 
når noget ondt 
kommer dem 
imellem. 
Foto: Karin Ott.
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Fernisering 4. juli kl. 11.30
Vi glæder os til at åbne en ny udstilling med kunstner Anthony 
Crossa, der arbejder med blandede materialer og skaber tanke-
vækkende og farverige billeder. 
Til ferniseringen byder vi på et glas vin og der vil være lækker 
musik fra flyglet til ørene.
Alle er velkommen! 

Sæt kryds i  
kalenderen  
1. august
Kirken fejrer 32-års 
fødselsdag søndag 
1. august og alle er 
velkommen til mor-
genmad kl. 9.00, lige 
inden højmessen, der 
starter kl. 10.

SKELGÅRDSKIRKEN JULI / AUGUST

SOMMEREN ER ENDELIG 
HER! Her i Skelgårdskirken 
drosler vi ned på større ar-
rangementer men der er rig 
mulighed for at komme i kirke 
til højmesse hver søndag og der 
er hyggelige aktiviteter i løbet af 
ugen. Hvis du altid har drømt 
om at spille petanque, kan du 
være med hver onsdag, lige 
efter morgensang. (Se kalender) 
Og husk kirkens fødselsdag 1. 
august kl.9.00 med fælles mor-
genmad!
Skelgårdskirken ønsker alle en 
god sommer!

Konfirmand 
indskriving
Konfirmandindskrivningen er 
åben!
Læs mere herom på kirkens 
hjemmeside og facebookside.

Aktiviteter i juli/august
Søndag 4. juli kl. 10.00  
Højmesse v/ Karen Giødesen
Søndag 4. juli kl. 11.30  
Fernisering 
Onsdag 7. juli kl.10.00  
Morgensang v/kirkens præster
Onsdag 7. juli kl. 11.45  
Kirke-Petanque  (Pétanque-
banen ved P96, Ugandavej 109)
Torsdag 8. juli kl. 14.00  
Vandretur på fælleden (møde-
sted Hilversumvejbroen)
Søndag 11. juli kl. 10.00  
Højmesse v/ Annelise  

Hofmann Mehlsen
Onsdag 14. juli kl.10.00  
Morgensang v/kirkens præster
Onsdag 14. juli kl. 11.45  
Kirke-Petanque  (Pétanque-
banen ved P96, Ugandavej 109)
Torsdag 15. juli kl. 14.00  
Vandretur på fælleden  
(mødested Hilversumvejbroen)
Søndag 18. juli kl. 10.00  
Højmesse v/ Kamilla Bugge
Onsdag 21. juli kl.10.00  
Morgensang v/kirkens præster
Onsdag 21. juli kl. 11.45 Kirke-
Petanque (Pétanque-banen ved 
P96, Ugandavej 109)
Torsdag 22. juli kl. 14.00  
Vandretur på fælleden         
(mødested Hilversumvejbroen)
Søndag 25. juli kl. 10.00  
Højmesse v/ Kamilla Bugge
Onsdag 28. juli kl.10.00  
Morgensang v/kirkens præster
Onsdag 28. juli kl. 11.45 Kirke-
Petanque (Pétanque-banen ved 
P96, Ugandavej 109)
Torsdag 29. juli kl. 14.00  
Vandretur på fælleden  
(mødested Hilversumvejbroen)
Fredag 30. juli kl. 10.00  
KirkeYoga v/ Nicole Krucken-

berg Breum
Søndag 1. august kl. 9.00  
Morgenmad i anledning af  
kirkens fødselsdag.
Søndag 1. august kl. 10.00  
Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

Sognepræster: 

Annelise H. Mehlsen (kirke-
bogsførende) 
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk 

Poul Bo B. Sørensen (provst)  
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk 

Karen Giødesen (sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23,  
kag@km.dk 

Kamilla Bugge(sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78,  
kabu@km.dk

SKELGÅRDSKIRKEN
! ! !
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Ældreområdet og handicap- 
og psykiatriområdet får 1,3 
millioner kr. til oplevelser. 
Midlerne skal samtidig støt-
te virksomheder inden for 
oplevelsesindustrien, som 
har oplevet nedgang i deres 
omsætning under COVID-19
Med finanslovsaftalen for 
2021 blev der afsat midler, 
som skal give borgere inden 
for ældre- og handicapområ-
det mulighed for oplevelser 
og samtidig hjælpe oplevel-
sesindustrien med at komme 

sig efter COVID-19.
I Tårnby Kommune får æl-

dreområdet 800.000 kr., og 
handicap- og psykiatriområ-
det får 500.000 kr. En tred-
jedel af pengene kommer til 
at gå til personale, som kan 
støtte borgerne i oplevelser-
ne. De resterende ca. 850.000 
kr. har plejehjem, bosteder og 
aktivitetscentret på Snese-
revej allerede lagt planer for.

- Vi har alle godt af fælles 
gode oplevelser, så det er 
vigtigt, at vi bakker op om de 

virksomheder, der lever at af 
skabe dem. Vores plejehjem 
og bosteder og aktivitetscen-
tret er rigtig gode til at bruge 
kulturlivet i hverdagen, så vi 
er meget glade for, at de nu 
har ekstra penge til oplevel-
ser i den kommende tid, siger 
borgmester Allan S. Andersen.

Ture, fællesspisning og tek-
nologi 

Pengene vil blive brugt på 
kulturaktiviteter og ople-
velser, der kan finde sted på 

kommunens plejehjem, bo-
steder og aktivitetscentret. 

Nogle af pengene skal også 
bruges på ture til kultur- og 
fritidsinstitutioner – pleje-
hjemmene planlægger ture til 
blandt andet museer og bio-
grafer, og handicapområdet 
vil gerne til eksempelvis Bak-
ken, Tivoli eller Knuthenborg 
Safaripark. Aktivitetscentret 
planlægger fisketur på Øre-
sund og sheltertur i Konge-
lundsskoven.

Endelig planlægger man 

på alle tre områder at bruge 
nogle af oplevelsespengene 
på madfællesskaber og fæl-
lesspisningsaktiviteter, enten 
ved udflugter til lokale re-
stauranter eller ved at invite-
re lokale pop-up-restauranter. 
Hos aktivitetscentret håber 
man også, at der kan blive råd 
til nogle cykler, Chromecasts 
og bluetooth-højtalere.

 

1,3 millioner til oplevelser på ældre- og handicapområdet

En debutbog giver konfir-
mander nyt perspektiv på 
livet
15. juni udkom sognepræst 
Karsten Møller Hansens de-
butbog Det skal nok gå godt. 
En anderledes bog skrevet 
direkte til konfirmander - om 
at leve livet, give de unge håb 
for fremtiden og indgyde dem 
mod til, at de kan lære at være 
sig selv. Med Guds hjælp.

I mere end 15 år har sogne-
præst Karsten Møller Hansen 
fra Tårnby Kirke på Amager 
undervist og talt med hund-
redvis af konfirmander om 
livets store spørgsmål. Nu er 
han aktuel med sin debutbog 
Det skal nok gå godt, som er 
skrevet direkte til unge kon-
firmander, der står på tærsk-
len til voksenlivet. Bogen er 
tænkt som en gave, man kan 
give konfirmanderne.

Det skal nok gå godt er en 
livsbekræftende, tankevæk-
kende og til tider humoristisk 
lille bog. Den holder med de 
unge og fortæller dem, at de 
er, som de skal være, for det 
er sådan, Gud har skabt dem.

Bogen kommer omkring 
alt fra Lionel Messi til forfat-
terens egen favoritmusik. 
Han skriver om kærlighed og 
ensomhed. Om smerte og Tro. 
Om sko-test og dating. Han 
opmuntrer konfirmanderne til 
at leve livet og leve det med 
andre, indgyder dem mod på 
at lære at være sig selv og 
giver dem håb for fremtiden. 
Han fortæller dem, at livet 
både er svært og nemt, men 
først og fremmest også godt, 
og derfor skal det hele nok gå. 

Om forfatteren

Karsten Møller Hansen har 

været sognepræst ved Tårnby 
Kirke på Amager siden 2006. 

- Det bedste ved at være 
præst har altid været at have 
konfirmander, siger han.

Han skriver faste klummer i 
Berlingske og har det seneste 
års tid været en regelmæssig 
gæst i forskellige danske me-
dier. I 2016 fulgte et filmhold 
ham gennem en hel sæson, 
mens han underviste konfir-
mander. 

Det blev til den anmel-
derroste dokumentarfilm TRO 
af Jens Loftager, der fik pre-
miere på CPH DOX i 2018 og 
er blevet vist på DR. 

Det skal nok gå godt udkom 
på Muusmann Forlag, 
Bredgade 4,3 – 1260 
København K.
Bogen kan bestilles på www.
muusmann-forlag.dk  eller 

købes hos boghandlere 
landet over. 
Bogen er på 152 sider, A5 
med hardback cover.

Karsten Møller Hansen.  
Foto: Emil Monty

Det skal nok gå godt

Efter et helt år med hel eller 
delvis nedlukning af for-
eninger og deres aktiviteter, 
kan foreningerne nu igen slå 
døren op

Af Anita Køldal, 
Frivillighedskoordinator i 

Tårnby Kommune 

Dette kan være et indspark 
til foreninger, hvordan I (igen) 
kan få kontakt til de faste fri-
villige. 

Mange foreninger har un-
der nedlukningen måske ikke 
haft kontakt eller meget lidt 
kontakt til forenings-frivilli-
ge. Derfor kan det være svært 
at have en føling med jeres 
frivillige for tiden. Så hvad 
kan I gøre?

Et konkret værktøj kan 
være at tilbyde jeres frivillige 
en ’Velkommen-tilbage-sam-
tale’. Det kan foregå individu-
elt eller i grupper. For mange 
kan det være meget motive-
rende at mødes fysisk igen 
og en kærkommen mulighed 

for at møde de andre frivillige 
igen, og derfor vil de frivil-
lige gerne deltage i sådan en 
samtale. 

Husk at være lyttende og 
nysgerrig, og hav forståelse 
for, at den frivilliges liv/si-
tuation/motivation kan have 
ændret sig. Giv også plads til 
smalltalk og at den frivillige 
kan stille spørgsmål til jer. 

I kan også overveje, hvor-
dan foreningen har ændret 
sig under corona – og om der 
vil komme en ’ny normal’ i 
foreningen, som de frivillige 
skal tilbage til. Det skal de fri-
villige selvfølgelig informeres 
om, så de kender nye regler 
eller arbejdsopgaver, og ved 
hvad de kommer tilbage til. 
Måske nogle af de frivillige 
også har gode ideer til, hvor-
dan den ’nye normal’ kan ska-
bes og udformes.

Det kan være den frivilliges 
motivation har ændret sig i 
løbet af det sidste år. Måske 

der er nye opgaver eller an-
svarsområder som er blevet 
spændende; at den frivillige 
har fået et nyt job, selv har 
været syg og ikke kan lige så 
meget mere, har lært en ny 
kompetence, han eller hun 
vil prøve af, eller vil give den 
ekstra gas i sit frivillige ar-
bejde, fordi de har savnet fæl-
lesskabet. Eller noget helt 7. 
Derfor er det vigtigt I spørger 
jeres frivillige og får talt om 
deres motivation nu - og får 
tilpasset arbejdsopgaverne, 
så de frivillige stadig motive-
res af foreningens arbejde.

Og så et sidste konkret 
indspark herfra: Sæt fokus på 
det sociale, når nu I vender 
tilbage. Mange har savnet 
hinanden og fællesskabet, så 
skru op for det. Det er også 
en kærkommen lejlighed til, 
at I gør noget ekstra ud af det. 
Pynt op i fællesrummet eller 
kaffestuen, inviter til festligt 
eftermiddags-arrangement, 

klap af alle jeres frivillige, når 
de møder ind første dag efter 
sommerferien, skriv en som-

merhilsen til dem alle osv. 
Slip fantasien løs til glæde for 
jeres frivillige. 

Få kontakt (igen) til dine faste frivillige 

Tag godt imod jeres frivillige, når de vender tilbage efter 
en eventuel corona-pause, råder frivillighedskoordinator i 
Tårnby Kommune, Anita Køldal. 
- Måske har de fået nye kompetencer eller har fået nye 
prioriteter siden i sås sidst.

Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Sommerferie til 2. september

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. 
Der hygges med kaffe/kage og en god snak. Arrange-
ment kan nydes udendørs i den smukke gamle have 
såfremt vejret tillader det. 
Udflugt til Skibakken. Se opslag/tilmelding i Bor-
dinghus. Torsdag 15.juli kl. 13.    
Petanque. Tove og Bente starter nyt hold op. Torsdag 
22. juli kl. 15 - 17.
Fællesfrokost. Medbring selv madpakken og deltag i 
en hyggelig frokost med andre. Der er mulighed for 
køb af øl/sodavand/vin/kaffe og kage. Ingen tilmel-
ding, du møder bare op. Fredag 30. juli kl. 13 -16.  
Information vedrørende de andre klubaktiviteter, se 
hjemmesiden www.Bordinghus.dk

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Solgården har ferielukket i uge 28 og 29, og resten af 
juli måned er det kun åbent i caféen fra 11 – 14.30, 
for udlevering af den varme mad som skal være 
forudbestilt.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Det er så rart at vi har kunnet åbne Pilehaven igen, og 
I er meget velkomne. Der kan stadig være færre end 
før corona på grund af kvadratmeter og afstandskrav, 
som vi håber bliver ophævet i august. 
Særlige Aktiviteter i juli 
Sommerbanko, 3 plader og kaffe m. brød, 50 kr. 
Tilmelding. Onsdag 30. juni kl. 14.00
Historisk studiekreds m. Lars. Torsdag 1., 8., 15. juli 
kl. 13.30
København i rickshaw med folkedanserne. Fredag 2. 
juli kl. 19.30
Bytur og café-frokost i byen. Vi mødes ved metroen 
på Kgs. Nytorv kl. 12. Tilmelding. Tirsdag 6. juli kl. 
11.30.
Frokostbanko – vind det du spiser eller spis det du 
vinder! Muligvis trøstepræmier. 30 kr. Tilmelding 
senest dagen før. Onsdag 7. juli klokken 12.30
Skovtur til Stevns med Palle og buffet i Bøgeskoven 
(350 kroner) Tirsdag 13. juli kl. 9.30.
Frokost – Annemad improvisation, 30 kr. Tilmelding. 
Onsdag 14. juli kl. 12.30
Sommerferie-bål-tur. 20 kr. Mød ved midt-P-pladsen 
i Kongelunden. Tilmelding. Fredag 16. juli kl. 10.30
Faste aktiviteter – se i Pilehaven.
Ferielukket 17. juli til 8. august.  
Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til 
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 
2883 4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Vi går på Hjertestien den 3. søndag i måneden - i juli 
den 18. kl. 11.00 fra indgangen til byparken ved det 
gamle vandtårn på Englandsvej. Turen er smuk og på 
5-6 kilometer - man kan hoppe fra undervejs. Alle 
går i eget tempo, nogle går med stave. 
Udendørs cafe-møde i Byparken. Bordet nær træ-
flyvemaskinen. Mandag 19. juli kl. 14-15.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fugl-
evig tlf. 2063 7875.
Læs om aktiviteter og årsmøde i august-udgaven af 
Tårnby Bladet. 

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 
1022 eller fastnet 3258 3985.  • Vi er til for jer.
Endelig er vi kommet i gang igen i vores klub. Når 
dette blad udkommer,  har vi haft vort første møde i 
Postkassen, med socialt samvær. 
Vi planlægger skovtur til august, mere følger. Som 
sædvanlig vil vi sende mails til alle, når der er nyt.

Fra og med september vil vi holde en månedlig 
sammenkomst i Foreningshuset på Amager Landevej, 
med relevante emner.
Det vil blive torsdage i slutningen af hver måned.
Husk Parkinson dans stadig hver onsdag kl. 13.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. ama-
ger@bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom kl. 19-21, Postkassen, lokale 6. 
Ingen oplysninger modtaget. 
Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Sommerferie til 17. august.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere 
oplysninger.
Så blev det sommer - så det er nu du skal nyde dine 
gåture. Vi er en del, der hver mandag kl. 10 går tur i 
Travbaneparken. Vi starter fra parkeringspladsen ved 
Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100. Vi går 1 time med 
eller uden stave med to ruter at vælge imellem, en 
kort (2 km) eller en længere (ca 4 km). 
Vi prøver at få gang i stavgangture hver torsdag 
fra Wiedergården i Dragør (ligeledes kl. 10). Der er 
rigtig mange muligheder for både korte og længere 
ture rundt i byen og omegn.
Kom og vær med - det er hyggeligt med lidt snak og 
man har det godt bagefter.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclero-
seforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Der er afholdt velbesøgt og vellykket årsmøde med 
spisning og underholdning 16 juni. 
Glæd jer til kommende aktiviteter:
August: Kahoot quiz
September: landsindsamling
Oktober: opstart af pårørende gruppe 
December: julefest.

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige 
uger kl. 10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende 
demens-ramte og deres pårørende.
Caféen er åben. I Postkassen indtil sommerferien.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com 
Konst. formand Per Eileresen tlf. 4096 3795. 
Ingen oplysninger modtaget.

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kon-
takt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er 
åbent for alle mellem 20 og 65 år. 
Vi holder ikke ferielukket, men holder åbent hele 
sommeren dog med et let program. De eneste aktivi-
teter som kræver tilmelding i løbet af juli og august 
er onsdagsyoga samt fredagstræf 20. august. Ved 
alle andre aktiviteter kan man bare møde op, da vi 
har mulighed for at benytte haven. 
Vi opfordrer til, at man holder øje med den enkelte 
uges program på vores Facebookside: www.facebook.
netværkshuset.kastruplund
Netværkshusets 7-års fødselsdag med salg af kaffe 
og kage. Alle er velkomne i haven. Torsdag 19. august 
kl. 13-16.

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled: Hver søndag kl. 10. Alle er 
velkomne - ingen tilmelding - bare mød op. Ruten er 
Hjertestien på Amager Fælled. Ruten er i alt på mel-
lem 4,4 og 5,8 km - varighed ca. 1,5 time.
Sommer-aftengåture hver onsdag kl.19. På aftentu-
rene benyttes ofte alternative ruter, og længden kan 
variere.
Start og slut: DR Byens Metrostation.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - Juli 2021 GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDE-
MARKEDET er gratis for 
private for genstande op 
til 1500 kroner, ting som 
bortgives eller byttes væk. 
Ydelser mod betaling med-
tages ikke.
Husk at maile i god tid.

Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
FUGLEFODER:
SOLSIKKEFRØ 2,5 kg poser á 20 kroner.
GROVE HAVREGRYN 1 kg poser á  5 kroner.
Ca 15 stk af hver. Sælges stykvis eller samlet.
Sælger skriver: Jeg fik købt et lager af fuglefoder til somme-
ren lige inden, der kom en rotteplage i mit kvarter med forbud 
mod fuglefodring i mindst resten af året. Jeg savner alle de 
fugle, jeg havde i min have, men så kan andre nu få glæde af 
fuglefoderet til en billig pris. Kirsten Laura
Ring eller sms til 42 28 63 93.

KAPSELMASKINE kr. 50,00
Afhentes i Skottegården. Mobil 42 78 83 49

DIVERSE - GRATS 
Afhentes i Skottegården - 
mobil 42 78 83 49

WADERS. Str. 44 brugt meget lidt. G od 
kvalitet kun 500 kroner Tlf.: 22 32 73 46

LOMMEÆNDER (152 stk.) SÆLGES 
samlet for 300 kr. 
Afbrudte serier fra 1976-1988
Velholdte. Ring 41 40 28 80

5 STK. CEMENTRØR
100 x 850 mm. Kan hentes gratis. Tlf.: 
26 62 36 15 
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Johannes Jensen, Tårnby Curling 
Club træder ind i curlingens interna-
tionale Hall of Fame

Af Søren Havemann

Formand for Tårnby Curling Club Jo-
hannes Jensen er blevet hædret af 
World Curling Federation (WCF) med 
en plads i deres Hall of Fame 2021.

Johannes indtræder i den eksklu-
sive klub af prominente curlere under 
kategorien Builder, som kendetegner 
den person, der har gjort en stor for-
skel inden for curling og som person 
har bidraget med ægte curling spirit. 

Selv siger Johannes om sin hæder:
- Jeg er simpelthen så overrasket 

og glad. Jeg er meget beæret over at 
have modtaget denne hæder fra WCF. 
Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi 
troet, at jeg kunne modtage så fin en 
hæder, det er jo helt fantastisk.

Tårnby Bladet mødte Kirsten og Jo-
hannes i privaten til en snak om cur-
ling. Hele sommeren er der normalt is-
frit i hallen. Sommertiden bliver brugt 
til at slappe af i haven og i sommerhu-
set sammen med familien.

Curlingen er et familieanliggende

Mange kender Kirsten og Johannes og 
ved, at deres børn og nu også børne-
børn spiller curling.  Og mange ved, 
at curlinghallen på Røllikevej også er 
deres hjertebarn.

Man skal bare være sammen med 
Kirsten og Johannes i få minutter, sæt-
te båndoptageren til, og så bare lytte 
til de mange sjove anekdoter og op-
levelser, som parret elsker at fortælle 
om, efter et langt liv med curling.

Til spørgsmålet om ikke det var hele 
familien der alle burde være i Hall of 
Fame, svarer Kirsten: 

- Nej. Johannes, han har virkelig for-
tjent den flotte hæder.

Johannes og Kirsten er nu pensio-
nister. Selvom det har handlet meget 
om curling, fortæller Johannes, at han 
i 38 år også var ejendomsinspektør i 
Solgården på Nordmarksvej. 

Men bag en mand står der en stærk 
kvinde og det skal da lige nævnes, at 
Kirsten er kasserer i klubben, junior-
træner, hjælper 60+ holdet med pin-
despil, tager sig af handicap curling 
og er Danmarks repræsentant i WCF, 
verdensforbundet.

Sådan begyndte det hele

Johannes startede med at curle i 1978 
i en boblehal på Østerbro. Flyttede til 
Tårnby i 1980 og til Kastrup Tårnby Is 
Skøjte Forening (KTISF), hvor ishockey, 
kunstskøjteløb og curling blev spillet 
på en og samme skøjtebane.  

Johannes var med til at grundlægge 
Tårnby Curling Club, der blev stiftet i 
1985, og han blev valgt til formand for 
klubben i 1987, en stilling han stadig 
har i dag.

Den store drøm var at bygge Dan-
marks første rigtige curling hal og en 
utålmodig Johannes rendte kommu-
nen på dørene. Da kommunen hørte 
om, at der var planer om curling baner 
på vej, under bowling centret på Eng-
landsvej, så kom der gang i sagerne. 

Arbejdet med at etablere en cur-
lingbane begyndte i 1996. Byggetilla-
delse blev udstedt i 1998 og den nye 
hal var klar til brug 1. april 2000.

Curling er en lille sportsgren i Dan-
mark med omkring 800 spillere. I 
Tårnby er der 400 medlemmer. Klub-
ben er vært for den største danske 
turnering, Tårnby Cup, hvor 38 hold fra 

14 forskellige lande konkurrerer.
- Hvor synes du I gør en forskel?

En lille pause. 
- Vi løser mange opgaver for vores 

idræt. Når noget går galt andre steder, 
træder vi til med det samme og er klar 
til at løse opgaven. Eksempelvis har 
vi alene holdt 18-19 VM stævner. Vo-
res hal bliver fremhævet, benyttet af 
mange gæster og kopieret af andre 
lande, fordi den er unikt opført og ind-
rettet, fortæller Johannes.

- Gennem årene har vi inviteret 
mange forskellige hold, klubber og 
lande, som ikke er så heldige at have 
deres egen curling is, til at komme og 
træne gratis på banen. Når curlere og 
landshold lander i lufthavnen, står vi 
klar til at tage imod, finde hoteller og i 
det hele taget sørge for, at de befinder 

sigt godt. 
- Vi har mange gange haft 20-25 

overnattende mennesker på Salt-
værksvej, siger Kirsten

- Da vores hal er bygget og indrettet 
helt optimalt, så har vi været behjæl-
pelige for mange andre klubber med 
tegninger og data til nye haller. Vi 
medvirker til, at sporten får den bed-
ste udvikling.

- Det må blandt andet være for det-
te arbejde, at vi har fået denne hæder. 

- Overrækkelsen af beviset vil ske, 
siger Johannes, når bestyrelsen på 
et tidspunkt kommer til et stævne i 
Tårnby.

Johannes foran tavlen med VM 
stævner. Foto: Camilla Jensen.

En ildsjæl i kolde omgivelserEn ildsjæl i kolde omgivelser

Amalie Dideriksen (tv) og Solbjørk Minke Anderson, to DM-
vindere fra Amager. Foto: Jesper Skovbølle.

Tre ud af fire kvinde DM-
titler til ryttere fra Amager 
Cykle Ring

Af Søren Havemann

Er du kvinde og vil vinde DM 
på landevej, er det en fordel at 
have fået sin cykelopdragelse 
i Amager Cykle Ring. Det blev 
bevist ved DM i landevejsløb, 
som blev kørt i Give. 

Enkeltstart for U19 piger 
blev vundet af Laura Auer-
bach-Lind, linjeløb for U19 af 
Solbjørk Minke Anderson og 
linjeløb elite blev vundet af 
Amalie Dideriksen.

Årets DM i linjeløb blev kørt 
på det, der blev betegnet som 
den hårdeste DM-rute nogen-
sinde i bakkerne omkring Vej-
le, Jelling og Give og der skulle 
køres 132 km i alt.

Kvinderne startede nær-
mest i skybrud, så det var vådt, 

hårdt og koldt fra starten. Både 
elitedamerne og U19 pigerne 
kørte i samme felt, som var 
præget af de fire Pro tour ryt-
tere, Amalie Dideriksen, Emma 
Norsgaard, Cecillie Uttrup og 
Julie Leth.  

Forløsende sejr til Amalie

Det endte med en DM-sejr til 
Amalie Dideriksen, som var 
velfortjent ovenpå et hårdt for-
år og en god opmuntring før de 
Olympiske Lege i Tokyo, hvor 
hun skal køre på banen. På en 
samlet 10. plads kom Solbjørk 
Minke Anderson og som bedst 
placerede U19 pige kunne hun 
derfor kåres til Dansk Mester i 
U19 klassen. Både Amalie og 
Solbjørk kan nu køre i den iko-
niske Dannebrogs-trikot det 
næste år, og Laura kan bære sin 
trøje på tidskørslerne.

Amalie tog direkte fra Give 
til Belgien, hvor hun kører 
Lotto Belgium Tours i løbet af 
ugen i sin nye DM-trøje, inden 
hun vender tilbage og kører 
med i sin klubs, Amager Cykle 
Rings, 80 års jubilæumsløb 
med start og mål i Kongelun-
den.    

 Amalie Dideriksen er også 
udtaget til OL i Tokyo på ba-
nelandsholdet, hvor hun skal 
køre omnium og parløb med 
makkeren Julie Leth (første 
gang kvindernes parløb er på 
OL-programmet). Amalie og 
Julie blev Europamestre i par-
løb i 2018 og 2019. 

På landevejen er Mattias 
Skjelmose Jensen med i brut-
totruppen og begge de to 
Amagerryttere kører nu som 
professionelle for Trek Segaf-
redo.

Succes i cykling begynder i ACR
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Træner Roland Giessing og Agnete Nissen, den yngste og 
letteste danske mester nogensinde, bare seks år og vejer 21 
kg. Foto: AK Viking

AK Viking vært for DM i femkamp
Vægtløfterne kan andet end at løfte jern. I lokalerne og 
i området omkring Ved Diget holdt Viking DM i femkamp. 
Konkurrencen omfatter træk, stød, 40 meter sprint med lig-
gende start, baglæns kuglekast med en fire kg jernkugle og 
til sidst trespring med samlede ben. 

Viking var så ubeskedne at tage sig af de fleste af guld-
medaljerne. Yngste vinder fra AK Viking var Agnete Nissen, 
hun er bare 6 år. 

- Det var tiende gang i træk, at Viking stod for DM i fem-
kamp; det var ellers meningen, at det skulle skifte mellem 
Jylland, Fyn, Sjælland og København, men de klubber mener 
åbenbart, at vi gør det så godt, at vi får lov til at afholde det, 
så sparer vi også en masse penge i tilmeldingsgebyr, kon-
staterer Erling Langtved.                                                          SH. 

Finalisterne i U14 ved sjællandsmesterskaberne 
Sebastian Kjølbye og makkeren fra ATK (Arbejdernes 
Tennis Klub) Mikko Hemmingsen Bach Hansen. Foto: NTK

Mestre i at få mestre
Claus Hansen, Nøragersminde Tennis Klub, blev en fortjent 
vinder af Sjællandsmesterskabet i 40+ herre tennis, da han 
i en velspillet finale af både ham selv og modstanderen, 
vandt 7-5 6-0. 

- Claus leverede flotte resultater hele vejen igennem tur-
neringen og fik god opbakning af tilskuere, der kom forbi og 
heppede, fortæller Mette Green Kjølbye.

Sebastian Kjølbye var også i kamp, men måtte efter en 
meget tæt og spændende singlekamp se sig slået med cif-
rene 6-2, 6-7 og 5-10 i den afgørende match-tiebreak.

Der måtte en tiebreak til i doublen, før Sebastian Kjølbye 
og Mikko Bach Hansen måtte overgive sig. 3-6, 6-4, 9-11 vid-
ner igen om en tætspillet og intens kamp.                  SH

Tre løb i september 
DHL Stafetten, København og Copenhagen Half Marathon, 
er tilbage i september, som vi kender dem – og uden mund-
bind, afstand og Corona pas.

DHL Stafetten er fra onsdag 1. september til og med 
tirsdag 7. september og Copenhagen Half Marathon
Tilmeldingen til CPH Half er åben på www.cphhalf.dk   
Tilmeldingen til DHL Stafetten på www.sparta.dk/dhl

Søndag 12. september løber Royal Run af stablen i fem 
danske byer. Se www.royalrun.dk                                   SH

Hanne Vinther giver 
nøglerne videre til den ny 
formand Ulrik Klixbüll.  
Foto: Roklubben

Ny rorsmand i Roklubben

Klubbens medlemmer 
tager imod den nye 4 

årers inrigger.  
Foto: Hanne Vinther.

Forsinket standerhejsning 
og båddåb i Roklubben Øre-
sund 
Normalt hejses standeren 
for rosæsonen sidst i marts, 
men i år blev det så sent som 
Grundlovsdag. 

- Det gav først mening at 
holde standerhejsning og 
båddåb, da Corona-forsam-
lingsloftet udendørs blev hæ-
vet til 100 personer, så alle 
medlemmerne kunne være 
med, fortæller Hanne Vinther

Selvom standeren altså 
først blev hejst 5. juni, har 
roerne været på vandet siden 
april måned. Der er en god ak-
tivitet i klubben, og flere ro-
ere har allerede roet næsten 
700 kilometer. Klubben har 
også fået en del nye medlem-
mer i år, blandt andet fordi 
vinterens Corona-isolation 
har gjort, at folk nu vil ud at 
dyrke motion på vandet i frisk 
luft.

Tre jubilarer og en ny 
4-årers inrigger

50 års jubilaren Jan Bregen-
dahl hejste standeren og de 
to 60 års jubilarer, Freddy 
Thorsen og Freddy Bregen-
dahl, havde æren af at døbe 
klubbens nye 4-årers inrig-
ger, som fik navnet ’Øresund’. 
Båden erstatter en båd af 
samme navn, som blev 73 år 
gammel. Det er kvalitet, de 
bådebyggerne laver.

Båddåb er en sjælden og 
stor begivenhed i en roklub, 
da en håndlavet træbåd ko-
ster 230.000 kroner og derfor 
tager noget tid at spare sam-
men til.

Den festlige dag blev også 
benyttet til, at Roklubben 
Øresunds nye formand, Ul-
rik Klixbüll, fik overdraget 
nøglen til klubben af Hanne 
Vinther, som har forladt be-
styrelsen efter i alt 17 år på 
formandsposten.

- Jeg er stoppet som for-
mand i Roklubben Øresund, 
men jeg har stadig nogle 
’jobs’ i rosportens tjeneste 
slutter Hanne Vinther

SH

Har du en  
sports-historie
... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør Søren Havemann

- Det er gratis
sporten@havemann.dk
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Træner Mads Hyrsting Larsen benytter en pause i 
kampen til at lave justeringer af taktikken. 

Wide receiver Joshua Adragna hopper højt over 
forsvarsspillerne og griber et langt kast. 

En lørdag eftermiddag dannede 
Travbaneparken de flotte rammer 
om en kamp mellem Amager De-
mons U16 hold og et sammensat 
hold af Næstved Vikings og Slagelse 
Wolfpark

Af Søren Havemann  
Foto Kurt Petersen

Det var en direkte kamp om at kvali-
ficere sig til semifinalen for hold på 
Sjælland. 

- Kampen endte desværre 26-32 til 
gæsterne fra Sjælland, fortæller Jacob 
Udengaard som Tårnby Bladet mødte 
på sidelinjen.

Begge hold havde gode perioder i 
kampen, men det var gæsterne, der 

trak det længste strå og vandt kam-
pen. Det var en spændende og me-
get jævnbyrdig kamp. På trods af at 
Amager Demons manglede deres nor-
male quarterback, der var ude med en 
skade, så formåede hjemmeholdet at 
komme foran tidligt i kampen. 

Derefter fulgte en lang periode, 
hvor det var gæsterne, der domine-

rede kampen og scorede flere gange. 
Hen mod slutningen kom Demons dog 
godt tilbage og fik reduceret føringen. 
Desværre løb tiden ud og hjemmehol-
det går nu på sommerferie. 

- De kan dog være stolte af indsat-
sen gennem hele foråret, slutter Jacob 
dette lille kampreferat.

SH

Amagerkansk Football i Travbaneparken

Historien om Amager Demons 
startede i efteråret 2002, da en 
lille gruppe af dedikerede NFL-fans 
besluttede sig for at danne en ame-
rikansk fodboldklub på Amager

Af Jacob Udengaard  
& Dan Andersen

Der var ikke langt fra tanke til hand-
ling og der blev hurtigt arrangeret 
fælles træninger for alle de interes-
serede. De første træninger foregik på 
Skottegårdsskolen. Træningen hand-
lede om at blive fortrolig med bolden 
og bevægelserne og der var heller 
ikke noget, der hed skulderbeskytter 
eller hjelm. 

Med hjælp fra Tårnby Kommune 
fik klubben tildelt en udendørs træ-
ningsbane på Pilegårdsskolen. Det 
var nu Henrik Henriksen, der trænede 
de unge Dæmoner og det begyndte 
efterhånden at ligne en rigtig ameri-
kansk fodboldklub.

Demons starter i Boblerrækken 

I løbet af 2003 kom der dog for alvor 
skub i tingene. Amager Demons be-
gyndte at spille kampe i DAFF’s (For-

bundets) begynderrække for nystar-
tede klubber, Boblerrækken. Det var 
7-mands fodbold, og nogen egentlig 
turnering var der ikke tale om. 

Efter sæsonen stod det klart, at hol-
det var modent til at tage skridtet fuldt 
ud og tilmelde sig en rigtig turnering. 
I 2004 spillede Amager Demons så 
sine første kampe i 2. division, som på 
dette tidspunkt var 9-mands fodbold.

De første kampe bød således på 
sviende nederlag, men også på en 
utrolig udvikling og stille og roligt fik 
Amager Demons kæmpet sig op i ta-
bellen og endte med at overraske alle 
ved at spille sig hele vejen til finalen i 
klubbens første rigtige sæson. Finalen 
blev desværre tabt mod Sønderborg 
Patriots.

Ny hjemmebane ved Amagerhallen 

Tårnby kommune måtte også sande, 
at klubben var i rivende udvikling og 
tildelte derfor en bane ved Amager-
hallen, som nu blev klubbens nye træ-
nings- og kampbane. Det var et stort 
skridt for klubben, som nu havde langt 
bedre faciliteter end tidligere. 

Desuden var banen kun til brug for 
Amager Demons og altid streget op til 

amerikansk fodbold. Der blev senere 
anskaffet en container til klubbens 
udstyr, ligesom Amagerhallen stillede 
flere lokaler til rådighed til opbeva-
ring og kontor.

Klubben kunne desuden endnu en 
gang udvide ungdomstilbuddene, 
denne gang med et U13 hold, så der 
nu var en mulighed for at spille ame-
rikansk fodbold på Amager – uanset 
alder.

Oprykning og ungdomssucces

I 2010 var målsætningen klar – opryk-
ning til National Ligaen. Med en trup 
af både veteraner og unge talenter 
lykkedes det Amager Demons at vinde 
8 ud af 10 kampe og samtidig sikre 
1. divisionstitlen og klubbens andet 
trofæ på 8 år. Klubbens yngre med-
lemmer ville dog ikke stå tilbage for 
seniorholdet og der blev leveret flere 
flotte resultater på bl.a. U19-holdet, 
ligesom U16 oplevede en stadigt sti-
gende tilgang af nye spillere. Et nyt 
breddehold for helt nye spillere, der 
ville snuse til sporten og for gamle ve-
teraner, der ikke længere havde tiden 
til football på eliteplan, blev oprettet. 

Amager Demons’ Historie

Jacob Udengaard giver Tårnby 
Bladet et indblik i Amerikansk 
Football på Amager.

Jacob Udengaard har siddet i be-
styrelsen siden december 2016. 
Nu er han formand. Han har været 
en fast del af Amager Demons si-
den klubbens start i 2002. 

Fjorten sæsoner er det blevet til 
på seniorholdet og altid i trøje nr. 
20. Jacob nåede at være med til 
at bringe klubben i sin første NL-
semifinale, inden støvlerne blev 
stillet på hylden til fordel for be-
styrelsesarbejdet.
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To glade vindere Ida og 
Daniel Røddik Lund.  

Foto: TSK.

Meget andet end is og skøjter
Tårnby Skøjte Klub (TSK) er meget 
mere end at være på isen

- Vi prøver hele tiden at udvikle os og 
finde nye træningsmuligheder, nu hvor 
isen er taget af - også på at være sociale, 
fortæller Lene Skibby. 

- Vi træner masser af ‘off ice’ både med 
styrketræning, løb, smidighed, dans, men 
nu også på hjul. Rulleskøjteløb er kom-
met på skemaet, når klubben tager på 
hyggetur til Amager Strand, hvor TSK´s 
løbere brillerer på hjul.

Almindelig løbetræning bliver det 
også til. Faktisk har TSK holdt sit første of-
ficielle Flyver Cup Løb. Normalt er Flyver 
Cup en stor international skøjtekonkur-

rence. I dette corona-år er den vekslet 
om til et motionsløb. 

Løbet var for alle og man kunne både 
gå eller løbe 2 og 5 km. De ca. 50 delta-
gere fik efter løbet serveret mad og drik-
ke, kaffe og lidt mere hygge. Naturligvis 
udenfor, i det helt fanatiske smukke sol-
skinsvejr.

Dette er absolut ikke sidste gang TSK 
holder sådanne et motionsløb.

Vinder af det første Flyver Cup løb blev 
søskende-parret, som smugtræner til 
atletik også - Ida Røddik Lund på 2 km og 
Daniel Røddik Lund på 5 km. Det vigtig-
ste var at deltage, men der var naturlig-
vis medaljer til alle for at gennemføre.

Desværre er Kastrup skøjtehal lukket 

hen over sommeren. Men TSK´s højeste 
elite har fået en smule is under klinger-
ne. TSK er meget taknemmelige for deres 
venskabsklubber (Gentofte, Herlev og 
Østerbro), hvor enkelte løbere har kun-
net træne sammen med de mange søde 
konkurrenter og skøjtevenner fra de an-
dre klubber.

TSK ser meget frem til at komme i de-
res egen skøjtehal, men her må TSK´s 
medlemmerne vente til midt i august, 
hvor de starter op igen, slutter Lene 
Skibby

SH

Mange glade Mange glade 
medaljetagere i medaljetagere i 

solskin på Røllikevej. solskin på Røllikevej. 
Foto: TSKFoto: TSK

Glimt fra Amagermesterska-
berne i ungdoms-badminton

Siden 1982 er Amagers bad-
mintonklubber mødtes hvert år 
til en åben turnering for ung-
domsspillere. Amagers bedste 
spillere i hver ungdomsårgang 
findes og kåres.

Mesterskaberne i år blev 
spillet hos Nøragersminde 
Badminton Klub i Vestamager 
hallen.

Mesterskaberne er på en 
gang individuelle mester-
skaber og en slags udvidet 
holdkamp mellem Amagers 

badmintonklubber, der dyster 
om den eftertragtede Amager-
pokal. 

Mestre findes i årgangene 
U9 - U19 og  i samtlige fem ka-
tegorier, herresingle, damesin-
gle, herredouble, damedouble 
og mixed double.

Amagerpokalen uddeles til 
den klub, der klarer sig bedst 
ved mesterskaberne. Opnåede 
finale- og semifinalepladser 
giver point til klubberne. BC 37 
gentog sejren fra sidste år.

Fighterpokaler

Hvert år uddeles to vandre-
pokaler, fighterpokaler, til en 

pige og en dreng, som udviser 
flid, sportsånd og spreder god 
stemning i hallen under me-
sterskaberne. 

Pokalerne i år gik til Ama-
lie Brødbæk, NBK & Magnus 
Schøtt Jensen, BC37

Klub deltagelse

Badmintonklubben af 1937 
(BC37), Dragør Badminton, Is-
lands Brygge Badminton, KMB 
2010 og Nøragersminde Bad-
minton Klub (NBK Amager) del-
tog i årets mesterskaber.

SH - Foto: Jesper Spang 

Unge mestre i badminton

Individuelle Amagermestre 2021

Mixed double 
U11    Simone Aoki Pihl & Mads Weibøl, BC37
U13  Agnes Karen Karlsson  
  & Otto Jørgensen, KMB2010
 U15  Cecilie Lustrup & Tobias Svej, Dragør 
Damedouble
U11  Ella Aoki Pihl & Simone Aoki Pihl, BC37
U13  Agnes Karen Karlsson  
  & Sine-Marie Flink Iversen, KMB2010
U15  Filippa Grimm  
  & Clara Hagner Sørensen, Dragør     
Herredouble
U9 Villum Harboe & Axel Fogelstrøm, Dragør
U11  Lucas von Eyben  
 & Nicolai Bugge Henriksen, KMB2010
U13 Lucas Ellemann  
 & Johannes Petri Olesen, BC37
U15 Mathias Bjerre Kristoffersen  
 & Daniel Spang, BC37
U17/U19 Anton Abildstrøm & Svend Ubbesen, BC37     
Damesingle
U9  Ella Aoki Pihl, BC37
U11  Simone Aoki Pihl, BC37
U13  Sine-Marie Flink Iversen, KMB2010
U15  Amalie Brødbæk, NBK

Herresingle 
U9 Villum Harboe, Dragør
U11 Oscar Dinu Andersen, BC37
U13 William Vile Thestrup Kühl, BC37
U15 Mathias Bjerre Kristoffersen, BC37
U17/U19 Anton Abildstrøm, BC37
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Tårnby i Glimt juli 2021Tårnby i Glimt juli 2021
... og lidt fra tilliggende og Regionen

ET ENIGT REGIONSRÅD har udpeget 
den socialdemokratiske gruppefor-
mand til at afløse Sophie Hæstorp 
Andersen, der fortsætter som menigt 
medlem – og skal fokusere mere på 
valget til overborgmesterposten i Kø-
benhavn.

Efter næsten otte år som regi-
onsrådsformand meddelte Sophie 
Hæstorp Andersen (S) tirsdag aften 
officielt, at hun 1. august træder til-
bage som formand og fortsætter valg-

perioden ud som menigt medlem af 
regionsrådet, mens hun fokuserer på 
sit spidskandidatur til posten som 
overborgmester i Københavns Kom-
mune. Et enigt regionsråd godkendte 
fratrædelsen og pegede derefter på 
den socialdemokratiske gruppefor-
mand Lars Gaardhøj (S) til at overtage 
formandsposten de sidste måneder af 
valgperioden frem til valget 16. no-
vember.

Foto: Region Hovedstaden

LÆRKEREDEN, EN NY NATURSKOLEBYGNING for de yngste i kommunen blev ind-
viet af børn fra Børnehaven Eskebøl Alle, der her underviser borgmester Allan 
S. Andersen.                                                       Foto: Kurt Pedersen. Amager Fotoklub 

DE ÆLDSTE KLASSERS sidste skoledag 
blev et festligt farvel til skolen for de 
forventningsfulde elever, der efter 
sommerferien tager hul på et nyt liv 
uden for skolens faste rammer. 

Det er en dag, der plejer at blive fej-
ret, når 9. klasserne går på læseferie, 
men i år blev læseferien erstattet med 
undervisning for at klæde eleverne på 
til de mundtlige eksamener.

Fælles for skolerne er, at det er en 
festdag, hvor 9. klasserne klæder sig 
ud og spiser fælles morgenmad. Der 
er også tradition for vandkamp, un-
derholdning og fodboldturnering. 

Højdepunktet er karamelkastning, 
hvilket nok også er den tradition, de 
andre elever glæder sig mest til. Da-
gen bliver derfor tit omtalt som Kara-
meldagen.

På Løjtegårdsskolen var der set 
frem til årets karameldag med spæn-
ding. En sjov dag selvom den pga. 
corona blev lidt anderledes. Det stør-
ste afsavn var vandkampen. Men ele-
verne fandt en løsning på problemet 
- vandkampen blev i år afviklet klas-
sevis i private haver.

Foto: Tårnby Kommune.

TÅRNBY BLADETS produktions-weekend i slutningen af juni var traditionelt 
krydret med båttende veteranlastbiler, hvor nyeste udstyr er vakuum-horn samt 
boomblaster og soundboks. For en gang skyld var vejret med de nydimmiterede 
studenter, men det betød også åbne vinduer på redaktionen. Nåh, nu er her ikke 
kun sure gamle mænd i redaktionen, så vi var på gaden og oplevde de stakkels 
12-tals studenter, som for hvert 12-tal måtte løbe efter lastbilerne. Det var al-
drig overgået redaktionens medlemmer!                              Foto: redaktionen.

Flyspotterne fik en dag ud af det, da Belugaen fra Airbus foretog 10 lan-
dingsrunder. Airbus skal afprøve auto-land systemet, hvor flyet selv kan 
lande på deres relativ nye Beluga XL. Der er bygget fem stk. af denne spe-
cielle model, baseret på den almindelige Airbus A330, som SAS har 9 stk af 
og Sunclass har 2 stk af. Flyet ankommer til CPH ca. kl. 10.30 fra Toulouse i 
Frankrig. Efter tankning og test i CPH skal det videre til Stavanger.

Foto: Fra Kurt Pedersens Facebook

KONTOR FÅR DET KØLIGT. Tårnby 
Forsynings nye energicentral skal 
fremover levere bæredygtig fjernkø-
ling og fjernvarme til blandt andet 
Thylanders kontorlejemål i kontor-
fællesskabet, Amagerstrand. Det nye 
anlæg er unikt, da det benytter renset 
spildevand til at levere varmt vand til 
fjernvarme om vinteren og koldt vand 
til fjernkølingsnettet om sommeren.

- Fjernkølforsyningen er endnu et 
step i vores strategi med klima og 
bæredygtighed i Amagerstrand, for-
tæller project Manager Tina Jeanne 
Pedersen hos Thylander, her flankeret 
af formand for Tårnby Forsyning, Einer 
Lyduch og borgmester Allan S. Ander-
sen foran fjernvarme/-kølings hoved-
maskineri på renseanlægget.

Foto: Tårnby Kommune

Har du et foto fra en begivenhed i Tårnby, som du gerne vil dele med andre 
- eller bare et sjovt og/eller interessant motiv, så send det til redaktionen@
taarnbybladet.dk.

Der må gerne følge en tekst med, men redaktionen digter gerne med på 
det tilsendte.
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Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene 
om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig 
velforsynet med lokalaviser og vi bringer her 
udvalgte citater, som vi finder vedkommende for 
vores læsere 

Forureningspartikler i luften
Google har færdiggjort en toårig analyse i samar-
bejde med Københavns Kommune og Utrecht Uni-
versity. De satte avanceret luftmåleudstyr på en af 
Googles ’street view-biler’, der derefter kørte rundt 
i Kastrup, Tårnby og København for at måle forure-
ningen af ultrafine partikler. Det konkluderes i rap-
porten, at størstedelen af forureningen stammer 
fra lufthavnen, men Beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard (S) håber, man kan nedsætte luftfor-
ureningen, da der arbejdes på at gøre lufttranspor-
ten mere grøn.

- 2770, nr. 318

Kirstinehøj III
Mette Frederiksens regering foreslår, at Tårnby byg-
ger ikke-støjfølsomt erhverv på et areal ved Kirsti-
nehøj. Det glæder borgmester Allan S. Andersen 
(S), da der på grund af statslige regulativer ikke har 
været mulighed for at skabe et erhvervsområde der. 

Muligheden for bebyggelse af erhvervsområdet 
kan skabe arbejdspladser, der blev tabt i lufthavnen 
under coronakrisen. Området ligger langs Tømme-
rupvej mellem Englandsvej og Amagerlandevej og 
vil blive kaldt Kirstinehøj III.

- Amagerliv.dk, 06. juni

Hastigheden nedsættes
Fartgrænsen på Vejlands Allé fra metrokrydset ned 

mod Englandsvej bliver sænket til 50 kilometer 
i timen. Det sker for at øge sikkerheden, reducere 
ulykker, samt sænke støjen fra biler. Det har længe 
været et lokalt ønske på Vejlands Allé og forhå-
bentlig kan fartnedsættelsen, få nogle mennesker 
til enten at tage cyklen eller anden grøn transport-
form frem for bilen. Der bliver hængt midlertidige 
’Husk 50’-tavler op i juni måned, så bilister bliver 
opmærksomme på at hastigheden ændres fra 60 til 
50 kilometer i timen.

- Amagerliv.dk, 03. juni

Nyt affaldssystem
Dragør Genbrugsplads fjernede den 24. juni frak-
tionen ’småt brandbart’, hvilket er en skelsættende 
begivenhed. Nu skal hvad der før blev klassificeret 
som ’småt brandbart’ sorteres til de andre fraktions-
containere på genbrugspladsen, der undergår en 
større ombygning i 2021. 

- Dragør Nyt nr. 23

Danmarksmestre kommer fra Kastrup
DM i Kvindelige Idrætsgymnastik resulterede i guld-
, sølv-, og bronzemedalje i den individuelle konkur-
rence til tre idrætsgymnaster fra Kastrup-klubben 
KG 66. Henholdsvis Camille Rasmussen, Victoria Se-
lina Kajø og Josephine Thors Sørensen ser nu frem 
til VM i Japan til oktober. 

– Amagerliv 16. juni 2021

Frygter Islands Brygge-tilstande
Amarminoen har virkelig skaffet gæster på Amager, 
specielt under coronaen. Nu har Grundejerforenin-
gen Søvang spærret af for deres badebro, der med 
sine 279,1 meter er Danmarks længste. På grund 

af for mange ubudne gæster er der er sat skilte op, 
der afmærker broen som privat område. Foreningen 
frygter, det vil udvikle sig til en havnepark med pic-
nic og det er bestyrelsen ikke glade for. 

– Amagerliv 16. juni 2021

Krybskytteri i Kalvebod Fælled
Naturstyrelsen har fået indberettet en dåhjort viklet 
ind i en snare på Kalvebod Fælled i februar. Der er 
efterfølgende fundet flere snarer på området. Det 
er uvist, hvor længe det har foregået og hvor mange 
dyr, det er gået ud over, men det er sket i frednings-
perioden, hvor det er ulovligt at gå på jagt. Der op-
fordres til, at man tager kontakt til politiet eller Na-
turstyrelsen, hvis man støder på noget.

- Amagerliv 16. juni 2021

Havfruer på besøg
To granithavfruer, der er populære hos turister og 
nysgerrige sjæle, er blevet udlånt til Cafe Espersen 
af Peter Bech. De står normalt i hans have i Havfrue-
huset på Kongevejen.

- Amagerliv 16. juni 2021

Akvariet synker
Coronakrisen har ramt Den Blå Planet hårdt under 
coronakrisen. Normalt har planeten 500.000 besø-
gende på et år, men 300.000 er udenlandske turi-
ster, som endnu ikke er kommet til Danmark. 

Så selvom Den Blå Planet fik tilskud af blandt an-
det staten, for at holde planeten oven vande, frygter 
CEO på Den Blå Planet, Jon Diderichsen, at der skal 
findes nye hjem til dyrene. Planeten kommer ud af 
2021 med et underskud på 25-30 millioner kroner. 

- Amagerliv, 23. juni 2021

Gåture og dans på villaveje 
hjalp Amager Folkedansere 
lidt på vej gennem coronaen

I Foreningen Amager Folke-
dansere ser de tilbage på 
en sæson med meget store 
udfordringer. Bestyrelsesmø-
derne har været utallige og 
dans er jo fysisk kontakt, men 
ved at holde sig godt oriente-
ret og læse alle retningslinjer 
nøje, fik de trods alle restrik-
tioner lidt ud af sæsonen. 

Efteråret åbnede op for 
muligheden med sektions-
idræt, hvilket de greb an på 
den måde, at de fysisk delte 
festsalen på Løjtegårdsskolen 
op i tre områder. Hvert om-
råde kunne rumme otte dan-
sere, lederen var i midterste 
gruppe og musikken, to spil-
lemænd, i øverste gruppe. 

Alle havde de samme faste 
grupper hver gang og al ind 
og ud af salen foregik i det 
dertil indrettede gangareal, 
og naturligvis med maske. 3 
gange nåede vi at bruge den-
ne praksis, indtil situationen 
krævede, at vi lukkede helt 
ned. Arrangementet var til 
stor glæde for medlemmerne, 
som respekterede alle ret-
ningslinjer, som bestyrelsen 
havde udstukket.

Den totale nedlukning

En lang vinter med totalluk-
ning, gjorde gode råd dyre. 
Alle aktiviteter var bandlyst, 
så hvordan laver man så med-
lemspleje. 

Hos folkedanserne løste de 
det ved i ugen op til påske at 
lege påskeharer, og besøge 
hvert eneste medlem med en 

hilsen og et påskeæg. Samti-
dig blev der åbnet for uden-
dørs aktivitet, men at danse 
udendørs i marts/april med 
levende musik er ikke en mu-
lighed.

Der blev derfor sendt en 
prøveballon op, hvor med-
lemmerne havde mulighed 
for tre mandage at mødes og 
gå en tur sammen.

Dette blev så stor en suc-
ces, at gåturene blev forlæn-
get indtil 10. maj. Disse gåtu-
re gjorde noget rigtig godt for 
den sociale del af forenings-
livet. 

’Asfaltbal’ på villavejen

Sidste trin i raketten har væ-
ret dans på villavej eller for-
årsdans, som vi også kalder 
den.  Grundejerforeningen 
Lærkevang, hvor dansernes 

formand bor, gav tilladelse til, 
at vi tre mandage afspærrede 
en villavej og dansede der. 
Dette har været til stor glæde, 
ikke mindst for medlemmer-
ne, men også naboerne, som 
har stået på fortovet og nydt 
musik og dans. 

Overlever Amager Folke-
dansere coronakrisen som 
forening? 

Det tror man helt bestemt. 
Dels har bestyrelsen under 
hele året arbejdet konstruk-
tivt indenfor de regler, som 

nu var gældende og haft en 
stadig kontakt med medlem-
merne via nyhedsbreve. 

Men ikke mindst har med-
lemmerne vist stor loyalitet 
og bakket de ideer op, som 
vi har lagt frem. Nu ser folke-
danserne frem til, at en ny sæ-
son begynder 30. august, hvor 
de glæder sig til at byde gam-
le medlemmer velkommen 
tilbage, men også ser frem til 
at tage imod nye medlemmer. 

spanger

Folkedansen lagde en kabale

Folkedans er ikke kun sjov 
motion at være med til. Når 
dansen pludselig dukker op 
på en villavej i forårssolen, er 
det også et festligt indslag for 
beboerne på vejen.  
Foto: Amager Folkedansere.

Medlemmerne i Amager 
Folkedansere fik under 

coronaen et hyggeligt besøg 
af klubbens forårsharer. Sikke 

en form for medlemspleje 
- men det virkede. Alle 

medlemmer er med endnu. 
Foto: Amager Folkedansere.
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen

Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 

Vil du hellere skrive? Hvis du er rigtig nysgerrig på, hvad der sker i samfundet omkting dig/os, så kan du løse journalistiske opgaver - som vi naturligvis 
hjælper dig med - vi lægger vægt på, at vores reportere skrfiver så objektivt som muligt. Så kan vi til gengæld love dig spændende oplvelser. Som reporter 
kommer du ofte med bag kulisserne. Interesseret? Ring 32 509 290.

HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre  
– unge, studerende, voksne og ældre*.

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt,  
og du har mulighed for at få enten én  
eller flere ruter.

Vi leverer de pakkede reklamer og  
aviser på din adresse – klar til  
omdeling. Du kan låne en  
cykeltrailer af os.

Vi har omdeling 1-2 gange om ugen 

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

Som voksen får du udover din løn skattefri   
kørselsgodtgørelse på landruter

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

Du optjener løbende point til vores gaveshop,  
hvis du er fast omdeler under 18 år

VI                     OMDELERESØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE
blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

*Du skal være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

– med fokus på børn og unge og er 
på banen igen 24 timer i weekenden 
4. og 5. september

Trods corona-restriktioner sidste år 
blev Tårnby-stafetten holdt i gang på 
afstand - hver for sig. Der var opbak-
ning fra rekordmange hold, der gik 
rundt i kommunen og mange andre 
steder og som sendte video og bil-
leder ind til Tårnby-stafettens Face-
book-side, så alle kunne følge med.

Nu er Stafet For Livet tilbage igen 
på Tårnby Skole med den sædvanlige 
scene, telte med alle hold og madbo-

der og børneaktiviteter. 
Fighterne* deltager i deres karak-

teristiske gule trøjer og går som alle 
hold på afmærkede ruter. Deltagerne 
skal holde stafetten i gang i 24 timer 
med det enkle formål at gå sammen i 
kampen mod kræft. I år har Stafet For 
Livet særligt fokus på børn og unge 
som pårørende.

Når børn rammes

Hver dag er der fem børn i Danmark, 
som oplever at miste en forælder. Der-
til kommer de cirka 40.000 børn, der 
hvert år oplever alvorlig sygdom hos 

en forælder. Mange af børnene trives 
dårligere end deres jævnaldrende. De 
oplever at være alene med sorgen. 

Det skal vi gøre noget ved, for ingen 
børn og unge skal stå alene med de-
res sorg! Derfor sætter Stafet For Livet 
fokus på børn og unge som pårørende 
på dette års Stafet. 
* Figterne er tidligere kræftpatienter

Vil du være med i Stafetten?

Tilmeldingen til holdene/fighterne er 
åben, så gå ind på stafetforlivet.dk og 
meld dig - eller snak med en af hold-
kaptajnerne om deres hold og hvad 

det vil sige at 
være en del 
af stafetten. 

Du kan 
også melde 
dig som fri-
villig og være med i forberedelserne 
eller blot være med på selve weeken-
den. Vi kan altid bruge en hjælpende 
hånd og gerne til de praktiske opgaver 
også, både når alt skal sættes op på 
pladsen – og tages ned igen om søn-
dagen.

Så stafetter vi igenSå stafetter vi igen 

Tårnby-stafetten arrangerer særlige 
børneaktiviteter i år og vi håber, at 
forældre og andre voksne vil tage 
børnene med på pladsen for at møde 
andre og deltage i de sjove aktiviteter.

Børneteltet er åbent både lørdag 
og søndag. Her vil der være føl-
gende aktiviteter: 
• Ansigtsmaling
• Lav dit eget slim
• Tegne/male
• Tombola – køb lodder og vind 
et stykke ’nyt’ brugt legetøj 
• Mal på sten 

Kampagnens budskaber er: Ingen 
børn og unge skal stå alene med deres 
sorg og Børns sorg er et voksent an-
svar. Det markerer vi ved, at børn og 
unge kan male på sten, som herefter 
lægges i et særligt område for pårø-
rende. Her vil stenene ligge under 
hele stafetten, og når stafetten slutter 
søndag kl. 12.00 kan man tage sin sten 
med sig hjem.  

Børneløb – traditionen tro afholder 
vi børneløb om lørdagen, for alle unge 

mellem 0 og 17 år! I år sættes løbet 
i gang af børneunderholder og børne-
bogsforfatter Marcus ’Skovfar’ Øland. 
Han vil inden løbet bl.a. underholde 
med at lave sine fantastiske ballondyr. 
Søndagssjov – kom over på stafetplad-
sen og vær med til at lege ligesom i 
’gamle dage’. Tag familie og venner 
med og dyst mod hinanden i eksem-
pelvis sækkeløb, kartoffelløb, mini-
bowling og vælte dåser. 

Bålplads – her kan man lave sno-
brød og skumfiduser, eller bare hæn-
ge ud og hygge sig. Det er både lørdag 
og søndag.

STAFET FOR LIVET I TÅRNBY 2021 
Lørdag 4. september kl. 12 til søndag 5. september kl. 12. på Tårnby Skole, 
Sneserevej 10. 

Du/I kan tilmelde dig/jer som hold, fighter*, deltager eller støtte vores 
aktiviteter. Læs mere på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk/stafet/taarnby 
og på Facebook @StafetForLivetTaarnby

Læs mere om ‘Skovfar’ på Facebook https://www.facebook.com/Skovfar

Særlige aktiviteter for børn og unge 
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Pr. pers. i dbl. værelse 

2.699,-
Pris uden rejsekode 2.999,-

Pristillæg t.o.m. 27.8. :  1.150,- 
28.8.-17.9.: 600,-

•	 7	nætter	inkl.	morgenbuffet
•	 	7	x	3-retters	valgmenu	
inkl.	salatbuffet

•	 4	vinsmagninger	og	
				1	x	balsamicosmagning

Hotel Palme i Garda by, Norditalien
Sommer	ved	Gardasøen

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
Slotsferie	med	golf

Valgfri ankomst t.o.m. 24.10.2021.

Pr. pers. i dbl./enk. værelse

1.099,-
Pris uden rejsekode 1.249,-
Pristillæg t.o.m. 30.9.: 200,-

Suite mod tillæg 

Pr. pers. i dbl. værelse

1.749,-
Pris uden rejsekode 1.899,-

•	 3	nætter	inkl.	morgenbuffet
•	 Velkomstdrink
•	 1	x	3-retters	middag/buffet
•	 Fri	adgang	til	wellness
•	 	20	%	rabat	på	rutebåde	på	
Mosel	og	Rhinen

MAXX by Steigenberger Deidesheim HHHH 

Oplev	den	tyske	vinrute
På Panoramahotel Stocker gør værtsparret 
meget for, at både børn og voksne skal føle sig 
velkomne. Bo med udsigt over dalen og bjer-
gene, og benyt jer af det inkluderede oplevelses-
pas, som giver adgang til et væld af oplevelser.

Panoramahotel Stocker i Pruggern, Steiermark
All	inclusive	light	i	Østrig

Valgfri ankomst t.o.m. 11.10.2021.Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2021.

Pr. pers. i dbl. værelse

3.449,-
Pris uden rejsekode 3.749,-

Byen Garda, som deler navn med Lago di Garda 
- på dansk Gardasøen - er en ægte italiensk ferie-
drøm. Her får I klassisk sydlandsk sommeridyl, 
hotel med swimmingpool, vinsmagninger og 
gåafstand til den berømte sø (500 m).

Schloss Krugsdorf ligger i landsbyen Krugsdorf i 
Mecklenburg-Vorpommern tæt ved grænsen til 
Polen. Det 500 år gamle slot giver jer muligheden 
for at sammensætte en ferie med en kombination 
af golf, gourmet og luksuriøs indkvartering.

Den romantiske vinby Deidesheim i Sydtyskland er 
en perle midt på den tyske vinrute – tæt ved Rhi-
nen (23 km) og kun et par timers kørsel fra Alsace. 
Nyd et ophold på 4-stjernet hotel med wellnessaf-
deling og gåafstand til byens hyggelige centrum.

•	 7	nætter	inkl.	morgenbuffet
•	 7	x	kaffe	og	kage
•	 7	x	3-retters	middag/buffet
•	 	Øl,	vin,	kaffe,	te	&	softdrinks	
ad	libitum	hver	dag	kl.	10-22

•	 Oplevelsespas	Sommer	Card

•	 2	nætter	inkl.	morgenbuffet
•	 	2	x	3-retters	middag	på	slots-
restauranten	La	Grue

•	 	Fri	greenfee	uden	tidsbestil-
ling	til	slottets	golfbane

Sonnenhotel Wolfshof HHH Harzen, Midttyskland

Omgivet af Harzens skønne natur lig-
ger den lille landsby Wolfshagen kun 
10 minutters kørsel fra den historiske 
kejserby Goslar (12 km). I bor på et 
skønt og familievenligt wellnesshotel 
med stor swimmingpool og spa. Om 
sommeren kan I bade ved søen In-
nerstestausee (8 km) eller friluftsbadet 
Wölfi (2 km). Slap af på hotellets store 
solterrasse, glæd jer til middage i ho-
tellets restaurant og tag på vandretur 
på Heksestien med udgangspunkt 
fra eksempelvis Brocken – også kendt 
som Bloksbjerg (60 km).

•	 	5	nætter	inkl.	morgenbuffet	
•	 5	x	3-retters	middag/buffet
•	 	1	flaske	vin	pr.	værelse	ved	

ankomst
•	 10	%	rabat	til	Harzer	
Schmalspurbahnen

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.799,-
Pris uden rejsekode 2.099,-

Pristillæg 15.8.-31.10.: 250,-

Valgfri ankomst t.o.m. 17.12.2021.

Familievenligt	
wellnesshotel

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 
restriktioner, der kan på-
virke faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

3	nætter	fra	1.199,-
5	nætter	fra	1.949,-

3	nætter	fra	1.599,-
4	nætter	fra	2.049,-2 børn med rabat

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 alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Teknisk arrangør:

Værelse med balkon/terrasse

Værelse med balkon

4 børn 
0-9 år 
gratis.

Born   kr. i

5	nætter	2.449,-

Valgfri ankomst t.o.m. 30.9.+ søn-tors. 3.10.-20.12.2021.

Værelse med balkon/terrasse

3	nætter	fra	1.099,-
4	nætter	fra	1.399,-

1 barn 0-5 år gratis
2 børn 6-14 år ½ pris

2 børn med rabat

2 børn med rabat
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

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.

©
 U

IP

©
 U

IP

©
 U

IP

©
 N

or
di

sk
 F

ilm
©

 S
ca

nb
ox

©
 S

ca
nb

ox

FAST & FURIOUS 9
1 – 7/7: kl. 19.10 11 år
 
SMAGEN AF SULT med danske 
undertekster
1 – 6/7: kl. 17.40 + 20.05
7/7: kl. 17.40
8 – 18/7: kl. 20.00 15 år
 
THE FATHER
3 – 4/7: kl. 15.00 11 år
 
BUSTER
3 – 4/7: kl. 16.15
10 – 11/7: kl. 15.00
17 – 18/7: kl. 15.00 alle
 
Danmarkspremiere:
SPIRIT – EN FRI SJÆL - dansk tale
1 – 2/7: kl. 17.00
3 – 4/7: kl. 13.50
5 – 7/7: kl. 17.00
8 – 9/7: kl. 17.50
10 – 11/7: kl. 16.15
12 – 14/7: kl. 17.50
17 – 18/7: kl. 16.15
24 – 25/7: kl. 15.00
31/7 – 1/8: kl. 16.30

DEN GODE SPION
Forpremiere
7/7: kl. 20.07
Alle gæster til forpremieren får en gratis 
sodavand eller øl med ind til filmen
Biografklub Danmark kuponer kan anvendes 
Danmarkspremiere:
8 – 9/7: kl. 19.10
10 – 11/7: kl. 17.30 + 19.10
12 – 14/7: kl. 19.10
15 – 18/7: kl. 17.35
19 – 21/7: kl. 17.35 + 20.00
24 – 25/7: kl. 17.30 11 år 
Danmarkspremiere:
FLUMMERNE - dansk tale 
8 – 9/7: kl. 17.00
10 – 11/7: kl. 13.50
12 – 16/7: kl. 17.00
17 – 18/7: kl. 13.50
19 – 21/7: kl. 17.00
22 – 23/7: kl. 17.50
24 – 25/7: kl. 16.15
31/7 – 1/8: kl. 15.00
7 – 8/8: kl. 15.10 alle
 
Danmarkspremiere:
HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD
15 – 21/7: kl. 19.15
22 – 28/7: kl. 20.00

Danmarkspremiere:
HVOR KRAGERNE VENDER
22 – 25/7: kl. 19.10
26 – 28/7: kl. 17.50 + 19.10
29/7 – 4/8: kl. 17.40 + 19.50 7 år
 
Danmarkspremiere:
AINBO – AMAZONAS VOGTER - dansk tale
22- 23/7: kl. 17.00
24 – 25/7: kl. 13.50
26 – 30/7: kl. 17.00
31/7 – 1/8: kl. 13.50
2- 4/8: kl. 17.00
5 – 6/8: kl. 17.40
7 – 8/8: kl. 13.00 + 17.40
9 – 11/8: kl. 17.40  7 år 
 
Danmarkspremiere:
THE ICE ROAD 
29/7 – 4/8: kl. 19.10
5 – 11/8: kl. 20.15

Danmarkspremiere:
PAGTEN med danske undertekster
5 – 6/8: kl. 17.00 + 19.40
7 – 8/8: kl. 14.00 + 17.00 + 19.40
9 – 11/8: kl. 17.00 + 19.40 7 år

SPIRIT - EN FRI SJÆL
Lucky er opdraget til at være en pæn ung dame, men 
på turen vestpå til sin far i Miradero ser hun noget, 
der taler til hendes utæmmelige ånd: en flok vilde 
heste anført af den smukkeste hingst. Et kort øjeblik 
synes der at opstå et bånd mellem den 12-årige pige 
og hesten, og et ubrydeligt venskab mellem hest og 
menneske er født. 

DEN GODE SPION
I 1960 opsøges Greville Wynne af Den britiske 
efterretningstjeneste på grund af hans mange 
forretningsrejser i Østeuropa. Nu rekrutteres 
Greville til at smugle tophemmelig information ud 
af Sovjetunionen for MI6 og CIA. Mødet med hans 
russiske kilde bliver begyndelsen på en ekstremt farlig 
mission og et ekstraordinært venskab.

FLUMMERNE
Flummerne Op og Ed Et er nuttede og pelsede donut-
formet dyr. Ved et uheld med en magisk blomst 
rejser makkerparret fra år 1835 og frem til nutidens 
Shanghai. Her oplever de for første gang trafik, de 
smager fastfood og det værste af det hele er, at de 
opdager, at flummere er en uddød dyreart!

HITMAN’S WIFE’S 
BODYGUARD
Bryce er tvunget til at hjælpe Darius’ langt mere 
ustabile kone, den internationalt berygtede 
svindler Sonia Kincaid. De tre involveres i en global 
sammensværgelse og opdager de snart, at de er de 
eneste, der står mellem Europa og en hævngerrig, 
magtfuld galning.

HVOR KRAGERNE VENDER
Laura har lagt afstand til sin familie på landet for 
at leve et kunstnerisk bohemeliv, som forfatter i 
København. Da Laura vender tilbage til sin hjemstavn 
for at deltage i brorens bryllup, opdager hun, at han 
skal giftes med barndomsfjenden, Catrine. Laura 
indser, at Catrine har overtaget hendes plads i familien 
og mærker nu et stærkt ønske om at få den tilbage.

AINBO – AMAZONAS VOGTER
En dag opdager Ainbo, at hendes by dybt inde i 
Amazonas jungle er truet og at der findes andre 
mennesker i verden end hendes eget folk. Med hjælp 
fra de sjove totemdyr, det tynde bæltedyr Dillo og 
den velpolstrede tapir Vaca, begiver Ainbo sig ud på 
en farefuld rejse for at søge hjælp hos Amazonas 
mægtigste ånd, skildpadden Motelo Mama. 

THE ICE ROAD
Da en diamantmine kollapser i det nordlige Canada, 
må Mike McCann lede en redningsmission over 
det frosne ocean for at redde de overlevende 
minearbejdere. En vanvittig og næsten umulig 
strækning venter for de tonstunge ice road-lastbiler, 
der skal køre på den smeltende is og gennem en 
massiv storm. 

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Fremtiden ser lidt lysere ud med hensyn til Lisbeth 
Klubbens filmforevisning  - 20 mandage i 
Kastrup Bio- for sæsonen 2021-22.

Dersom alt går, som det skal, vil vi starte 
op med billetsalg og filmforevisning sidst i 
september 2021 i Kastrup bio.

Nærmere om, pris, dato og tider, bliver 
publiceret i Tårnby Bladet nr. august og september.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen

Hele holdet omkring Lisbeth Klubben. 

Buster ligger mange hjerter nær og 
nu er han tilbage i en ny spillefilm, 
som den livselskende, magiudfø-
rende dreng, der er lige så kejtet, 
som en 11-årig dreng kan være

Anmeldelse af Pernille Barth

Filmen Buster Oregon Mortensen hav-
de premiere midt i juni og er en ny-
fortolkning af filmen Busters Verden, 
filmatiseret i 1984 af Bille August ba-
seret på bogen, skrevet af Bjarne Reu-
ter i 1979.

11-årige Buster lever sammen med 
sin mor, far og søster Ingeborg og 
går rigtig meget op i magi og han får 
hjælp af den sengeliggende Hr. Larsen 
i lejligheden under dem. Hr. Larsen er 
tidligere kanonkonge med en masse 
tricks oppe i ærmet, som han træner 
Buster i. 

Enten opfinder Buster  trylleremser, 
eller også udfører han tricks, der ikke 
alle ender lige godt. Med vejledning 
og støtte fra Hr. Larsen øver Buster 
sig og bliver bedre og bedre og lærer 
endnu mere magi.

Skæbnens time

Det er sommerferie og Buster skal 
vise hele Brønshøj, hvad han kan, og 
dele sin kærlighed for magi ved en 
stor talentkonkurrence. 

Men han skal konkurrere mod Si-
mon-Olaf, der er superpopulær. De får 

begge øjnene op for Joanna, der lige 
er flyttet til Brønshøj og her starter 
deres kamp om at få hendes opmærk-
somhed. 

Buster er noget af en optimist og 
selvom det ikke altid går hans vej, så 
gør han, hvad han kan, for at få det 
bedste ud af livet. Hans optimisme gi-
ver menneskene omkring ham et smil 
på læben og energi til at fortsætte, 
selvom det er svært. Med hovedet højt 
gør han, hvad han mener er bedst.

I det øjeblik, han står over for et 
stort valg, vælger han kærlighed frem 
for personlig vinding. 

Ændringer gør filmen ny

Instruktør Martin Miehe-Renard og 
manuskriptforfatter Jesper Nicolaj 
Christiansen formår virkelig at fange 
essensen af Busters eventyr og liv 
som anti-helt, men samtidig gør de 
det det på helt deres egen måde. 

Personerne i Busters liv har fået de-
res egen historie, som gør, at filmen 
har mere tyngde og da de andre per-
soner har mere liv, får man indblik i, 
at ikke kun Busters liv har problemer, 
men at de andre også har et liv med 
problemer, håb og drømme.

Nyt liv til gammelt mesterværk

Buster Oregon Mortensen har mange 
elementer fra Busters Verden og man 
kan helt klart se mange ting gå igen, 

men filmens ændringer giver den liv 
på en helt andet måde. 

Den er moderne og problemstillin-
gerne fra den gamle film er opdate-
rede, så de kan relateres til nutiden. 
Mobberi, samfundets uligheder og 
fordomme og alle de ting, et barn som 
Buster gennemgår i sin unge alder. 
Næstekærligheden og gode gerninger 
er der som små perler, som bliver vist 
i både små og store handlinger og ud-
talelser igennem filmen. 

Nyfortolkning

Filmen runder alle de klassiske pro-
blemstillinger, som Buster gennem-
levede i den gamle film, men på en 
relaterbar måde, da dens nyfortolk-
ning passer perfekt ind i en 11-årigs 
verden i nutidens Danmark. Det er en 
fantastisk nyfortolkning, der bringer 
filmen ind i det 21. århundrede. 

Buster og søsteren Ingeborg spiller 
fremragende og deres performance 
bringer virkelig søskendeparret til live 
og får publikum til at heppe på dem i 
godt og ondt, mens deres karakterer 
udvikler sig igennem filmen. De har 
en dybde, jeg ikke fornemmede i den 
oprindelige film og den udvikling, de 
har igennem denne film, gør, at filmen 
er så meget mere tilfredsstillende for 
mig end den fra 1984. 

Filmen har helt klart delt vandene, 
men jeg anbefaler varmt filmen til 

folk i alle aldre, både til dem, der har 
set den gamle og måske vil se den for 
nostalgiens skyld, men også til dem, 
der ser den for første gang. 

Kan varmt anbefales som familie-
film. 

Buster Oregon Mortensen gør et flot 
comeback i det 21. århundrede.

Buster vender 
stærkt tilbage

Buster, Manfred Weber Cortzen og 
søsteren Ingeborg, Kerstin Jannerup 
Gjersing, ser på stjernerne, mens de 

deler deres drømme

Et spændende og morsomt eventyr 
for hele familien! 

Ombord på Noahs ark bor dyret Fini og 
Lea, som er bedste venner. Selvom der 
er gået flere uger, flyder arken stadig 
rundt uden noget land i sigte. 

Ved et uheld ryger Fini og Lea over 
bord - sammen med den sidste mad 
fra arken. Mens Fini vågner i en mær-
kelig koloni fyldt med meget velkend-
te skabninger, der lever i harmoni, 
vågner Lea på en smuk ø. 

I et kapløb mod tiden, tidevand og 
skræmmende rystelser, skal Fini red-
de sine venner, genforene sig med sin 
familie og redde en hel koloni fra total 
ødelæggelse. 

Vil han klare det med hjælp fra sine 
gode venner? Tilladt for alle, men fra-
rådes børn under 7 år.

Konkurrence

TÅRNBY BLADET SÆTTER to x to bil-
letter til Uuups! Dyr over bord! på 

højkant. For at vinde skal du svare på, 
hvor mange dyr af hver slags, der var 
på bibelens myte om Noahs Ark. Sva-
ret mailer du til redaktionen@taarn-
bybladet.dk med oplysning om navn, 
adresse og telefonnummer. 

I emnefeltet skriver du ’Ups dyr’ og 
i mailen skal vi have svaret . Kun mail, 
som er kodet som angivet, kommer i 
betragtning.

Vi skal have svaret allerede søndag 
4. juli klokken 12, hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også mod løs-
ninger på postkort eller uden på ku-
verter på adressen Tårnby Bladet, 
Postboks 34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned i vores 
postkasse.

Vinder du, får du yderligere oplys-
ning om indløsning af billetterne.

Uuups! Dyr over bord … 

KonkurrenceKonkurrence
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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

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Processen startede med et 
kæmpe demonteringsjob. 

Vi fjernede masterne, fjer-
nede ferskvandtankene og de 
såkaldte sorte vandtanke (til 
spildevand), 20 tons ballast 
og demonterede de indven-
dige hytter for at få adgang til 
skroget.

Vi byggede også et stativ, der 
beskytter skibet og teamet, 
der arbejder ombord, mod 
efterårsregn og iskold vinter-
vind. 

To dygtige frivillige kom 
hele vejen fra Holland med 
mange specialformede metal-
stykker til at bygge en kedel 
til vores dampkasse.

Lige efter juleferien startede 
vores tømrere de mange ram-
mer, der skal udskiftes.

Den seneste opgave på skibs-
værftet var at fjerne forklæde 
og gennemtæret træværk. 
Leif og Marvin, to tyske bå-
debyggere, kom især for at 
hjælpe os med genopbygnin-
gen af hele forklædet og mo-
dificering af stammen.

Ahoy alle langt, bredt 
og nært!

STED: 

Samtidig med planlæg-
ningen af  sommerprojek-
terne arbejdede holdet bag 
Hawila uophørligt for at 
forberede et længe ventet 
øjeblik, Hawilas langsigtede 
ombygning

Af besætningen på Hawila

Hawilas sidste større ombyg-
ning fandt sted for næsten 
40 år siden og derfor var det 
med spænding, at vi åbnede 
til skibets skrog og fik syn for 
træværkets tilstand. 

I samarbejde med Natur-
styrelsen valgte vi nogle 
egetræer, fældede dem sidste 
forår og hele sommeren blev 
træet fræset til planker ved 
savværket Kagerup. Nu bliver 

træet til rammer, planker og 
knæ af vores dedikerede team 
på Holbæks gamle værft. 
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

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

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 •  
• Varmepumper • 

KFUM-Spejderne Vestamager sætter igen 
rammerne for vores stemningsfyldte fami-
liemarked

Høstmarkeds-udvalget ved KFUM-Spejderne 
Vestamager Gruppe arbejder benhårdt på at 
planlægge årets marked, der skal holdes lør-
dag 14. og søndag 15. august.

- Vi er sikre på at der er mange derude, der li-
gesom vi selv savner et godt loppefund, varme 
kræmmerpølser og en kold fadøl og vi glæder 
os enormt til igen at se vores dejlige gæster og 
kræmmere, siger Lasse Nivø fra høstmarkeds-
udvalget.

- Vi har mange års erfaringer med markeder 
og er/har på forskellig vis været involveret i 
de fleste markeder på Amager. Derfor opstod 
drømmen om en dag at have vores eget og i 
2011 blev Vestamager Høstmarked til; vores 
version af den bedste lille perle af et familie-
venligt marked.

- Al overskud fra markedet går ubeskåret til 
vores børne- og ungdomsarbejde.

Markedet holdes traditionelt hvert år i 2. 
hele weekend i august hos KFUM-Spejderne 
på Vestamager.

Så bli’r det høst endnu engangSå bli’r det høst endnu engang

Arkivfoto. KFUMKFUM spejder på Vestamager.

Næsten halvdelen af Amager består af 
grønne områder. Overdrev, skove, krat, 
enge, strande og fælleder 
Men hvordan er naturområder som Amager 
Fælled, Kalvebod Fælled og Kongelunden op-
stået? Og hvad betyder de for os i dag? Deres 
historier foldes ud i ’Den Grønne Ø’, det tiende 
afsnit i podcastserien ’Stemmer Fra Amar’, la-
vet af den lokalehistoriker og journalist Maj-
ken Astrup.

Hvis man ser på Amager i fugleperspektiv, 
opdager man hvor grøn øen faktisk er. Hvor 
meget naturarealerne fylder og hvor tæt på 
hovedstaden de faktisk ligger. 

Menneskeskabte naturområder

Mange af Amagers naturområder blev oprin-
deligt brugt og udviklet af helt bestemte årsa-
ger - fordi København, kongen eller de lokale 
amagere havde brug for områder til det ene 
eller andet. 

Amager Fælled var igennem mange hundre-
de år militært område. Byen skulle jo kunne 
forsvare sig mod for eksempel svenskerne. 

Den kom først på københavnernes og ama-
gernes hænder som et rekreativt område midt 
i 1900-tallet. Og udvidelsen af Amager Fælled 
kom sig af, at København i starten af 1900-tal-
let voksede gevaldigt og havde brug for et 

sted at gøre af de stigende mængder affald.
Derfor blev eng- og vådområderne omkring 

Amager Fælled inddraget som losseplads og 
først da den lukkede i 1974, kunne borgerne 
indtage Fælleden som et naturområde.

Natursyn og naturbrug 

’Den Grønne Ø’ handler også om de forskellige 
syn på naturen; protester mod bebyggelser; 
hvordan vi tidligere har brugt naturen og hvor-
dan vi forbruger den i dag. 

Når vi går tur, ser på fugle, cykler en tur eller 
smager os vej igennem det grønne, for Amager 
Fælled bugner af spiselige planter, som både 
tidligere og i dag kan bruges i madlavning og 
medicin. 

bbark

Den Grønne Ø - en podcasthistorie om Amagers natur

Foto: Rikke Foto: Rikke 
Bianca Colburn.Bianca Colburn.
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