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Unge
cykelryttere
starter Touren

Unge fra Amager Cykel Ring
markerer 100 dage til Tour de
France-start I København 1. juli
CYKELSPORT
Tour de France-trofæet blev fragtet til Københavns Rådhus på en
gul ladcykel af overborgmester
Sophie Hæstorp-Andersen, som
havde inviteret Amager Cykle
Rings børn og unge, samt elever
fra Den Franske Skole, til at ledsage hende det sidste stykke vej,
fortæller Jesper Skovbølle fra ACR.
Det store Tissot-ur, som tæller
ned til den store dag, blev tændt
på Københavns Rådhusplads.
Selv Tour-Direktøren var bekendt med Amager Cykle Ring, da
det blev nævnt, at det var Brian
Holm og Amalie Dideriksens barndomsklub.
Efterfølgende var der reception
på Københavns Rådhus med taler,
Rådhuspandekager og underholdning med Rolf Sørensen og Dennis
Ritter. Det blev en mindeværdig
dag for de unge ryttere her fra nabokommunen Tårnby.
Jesper Skovbølle

Fællesfoto med ungerne fra Amager Cykle Ring og Tour de France-direktør Christian Prudhommes og Overborgmesteren
foran den røde Tour de France-førerbil. Foto: Jesper Skovbølle.

Louise fra Tårnby er Danmarks bedste konditor
Louise Zeeb Engmann Thomsen, der til daglig er
ansat i Johns Kagehus på Oliefabriksvej i Tårnby,
vandt titlen som Danmarks Bedste Konditor
2022. I konkurrencen indgik foruden en etagekage
i fem etager, også en dekorationskage med
marcipanovertræk og to typer fyldte chokolader .

Det var muligt at høre
chokoladepastiller falde
i en lagkage, lige inden
konferencier Peter Rolaj
annoncerede Danmarks
Bedste Konditor 2022

Fantastisk niveau
Overdommer ved fagkonkurrencerne, Henrik Jonsbak, bukker sig i støvet over
niveauet ved foreløbig
konditor-konkurrencen.
-Jeg blev konstant varm

om hjertet, når jeg skuede ud over forsamlingen
under konkurrencen og i
forbindelse med præmieoverrækkelsen. Deltagerne
har leveret varen, de fik
hyldest, og såvel fagfolk
som menigmand synes,
bager- og konditorkonkurrencer er fedt, siger Henrik
Jonsbak.
Konkurrencen gennemføres af Bager- & Konditormestre i Danmark, i samarbejde med Fødevareforbundet NNF.
Nummer to i dysten om
at blive Danmarks bedste
konditor blev Cathrine
Fredensborg (Hahnemanns
Køkken), mens Torben Bang
(Falsters Kyst) fik bronzediplomet.

Aktiviteten på grunden hvor Allégårdens festlokale tidligere lå betyder ikke, at et nyt selskabslokale
er på vej
Der var mange følelser i spil, da den
gamle Allegård ved siden af Lanner,
som mange stadig kalder Meny på
Tårnbyvej, blev dømt gennemrådnet
og bulldozet ned. Men der var meget
lidt historisk tilbage og i stedet skimmelsvampe og andet utøj.
Boligselskabet
bag
Allegården
spurgte øvrige lejemål i samme boligselskab (TK Boligselskab), om der var
stemning for et fælles hus med mulighed for møde- og festaktivet, som
skulle kunne bruges af alle. Det var
der ikke og planerne gik helt i stå.
Nu er der pludselig entreprenørmaskiner i gang på tomten, men ikke
for at bygge nyt lokale, men for at forberede en skurby i forbindelse med et
flerårigt kloakrenoveringsprojekt.
Den organisatoriske baggrund for
boligselskabet med Allégården, Kastrupvænge og Thyges Gaard ændrer
sig de kommende år, da de fusionerer
med Tårnbyhuse, så før det er på plads,
kommer der ikke noget nybyggeri på
grunden, erfarer Tårnby Bladet.
tsp
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De fem finaledeltagere og
hundredvis af tilskuere på
nordens største fødevaremesse, Foodexpo, ventede
i spænding, og Louise Zeeb
Engmann Thomsen fra
Johns Kagehus i Tårnby på
Amager knyttede næven,
da spændingen endelig
blev udløst.

85 minutters forberedelse lørdag og seks konkurrencetimer
søndag,
hvor der skulle kreeres en
etagekage i fem lag, en dekorationskage overtrukket
med marcipan og to typer
fyldte chokolader, endte
altså i stor triumf for den
24-årige
konditorsvend
Louise
Zeeb
Engmann
Thomsen, der er født og
vokset op i Frederikssund.
- Jeg er enormt glad og
lettet, da konkurrencedeltagelsen har fyldt meget i
den seneste tid. Det giver

et boost at vinde både for
butikken og mig personligt – sikken et skulderklap.
Især min etagekage sad i
skabet. Mit farvevalg med
pink skabte et blikfang, siger Louise Zeeb Engmann
Thomsen.
Den super intense konditor-konkurrence i Messecenter Herning var i øvrigt
en
premiereforestilling.
Mandag kåredes Danmarks
Bedste
Håndværksbager
og tirsdag Danmarks Bedste Romkugle.

Ingen festsal i denne
omgang

Tårnby kaldes til møde om Ukraine

Info- og netværksarrangement omkring ukrainske flygtninge, der kommer til Tårnby. Find ud af, hvordan du/I
kan hjælpe lokalt
Arrangementet er for alle
nysgerrige, der gerne vil vide
mere om, hvordan flygtninge fra
Ukraine bliver modtaget i Tårnby og hvordan du som forening
eller frivillige kan være med.
Borgere og frivillige kan bare
møde op. Tilmelding er ikke nødvendig.
- Har du en forening eller er I en gruppe, der allerede har
Ukraine-aktiviteter, så kom og fortæl om det til en bred
kreds, find flere frivillige og spred viden om jeres aktiviteter, siger Anita Vognstrup Køldal, frivillighedskoordinator i
Tårnby.
- Vi sørger for, at du får en stand med et bord, hvis d/I sender en mail til ukraine@taarnby.dk senest fredag 1. april.
Resten af jeres materiale tager I selv med.
INFO:
Tirsdag 5. april, kl. 17.30 -19.00.
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10 i Rotunden.

Forventningens glæde
HVAD HEDDER DET PSYKISKE FÆNOMEN, der
rammer især japanske turister, der skuffes
over Europa i forhold til deres forventninger.
SÅDAN LØD ET SPØRGSMÅL i familiens ugentlige fællesprojekt, krydsogtværsen i Politiken. Det vidste vi ikke - ej heller selvom familiens ældste afkom var med på sidelinjen.
At ordet sluttede på syndromet, fremgik af de
lodrette ord, som gennemskar svarfeltet, der
lå vandret.
VI KENDTE SÅDAN SET GODT, hvordan begrebet blev udlevet. Tænkt at have ofret en flyrejse fra Japan og hotelophold og hvad deraf
følger i en af verdens dyreste turistbyer. Tænk
at have studeret H.C. Andersen på højeste niveau på Tokyos Universitet og så stå på Langelinie og glo på Den lille Havfrue.
IKKE AT JEG VED, hvad deres forventninger
har været helt 100 procent, men en skuffelse
må det have været.
OG DOG – jeg har faktisk stået ved siden af en
storsmilende japaner, der overhovedet ikke
var beskæftiget med at glo på havfrøkenen;
derimod var har vildt imponeret over, at man
kunne stå og drikke øl på åben cykelsti.

Musikalsk hygge på plejehjemmet

Der var varme og musikalsk hygge inden for på Plejehjemmet
Ugandavej, da Klaus Strand-Holm fra Klaus & Servants sammen med sin hustru Karin underholdt med live-versionen af
den populære TV-musikquiz ’Syng Med & Tip et Hit’.
På Ugandavej var det en live-udgave af det populære TVshow. Mens Klaus Strand-Holm spillede og sang de kendte
sange, stillede fru Karin spørgsmål, som publikum så skulle
gætte svarene på.

Skolebotanisk Have er moderniseret

Alle er velkomne i Skolebotanisk Have, som i øjeblikket er under stor forandring. Villum Fonden har bevilliget penge til en
ny pavillon og samtidig skabes der et nyt læringsrum i haven.
Indgangen til haven sker via lågen midt på langsiden af haven
på Bjørnbaksvej. Haven er i hverdagene fra klokken 8 til 15
forbeholdt vuggestuer, dagplejer, børnehavebørn og skolebørn. Alle andre borgere kan altid gå en tur i haven, så længe
der ikke skole eller daginstitutioner, som optager pladsen.

Dato på stjerner i natten

Foråret nærmer sig, så nu er det tid til at melde sig til Stjerner
i Natten på Naturcenter Vestamager, som foregår fredag 3.
juni kl. 17-22. Foreninger og kulturinstitutioner opfordres til
at deltage. Ønsker man at deltage skal man benytte et aktivitetsskema, som findes på www.stjernerinatten.dk
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JEG HAR SELV LADET MIG LOKKE af en farvestrålen brochure, som viste badende og smilende personer i en (efter beskrivelsen) varm
klippegyde med bjerge i horisonten. Jeg har
jo visse erfaringer med sligt efter flere rejser
til Island, så der måtte vi hen, 14 timer 20 minutter (1.256,4 km) via A4 fra København.
LAD NU DET LIGGE med tidsangivelsen. Selvom min første gps var i brug, sled vi mange
omveje op til stor fornøjelse. Jeg har tidligere skrevet om opholdet i den Slovakiske
by Bardejov og ment, at jeg var den eneste
dansker (i al fald amagerkaner), som kendte
og havde været i den by, så når andre lettere
storskydende fortalte om deres ophold i New
York eller Bermuda trekanten, kunne jeg bare
spørge ’har du været i Bardejov’.
DEN OPLEVELSE ER JEG IKKE ENE OM her i
byen. Mindst én anden familie har været der
– og flere burde tage sig sammen og komme
afsted, men det var slet ikke det, jeg ville skrive om, men om ikke indfriede forventninger
på fjerne rejsemål. Bardejovske Kupele var et
stort svovlstinkende flerpersoners cementbadekar i et såkaldt helseområde.

tur, og vi kunne skynde os hjem til hotellet og
shampooe os til kropslig sundhed og velduft.
MEN TÆNK PÅ JAPANERE, kinesere og amerikaner, for hvem den lillebitte havfrue skulle
være et livs-clou. Måske kommer de endda
lige fra Paris, hvor den sagnomspundne Mona
Lisa mødte dem med sit uudgrundelige (nogen siger sjofle) smil fra sin 77 x 53 centimeter billedramme. Det er derfor ikke overraskende, at fænomenet som vi ledte efter til
krydsorden var/er Parissyndromet.
FORVENTNINGENS GLÆDE skulle være den
største fornøjelse og selv har jeg aldrig stået
i 1000-meters køen på Rue de Rivoli foran
Louvre for at få en affære med frøken Lisa;
derimod har jeg ofte medbragt bayersk øl
på en Langelinievandring. Det er også blevet
moderne at sige, at man skal huske at forventningsafstemme.
Med hvad er så forventninger. I encyklopædien er der 838 forekomster af ordet. Vi nøjes
med de to første.
RATIONELLE FORVENTNINGER: Med rationelle
forventninger udelukkes hverken muligheden for fejlagtige forventninger, eller at forventningsdannelsen kan indeholde selvopfyldende elementer.
ORDENE HÅB og forventning bruges ofte
i flæng. Men ved nærmere eftersyn er der
betragtelige forskelle, selvom mennesket i
begge tilfælde retter opmærksomheden mod
det fremtidige.
Klokken 24 den 31. december hvert år og i
dronningens nytårstale et par sjusser tidligere udtrykkes forventninger i form af håb
om endnu bedre tider - og så sker der noget i
Ukraine - som absolut ikke er rationelt - eller
burde det være det?
VI ER TRODS ALT EN GENERATION (min generation) som forventede, at vi skulle opleve et
helt liv uden krig og medfølgende elendighed. Vi (samme generation) har haft let ved
at se bort fra frihedsskabende undsættelses
special aktioner i meget fjene lande. Og så
går det op for mig at ’fjerne land’ ikke eksisterer. Kun det af politikere opfundne begreb
’nærområder’.

VANDET VAR LUNKENT og den regnbueglinsende overflade viste, at sololie og andre pomader havde overlevet en ikke obligatorisk
afvaskning før nedstigning i fællesbadet.

At vi er på samme lille, mikrolillebitte klode i et univers, burde være
indlysende - selvom det er svært
at overskue, men prøv dog!
Nyd foråret, når du er kommet
dig over den manglende times
søvn natten til i søndags.
Terkel Spangsbo, redaktør

Nu var der så mange andre oplevelser på den
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Nr. 08 august: Onsdag 10. aug.*
Deadline: Torsdag 4. august.* kl. 12
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kl. 12
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Nr. 03. Marts: Onsdag 22. feb.
Deadline: Torsdag 16. feb. kl. 12
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

I det lille parkområde ved
Kastrupkrogen/Gammel Skovvej er
Tårnby Kommune i gang med opførelse
af en ny legeplads til teenagere.

Kronisk sundhedsfare
I det lille parkområde ved Kastrupkrogen/Gammel Skovvej er Tårnby
Kommune i gang med opførelse af
en ny legeplads til teenagere
Af Terkel Spangsbo

Fire tromler og mega affaldssække
med granulat til underlag har nu henstået på en trailer i en måneds tid på
det, der skal ende med at være en legeplads i det lille parkområde ved Kastrupkrogen/Gammel Skovvej.
Én af ballerne med granulat er revet
ned fra traileren, og der er hul i emballagen – om kort tid er det spredt ud på
hele området…
De fire tromler med bindemiddel er
mærket CONIPUR 322, med advarselsmærkat, der efter et opslag betegner
’Kronisk Sundhedsfare’.
Legepladsen er stadig afspærret,
men disse materialer henstår uden for
afspærringen. Foto er taget 18. marts
2022 på et tidspunkt, hvor legepladsen stadig er afspærret, men disse
materialer henstår uden for afspærringen..
Denne artikel er sendt til Tårnby
Kommune sidste weekend i marts så
måske eksisterer problemet ikke længere - turde man håbe.
SENESTE: I det store og hele er problemet løst. Tårnby Bladet vælger alligevel at bringe historien og en forklaring.

Entreprenøren svarer

gaven med at anlægge legepladsen.
Firmaet ønsker ikke deres navn nævt
og vil som sådan ikke citeres, men oplyser dog, at samme dag, som de var
blevet gjort opmærksom på, at tromlerne stod uden for indhegningen, var
der sendt folk afsted til at sikre, at de
kom inden for afspærringen.
Tromlerne indeholder lim, som
blandes med underlags-granulat, der
skal fungere som faldunderlag. Tilsammen bliver det til en flydende
gummimasse, som ’glittet og udlagt’
er godkendt til brug på legepladser.
At materialerne har stået så længe
skyldes vejret, oplyser firmaet. Pladsen skulle have været færdig allerede
sidste år og nu var det planlagt at lægge faldunderlaget ud i sidste uge, men
så drillede nattefrosten.

Ikke en legepladsmodstander
Der har været en del modstand mod
selve legepladsen, og entreprenøren
var overbevidst om, at henvendelsen
til Tårnby Bladet kom fra nogen af
modstanderne.
Det afviser Tårnby Bladet, som ikke
har nogen andel i og ej heller tidligere
har skrevet om modstanden, men vi
udtrykker da gerne, at vi mener, det er
uforsigtigt at lade sådanne materialer stå ubevogtet hen, uagtet, at indholdet i tromlerne klassificeres som
lovlige til formålet og er ufarlligt med
mindre der spises af det færdig faldunderlag.

Mandag formiddag på Tårnby bladets
deadline dag blev redaktionen ringet
op af det firma, som har vundet op-
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De fire tønder er
mærket CONIPUR
322 med et
advarselsmærkat,
der efter
vores opslag
betegner Kronisk
Sundhedsfare.

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsens møder i 2022
Kommunalbestyrelsen afholder møde den 26.4.2022, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2022 afholdes i mødesalen
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 31.5., 21.6., 30.8.,
27.9., 25.10., 29.11. og 13.12.2022.

DIGITAL SELVBETJENING

Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på www.
borger.dk en lang række muligheder for digital selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer en hurtig,
nem og sikker betjening.
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både
iPad /iPhone / Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en
lang række af kommunens selvbetjeningsløsninger.
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
FOREDRAG: GODT NYT OM GAMLE HJERNER
Kom til foredrag i SundhedsCenter Tårnby tirsdag 3. maj 2022
kl. 18.15-20.00 og giv den gamle hjerne godt nyt.
Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi
bygger op, ud, til og om hele livet,
og derfor kan vi også blive ved med
at lære nyt og udvikle en række
kompetencer. Hvis vi forbliver fysisk
og kognitivt aktive, nedbringer vi
samtidig risikoen for demens. Den stigende
aktivitet i de nye ældregenerationer er med til
at forklare, at der i disse år ses færre nye tilfælde af
demens.
Det er gratis at deltage til arrangementet, men tilmelding nødvendig,
så send en mail til foredrag.sc@taarnby.dk og oplys navn og
adresse.

FOREDRAG: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner
et graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
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• 7. april
• 9. juni
• 25. august
• 6. oktober
• 8. december
Foredragene er kl. 16.00-17.30 og afholdes i SundhedsCenter Tårnby,
Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup
Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op. Har du spørgsmål kan du
kontakte SundhedsCenter Tårnby på tlf.: 3247 0070.

FORENING I TÅRNBY KOMMUNE?

Der tages forbehold for ændringer.

• Fokus på den gode amme-start
• Forebyggelse af amme-relaterede
komplikationer
• Sundhedsplejens tilbud
• Den sidste del af graviditeten
• Forventninger til fødslen
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen, til
hinanden og til parforholdet
• Reaktioner fra søskende

Foredraget bliver afholdt på følgende datoer i 2022:

Fortsættes næste spalte

Du/I kan som forening tage fat i Tårnby Kommunes
frivillighedskoordinator, hvis du eksempelvis har brug for hjælp til at
samarbejde med os i kommunen eller andre foreninger, få konkret
sparring på rekruttering af nye frivillige, inspiration til at fastholde og
motivere frivillige, sparring på projekter og ideer, hjælp til samarbejdet
med kommunen, at søge fondsmidler eller andet.
Du kan kontakte frivillighedskoordinatoren på
mail: avk.sc.as@taarnby.dk eller tlf. 3076 0525.

VAR DET NOGET MED EN SPISEVEN?
Hver femte dansker spiser altid eller næsten altid alene. Det er særlig
enlige eller mennesker i enkestand, der oftest dækker bord til én. Og
selvom madro kan være en god ting, så kan man også godt få lyst til en
god snak hen over middagsbordet.
Man kan blive spisevært og få en frivillig spiseven på besøg, hvis man
er ældre og bor i eget hjem i Tårnby Kommune. Karna og Annette fra
Ældre Sagen Tårnby hjælper med at matche spiseværter med frivillige
spisevenner. Som spisevært betaler du selv for dit måltid mad og får
maden leveret fra Det Danske Madhus.
Hvis du har lyst til at høre mere om projekt Spisevenner, eller hvis du
eller nogen, du kender, vil være spisevært eller spiseven, kan du kontakte
Karna og Annette på eksempelvis email k.kaslund@outlook.com eller
annette@gemynthe.dk
Bliv frivillig spiseven!
Hver femte dansker
spiser altid eller
næsten altid alene.
Det er særlig enlige
eller mennesker i
enkestand, der oftest
dækker bord til én.
Og selvom madro
kan være en god
ting, så kan man
også godt få lyst til
en god snak hen
over middagsbordet.
Som frivillig spiseven
skal du have lyst til at danne relationer med en ældre spisevært i
spiseværtens hjem, over et måltid mad. Vi opfordrer til, at man mødes en
gang om ugen eller hver 14. dag. Som frivillig glæder du en anden person
med dit selskab og som bonus får du et gratis måltid mad, da projektet
her betaler din mad.
Hvis du har lyst til at høre mere om projekt Spisevenner, eller hvis du
eller nogen, du kender, vil være spisevært eller spiseven, kan du kontakte
Karna og Annette på eksempelvis email: k.kaslund@outlook.com eller
annette@gemynthe.dk

TÅRNBY KOMMUNE

TILBUD TIL BORGERE MED TYPE 2-DIABETES
ELLER KOL I SUNDHEDSCENTER TÅRNBY

Type 2-diabetes tilbuddet består af:
• Individuel afklarende samtale
• 8 ugers træningsforløb
• Teori og praktik omkring sund mad
• Sygdomslære v/ sygeplejerske
• Tilbud om rygestopkursus
KOL-tilbuddet består af:
• Individuel afklarende samtale
• 8 ugers træningsforløb
• Sygdomslære v/ sygeplejerske
• Tilbud om rygestopkursus

For at deltage, skal du henvises fra egen læge. Forløbet afholdes i
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 Kastrup. Få mere
information på tlf. 3076 0592.

Mandag 25. april kl. 10.00 - 17.00

Skovtur (se husopslag)

Fredag 29. april kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: Fællessang

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup - tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Åbningstid
Tirsdag: klokken 9.30-15.30
Onsdag: klokken 9.00-17.00
Torsdag: klokken 9.00-16.00
Fredag: klokken 9.30-15.30
Lørdag, søndag og mandag er der kun
åbent ved særlige arrangementer.

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS

Klitrose Allé 30
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 73 95

SOLGÅRDEN

Nordmarksvej 90
2700 Kastrup
tlf. 32 52 95 00

Solgården er et mødested for friske,
raske folkepensionister og Deres
ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet
for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode)
Vi er et hus, hvor du kan komme og gå, som du har lyst.
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i
specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore
mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget,
meget mere.
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10.00 - 16.00
De faste aktiviteter som vi tilbyder hver uge er:
Billard, vi har 3 forskellige gymnastikhold, 2 Darthold, Stolegymnastik,
Linedans, Sanghold, Glasværksted, Bridge, Mindfulness, Petanque,
Stavgang, Sundhedshold, Strikke/hæklehold, Sy-værksted.

Hver tirsdag og fredag kl.
13.30 – 16.00 ”åbent hus”

Der hygges med kaffe/kage og en god
snak.
Alle er velkomne og der kræves ikke
tilmelding
Mandag 4. april kl. 13.00
Foredrag med Allan Mylius Thomsen

Foredraget er om Amagers historie fra de tidligste tider, hollænderne
samt hvordan øens byer opstod.
Begrænset antal billetter (60+ samt bosat i Tårnby kommune) sælges til
”åbent hus” i Bordinghus senest 1. april. Pris kr. 50,00 som er incl. kaffe
& kage.
Søndag 10. april kl. 13.30 Kaffehygge

Der er salg af kaffe, kage og kolde drikke. Der kræves ingen tilmelding,
så mød bare op til en hyggelig eftermiddag.
Fredag 29. april kl. 13.00 Fællesfrokost

Ud over disse aktiviteter tilbyder vi i april måned:

Medbring selv madpakke og deltag i en hyggelig frokost med andre. Der
er mulighed for køb af øl / sodavand / kaffe / kage.

Fredag 1. april Tøj Lotte

Der kræves ikke tilmelding, du møder bare op.

Tøj Lotte kommer denne dag og viser sin kollektion.
Kl. 10.00 - 12.00 er der tøjsalg
Kl. 13.00 - 13.30 er der modeshow

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26

Mandag 4. april kl. 13.30 - 15.30

Etape 1 af det nye udstillingscenter, der erstatter det gamle Plyssen, er
åbent hver søndag kl 13-16.

Torsdag 7. april kl. 10.30 - 11.45

Walk and Talk - vi går tur sammen i området.

Der udstilles lokalt materiale fra Amager - især Tårnby. Desuden
vil udstillingscentret i etape 1 fremvise enkelte stykker kunst og
håndarbejde.

Fredag 8. april kl. 12.15

Hav god tid - der er meget at se og studere.

Temadag hvor vi laver smykker

Påskefrokost (se husopslag)

- 15.30

Tirsdag 12. april kl. 13.15 - 15.00

Nørkledag på værkstedet

Torsdag 21. april kl. 12.00
Fredag 22. april kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: P. Nissen kikker forbi.
I kender ham alle sammen; han er en utrolig dygtig musiker som denne
dag vil underholde med sang og musik og måske lidt jazz.
Fortsættes næste spalte

Email: Diget26@youmail.dk
Adresse:
Ved Diget 26, 2770 Kastrup

© Dines Bogø
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Fællesspisning tilmelding i cafeen

Udstillingscentret Ved Diget 26
har gode parkeringsforhold,
og det er kun 5 min gang fra
nærmeste metrostation.

Vise-venner i (mindst) 30 år
Det nåede at blive en 32-års
fødselsdag, før Visens Venner på Amagerland kunne
fejre 30-års jubilæum
Tekst: Terkel Spangsbo.
Foto: Ulla Rieber.

På grund af Corona har Visens Venners jubilæumsaften
været aflyst to gange, men
endelig kunne festen holdes
24. marts i festsalen på Korsvejens skole.
Traditionen tro ved viseaftener medbragte gæsterne
deres egen madkurv og drikkevarer, mens bestyrelsen har
skruet underholdningen sammen.
Visens Venner består på sin
vis af to hold – dem, der gerne
vil på scenen og fremføre ældre og nye viser, og så et stort
trofast publikum som kommer og lytter, klapper og synger med på fællessangene.
Det blev en aften med indslag fra de ’gamle’ medlemmer og hvor andre medlemmer viste, at stemmerne stadig kunne blæse festsalen på

Korsvejens skole op.
Som et helt særligt indslag
kom Peter Vesth og Kristian
Rusbjerg med en afdeling helt
for sig selv.

Lidt historie
Indledningsvis fortalte Tom
Aggerholm, formand i Visens
Venner på Amagerland, om
foreningen og Visens Venner
som verdensorganisation i
Norden.
- Det var den svenske troubadur Evert Taube, der i 1936
i Stockholm startede den første Visens Venner og i 1953
startede Sigfred Pedersen
den første forening i Danmark
’Visens Venner i København’.
Lige nu er vi 33 foreninger i
Danmark, fortalte Tom Aggerholm.
- Formand for Visens Venner i Danmark i 1990, Kaj
Agerbeck, mente, der manglede en forening på det befolkningsrige Amager og i januar 1990 stod den stiftende
generalforsamling.

- Foreningens første bestyrelse var Ernst Nielsen, formand, Anita Nielsen, sekretær
og Henny Thomsen som kasserer samt bestyrelsesmedlemmerne Conny Godtfredsen, Svend Rasmussen, Inge
Steen og Helen Auchenberg.
Allerede i marts samme
år blev den første viseaften
holdt.
Vi er nu 173 medlemmer.

solister udefra og i gæstebogen står navne som Lisbeth
Frandsen-lnga, Kaj AgerbeckPeter og Thorkil Vesth, Henrik H. Lund, Ellen Heiberg,
Karen G. Andersen, 
Poul og
Kirsten Danø, Lille Palle, Tre

Medicinmænd fra Lund, Eric
Sandberg fra Malmø, 0tto
Hænning, Otto Leisner, Jørgen
Storck, Carl Erik Sørensen, Mikael Neumann, Bent Fabricius
Bjerre og mange, mange flere.

Det udadvendte
Tom Aggerholm fortalte også
kort om nogle af de mange arrangementer, som vennerne
har deltaget i udenfor egen
’hjemmebane’ i festsalen på
Korsvejsens skole.
- Vi optrådte ved egne koncerter på Kastrupfortet i 1996
og 1998 for cirka 1200 tilhørere og vi var med med ’Viser
ved Brofæstet’ og vores egne
’Syng med i travbaneparken’ og med ’Annas ballader’
blandt andet på Frederiksberg Rundel.
Man lytter gerne til gode

Fællessang med Bent Aggerholm som forsanger
akkompagneret af Kristian Rusbjerg, Tom Aggerholm og
Annette.

HALLØJ!

Er du, eller har du været tjenestegørende i
Søværnet eller i Marinehjemmeværnet,
ansat i handelsflåden eller fiskeriet, eller er du blot
interesseret i Danmarks maritime fortid og nutid?

- så er et medlemskab hos os måske noget for dig?

Vise-venner og -mestre Peter Vesth og Kristian Rusbjerg
havde deres helt egen afdeling på visevennernes
fødselsdagsfest

Siden stiftelsen i 1913 har Danmarks Marineforenings motto været

"For Søværn og Søfart"
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Foreningen sætter kammeratskabet som det kendes blandt søens folk højt,
og vi står sammen om spændende foredrag og udadrettede medlemsaktiviteter.
Amager Marineforening er én blandt godt 70 afdelinger i Danmarks Marineforening
(www.marineforeningen.dk), der samler ca. 8.000 danske medlemmer for at

styrke nationens interesse for Søværn og Søfart.
Du kan læse mere om os på www.amagermarineforening.dk eller kontakte
afdelingsformand John Rasmussen på jorras61@gmail.com

AMAGER MARINEFORENING

Aftenen sluttede i bedste stil med fællessang under ledelse af
alle optrædende: ’En aften så dejlig som denne’... ingen sang
kunne vel have været mere velplaceret som afslutning på det
festlige jubilæum.

Alle gode (rigtig gode) gange tre
- og den tredje Amager Revy
var den absolut bedste
Af Terkel Spangsbo
Foto: Michael Oxkjær,
Amager Foto Klub

Teater Play på Strandlodsvej
er en perfekt ramme om en
intim revy som Amager Revyen, der med deres tredje sæson bare er blevet dygtigere
til at tilpasse gebærderne til
rummet.
Fem-mandsholdet
lagde
ud med ’at bringe noget på
banen’, som nummeret hed.
Bare man var et sportshold,
blev man jo ikke lukket ned
– en skæbne som tidligere er
overgået i de forrige sæsoner.
Bare man var et fodboldhold,
kunne man spille for flere
1000’der publikummer, mens
der overfor et kulturelt ensemble vankede restriktioner.
Men heldigvis lod holdet sig
ikke slå ud og havde forbedret sig på alle fronter med 24
numre med mange gode tekster, sjove kostumer og et bevægelsesmønster lige til den
flade scene.
Det er tydeligt, at den svære disciplin ’kill your darlings’
er et moment, truppen har det
svært med – der var så mange
ekstraordinært sjove numre,
twistet på munter vis tekstmæssigt og i udførelsen, at
publikum aldrig havde savnet
enkelte af de svagere numre,
hvor klapsalverne tydeligt
mere gjaldt kærligheden til
holdet end den kunstneriske
udførelse - men hurtigt videre
- der var nok at more sig over.

Lokal?-revy
Gruppen har været begunstiget af, at de har haft flere
tekster at vælge mellem og at
holdet selv råder over fremragende skribenter. Det var
også lykkedes denne gang at
bringe ordet Amager ind i en
Amager Revy – at teksterne så
flere steder kunne være bragt
som en Herlev Revy ved udskiftning af få ord er dog en
anden sag. Flere af spillerne
og tekstforfatterne har en for-

tid i Dragør Revyen, hvor publikums lokalkendskab kunne
klare endda meget lokaldetaljerede sketch og sange.
Men heldigvis er Amager
i fokus, når det drejer sig om
salamanderen og spiselige
urter på Amager Fælled, ligesom Fremad Amagers evige
skæbne med nederlag i ligegyldige kampe og striben
af konkurser er almen viden,
som der kan spindes en munter ende over.

Illusionerne
Scenografi og lys skal have rosende ord med på vejen. Scenen er som sagt flad som på
salig ABC Teatret og publikum
sidder i hesteskoform. Kulisserne var to halve amagerhylder, tre veldekorerede ølkasser og de farvede projektører
brugt med beherskede farveskift uden at hælde til den
rene disko-belysning.
Og så var der ikke sparet på
kostumerne. Der medvirkede
alt fra den omtalte salamander, hveps og myre, nak-ogæd Nikolaj, selve moder jord
og godt illuderende udklædninger som Mogens Jensen,
Mette Frederiksen og Michael
Dyrby fra TV2.
Det kribler for at nævne
navne på skuespillere og akkompagnatør og det skal jeg
nok gøre i billedteksterne,
Men det er tydeligt uden af
det går ud over helhedsindtrykket, at nogen har mere
sceneerfaring end andre, og
hvis det samme hold fortsætter, bliver det kun bedre,
hvis man lærer af hinandens
kvaliteter – dog skal Morten
Østergaard,
akkompagnatør og komponist til mange
numre, have sin egen linje. De
nyskrevne unikke melodier
klædte numrene. Ofte benytter revyer sig af gamle melodier med nye tekster, hvor en
kendt gammel melodi overtager opmærksomheden på
bekostning af den nye tekst.
Godt klaret, men du optræder
jo også som målmand i programmet.

Træner og linjevogter Mikkel Løvenholt Reenberg (instruktør) har udnyttet spillertruppen optimalt og dækket
hele banen – og dog et lille
råd. Der sidder ikke tilskuere
bag bagerste række, så der er
ingen grund til at sparke bold

En yderst selvoptaget mødregruppe gav et indblik i
pigehumor, som i plathed når midst samme højder som
mandesnak over billardbordet. Fra venstre Jeanett Rytter,
Dorte Munksgaard, Mille Berg og Anders Anderskov.

(ord og mimik) længere ud
end til tredje række midt for.

TÅRNBYMALERNES

30 års jubilæums udstilling
På Tårnby Rådhus 2022
Åbent i rådhusets
åbningstid
fra onsdag den 20. april
FERNISERING LØRDAG
den 23. april kl. 12-16

Hvilket dyr var (måske) Amager Fælleds redningsperson/dyr m/k. Myren (Mille Berg), hvepsen (Dorte Munksgaard),
sommerfuglen (Jeanett Rytter) eller den så omtalte stor
vandsalamander (Anders Anderskov).
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Sidste dag søndag den 24. april
kl. 12-16

Politianmeldt (sådan da)
Og vi svarer naturligvis …
Det, der i retten hedder en
replik
Kære Anna - Tak for korreksen - men ...
Det er min opfattelse at
helt almindelige mennesker
opfatter ’kontakt med
politiet’ som en mulighed for
(i al fald i dagtimer) at kunne
gå lige ind ad døren og blive
betjent (aflevere hittegods,
efterlyse katte etc.).
At der inde bag murene
bor nærbetjente, som man
kan ringe til, er ikke en
ligevægtig erstatning. Det er
muligt at nærbetjentene har
samme antal politiopgaver,
som tidligere gik over
skranken. Det er også muligt,
at det ikke kunne svare sig.

på en nærpolitistation. Min
pointe er, at du skriver, at betjentene med lokalt kendskab
til Tårnby forsvandt, og det er
ikke faktuelt korrekt.
Der har hele tiden været
betjente med lokalt kendskab
til Tårnby, som har patruljeret
gående og kørende i området, og som man som borger
i Tårnby kan kontakte via et
direkte nummer.
Bh.
Anna
Nu har stationen fungeret
i et par måneder og nu
kommer den officielle
indvielse mandag 4. april.
En glemt politistation åbner som ’NY’
Københavns Politi slår
dørene op til politistationen
i Tårnby. Åbningstid 15
timer om ugen
Af Terkel Spangsbo

Som en del af en flerårig
politisk aftale i Folketinget
for politiet, der blev indgået
for et års tid siden, blev
det besluttet, at der på
landsplan skal etableres 20
nye nærpolitistationer. En af
dem blev placeret i Tårnby
Kommune, hvor valget er
faldet på Kamillevej 3, da
blandt andet nærpolitiet på
Amager allerede har til huse
her.
Bygningen husede for år
tilbage en regulær døgnåben
politistation, der blev nedlagt
ved et tilsvarende politisk
politiforlig i 2016. Det var
dengang Amagers eneste
politistation, når undtages
politiets
tilstedeværelse
i Lufthavnen og næsten
200.000 mennesker mistede

Der kan være mange grunde
til at lukke en for os seniorer
klassisk politistation, men
lukket blev den altså.

dermed deres lokalkendte
betjente. Den gammelkendte
Station 4 på Hørhusvej i
København S. (afløseren for
Stationen Under Elmene) var
lukket endnu tidligere.

Til dialog og vejledning
Bygningen
Kamillevej
3 blev opført af Tårnby
Kommune og udlejet til
Justitsministeriet for sammen
med Retsbygningen (opført
1999) på Blåklokkevej at
holde på politi og retsvæsen
i kommunen længst muligt.
Retsbygningen ophørte med
funktionen i 2007 og er nu
daghjem for ældre.
Nu har Københavns Politi
åbnet en ny ekspedition
for borgerhenvendelser på
Kamillevej i Tårnby. Her vil
borgere i åbningstiden kunne
foretage anmeldelser, være i
dialog med politiet og få råd
og vejledning.
- Vi har set frem til at åbne

ekspeditionen i Tårnby, så
borgerne i området får et
sted, de kan henvende sig
personligt, når de vil tale
med os. Ekspeditionen er
– sammen med de ekstra
betjente, vi tilfører Tårnby
– vigtige skridt til at øge
trygheden i området, siger
politidirektør Anne Tønnes.
De ekstra betjente har base
på Kamillevej og de supplerer
de patruljer, der allerede
er i området. Det betyder,
at politiet fremadrettet vil
være mere synligt i Tårnby –
også uden for åbningstiden i
Ekspeditionen.
De nye tiltag er også noget,
der glæder borgmester i
Tårnby Kommune Allan S.
Andersen:
- Jeg har set meget
frem
til
åbningen
af
borgerekspeditionen
på
Kamillevej.
Muligheden
for at kunne henvende sig
personligt og den øgede
synlighed er noget, mange
borgere har efterspurgt, siger
Allan S. Andersen.

I løbet af året har der været et større arbejde i gang for at
ombygge lokalerne for at sikre de bedst tænkelige forhold
for borgerne. Der er blandt andet bygget skranker og et
venteområde.
På foto ses nogle af de politifolk, som borgerne vil komme til
at møde i ekspeditionen. Foto: Københavns Politi.

Annas dublik
- Min pointe er ikke, at en direkte telefonlinje til den lokale betjent er 1:1 en ligevægtig erstatning til at kunne gå
hen og få personlig betjening

HF ORDBLIND
En HF-linje
på 3 år
tilrettelagt
til ordblinde

STED:
Ekspeditionen vil have åbent for borgerhenvendelser
mandage kl. 15-20, onsdage kl. 12-17 og fredage kl. 15-20.
Åbningstiderne vil blive evalueret efter et halvt år.
Adressen for nærpolitistationen er:
Kamillevej 3, 2770 Tårnby.
Uden for åbningstiden kan man møde politiet i ekspeditionen
på Københavns Hovedbanegård eller ringe direkte til sin
lokale betjent.
Det direkte nummer til betjenten i dit område, findes på
www.dinbetjent.dk (Kastrup og Tårnby: 4026-4428. Mail:
kbh@politi.dk
Hvis man har akut brug for politiet, skal man fortsat ringe
1-1-2. Ved serviceopkald ring: 1-1-4.
I Københavns Politi er der altid betjente på arbejde og på
gaden alle dage døgnet rundt. De betjente, som vil tage imod
borgere i ekspeditionen, bliver et supplement til de patruljer,
vi allerede har på gaden i dag. Politiet vil derfor fortsat være
på vagt døgnet rundt og vil ikke kun være til stede i Tårnby i
ekspeditionens åbningstid.
Konkret er det i dag sådan, at vores beredskab patruljerer i
biler døgnet rundt og vores lokale politi er på gaden hver dag
mellem kl. 7-23 til fods, på cykler eller i biler. Og vi har netop
tilført ekstra lokale betjente til Kamillevej, som skal supplere de
patruljer, der allerede i dag er i området. Det betyder, at politiet
fremadrettet vil være mere synligt i Tårnby.
- Med ere nærbetjente i området og muligheden for at
borgerne kan henvende sig personligt til os i åbningstiden, får vi
styrket vores tilstedeværelse i Tårnby og kontakten til borgerne
i området. Det er et vigtigt led i vores fortsatte arbejde for at
øge trygheden og tilliden i området, siger politidirektør Anne
Tønnes.
Info: Københavns Politi

Vi har et job til dig
tæt på dit hjem

Scan og se, hvor tæt
Du styrer selv
din arbejdstid –
inden for deadline

Du får frisk luft
og motion, mens
du tjener penge

Du arbejder
typisk tæt på
din bopæl

Du får del
i vores
rabataftaler

Jobbet som omdeler af reklamer og aviser er et af de mest fleksible job,

Start august 2022
Amager Strandvej 390

I forbindelse med fejringen mandag 4. april vil der
også være mulighed for at se den nye ekspedition og
komme ’bag skranken’ og se, hvordan politiet modtager
anmeldelser. Man kan også få lov at sidde i en patruljebil,
hilse på en motorcykelbetjent, en politihest eller en
politihund.

Første fysiske møde i borgerrådet

Flere nærbetjente

Åbningen vil blive markeret
på et senere tidspunkt - uden
corona-truslen
hængende
over et sådant arrangement.
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Tårnby Bladet har raget sig
ud i en strid om ord med
kommunikationsafdelingen
i Københavns Politi
- Har netop læst din artikel
om åbningen af nærpolitistationen på Kamillevej (Tårnby
Bladet februar 2022, side 8)
og i den har der sneget sig en
fejl ind, skriver Anna med tjenestenummer AJ0039.
- Du skriver, at de ’… næsten
200.000 mennesker mistede
dermed deres lokalkendte
betjente (da nærpolitistationen lukkede for personlige
borgerhenvendelser).’ Det er
faktuelt forkert.
Som det fremgår i det materiale, du løbende har modtaget om den nye borgerekspedition på adressen, så har
Amager nærpoliti hele tiden
haft base på Kamillevej. Det
er herfra, de lokale betjente
dagligt er taget ud til fods, på
cykler og i biler for at patruljere i nærområdet.
Det arbejde vil naturligvis
fortsætte, ligesom vi nu tilføjer ekstra kræfter – som du
fint får nævnt i artiklen.
Bh.
Anna

du kan få. Perfekt for dig, der leder efter et fritidsjob eller en ekstra
indtægt. Der er omdeling onsdag og torsdag, og du har mulighed for
at få en eller flere ruter. Vi leverer de pakkede reklamer og aviser
hos dig – klar til omdeling. Læs mere og søg jobbet her:

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00

I forlængelse af fejringen
inviterer Københavns Politi
til det første fysiske møde i
borgerrådet
Borgerrådet blev lanceret den
1. juni 2021 og formålet er, at
politiet bliver bedre til at lytte til og inddrage borgernes
input i opgaveløsningen. Det
første tema har været ’Et trygt
Tårnby’, og på www.mitkbhpoliti.dk har borgere i området siden kunnet komme med
bidrag og input til en række

FODBOLD

Med Tårnby FF

Hvis du gerne vil spille fodbold, og samtidig have
en sjov og hyggelig aften med dine medspillere
og trænere, så er det her du skal tilmelde dig.
Tårnby FF og Bo- og støtteenheden Falhøj og
Jershøj har i samarbejde startet et fodboldhold
for unge og voksne med handicap i Tårnby
kommune.

HVER TORSDAG FRA kl. 17.00-18.00 I
DRENGENES GYMNASTIKSAL PÅ
LØJTEGÅRDSSKOLEN
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LØJTEGÅRDSVEJ 36
2770 KASTRUP
Du skal blot have træningstøj og indendørs sko
med, så sørger vi for resten.
Tænker du at det lyder som noget for dig, så tøv
ikke med at kontakte Camilla, tlf. 30760317 eller
Leo, tlf. 21646576, og vi vil melde dig til.

Vi glæder os til at høre fra dig

Kom forbi til en
prøvetime og se om det
er noget for dig, helt
uforpligtende.

konkrete spørgsmål.
- Vi holder borgerrådsmødet, fordi vi gerne vil tale med
borgerne om de mange gode
input, der i løbet af det seneste halve år er kommet i borgerrådet, og sammen videreudvikle dem. Men vi håber
også at se nye ansigter og få
nye input, siger Anne Tønnes.
- Vi håber, at mange borgere har lyst til at være med. Vi
er der både for at lytte, og for
Fortsættes næste side

Så fejres åbningen af
nærpolitistationen
Københavns Politi inviterer til en
festlig eftermiddag mandag 4. april,
hvor vi vil markere åbningen af
nærpolitistationen
Af Anna Gottschalck,
Kommunikationskonsulent hos
Københavns Politi

Tidligere på året slog vi dørene op
til en ny nærpolitistation tæt på borgerne i Tårnby og Dragør, hvor man i
åbningstiden kan anmelde forhold og
få en snak med politiet.
Det vil vi gerne fejre med borgerne
og derfor inviterer vi til en festlig
eftermiddag mandag 4. april fra kl.
15.30. Her vil justitsminister Nick
Hækkerup, borgmester i Tårnby Allan
S. Andersen og politidirektør Anne
Tønnes bl.a. deltage.
I løbet af eftermiddagen kan man
også hilse på de lokale betjente i området, ligesom der vil være mulighed
for at se en politibil og en politimotorcykel, samt hilse på en politihest
og en politihund. Det vil også være
muligt at komme ind og se de nye ekspeditionslokaler.
- Med nærpolitistationen er vi rykket tættere på borgerne særligt i Dragør og Tårnby, fordi de også her kan
henvende sig personligt, når de vil
Fortsat fra forrige side
sammen at drøfte de konkrete udfordringer, de oplever i Tårnby, så vi sammen kan arbejde os hen mod nogle
gode løsninger, siger politidirektøren.
Der er et begrænset antal pladser
til mødet. Man kan tilmelde sig ved at
sende for- og efternavn til kbh-adm-

Atter café på Hovedblioteket

tale med os. Det er et vigtigt skridt
til at styrke trygheden i området, og
derfor vil vi naturligvis gerne fejre åbningen sammen med borgerne, siger
politidirektør Anne Tønnes.
Nærpolitistationen har haft åbent
siden 24. januar i år, men pga. coronasituationen måtte vi dengang udskyde
fejringen.

Politiet er altid på arbejde
Nærpolitistationen holder åbent for
personlige henvendelser 15 timer om
ugen, fordelt på tre dage, mandage kl.
15-20, onsdage kl. 12-17 og fredage
kl. 15-20. Men også uden for åbningstiderne er politiet til stede med gående, cyklende og kørende patruljer.
I begyndelsen af året tilførte vi
ekstra nærbetjente, som har base på
Kamillevej og som supplerer de patruljer, der allerede er i området. Det
betyder, at politiet nu er mere synlige
i gaderne – også uden for åbningstiden i Ekspeditionen.
Mandag 4. april vil ekspeditionen
holde almindelig åben for borgerhenvendelser kl. 15-20, men da vi på dagen forventer en del gæster, opfordrer
vi til, at man kommer efter kl. 18, hvis
man vil drøfte et følsomt emne.

Som med så mange nye tiltag i kommunen har den officielle indvielse
af Café Cookie ladet vente på sig.
Caféen på Hovedbiblioteket har
været i drift i to måneder, men er
først nu indviet med cookies, panini
og drinks
Café Cookie er en socialøkonomisk
virksomhed, hvor borgere med forskellige udfordringer arbejder side
om side med kokke og pædagoger og
sammen leverer en god caféoplevelse
til bibliotekets gæster.
Borgmester Allan S. Andersen holdt
indvielsestalen, hvor han blandt andet fremhævede de mange forskellige kræfter, der samarbejder om Café
Cookie.

borgerraad@politi.dk Det vil også
være muligt at tilmelde sig til mødet
på dagen, hvis der fortsat er ledige
pladser. Borgere, der har forslag til
temaer, de gerne vil have på dagsordenen, er velkomne til at sende et par
linjer på forhånd. Det kan man gøre
via www.mitkbhpoliti.dk

- Center for Handicap og Psykiatri
og Tårnby Kommunebiblioteker har
siden foråret 2021 samarbejdet om
realisering af cafeen, og et godt samarbejde er en vigtig forudsætning for,
at opgaven lykkes. Dertil kommer et
fagligt dygtigt team i køkkenet, sagde
borgmesteren.
- Et team, der kan drive et cafétilbud, som giver omsætning og samtidig gør en positiv forskel for de borgere, der er i beskæftigelse. Som jeg
ser det, tegner det allerede godt.
tsp

Caféens åbningstider:
Hverdage: 9.00 – 18.00
Weekend: 10.00 – 14.00

Foto: Dan Reinhardt

Foto: Dan Reinhardt

Kender du en teenager,
der mangler nogle plusord
til CV’et?
Så vis ham eller hende det her:

Som omdeler af reklamer og aviser får du nogle vigtige kompetencer,
du kan tage med videre i karrieren – og masser af andre fordele:

Læs mere

Du kan selv styre din arbejdstid – inden for deadline.
og søg jobbe
t
Du får motion og frisk luft – samtidig med at du tjener penge.
her
De pakkede reklamer og aviser bliver afleveret hos dig hver uge.
Som omdeler under 18 år optjener du point til vores gaveshop.

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00
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Bliv omdeler nu og begynd at tjene dine egne penge

Kan du tale gammel dansk?
Dansk Sprognævn har udfaset
3.581 ord, som de ikke længere vil
servicere i Retskrivningsordbogen.
Tårnby Bladet forsøger at forlænge
livet på et par håndfulde
Af Terkel Spangsbo og
Ellen Margrethe Kokholm

På listen over ord, som ikke længere
vil være at finde i Retskrivningsordbogen, er et ord som ’accoucheur’, der
siden er blevet erstattet af det noget
mere mundrette ord ’fødselslæge’,
’fotosættemaskine’, som formentlig
forsvinder på grund af teknologiske
fremskridt. Eller ’geddefars’, ’kammerjæger’, og ’liaison’.

Kender du en kålhøgen person
Medarbejderne på Tårnby Bladets redaktion er så alderstegne, at mange af
de ord, som har været gængse i vores
levetid, lever et farligt liv og føler sig
truet af Dansk Sprognævn.
Derfor sætter vi gang i en konkurrence eller bare en ordleg til almindeligt tidsfordriv ved en generationssammenkomst i den lille familie.

Læserne kan gennem et par måneder teste deres viden (eller bruge
nettet) om betydningen af danske ord
med år på bagen.
Herunder findes et skema, som du
kan udfylde og sende/aflevere til redaktionen. Du kan også skrive en mail,
hvor du i rækkefølge skriver, hvad du
mener, ordene betyder. Du behøver
ikke skrive de gamle ord. Bare betydningen.
Som altid i det danske sprog kan der
være varianter af et ords betydning.
Det tager vi højde for, når vi vurderer
løsningerne.
Vi trækker lod om et månedligt gavekort på 300 kroner til en boghandler. Vi skal have din løsning senest 8.
april klokken 12. Vinderen skal hente
gavekortet på redaktionen.
Mail til redaktionen@taarnbybladet.dk eller aflever selv (eller send) til
Tårnby bladet, Englandsvej 290, 2770
Kastrup.
Den første vinder er Winnie Ebert,
Dirchsvej, som har fået besked om at
hente sin gevinst på redaktionen.

Konkurr
e

nce

Norden møder Ukraine, ansigt til ansigt

Ekstraordinært foredrag i Foreningen Norden i Tårnby 5. april
Helt uplanlagt er dette foredrag i Foreningen Norden uhyre aktuelt. Hør Anna Krysalna – underviser på Ukrainian-Scandinavian Center i Kyiv, fortælle om at være ukrainer i disse tider
Arrangør af mødet er Foreningerne NORDEN, Københavns Omegnskreds – med gratis adgang for alle.
Anna Krysalna studerer for tiden i Danmark og underviser danskere i ukrainsk. Hendes far er officer i Ukraine,
familien bor i nærheden af Kyiv. Anna Krysalne er med
sine sprogegenskaber involveret og parat til at hjælpe
ukrainere i Danmark.
Anna er en 22-årige lingvist fra Kyiv, som har boet i
Danmark i et år. Hun arbejder i Roskilde, hvor hun underviser i ukrainsk sprog og kultur. I Ukrainsk-Skandinavisk Center, der har afdelinger i Kyiv og Lviv, har hun
undervist ukrainere i dansk sprog og står for forskellige
arrangementer om danske traditioner og kultur.
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Foreningen NORDEN på Vestegnen har venskabskontakt med USC (Ukrainian-Scandinavian, Center) og
havde før krigen brød ud besøgt Ukraine flere gange.
Desværre er spørgsmål om ukrainske forhold blevet
frygteligt aktuelt og vil også have ændret sig, når mødet bliver holdt tirsdag 5. april.
Mødet er gratis og Anna vil kunne være behjælpelig med, hvordan man hjælper Ukraine.
Udstillingscentret Ved Diget 26-28, 2770 Kastrup – som også er adressen. Tirsdag 5. april kl. 19.00
Kom i god tid og oplev lokalhistoriske udstillinger og aktiviteter af lokale foreninger i de nye lokaler.
Umiddelbart før foredragsstart fortæller Stig Løvenkrands, leder af Ved Diget 26-28 kort om udstillingen.
I pausen let traktement.
Derefter spørgsmål
21.00 Afslutning.
Metro (M2) til Station Kastrup. Buslinje 5A stop Saltværksvej, bus 36 stop Kastruplundgade.
P-muligheder på modsatte side af vejen

MARTS SPØRGSMÅL

Giv dem gerne en chance, inden du
blader om på side 13 og ser svarene.

117 nye små
virksomheder i
2021
Lysten til at starte egen virksomhed
er på ingen måde forsvundet
Regnskabsprogrammet Visma Dinero
har analyseret antallet af nye virksomheder i 2021. Analysen viser, at
der sidste år blev stiftet 177 enkeltmandsvirksomheder og personligt
ejede mindre virksomheder i Tårnby
Kommune. Året før var antallet 220.
På landsplan var antallet stort set
uændret.
– De seneste år har været benhårde,
og vi skal vel tilbage til finanskrisen
for at finde en mindre attraktiv periode at blive iværksætter. I det lys er
det ganske enkelt fremragende, at antallet af små, nystiftede virksomheder
holder sig på samme niveau som året
før, siger Martin Buch Thorborg, adm.
direktør i Visma Dinero.
– Det er iværksættere, som har opfundet noget helt genialt, og som nok
skal komme til at tjene kuffertvis af
penge. Men det er også dem, vi møder
hver dag på vores vej: Håndværkeren,
frisøren, fotografen.
- Ildsjælden, som gerne vil stå på
egne ben. Det er mennesker med et
godt drive og med ambitioner, og det
er på deres skuldre, at de næste store
virksomheder skal vokse op.
I fem af 11 landsdele er antallet af
nystiftede enkeltmandsvirksomheder
og personligt ejet mindre virksomheder steget i 2021 sammenlignet med
året før. Københavns Omegn har oplevet den største stigning (6 procent),
mens antallet også er steget på Fyn,
Bornholm, i Sydjylland og Vest- og
Sydsjælland.
– Perioden fra marts 2020 til nu
har vist, at dansk iværksætteri har det
godt. Der er en gruppe mennesker,
som har en skabertrang, der ikke kan
undertrykkes, siger Martin Buch Thorborg.

Skolevogne invaderer
Kastrups gader
Færdselsstyrelsen har nu afviklet
100.000 køreprøver siden oktober
2021
Af terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Færdselsstyrelsen overtog ansvaret
for kørekortområdet i oktober 2021,
hvor det før var en opgave for politiet.
Der er iagttaget så mange skolevogne i veje og gader i Tårnby Øst, at mange (jf. Facebook) mener, at de 100.000
køreskoleelever alle øver sig her i distriktet. Det er ikke helt korrekt, men
rigtigt er det, at Færdselsstyrelsens
køreprøvesagkyndige har hjemme på
adressen Amager Strandvej 390.
Her foregår størstedelen af teoriprøverne i København og herfra udgår
et meget stort antal praktiske prøver,
fortæller Dennis Wollesen, selv køre-

lærer i Tårnby (og medlem af kommunalbestyrelsen).
Der øves baglæns parkeringer og
vendinger på veje og alléer i Kastrup,
for det er i samme område, køreprøverne skal foregå.
Som de allerfleste bilister husker
det, var de praktiske prøver spredt
ud over byen, alt efter hvor den køreprøvesagkyndige boede. Kørelærerne
kendte de sagkyndiges vaner, så når
de vidste, hvem eleven skulle op hos,
blev mange køretimer - og i al fald de
sidste før prøven - lagt i den sagkyndiges ’revir’.
Nu foregår det i en passende radius
ud fra Amager Strandvej 390.

Vi har selv været der
Veje og gader med særlige udfordringer er meget populære for de sagkyndige at jage aspiranterne ud på. Ved

Disse skolevogne
er fotograferet
indenfor et
kvarter af Kurt
Pedersen, Amager
Foto Klub.

Kastrup Metrostation på østsiden er
der en fuldstændig umotiveret lille
rundkørsel, så her kan der ligefrem
være kø ned af Søvangs alle, oplyser
en beboer til Tårnby Bladet.
- Vi (flere kørelærere) har rettet
henvendelse til Færdselsstyrelsen,
om man ikke kunne droppe prøver
i den lille rundkørsel, som ikke har
nogen seriøs betydning, siger Dennis
Wollesen.
- Men vi ved jo ikke, om en sagkyndig vil turen ind i rundkørslen.
Dennis Wollesen (og denne artikels
forfatter) håber på forståelse hos de

erfarne bilister, der oplever det irriterende at skulle holde og vente på
en køreskoleaspirant, som bruger den
dobbelte vejbane til sin baglæns parkering.
- Vi har jo alle sammen været der på
et tidspunkt. Det er ikke altid, man kan
se det på dagens bilister, at de har kørt
så nobelt, som man gør til køreprøven,
men vi har været der. Siger Dennis
Wollesen Clausen.

Klinik for Fodterapi
Vestamager
Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje
dine fødder.
Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.

Statsaut.
fodterapeut,
Susanna
Rasmussen.

Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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.

• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.
• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling.
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.
Klinikken har gode parkerings forhold.
Tlf.: 22 56 27 70
email: sund@fod.nu
Hjemmeside: www.fod.nu
Online booking på www.fod.nu
Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen

Statsaut.
fodterapeut,
Susanne
Engelstoft
Rasmussen.

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

Fra Tårnby til Spanien 2
Maddie Hjort har i snart 20 år boet i
det sydlige Spanien, hvor hun især
sælger boliger på Solkysten
Af journalist Steen Højgaard
steen.hoejgaard@live.dk

En enkelt månedsløn fra det opsagte
job hos DSB rakte ikke langt, da Maddie Hjort var flyttet til kystbyen Torre

del Mar øst for Malaga.
- Jeg søgte arbejde og opdagede,
at der var et bestyrerjob ledigt på et
hotel i byen Nerja ikke langt fra Torre
del Mar. Den stilling fik jeg. Men jeg
fandt ud af, at det handlede om at
tage røven på folk. Det var noget med
timeshare og jeg kunne ikke leve med
konceptet.
I løbet af den første tid i Spanien
havde udadvendte Maddie Hjort besøg af ikke færre end 53 personer
fra Danmark, som hun fandt boliger
til i kortere eller længere tid. Det var
gennem bureauer og andre. Så hun fik
erfaring med, hvordan den slags organiseres.
- Det kan jeg gøre bedre, tænkte
jeg. Jeg indgik derfor i et samarbejde
med hende, jeg lejede gennem. Og vi
arbejdede sammen indtil for et par år
siden, da jeg sendte hende på pension. Hun er spansk, og det var en fordel

Maddie Hjort fandt i løbet af sin
første tid i Spanien boliger til ikke
mindre end 53 forskellige danskere
for en kortere eller længere periode.
Siden har hun etableret sig med egen
virksomhed, hvor hun sælger og
udlejer lejligheder, huse, både... alt,
man kan bo i. Foto: Anja Ekstroem.

Godt arbejde er godt for alle
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1. maj – endelig
sammen igen!
• Talere og underholdning
• Grill og bar
• Cirkus og børneunderholdning
• Fællessang, hygge og godt
selskab
• Kom og vær med til at fejre
arbejdernes internationale
kampdag kl. 8 – 10 på
Saltværksvej 68
3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk

Maddie Hjort bor med sin 15årige
søn Marcel Thor Hjort i Torre del Mar.
Marcel, der taler dansk, engelsk og
spansk flydende, arbejder for sin mor.
Han skriver tekster til hjemmesiderne
og til Facebook for hendes virksomhed.
Foto: Steen Højgaard.

for hende at samarbejde med en, som
var god til dansk og engelsk.
De første år handlede det udelukkende om udlejning.
- Så begyndte jeg også at sælge
lejligheder, huse og både. Ja, alt som
man kan bo i. I dag dækker min makker Michael Thorsgren, der bor vest for
Malaga, og jeg hele Costa del Sol. Vi
sælger boliger i byerne langs kysten
og i bjergene bagved. Vi dækker også
Costa Tropical fra Almunecar ved kysten øst for Malaga til Estepona halvvejs mod Gibraltar.

Kærligheden
Til en byfest i Nerja havde Maddie
Hjort behov for at låne et toilet på en
bar.
- I baren sad en meget pæn mand,
og jeg troede, at han var spansk. Vi begyndte at tale sammen, men det viste
sig undervejs, at han var dansk og fra
Hørsholm. Derfor skiftede vi til dansk.
Det gik meget bedre.
De blev et par og blev gift på stranden i nærliggende Caleta. De fik sønnen Marcel og blev også skilt. Faderen
bor igen i Danmark, hvor han får besøg
af sin nu 15-årige søn.
- Ja, Marcel har fløjet alene til og fra
Danmark, siden han var fem år, og han
taler i dag så godt engelsk, dansk og
spansk, at alle tre sprog kunne være
hans modersmål. Marcel taler ganske
enkelt alle de tre sprog flydende.
I stedet for at have et fritidsjob i den
nærmeste dagligvarebutik, arbejder
Marcel Thor Hjort for sin mor.
- Han skriver tekster til hjemmesiderne og siderne på Facebook for salg

og andet, jeg har med at gøre. Og jeg
er glad for, at han har planer om engang at overtage og videreudvikle det,
jeg har gang i, fortæller Maddie Hjort.
Dette var 2. del af historien om Maddie
Hjort. Første del blev bragt i TB nr. 3
marts 2022.

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.

En hel ny by på Hornevej
Amager Privatskole stod på den
anden ende i hele uge 10
SKOLE
Af Dorthe Gundmann, skoleleder
Amager Privatskole

Fællesskab stod i midten af målskiven, da Amager Privatskole hele uge
10 havde suspenderet den normale
undervisning og omdannet skolen til
et bysamfund under navnet Horneby.

Kan du tale dansk
svar på marts’ spørgsmål

Det er en tradition, som har stået
stille under covid, men endelig fik
skolen anledning til at blande eleverne på tværs af alder og klassetrin.
Eleverne havde skrevet ansøgninger til 10 forskellige virksomheder.
Her var alt fra spa til snedkerværksted,
casino, produktion af sæbe for ikke at
glemme fitness, ejendomsmægler og
læderværksted. Som enhver by med
respekt for sig selv og med fokus på
klima havde Horneby også en gen-

brugsbutik.
Eleverne fik løn fra byens bank, som
de kunne bruge onsdag og torsdag
formiddag i de forskellige virksomheder.
Byens rådhus stod både for den
dømmende og udøvende magt. Der
blev afviklet retssager, og ikke mindst
blev der udskrevet valg – et tema som
byens nyhedsstation fik lejlighed til at
skrive om i avisen.
Borgerne kunne købe mad i byens

café, og torsdag eftermiddag bød den
nyvalgte borgmester velkommen til
forældre og andre besøgende i skolegården.
Næste gang, skolen skruer op for
Horneby, håber man at kunne gøre det
i samarbejde med nogle af de mange
virksomheder og foreninger i Tårnby,
så skolen i højere grad kan blive en del
af det ægte lokalsamfund.

Christianshavnermilen
Christianshavnermilen er et hyggeligt motionsløb for hele
familien på alle niveauer og alder med syv løb fra marts
til oktober.

Nødråb

Ungdommens Røde Kors mangler
frivillige til sommerens lokale ferielejre i hele Danmark

Kontakt og tilmelding:
Startgebyr: Tilmeld dig til hele seriens 7 løb for kun 350 kr.
Enkeltløb koster 70 kr.
Præmier: Præmie til nr. 1-2- og 3 i alle 14 klasser efter sidste løb
Lodtrækningspræmier ved alle løb.
Jubilæer: Alle der har deltaget i 25-50-75-100-125 gange i løbet,
modtager rødvin som en lille gave
Se mere på:

www. amageratletik.dk/christianshavnermilen
Løbet er det mest traditionsrige af Amager Atletik Clubs motionsløb.
Siden starten i 1993 er der afviklet 187 løb – og det er den 28.sæson.
Vores frivillige kan fortælle, hvorfor
det er så vigtigt for denne gruppe af
børn at få den oplevelse og det frirum,
det er at være på ferielejr. Det er for
de fleste den eneste ferie, de får, og
det kan de leve højt på et helt år.

Ungdommens Røde Kors (URK) er en
selvstændig organisation under Røde
Kors i Danmark, der laver socialt og
humanitært arbejde for og med udsatte børn og unge.

INFO: Meld dig som frivillig på vores
hjemmeside.
Ungdommens Røde Kors
Hejrevej 30, 2. sal
2400 København
35 37 25 55
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Ungdommens Røde Kors mangler akut
frivillige til sommerens ferielejre for
1400 udsatte børn og unge. ’Meld dig
som frivillig og få en oplevelse for
livet’, lyder opfordringen fra Sarah
Monrad, der er frivillig lejrleder.
Efter en periode med corona-restriktioner oplever organisationen, at
færre unge søger et frivilligt arbejde,
og det er kun lykkedes at finde 650
frivillige ud af de 900, som det som
minimum kræver for at gennemføre
alle 23 planlagte ferielejre rundt om
i Danmark.
- Hvis ikke vi finder frivillige nok,
kan vi blive tvunget til at lukke enkelte lejre eller helt aflyse for nogle af
de børn fra udsatte familier, der går og
glæder sig til en uges fantastisk sommerferie med os, siger Louise Dyrholm, der er programkonsulent hos
Ungdommens Røde Kors.
- Vi håber, at vi ved at udskyde fristen for tilmeldingen, kan samle nok
frivillige, så 1400 børn og unge kan få
den oplevelse, de fortjener.

Altid mandage – 4. april – 16. maj – 13. juni – 4. juli – 8.
august –
5. september – 3. oktober. Kl. 18.30 for mænd, 18.40 for kvinder
(PS! 17.30 og 17.40 03. oktober).
Start og mål ved Christmas Møllers Plads. Rute på en gammel dansk
mil på 7,532 km.

Mennesker skaber historien
Parret Holst og Wibeke var ansat i
Københavns lufthavn i 40 og 33 år,
før de i 2008 blev aktive efterlønnere og pensionister i 3F Kastrup
ARBEJDSLIV I 125 ÅR
Egentlig levede Jens Holst Sørensen
et roligt landligt liv som bondekarl
med udsigt til at fortsætte i landbruget ligesom sin far og hans far før ham.
Alt var forudsigeligt i den lille
landsby Granløv ved Støvring syd for
Ålborg - selvom udsigterne til selv at
skulle blive landmand egentlig ikke
havde sagt ham noget.
Men så mødte han en berejst amagerkaner ...
Der gik dog kun et halvt års tid, før
Wibeke fik lokket den unge Jens med
til Kastrup.

300.000 træer
Københavns Lufthavnsvæsen har på
flere måder forsøgt at bruge de store
arealer fornuftigt, men det er der kommet mange problemer ud af.
I starten blev der dyrket korn på
store dele af lufthavnsarealet, og her
kunne Holst bruge sin fortid fra landbruget.
Men det måtte slutte, fordi det trak
for mange fugle til.
Han har været med til at plante
mængder af træer - og fældet dem
igen, når de viste sig at trække for
mange fugle til.
I 1980 var Holst med til at plante
300.000 træer i området fra Nøragersmindevej langs Tømmerupvej - men
nogle år senere blev de fældet igen.

CACH
Wibekes onkel arbejdede i CACH (det
senere CAS og Novia - lufthavnsfirmaer), og han skaffede Holst ind som kuffertslæber - eller portør, som det hed.
Nu måtte han melde sig i fagforening - det var da ellers ikke noget,
man kendte til ovre ved Støvring ...
Der gik ikke mere end et par uger,
før firmaet opdagede hans evner som
traktorfører - han havde jo rutinen fra
landbruget.
Nu blev han hovedsagelig chauffør
på både bagagevognene og toiletvognene - men indimellem kravlede han
også ind i de kolde lastrum og kastede
med kufferter, hentede skrald eller
hjalp til med cleaning af flyene.
Snedagene var jo det rene guld, men
det kunne også være meget hårdt.
Tre gange har Holst været ude for at
have 3 vagter á 24 timer på en uge - og
det er for meget.

Sneblind og ‘guld’
Holst har altid gået til den med krum
hals - han har været på utallige snevagter og udført store jordarbejder.
Snetykningen under snestorme
kunne være uhyggelig.
Engang måtte han kalde tårnet for
at få at vide, hvor han var, og hvordan
han skulle køre sneploven hjem.
Han kunne overhovedet ikke orientere sig i snetykningen, men de kunne
jo følge ham på radaren.

Til Københavns Lufthavsvæsen
Efter 11 år i CACH lokkede en tidligere
kollega med en stilling ude i marktje-

nesten i Københavns Lufthavnsvæsen,
der jo dengang var en statslig virksomhed - og selvom der var tale om en
vis lønnedgang, så blev han alligevel
fristet og søgte stillingen.
Det har han ikke fortrudt, for arbejdet har været alsidigt og spændende
med mange udfordringer.
Så her blev han lige til 2008, hvor
han gik på efterløn som 60-årig.
Han har kørt med mange forskellige
maskiner og fået certifikater til dem
gennem kurser, betalt af firmaet.
Til at begynde med krævedes det
bare at man gjorde det, men slag i slag
kom der efterhånden krav om kurser
til dem alle.

Voldbestyrer
Gennem 25 år var Holst ’voldbestyrer’,
dvs. at han byggede støjvoldene omkring lufthavnen op og rettede dem
til, efterhånden som lastvognene læs-

Holst og Wibeke på bustur med
Seniorklubben i 2011.
Foto Kurt Haugaard.

sede spildjord fra store byggerier af
ved voldene.
Holst fortæller, at han var med til
at opføre voldene ud mod Dragør ved
Nordstranden, hvor der havde været
mange klager over støjen fra flyene.
Men nu klagede beboerne over, at
deres udsigt til lufthavnen var blevet
ødelagt - så nu måtte han grave toppen af støjvolden af igen.
Sådan er verden så forunderlig ...

Artiklerne er venligst
stillet til rådighed af 3F
Kastrup.
Tekster Stig Ekblom.

Iværksættere tager amagerkanerne med op i trækronerne
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I den seneste tid har danskerne
brugt naturen mere end de plejer,
viser undersøgelser
En ny iværksætter-virksomhed vil formidle glæden ved naturen, blandt andet ved at tage amagerkanerne med
helt op i trækronerne.
Friluftsliv er ikke kun for spejdere
og andre med hang til Fjällräven-bukser. Friluftsliv er for alle, lyder det fra
den nystartede Amager-virksomhed
Friluftsinstruktørerne ApS, der arrangerer aktiviteter og oplevelser i naturen for private og virksomheder.
- Lige nu er der en efterspørgsel efter oplevelser i naturen. Vi vil gerne
formidle og understøtte muligheder
for at opleve og være i naturen, siger
Per Bakhaj, der er direktør i Friluftsinstruktørerne ved siden af sit job som
pædagog i en børnehave i København.
Målet er at arrangere friluftsoplevelser, som alle kan være en del af.
- Mange vil gerne prøve kræfter
med friluftsliv, men de ved måske ikke
helt, hvor de skal starte. Nu kan de
komme med os i skoven og prøve det
hele lidt af, siger Per Bakhaj.
- Om det er en institution, børnefødselsdag, polterabend eller teambuilding, så arrangerer vi naturoplevelser med fokus på udfordringer, leg
og samvær. Vi giver vores deltagere
mulighed for at blive bedre til at være
i naturen, siger Per Bakhaj.

Klatring i trækronerne
Sammen med Friluftsinstruktørerne
kan man fx bygge bivuakker, overnatte i naturen eller lære, hvordan man
finder det bedste brænde til bålet.
Derudover tilbyder virksomheden naturaktiviteter som klatring. Her klatrer
deltagerne efter grundig instruktion
helt op i trækronerne via træets grene.
- Træklatring er en naturaktivitet,
som kun få har prøvet før. Her får man
lov at mærke træet helt tæt på, og
man kan nyde udsigten fra trækronerne. Det er en ret unik oplevelse, siger
Per Bakhaj.

Natur og iværksætteri
Friluftsinstruktørerne består af Thomas Meinecke, Kenneth Enevoldsen,

Per Bakhaj og Stine Dahl. I 2021 uddannede Kenneth, Per og Thomas sig
til DGI Friluftinstruktør, hvilket betyder, at de blandt andet er træ-klatreinstruktører. Alle fire er bosatte på
Vestamager, og natur og friluftsliv har
altid været en del af de fire iværksætteres privatliv.
- Der er masser af muligheder for
natur- og friluftsliv lige her på Amager, og tilgængeligheden for flere
øges hele tiden. Vi vil gerne have flere
til at se glæden ved naturen, siger Per
Bakhaj.
bbark

Virksomheden tilbyder
naturaktiviteter som reb- og
træklatring. Men også færdigheder
som at bygge bivuakker, overnatte
i naturen eller at finde det bedste
brænde til sit bål er på tapetet,
når friluftsinstruktørerne tager
amagerkanere med ud i naturen.

INFO:
• Yderligere information, kontakt:
Per Bakhaj tlf. 2177 0346.
• Søndag 3. april arrangerer Friluftsinstruktørerne familie-træklatring i
Kongelunden på Amager.
• Se mere på Friluftsinstruktørernes
Facebook.

33 års syarbejde for SAS
Efter at have været på adskillige systuer - man kunne
jo vælge og vrage dengang kom Wibeke til SAS’s systue
i 1975
ARBEJDSLIV I 125 ÅR
Wibeke havde allerede været vidt omkring, før hun tog
til Rebildfesten i Jylland og
mødte Holst.
Hendes forældre havde
boet nogle år i Lund i Sydsverige, da de i 1956 besluttede
sig for at emigrere til Australien med deres fire børn - her
var Wibeke 8 år.
Familien kørte med toget til
Bremerhaven i Nordtyskland
- og herfra gik det med skib
til Sydney, hvor de kørte med
tog til Brisbane.
Efter fem år som australiere
rejste familien nu alligevel tilbage til Danmark.
I 1961 var der ingen almindelige mennesker, der havde
råd til at tage flyveren - det
kom først langt senere.
En rejse med skib til Australien tog dengang 5-6 uger
hver vej, så der er sket en del
siden. Da Holst og Wibeke
senere tog turen til Australien sammen med fly i 2008,
kunne det gøres på 37 timer!

Hjem til Amager
Efter nogle år på Skottegårdsskolen og Tårnby skole fulgte
Wibeke sin mors og mormors

vej - og gik som 15-årig i lære
som syerske.
Hun gik nogle år hjemme,
da børnene var kommet til
verden - der var ingen børnehaver i det ellers meget
børnerige område - inden hun
igen tog arbejde som syerske.

Til systuen i SAS
I 1975 søgte Wibeke ud i
SAS’s systue, hvor man syede
alt fra sædebetræk til gardiner til flyene.
Systuen lå dengang i den
fjerne ende af Hangar 1, hvor
der også var stole
værksted,
og hvor flyene blev serviceret.
Det var ikke syerskernes
opgave at klæde stolene på,
men de var jo tæt på at kunne
bedømme resultaterne af deres arbejde.
Da Carlsson kom til som
direktør for SAS, skulle alle
betræk være i blå uld, og på
første klasse skulle de være
af fornemt gråt skind.
Så antallet af syersker voksede fra 12 til 26 - alt skulle
jo laves om.
Og hvor man kunne skære
uldstoffet til i 25 lag ad gangen, kunne man kun skære
skindet ud i lag på 5.
Det viste sig nu, at skindbetrækkene slet ikke var populære blandt brugerne, så efter
et par år gik man tilbage til de
blå uldbetræk.

Endags tur til Søndre Strømfjord
En enkelt gang måtte Wibeke
tage til Søndre Strømfjord
(Kangerlussuaq} på Grønland
for at instruere dem i at sætte
betræk på stolene i flyene de havde klaget over, at betrækkene var for små. De var
godt nok stramme, men det
er et spørgsmål om teknik at
få dem til at sidde rigtigt, og
det kunne Wibeke vise dem.
Dagen efter var hun hjemme
igen, det er den eneste udrykning, hun har været ude på i
de 33 år på SAS’s systue.

Med i 3 F Kastrup
Damerne i systuen havde
i årevis ønsket sig at blive
medlem af 3F Kastrup, så de
kunne komme til at stå i samme fagforening som flyarbejderne i hangaren.
Det kom først til at ske, da
TIB - altså Træindustriarbejderne og Byggefolkene - fusionerede med 3F i 2011, og da
var Wibeke gået på efterløn
og havde selv meldt sig over
i 3F Kastrup.
Men Wibeke og de andre
havde nu allerede gennem
flere år benyttet sig af muligheden for at spørge tillidsmanden for flyarbejderne,
Mogens Pedersen, til råds om
dette og hint - og han var altid
klar til at dele ud af sin kæm-

pestore viden og indsigt i love
og regler.

Wibekes mor havde ellers
ivret for, at hun skulle tage
en ‘rigtig’ uddannelse, men
Har fulgt med tiden
Wibeke havde kun lyst til at sy,
Wibeke fik hurtigt til opgave
så sådan blev det. Privatfoto.
at lave mønstrene til stofstykkerne - det kræver megen
rutine at kunne udnytte stofkun for SAS - undtagen en
bredden maksimalt.
Da man gik over til com- enkelt gang, hvor man lavede
puterprintning af mønstrene, noget for Maersk.
Man syede nu også betræk
var Wibeke den, der skulle
‘lære’ computeren, hvordan til svæverne - luftpudefartøjerne, der gennem nogle år
stoffet skulle skæres.
Hun er således uddannet i fragtede passagerer mellem
computer
tilskæring - og har redningshavnen i øst og Sverige.
også lært CAD/CAMbetjening.
Syværkstedet
arbejdede

Arbejdsliv, efterløns- og
pensionistlivet sammen
Rebild-festerne skulle
bringe danskere og amerikanere sammen - men en amagerkaner kunne også godt
møde en jyde
ARBEJDSLIV I 125 ÅR

Sammen i Nordjylland
I første omgang rejste Wibeke
fra Amager til Ålborg og tog

terløn - næsten samtidig med
Holst - og har siden levet et
aktiv liv som efterlønner og
pensionist.

Efterløn og Seniorklub
I 2008 gik Holst som 60-årig
på efterløn - han havde arbejdet med fysisk hårdt arbejde
siden han var 14, så nu måtte
han passe på ’skroget’, så han
kunne få en god og aktiv alderdom.
Lidt kvaler har han med
ryggen - den værker indimellem og plager især i iskias ikke mærkeligt efter mange
år både på landet blandt andet med håndtering af meget
tunge sække og stakning af
halmballer med greb.
Og tiden i lufthavnen med
en del arbejde i de kolde lastrum har også sat sine spor.
Men han har det godt og
kommer hver torsdag i billardklubben i 3F og ellers til
de mange arrangementer i
Seniorklubben.
Holst og Wibeke har siddet i bestyrelsen for Seniorklubben og de har deltaget i
renoveringen af de svenske
sommerhuse sammen med

Sommerhuset, som svigerfar skaffede dem, lå så langt
ude mod skoven på Vestamager, som det var muligt i et
temmelig klondikeagtigt område, hvor folk boede i små
primitive træhuse - af andre amagerkanere ofte betegnet
som sildekassehuse. Der var åbne grøfter langs vejene, ingen
kloakering og intet vand indlagt, så de måtte bruge das og
hente vand to veje derfra ved en fritstående vandpost.

Seniorklubbens nuværende
formand Leif Olsen og hans
kone Kirsten.
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Kærlighed er jo roden til alt
godt, så Holst - som han udelukkende kaldes af såvel familie som kolleger - trådte ind
i en helt ny tilværelse, da han
havde mødt Wibeke ved Rebildfesten 4. juli 1967.
Han havde ellers arbejdet
på et større husmandssted i
Granløv i tre års tid med alt
det tunge arbejde, der hører
sig til der - kørt traktor og
høstmaskiner og brugt sine
gode kræfter på tunge sække
og høstarbejde.
Hans forældre havde også
et lille landbrug, men han ønskede ikke at overtage det.
Wibeke var tit i Jylland på
familiebesøg - og så slog lynet ned. Året var 1967, og de
to nyforelskede var begge 19
år med 4 måneder imellem.

arbejde som syerske. Hun
var uddannet på en systue
på Øresundsvej i København,
men hun havde ikke papirer
på det - der var ikke svendebrev i faget dengang.
Hun behøvede nu bare at
fortælle, at hun kunne sy frakkelommer - så havde hun arbejde.
Trods det hårde livslange
arbejde som syerske har hun
ikke nogen slidskader, synes
hun da - hun er rask og rørig
som i alle årene på systuerne.
Svigerfar skaffede dem et
faldefærdigt sommerhus på
Vestamager, hvor de kunne
bo, men først ville han lige
sætte det i stand.
Holst fortæller, at det var
noget nær en ruin med hængende lofter og skæve døre,
men svigerfar var en særdeles dygtig og effektiv tømrer,
så da de to måneder efter
flyttede ind i 1968, var det et
flot hus - på 42 kvadratmeter.
Fire år senere byggede parret
et helt nyt hus.
Her kom deres to børn til
verden - og de har boet på vejen lige siden.
I 2008 gik Wibeke på ef-

Elever underviste elever i blues
Elever fra Ørestad Gymnasium underviser 7. klasser
fra Højdevangens skole i at
spille blues
Af Af Trine Hvam Madsen.
Akademisk medarbejder,
Ørestads Gymnasium

Blues var temaet for dagen,
da en gruppe elever fra Højdevangens Skole på Amager
tirsdag besøgte Ørestad Gymnasiums musikstudieretning.
Eleverne fra Højdevangen
går alle i 7.klasse og har musik som valgfag. I en tre timer
lang workshop blev de undervist af musikelever fra 3.g.
- Der er behov for en tilrettelagt musikbrobygning mellem folkeskoler og gymnasiet
målrettet
folkeskoleelever
med musik på linje, mener
musiklærer på Ørestads Gymnasium Elisabeth Schroll
Hun har derfor taget initiativ til et samarbejde mellem
Ørestad Gymnasium og Højdevangens Skole.
- Udover at det er fedt at
mødes og spille musik sammen, så er projektet også en
del af den karrierelæring, som
er indeholdt i pensum, fortæller hun.
- På den måde får eleverne
i 3.g en fornemmelse af, hvordan det er at undervise i musik. Og det, at eleverne kommer udefra, gør situationen
meget autentisk.
- Eleverne er ekstremt tålmodige og pædagogiske. Vi
har brugt lidt tid sammen på
at tilrettelægge undervisningen, men de har faktisk planlagt det meste af undervisningen på egen hånd.

Anderledes undervisning
Musiklærer, Rasmus Ryhl fra
Højdevangens Skole, var også
glad for, at hans elever fik mu-

lighed for en dag med anderledes musikundervisning.
- Det er fedt for eleverne at
være her, fordi det er en oplevelse, der er noget andet end
vores sædvanlige hverdag på
skolen. Og så er der noget
ekstra faglighed i det, fordi
undervisningen er meget intens, siger Rasmus Ryhl.
- Gymnasieeleverne virker
enormt dygtige. De er pædagogiske og samtidig kammeratlige. Det kan noget andet,
at det er unge, der underviser
eleverne.
Molly Højager Andersen og
Jonas Hansen fra 7.d på Højdevangen bakker op.
- Det har været rigtig sjovt
at være med. Eleverne var
søde og havde styr på det. Og
der var rigtig god stemning,
siger Molly. Jonas er især glad
for, at eleverne fik medindflydelse i undervisningen.
- Vi fik rigtig meget indflydelse og skulle løse opgaverne selv. Vi endte med at skrive
tekst til vores egen bluessang

og det var rigtig fedt, fortæller han.

Blues et godt udgangspunkt
Temaet for den tre timer lange workshop var bluesmusik.
Eleverne blev delt ind på forskellige hold, hvor de enten
skulle spille klaver, guitar eller synge. Elisabeth Schroll
forklarer, at blues er et godt
udgangspunkt, fordi genren
kun indeholder nogle få bestemte akkorder og derfor er
ret nem at gå til.
- Men eleverne fik ikke kun
en masse læring om bluesmusik med sig hjem. Musik
kan rigtig mange gode ting i
forhold til både videreuddannelse og innovation, fremhæver Elisabeth Schroll.
- At spille musik lægger op
til idegenerering, vigtighe-

Evalueringen af dagen talte sit eget sprog:
- Der var en rigtig god stemning, og så er det sjovere at lære
noget. Eleverne gav meget af sig selv og fik skabt en god
atmosfære, lød responsen fra eleverne fra Højdevangens
Skoles elever efter en intens formiddag med bluesskalaer,
kreativitet og højt humør.

den af at lytte til hinanden, at
samarbejde og at kunne kommunikere nonverbalt.
Nadja Ford og Sebastian,
der går på musik-studieretningen på Ørestad Gymnasium, var også rigtig glade for,
at dagen blev en succes.
- Dagen har været fed. Eleverne var meget modtagelige
og stille og rolige. De turde

efterhånden prøve nye ting,
og jeg tror, de på sigt kan blive
rigtig dygtige, siger Nadja, der
også følte, at hun selv lærte
noget af forløbet.
- Jeg er også selv blevet
mere sikker i min bluesskala.
Man er nødt til at have styr på
det, når man skal lære fra sig.
Nu sidder det mere fast.

Det glædede Elisabeth
Schroll, at der var interesse
for projektet blandt
Højdevangens Skoles
musiklærere.

Tårnby Bladet bruger også Facebook
- og hos os koster det ikke
noget at læse nyheder hele
måneden
OM TÅRNBY BLADET
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Af Søren Havemann,
redaktør på Tårnby Bladets
Facebook-side og sporten

Siden oktober 2020 har Tårnby Bladet været at finde på
Facebook. Lige nu har vi ca.
2.000, der enten synes godt
om eller følger os.
Tårnby Bladet vil stadig
være det trykte blad, der husstandsomdeles hver måned,
bliver lagt i din postkasse,
eller kan findes på steder,
hvor du regelmæssigt kommer, i supermarkeder, sundhedscenter, sportsklub etc.
Oplaget er på 23.500, hvoraf
16.500 omdeles i Tårnby.

Nyheder med kort varsel
Men som månedsblad giver det visse udfordringer
for nogle af de nyheder, der
løbende kommer på redaktionens skrivebord. En nyhed
er jo kun en nyhed i et kort
øjeblik. Det er jo så her, at
Facebook er det bedste supplement til det trykte blad.
Tårnby Bladforening satte
den trykte udgave af Tårnby
bladet i søen tilbage i 1993.
Altså i 30 år har bladet været
en trofast kilde til at orientere
Tårnbys borgere om stort og
småt i kommunen.

Lille administration
Vores Facebook administration består af redaktøren Søren
Havemann og fotograf Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub.
De passer og plejer platfor-

men, men også bladredaktionen finder opgaver, som er
velegnet til Facebook.
Der er mange fordele ved
Facebook opslag. F.eks. kan vi
formidle nyheder ud til vores
brugere med ganske få klik.
Opslag eller artikler kan
nemt suppleres med foto,
videoklip eller lydklip, som
et væsentligt supplement til
artiklen. Brugen af foto og
videoer er gode til at fange
interessen eller gode til at beskrive en situation.

Hurtig feedback
Vores Facebook brugere giver
også redaktionen en feedback, som bladet sjældent
giver, nemlig hvad der bliver
læst og hvad brugerne ’synes
godt om’.
Her kan jeg godt afsløre, at
vores månedlige cover foto,

fotograferet af Kurt Pedersen,
er den absolutte topscorer.
Nok fordi han hver måned
skyder et lokalt motiv – altid
i topklasse.

Suppler bladet med Facebook
På redaktionen håber vi, du
også fremover vil gøre brug

Foto: Månedens Facebook
cover: foto af Kurt Pedersen.

af vore Facebook side, taarnbybladet.dk Vi går efter at få
mange flere følgere.
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Velkommen til
Cykelbiblioteket:

Byg en trafiklegeplads på Vestamager
Vi mangler et gratis, udendørs tilbud til de yngre børn
på vestsiden af kommunen
Af Kirstine Petersen, mor til
tre børn 8, 5 og 0 år.

Der er brug for udendørs samlingssteder for familier på
Vestamager. Derfor foreslår
undertegnede, at politikerne
i byrådet investerer i en trafiklegeplads. Ideen er desuden fremsat på kommunens
ide-side, hvor borgere nemt
og meget gerne må bakke op
med et ’like’.

En trafiklegeplads kender vi fra Fælledparken i
København, men også i mindre udgave ved Formosavej,
Københavns Kommune. En
sådan legeplads indeholder
små
fodgængerovergange,
elektriske lyskurver i børnehøjde, optegnede vejbaner og
lignende. Det er dermed ikke
bare sjovt, men også lærerigt
for unger med cykler og løbecykler. Skoler, dagplejere og
daginstitutioner kan ligeledes bruge en sådan legeplads
som en aktivitet og øve trafiksikkerhed.

Vi er mange, der savner
nogle udendørs aktiviteter
for de mindste og ikke mindst
mødesteder for familier på
Vestamager. Det kniber især
med legepladser eller andre
samlingspunkter for de af os,
der har mindre børn i alderen
0-7 år.
Ja, der er netop bygget en
flot ny svømmehal med en
legeplads til lidt større børn,
ligesom der på østsiden af
kommunen er både Den Blå
Planet og Sneglen, men her
taler vi altså om manglen på
gratis, udendørs tilbud til de

yngre børn på vestsiden af
øen.
Paw Karslund fra DF har
i denne forbindelse nævnt,
at en trafiklegeplads kunne
være en mulighed i forbindelse med det planlagte anlæg
af en pump track bane ved
Ugandavej. Det er fremragende, hvis det kan lade sig gøre,
da det selvsagt sparer en del
af udgifterne til anlæg, når
der allerede er et større projekt i gang. Vil det resterende
byråd mon bakke op her?

• Åbningstider alle dage
8-20
• Adgang: Meld dig ind i cykellegepladsens venner på
www.cykellegepladsen.dk
• Det koster 50 kroner for
et halvt års medlemskab.
• Så snart du har meldt
dig ind, får du koden til
Cykelbiblioteket på mail og
kan derefter benytte vores
fælles udstyr.

Ordensregler for cykel- og
udstyrsudlånet på cykellegepladsen på Bachersvej.

Tårnby Bladet har videresendt
opfordringen til kulurudvalgsformand
Klaus Bach, så læserbrevsskribenten
kan få hurtigt svar
Klaus Bach svarer:

Tak for muligheden for at
give et svar.
Vi i Socialdemokratiet syntes
også, det kunne være en god
ide at se på en markant og
indbydende legeplads, som
kan tiltrække børn og deres
forældre og gøre stedet til et
spændende udflugtsted.

Det er desuden
vigtigt, det bliver med
borgerinddragelses
processen.
Tårnby er dog som
mange andre kommuner
meget udfordret på vores
drifts-anlægsramme for
nuværende.

Der er tilknyttet et Cykelbibliotek
til cykellegepladsen på hjørnet af
Bachersvej/Formosavej i Sundby.
Her kan man som medlem låne små
cykler, cykelhjelme, benskinner og
andet udstyr. Det kræver dog et
medlemsskab.

Hjælp lokale børn med
at skabe vild natur

Man kan læse mere om projektet og
melde sig som frivillig på www.vilderoedder.dk.
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Danske børn kommer stadig mindre i
naturen, og en hel generation risikerer
at miste forståelsen for naturens værdi, og hvad det kræver at passe på den.
Med projektet ’Vilde Rødder’ ønsker
Danmarks
Naturfredningsforening,
Landsforeningen Praktisk Økologi og
Det Danske Spejderkorps at give børn
viden om naturen og lyst til at beskytte
den. Nu søger de frivillige, der gennem
et særligt naturforløb vil hjælpe den
lokale SFO, klub eller spejdergruppe
med at skabe vild natur.
Gennem et sjovt og pædagogisk
naturforløb over fem sessioner skal
børnene selv prøve at forbedre levevilkårene for vilde arter i den nære
natur. Det kan for eksempel være ved
at lave kvasbunker, skabe vandhuller
eller dyrke blomster og lade græsset
gro i deres egen SFO, klub eller spejdergruppe.
De praktiske aktiviteter og en sideløbende samtale om de forskellige arters
behov skal give børnene en forståelse
for, hvor vigtigt det er at give plads til
naturen, og hvad de selv kan gøre.

Interview med Anju Strand

Jeg har maske på i skole
Men 10. klasse kan blive en
ny start
Af Mia Engstrøm

Anju Strand bor i Tårnby og
går i 9. klasse i Dragør, hvor
hun tidligere har boet. Efter
9. klasse skal Anju fortsætte i
10. klasse på Ungdomsskolen
i Tårnby, og det glæder hun
sig meget til.
Hun håber på, det bliver en
frisk ny start, for det har Anju
brug for.
Folkeskolen har ikke været let for Anju, og som hun

formulerer det: ’Jeg tager en
maske på, når jeg går i skole,
og kun når jeg er hjemme, kan
jeg være mig selv.’

Det er da ikke en hudfarve
Anju er adopteret og kom til
Danmark som 2-årig fra Indien, og hun kan naturligvis
ikke huske noget fra den tid.
Anju har netop fået et 12tal for en opgave i skolen, som
handler om de udfordringer,
hun selv har mødt, fordi hun
har en brun hudfarve. (bragt
i Tårnby Bladet marts 2022

side 42.)
Heri fortæller hun blandt
andet om en episode, hvor de
i skolen skulle farvelægge et
ansigt og en elev spørger efter at låne en ‘hudfarve’. En
anden giver hende en brun
farveblyant, og spontant udbryder eleven: Det er da ikke
en hudfarve.
Sådanne episoder har Anju
oplevet mange af, og når der
kommer mange, så gør det
noget ved en, siger Anju. Hun
føler sig ikke decideret mobbet, men føler sig ofte holdt
udenfor, og det er ikke i klassen, hun har sin vennekreds.
Hun prøver at holde sig i baggrunden, og tager masken på,
som hun siger.

Camp True North
For at hjælpe Anju med at
styrke sit selvværd og troen
på sig selv, valgte familien
at sende Anju til Camp True
North - en camp for unge, der
gerne vil have større klarhed
over egne værdier og styrker, som de skriver på hjemmesiden, og Anju fortæller
entusiastisk om sine to første
ophold på Campen.
Anju fortæller om, hvordan
hun på campen arbejder med
forskellige
‘kompaspunkter’, og Anju fremhæver især
punktet empati, som noget,
der virkelig betyder noget

Anju hjemme med familiens
hund. Hun glæder sig til efter
sommerferien at starte i 10.
klasse på UngTårnby. Foto:
Mia Engstrøm.

Anju var i
erhvervspraktik
på Tårnby Bladet i
november 2021.

særligt for hende. Vi laver
øvelser for at træne tillid og
anerkendelse, fortæller Anju
videre, og for Anju har campen også betydet, at hun har
fået en særlig god veninde,
som hun tit mødes med.
- Det er jo ikke gratis at
gå der, men Anjus mor Randi
Strand er ikke i tvivl: ‘Det har
været alle pengene værd’. De
klæder de unge mennesker
godt på, og vi forældre inddrages også, fortsætter Randi.
Og Anju smiler til sin mor:
- Ja, Campen har virkelig
rykket mig.

godt lide, især i form af essays, hvor jeg kan komme
med egne holdninger og meninger, siger Anju.
Anju har foreløbig været i
praktik på Tårnby Bladet, så
måske er det journalist vejen,
der er Anjus vej. Lige nu går al
tid med skolearbejdet, hvor
der arbejdes frem til 9. klasses afsluttende eksaminer, og
i fritiden arbejder Anju i butik
på Kirstinehøj, så der også er
råd til at gå på shopping.

Fremtidsdrømme
For Anju må fremtiden gerne
have noget at gøre med at
skrive. Det kan Anju rigtig

STOF TIL EFTERTANKE
Det giver stof til eftertanke at høre om den ‘hverdagsracisme’, som Anju føler sig udsat for. Der kan sikkert være
mange udlægninger af og måder at se de forskellige episoder på, men under alle omstændigheder tager jeg hatten
af for Anjus ærlighed og mod til at fortælle om sig selv og
sine følelser.
I kølvandet på MeToo og Black Lives Matter kunne man
håbe, at vi på samme måde kunne arbejde på at ændre talemåder og adfærd i forhold til de mange små ‘stik’ til andre
hudfarver end den hvide.

Tårnby Forenings Råd
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afholder det årlige repræsentantskabsmøde
d. 21. april 2022 kl. 1900
på Udstillingscenteret på Ved Diget 26.
Dagsorden er ifølge vedtægterne, og regnskabet fremlægges på dagen.
Skriftlig beretning er udsendt til alle medlemsforeningerne, og lægger op til
en god snak om fremtiden.
tfr@tfr.dk
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DET ER SÅ UBETINGET TRANETID og redaktionen sidder med åbne vinduer og
lytter efter traneflokkenes karateristiske lyd, når flokke typisk sidst på eftermiddagen eller ved middagstid flyver i kileform mod nord. Alt arbejde stopper
og visse på redaktionen sætter ligefrem en telefonkæde igang for at fortælle
andre trane-elskere og ditto fanatikere, at nu er de der- og udstråler i øvrigt,
at dagen er reddet. Flere af redaktionens medlemmer har været i tranernes
Mekka, Hornborgasjön bare 100 kilometer nord for Tårnbys svenske venskabs-

kommune, Alingsås - ja man har med Foreningen Norden sendt en hel busfuld
entusiaster afsted først i april for nogle år siden, bare for at se tranerne gøre et
par dages ophold på foderpladsen, før de flyver videre på vej nordpå. Redaktionen er René Fokdahl, Amager Fotoklub, dybt taknemmelig for at dele denne
oplevelse med os. - Læserne kan med lidt øvelse spotte traner et par dage ind i
april. Lyt og se op. Månedens foto - så klart!

Lynladning til elbiler hos
Shell i Kastrup

P-hus Arena er åbnet i
Ørestad

TÅRNBY BLADET
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Vedr. forsiden og side 28 i Tårnbybladet nr. 2 februar 2022
Af Steen Holm Bøytler Studsbøl alle

Samtidig med at jeg ser og læser jeres foto og tilhørende artikler i bladet,
bliver jeg ikke så lidt bedrøvet, da jeg
dagligt i de sidste tre uger er blevet

RIKKE MORTENSEN, BIOLOG OG NATURVEJLEDER ved Tårnby Naturskole ønsker for os alle, at vi får mulighed for at nyde synet af dådyrene på Naturcenter Amager
en tidlig morgen. Her er de fanget af fotograf Martin Rivero. Læs mere s. 28

Skraldemand med hest og auto
Efter at have kørt mælk til
Kastrupgård, startede Gunnar
Pedersen som skraldemand
og medhjælper for sin far
i et distrikt på Østerbro.
Vognen, hans far ejede, var
hestetrukken.
- Jeg mødte klokken 3 om
natten. Det var mig, der havde
med hestene at gøre - de var
mit et og alt. Det første læs
kørte vi klokken 5. Så ud at
losse af på Island Brygge. Og
så tilbage igen og få en kop
kaffe. Og så i gang med andet
læs.
- Det var mig, der måtte
knokle og tage det hårde arbejde - især under krigen. Min
far var altid god mod sig selv,
og han lod mig køre alene ud
til lossepladsen. Men jeg var
hurtig og blev kaldt lynet, griner Gunnar Pedersen.

Millioner til musik og
bevægelse
Skolebørn i Tårnby får også
i det nye år glæde af Slotsog Kulturstyrelsens mange
penge, der skal understøtte
kreative fællesskaber
Foto: Henrik Bay-Clausen.

Hej tårnbyblad - Att. Rikke
Mortensen

© Martin Rivero
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Energiselskabet DCC Energi er i fuld
gang med at åbne en række af lynladere til elbilister i Hovedstaden. Også
i Kastrup, hvor opsætningen af en 300
kWh-lynlader på Shell Saltværksvej
62 er gået i gang - og forhåbentlig
allerede åbnet, når Tårnby Bladet udkommer åbnet - til glæde for de stadig
flere borgere, der har en elbil.
- Planen var at åbne for vores lynlader i Kastrup den 21. marts og på den
måde gøre elladning til et produkt
på linje med diesel og benzin - også
Saltværksvej, siger Søren Møller Maretti, direktør for Shell netværket i
Danmark.

konfronteret med nedskydning af omtalte dådyr.
Jeg har talt med naturvejleder og
jæger Jes Aagaard, som ser dådyrerne
med helt andre øjne end jeg.
Han har formidlet oversvømmelse
af Kalvebod Fælled i håb om flere
strand-og vadefugle.
Jagttiden på dådyr slutter pr. 31. januar, men jeg ser ingen dådyr, så glem
billederne, de er fortid.

Derefter arbejdede han de
næste ti år som motoriseret
skraldemand i KGR og - i et
halvt år - i Dragør.
Gunnar Pedersen bor i
dag i en beskyttet bolig
og får dagligt besøg af en

hjemmehjælper.
- Men jeg gør alt selv.
Hjemmehjælperne laver ikke
en skid, siger han.
- Men det er min egen skyld
- for jeg beder dem selv om at
sætte sig ned. Læs mere s. 39

- Vi har brug for mere viden
om, hvad der virker, når vi
vil give flere børn og unge
mulighed for at blive en del
af et kreativt fællesskab,
om det så er i dansesalen,
på de skrå brædder eller
i kunstværkstedet, siger
Lotte Bjerre Kristoffersen fra
Slots- og Kulturstyrelsen.
13 projekter rundt om i
landet, der henvcender sig
til børn og unge mellem 2 og
24 år, har fået del i styrelsens
20 millioner kroner, der i

2022 skal støtte forsøg med
udgangspunkt i styrelsens
projekt ’Grib Engagementet’.
I Tårnby bliver det børn
i 0.klasse i kommunens
folkeskoler, der får et
tilbud om ’Musik med
Krop’, der bliver til i et
samarbejde
mellem
gymnastikforeningen KG66,
Tårnby
Musikskole
og
folkeskolerne.
Også sidste år fik et
lignende pilotprojekt del i
styrelsens midler, så børn
fra Kastrupgårds børnehave
samt fra Nordregårdsskolen
og Skottegårdsskolen fik
mulighed for at deltage i et
8 ugers forløb.
Læs mere side 13
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med foto af Martin Rivero.

Et moderne parkeringshus i syv etager giver Ørestad Syd 413 nye pladser og otte ladepladser til elbiler
P-hus Arena er installeret med ANPRkameraer (Automatisk Nummer Plade
Registrering), der identificerer og registrerer køretøjets nummerplade ved
ind- og udkørsel og sikrer, at parkeringen starter og slutter automatisk. Brugeren skalk så ikke selv registrere sin
parkering og vil samtidig ved ankomst
blive anvist en ledig p-plads.
- Vi ved, at flere elbiler kommer til,
og derfor er det vores ambition, at vi
udvider antallet af ladepladser - både
til gavn for brugerne, men i lige så høj
grad for klimaet, siger adm. direktør i
By & Havn, Anne Skovbro.
P-hus Arena er offentligt tilgængeligt, og vil være åbent hele døgnet
rundt. Parkeringshuset skal betjene
beboere og erhverv i det kommende
Hannemanns Kvarter samt gæster til
Royal Arena.
I stueplan er der indrettet en række
kiss-and-ride-pladser, der skal gøre
af- og påsætning til Royal Arena og
den
kommende
Arenakvarterets

Skole lettere. Desuden er stueetagen
bygget med en frihøjde på 2,65 meter
og er forbeholdt høje køretøjer, som
eksempelvis handicapbusser. I selve
parkeringshuset er der indrettet 10
handicap-parkeringspladser. På de
øvrige etager er frihøjden 2,10 meter.

Schmidt var et hit

Filminstruktør og forfatter Martin Schmidt besøgte Blixen Klubben, hvor
han levende fortalte om sin nye bog
Gå stille tal sagte. (omtalt på side 2122 i denne udgave af Tårnby Bladet)
Blixen-kvinderne lyttede intenst til
fortællingens gådefuldhed og drama,
og der blev stillet spørgsmål til den
store guldmedalje.
Dernæst gav Martin Schmidt Blixen-kvinderne et underholdende og
indholdsrigt billede af filmbranchen
krydret med mange morsomme anekdoter. Han har været instruktør på
blandt andet Rejseholdet, Ørnen, Livvagterne, Jul i Valhal og Nikolaj og
Julie.
Endnu engang en interessant og
herlig oplevelse i Blixen Klubben.

Når det virkeligt gælder livet
Afiq, jeg har læst din fortælling. En trøstesløs og håbløs
fortælling - og dog med lys
forude
Det kommer vi til, så først
noget af din historie.
Boganmeldelse af Else C.
Andersen

Forfatteren Laura Helena
Pimentel da Silva giver din
stemme liv. Du fortæller, du
er født i Danmark, men ikke
altid accepteret som dansk
af danskerne. Din far vil slet
ikke acceptere, du er dansk og
hverken du, din mor eller dine
søstre skal prøve på at blive
det. Din far truer og tæver
både dig, dine søskende og
din mor. Forfærdelige scener
træder frem i bogen; scener,
som ikke burde kunne forekomme i Danmark – ja, hvis
det var muligt ikke nogen steder i verden.
Du er splittet mellem to kulturer. Ikke med din gode vilje
men med din fars vilje. Din far
undertrykker hele familien
ved at insistere på at beholde
sin oprindelige muslimske
kultur og således opstår en
brudlinje til den kultur, du er
født ind i, nemlig den danske.
Du skal hele tiden balancere
på kanten af begge kulturer
og det medfører naturligvis
en splittelse og en usikkerhed
i forhold til din hele verden.

Din mor er magtesløs, hun
har været på offentlig forsørgelse hele sit liv i Danmark
og har svært ved at udtrykke
sig på dansk og har kun ringe
kontakt til danskere. Familien
er fuldstændigt underlagt din
far og hans vilje. Som du siger
til din søster, da hun spørger
dig, hvorfor jeres far slår:
‘Fordi ingen nogen sinde
har lært ham at tale i stedet
for. Nogle mænd tror, at magten sidder i hænderne.’
Du får en dansk kæreste.
Hun nægter at være racist, da
du beskylder hende for det –
påpeger blot de åbenlyse og
fundamentale problemer, der
ligger i to kulturers sammenstød. Peger på den åbenlyse
selvmodsigelse i at flygte til
et andet land uden at være
villig til respektere og til en
vis grad at tage det pågældende lands normer til sig,
men insisterer på at beholde
det lands kultur, man er flygtet fra.
Du og din kæreste holder
alligevel sammen trods store
forskelle, I holder sammen
fordi jeres samtaler om de
ting, der er problemer, bringer jer tættere på hinanden. I
holder sammen fordi hendes
familie ser dig som den, du er
som menneske, I holder sammen af kærlighed.

Det endelige brud med din
familie sker, da din mor er
blevet tæsket så voldsomt af
din far, at hun må på hospitalet. Her møder du en læge,
som råder dig til at få hjælp
af ‘systemet’ i det danske
samfund. ‘At få hjælp af systemet er det samme som at
sige farvel til sin familie’ siger
du. ‘Det ved jeg godt’, siger
lægen. ‘Som dansker af anden
etnisk oprindelse indebærer
det ofte at sige farvel til sin
familie, hvis man ønsker sig et
andet liv. Det er et svært valg
men ikke desto mindre dit.’
Ja, det er et svært valg, for
du elsker dine søskende og
din mor så højt, og hvad vil
der ske med dem hvis du forlader familien? Du taler med
din mor på hospitalet, medens hun ligger forslået i sengen. Fortæller, at din danske
kæreste er gravid, du vil ikke
giftes med den kvinde, din far
har bestemt for længe siden.
En rørende samtale mellem
mor og søn. Hjerteknusende
men med håb. For den kærlighed, en mor har, kan overvinde alt. ‘Du har styrken til
at trodse din fars ord. Allah er
god og han vil være med dig’,
siger din mor. Men du spørger,
hvorfor din mor finder sig i faderens vold, hvordan vil hun
klare sig uden dig? Hun svarer: ‘Min far var sådan, din fars

far også. Men du, min søn …
du bliver ikke ligesådan.’
Da du går fra din mor på
hospitalet, tager du et kort
frem, du fik af lægen, et kort
med ordet SAFEHOUSE og et
telefonnummer til et sted,
hvor man hjælper mennesker
i din situation. Som kan og vil
hjælpe dig, din kæreste og
jeres barn med at få et nyt liv.
Din mor sagde, hun vidste, du
ville gøre hende stolt. Det gør
du nu.
Afiq, en umådelig hård og
sønderrivende kamp. Men du
er stærk, nægter at være offer
– og din mors tro på dig giver
dig kræfter til at gøre det, der
skal til, nemlig at tage fat om
nældens rod og rive til. Du
bliver aldrig som din far. Men
du er din mors første glæde,

som der står i forordet til
bogen. Jeg ønsker dig alt det
held og lykke, der skal til, for
at du får et godt liv.

ALLAHS SØNNER
Inspireret af virkelige begivenheder af Laura Helena
Pimentel da Silva
www.laurahelena.dk
Brændpunkt 2021
ISBN-13 9788794083690
ISBN-10 879408369X

To verdener blandes i filmkrimien
Konkurr
e

Gå stille tal sagte er Martin Schmidt’s
første roman i denne genre

nce

FILMKRIMI – VIND BOGEN
At lave film er at arbejde med levende
billeder, at skrive er at arbejde med
ord.
Som kreativt menneske fik filminstruktør Martin Schmidt lyst til at lave
sin helt egen genre, FILMKRIMIEN,
hvor han forsøger at blande de to verdener, hvor et stærkt visuelt udgangspunkt fusionerer filmens spændende
verden med den skrevne krimifortællings gådefuldhed, drama, liv og død.
Filmkrimien Gå stille tal sagte af
Martin Schmidt tager sit udgangspunkt på Retsmedicinsk Institut, hvor
et filmhold skal optage scener til en
kommende spillefilm.

Bjarke, den venlige laboratorieassistent, gør sit yderste for at trække
nattens begivenheder i langdrag, så
uhyggen varer helt til den lyse morgen. Selvom det går ud over hans be-

føjelser, tager han filmfolkene med op
i det makabre udstillingsrum og underholder med chokerende kriminaltekniske fotos. Manden tryllebinder
med forfærdende anekdoter, og når
tiden er inde, ser han det skrækslagne
filmhold i øjnene og spørger:
- Er der så nogen, der vil med ned i
kælderen?

Vind bogen – frisk fra tryk
Tårnby Bladet og forlaget Brændpunkt
sætter to eksemplarer på højkant.
Martin har bidraget til mere hyggelige stunder med instruktion af Guldhornene, Nikolaj og Julie, og en serie,
der hed et postnummer og Happiness.
For at vinde skal du svare på hvilket
postnummer, der er tale om.
Svaret mailer du til redaktionen@
taarnbybladet.dk med oplysning om
navn, adresse og telefonnummer. I
emnefeltet skriver du Filmkrimi. Kun
mails med de ønskede oplysninger
kommer i betragtning.
Vi skal have svaret senest fredag 8.
april klokken 12, hvor vi trækker lod.

Inspireret af en virkelig begivenhed
Martin Schmidt er som filminstruktør ikke uvant med det makabre. Han
debuterede med gyserfilmen Sidste
Time og fortsatte i det uhyggelige
spor med filmene Mørkeleg, Afmagt,
Kat og Bag Det Stille Ydre.
Dette førte til instruktion på populære tv-serier som Rejseholdet, Ørnen og Livvagterne samt den blodige
opera Orkestergraven, hvor opgaven
lød på at lave noget så visuelt voldsomt, at flere ønskede at forlade salen i pausen. Det lykkedes!
Martin har dog også bidraget til
komedieserien Kristian, Monsterjægerne og den populære julekalender
Jul i Valhal.
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Timen mellem midnat og klokken
1 tilhører de døde, siger nogle. Den
nat inde på Retsmedicinsk Institut
må filmholdet sande, at dette ikke er
sandt.

Naturligvis
tager vi også
mod løsninger på postkort eller uden på kuverter på adressen Tårnby Bladet, Englandsvej 290,
2770 Kastrup eller lagt direkte ned i
vores postkasse.
Hvis du vinder, bliver du kontaktet
og du skal hente bogen på Tårnby Bladets redaktion på Englandsvej. Bogen
kan ikke ombyttes eller erstattes.

Hvad kælderen gemte ...
Sære interesser og
urealistiske drømme

- at blive gammel er ikke altid en dans på roser
Af Ellen Margrtethe Kokbøl

Anmeldelse Ellen Margrethe Kokholm

Bjarke, en venlig laboratorieassistent, er glad for sit
arbejde på Retsmedicinsk Institut. Han suger viden
til sig og er både lærenem og snu. Som 9-årig faldt
han ned fra taget og fik kraniebrud, hvilket udløste
besynderlige anfald, absencer, ligesom han forsvandt. Bjarke hører stemmer, vader ikke i venner og
hans forhold til det modsatte køn er lidt bob-bob.
Da hans chef går på pension, finder Bjarke sig en
lille nebengesjæft - han begynder at invitere folk
på besøg sent om aftenen. Han fører sig frem som
direktør, holder foredrag i auditoriet og benytter
stolt sin tidligere chefs citat, fremviser den makabre
udstilling på museet af legemsdele i formaldehyd,
og fotoarkivet med meget ubehagelige kriminaltekniske fotos. Kølerummene i kælderen er så afgjort
Bjarkes yndlingsplatform.
Bjarkes bijob vokser via mund-til-mund-metoden
og flere gange ugentligt ankommer busser til bagindgangen med interesserede! Det er en givtig forretning, da der straks ved ankomst skal betales 250
kroner pr. næse, lige ned i foret. Han føler sig som en
cirkusdirektør, der præsenterer et fantastisk show,
kan godt lide at fortælle dårlige vittigheder, når de
besøgende står og ser de afdøde. De besøgende er
både forargede og tryllebundne på samme tid.
En nat skal et filmhold optage scener til en film,
og Bjarke er imødekommende. Langsomt får han
lokket filmfolkene med til den frastødende udstilling og med ned i kælderen. Flere følte bagefter, at
det helt klart var usømmelig omgang med lig og at
Bjarke moralsk overskred sine beføjelser.
Offentliggørelsen af et kriminalteknisk foto, uretmæssigt forsvundet fra det makabre udstillingsrum,
får lavinen til at rulle og vidner reagerer på et opslag
i pressen fra politiet. Flere af de besøgende har været tynget af moralske skrupler – men de havde jo af
egen fri vilje betalt for rundvisningen.
Gå stille talt sagte er inspireret af en virkelig begivenhed. Forfatteren, som selv var til stede natten
med de grænseoverskridende oplevelser, skriver
letforståeligt om det omfattende arbejde med at
optage filmscener, hvor der er rigtig mange involverede. Filmkrimien er forfatterens helt egen genre,
det er en page-turner og et oplagt filmemne.

DØDEN KOMMER TO GANGE Af Peter Qvist
Forlag: Brændpunkt
ISBN13: 9788794229326

GÅ STILLE - TAL SAGTE af Martin Schmidt
ISBN-13 9788794229432
ISBN-10 8794229430

Det bedste og det værste

dre skulle begynde - så handlede det tit om is, katte eller
ufoer.
Men især var legen ’Det
værste og det bedste’ min
favorit. Legen gik ud på, at
vi hver især skulle fortælle,
hvad det værste og det bedste ved dagen i går havde
været. Både sjovt og givende
at høre de små stemmer med
entusiasme fortælle om det,
der den dag havde været
deres verden. Ofte gik de
samme gode oplevelser igen
– enkelte gange kunne no-

Der var engang, da børnebørnene var små og vi fandt på
små lege som indbød til små
samtaler; samtaler som ikke
nødvendigvis
inkluderede
hoppen i trampolinen, badetur i den nærliggende sø eller
jagt på biller i skoven, men
derimod krævede en stille
sidden i stolen, medens ungerne enten sad eller lå rundt
omkring i græsset - og jeg
hvilede mit trætte legeme.
En af de ’stille-lege’, vi

legede, var: hvad forestiller
skyerne. En kunne helt bestemt se en hund, ja, kunne
nærmest høre den gø, en anden se en racerbil, en tredje
en kongekrone. Den leg er
der vist mange, der har leget
- den kan man jo også lege
alene. En anden leg var, når
jeg begyndte på en historie
om skovtroldene og historien
skulle fortsætte hos næste
fortæller, når jeg pludseligt
stoppede. Eller en af de an-

Hvorfor bliver Katrine
Katrine og Trine Trine

Kernehus er en roman i to spor og følger Katrine/
Trine, der er samme person
Anmeldelse af Bitte Christensen

Men med en forskellig opvækst, henholdsvis som
barn i en skilsmissefamilie, eller som en far, mor og
to børn i kernefamilie.

PLAT ELLER KRONE –
I Kernehus forsøger Anette Møller at belyse om alle
er født med et ’kernehus’ og udvikler sig i en lige
linje, eller om forskellige årsager gennem vores
opvækst kan påvirke vores senere liv. Der er intet
videnskabeligt belæg for Katrines/Trines udvikling
eller livsførelse, men ene og alene forfatterens beskrivelse af formodede oplevelser, afhængigt af
hvad den enkelte møder gennem livet.
Anette Møller gør sig ikke til dommer over den
ene eller anden livsform, men lader det være op
til læseren at tolke på, om bogens hovedperson er
mere eller mindre lykkelig efter hvilken livsform,
der er blevet Katrine/Trine tildelt.
Tidsperspektivet ligger mellem 1956 og 2011 og
giver fine beskrivelser fra skolelivet, ungdomstiden
med småkærester og kollegielivet, løsrivelse fra
barndomshjemmet og alligevel behovet og længslen efter forældres omsorg i svære tider. Katrine/
Trine danner familie og har egne ideer om livsførelsen med partner og børn. Helt fremme ved forældrenes aldring og måske død kan der være forskellige reaktionsmønstre alt afhængigt af opvækst og
livsførelse.
Alle lagene gør en person til en fuldkommen karakter, men uafhængigt af, hvad man udsættes for,
mister man ikke nødvendigvis den grundlæggende
essens.
I epilogen husker den nu 80-årige forfatter tilbage til, da hun lå i sin seng og i mørket hørte sin
forældre skændes. Det betyder ikke noget nu, hun
ville ikke have ønsket sit liv anderledes.
Anette Møller (1946) er uddannet cand.mag. i
dansk, filosofi m.m. og har været gymnasielærer
gennem 35 år.
KERNEHUS af Annette Møller
Illustration: Jens Hage&Søren Klok
Forlag: Brændpunkt
ISBN: 9788794229296

gen af dem simpelt hen ikke
huske, hvad der havde været
dårligt – og det kunne man så
filosofere lidt over.
Jeg indrømmer, at jeg var
stærkt inspireret af Søren
Ulrik Thomsens ’Det værste
og det bedste’, da jeg i sin
tid fandt på legen. Indimellem kan jeg stadig – i refleksive stunder – finde på at
slippe tankerne løs og give
’det værste’ en tur i tanketumbleren og dvæle ved ’det
bedste’, der gjorde mig glad.
Sådan kan litteratur også på-

Læsehest: Stig Løvenkrands
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Et ægtepar sidst i tresserne, begge på efterløn, bor
i et mindre rækkehus i Østjylland, et guldbryllupskvarter, hvor folk sidder og ligger mere, end de går
og står. Pensionisttilværelsen er en trist trummerum
og omgangskredsen meget begrænset.
Martha er et frygtsomt menneske, som lider af rygerlunger og hun tilbringer det meste af sin tid foran fjernsynet. Hun har været kassedame og den, der
altid har styret økonomien. Torkild har arbejdet med
kulfiltre til rensning af spildevand og altid været optaget af kemi. Siden han var lille, har han altid set op
til opfindere og drømt om selv at opfinde et eller andet, men hans tro visnede på et tidligt tidspunkt. Nu
opholder han sig ret meget i sit laboratorium, haveskuret, hvor han - omgivet af kemikalier, reagensglas
og kolber - forsøger at genoplive sin gamle drøm om
at blive opfinder. Han vil lave effektive insektgifte
og udvikle en transportabel heliumpude til at understøtte flytning af gamle mennesker!
Martha mødes af og til med genboen udenfor til
en smøg og en snak, hvilket gør Torkild mistroisk.
Han er ved at falde af på den, men er eftergivende
overfor Martha for husfredens skyld; synes dog det
er en prøvelse at bo sammen med en person uden
humor. Han synes også, at alting har en tendens til at
forsvinde med alderen, især sanserne og energien.
Han indleder et katastrofalt samarbejde med naboen om at lave en ulovlig produktion af fyrværkeri.
En dag er Torkilds storesøster Lilian pludselig forsvundet og eftersøgningen er resultatløs. Han havde været sammen med hende et par dage forinden,
men ved ingenting og hvad er det, der skete med
genboen – spøgelset med hentehåret, som Torkild
ironisk kalder ham.
Torkilds hukommelse er efterhånden som et grovmasket fiskenet og hans fornemmelse af tid er forsvundet. Han får et blackout, men inden da har han
forsøgt at finde en rød tråd i sin tilværelse og skrive
dagbog på PC’eren, hvilket sønnen Tobias opdager
og læser. Mange fortielser dukker op til overfladen.
Bogen taler både til hjerte og hjerne - døden skal
jo have en årsag, så husk at leve i nuet!

’Døden er vores kulturs sidste og største tabu’ –
dette citat yndede den højt estimerede patolog
og obducent at lægge ud med ved sine forelæsninger i auditoriet

virke vores dage og vores liv.
Jeg ville føle mig fattig uden.

Noget vi alle sammen kan komme til at opleve og tage del i.

Udstillingscentret Ved Diget 26-28...
... bliver flittigt besøgt i den ugentlige og
korte åbningstid, som er hver søndag 13-16
Det er første fase af den store renovering af den gamle
gård, som siden 1747 kun har været ejet af 2 slægter.
Nu er det Tårnby Kommune, der ejer stedet og gennemfører renoveringen i 3 etaper.
1.etape – Øst-længen er gennemført og udstillingscentret åbnede i september 2020.
I Øst-længen udstilles fortrinsvis lokalstof samlet
gennem mange år på det tidligere udstillingscenter
Plyssen. Materialet er sorteret og renoveret og mere
er kommet til og det fremvises på en helt anden måde
end på Plyssen. Navnet på det nye sted er lidt langt, så
mange kalder det bare ’Diget’.
Øst-længen kan på 10 min omdannes til en sal; opslagstavlerne adskilles og køres til siderne, og lokalet
kan benyttes til større forsamlinger f.eks. møder, foredrag, underholdning mv.
Udstillingen i Øst-længen drives af frivillige kustoder,
der parvis passer udstillingen en søndag om måneden,
Kustodegruppen spænder aldersmæssigt fra 63 til 98
år, og vi ser gerne, at gruppen bliver udvidet, så vi kan
holde åbent flere dage; kom forbi og tal med os, vi giver en kop kaffe eller te.
De frivillige kustoder har forskellige goder; de er
ulønnede og skal derfor ikke betale skat, når de hygger
sig, de holder årligt en sommerfest og en julefrokost,
og så kan de jo også deltage i de arrangementer, der
gennemføres på stedet.
2.etape af renoveringen er næsten gennemført; der
har været problemer med fundament og andre udfordringer, så det har taget en evighed, men vi nærmer os

en åbningsdag, som desværre ikke kan afsløres endnu.
Men jeg kan snige ud, at det formodentligt bliver i starten af juni 2022.
Hvad skal hovedbygningen så bruges til? 1. sal er
forbeholdt lokalarkivet og bliver ikke offentligt område.
Stueetagen bliver en stor sal til skiftende kunstudstillinger, lokalhistoriske udstillinger, foredrag mv., og der
er et mødelokale, hvor bevaringsforeningen for Tårnby
udstiller deres materiale på nogle af opslagstavlerne.
Mødelokalet er en del af Udstillingscentret og kan lånes efter nærmere aftale til egnede formål.
Mødelokalet kaldes Rigmor Stuen, den store sal er
Bodil salen, og køkkenet Marchen’s Køkken. Lokalerne
er opkaldt efter tidligere kvindelige beboere.
Hovedbygningen ønskes benyttet til alt muligt kulturelt, der kan foretages inden for bygningens rammer.
3.etape er renoveringen af Vest-længen. Det bliver
måske i 2024, men er ikke endeligt vedtaget. Bygningen skal benyttes af Lokalarkivet; materialet der pt.
udstilles i kælderen på Kastrupgård skal flyttes til nye
forhold og former i Vest-længen, og til den tid vil adressen være udvidet til Ved Diget 26-30.

Brug af udstillingscentret:
Der er gratis adgang. Grupper kan modtages efter aftale på andre tidspunkter. Vi efterlyser flere frivillige. Vi
søger kunstnere, foredragsholdere, udstillere eller noget, som kan passes ind på stedet. Kontakt kan foregå
via Email Diget26@youmail.dk eller ved personlig
henvendelse.
Åbent hver søndag 13-16 på adressen Ved Diget 2628, 2770 Kastrup

Rigmor stuen. Foto af Stig Løvenkrands
marts 2022.

Bliv frivillig i Netværkshuset Kastruplund,
Tårnbys hyggeligste mødested!
Vil du være med til at bryde ensomhed
og skabe rammer om aktive, meningsfulde fællesskaber for borgere i Tårnby?
Så kom med om bord i Netværkshuset
Kastruplund. Hver uge samles en gruppe
mennesker i huset, som alle bærer på
en enestående og spændende historie.
Fælles for dem er, at de er i en periode i
deres liv, hvor egne ressourcer ikke rækker. I Netværkshuset tilbyder vi dem et
afbræk fra virkeligheden, hvor vi er fælles om at lave nogle sjove og meningsfulde ting.
Det kan være at gå ture, se film, gå
og ordne i vores dejlige og frodige have,
tage på cykeltur, lave påske- eller julehygge, klæde os ud til fastelavn, synge
sammen, fortælle røverhistorier, læse
højt, fællesspisning, bevægelsesaktiviteter eller noget helt andet.

Om Netværkshuset

Kulturzonen er åben
Kulturhuset
Mandag-torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19

- Spændende kurser og oplæg i Røde
Kors Hovedstaden.
- At blive en del af Røde Kors Hovedstadens netværk af frivillige og dermed få
invitationer til bl.a. sommerfest m.m.
- Spændende erfaring til dit liv eller arbejde, som du kan skrive på dit CV.
Se mere om huset på www.facebook.com/Kastruplundgade

Interesseret?
Kontakt frivilligkoordinator Stine Weller,
stiwel@rodekors.dk eller daglig leder
Hildur Thorisdottir, hiltho@rodekors.dk
hvis du vil høre mere.

Vi søger dig som:
- Har lyst til at arbejde med udsatte og
ensomme voksne mellem 18-65 år.
- Er rummelig, stabil og ser potentialer i
mennesker.
- Har tid og overskud til at være frivillig
mindst 4-6 timer fordelt på 2-4 dage om
måneden.

Hvad tilbyder vi?
- Et unikt og varmt fællesskab i huset
blandt både brugere og andre frivillige.
- Frivilligmøder og sparring med husets
koordinator og daglige leder.
Administrationen kontaktes på tlf eller mail
Mandag-fredag kl. 10-15
E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813
www.kulturzonen.net
Kulturzonen: kulturzonen@taarnby.dk
Musikskolen: musikskolen@taarnby.dk
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Netværkshuset Kastruplund er en del
af Røde Kors Hovedstaden, og vi har til
huse i Kastrup på Amager. Huset byder
på forskellige tilbud til borgere mellem
18-65 år, som er i sårbare positioner af

forskellig grad og af forskellige årsager.
For en stor del af deltagerne gælder, at
de har mistet deres netværk eller aldrig
har fået opbygget et socialt netværk, og
for andre er de for en periode særligt
sårbare, fordi de mister job, ægtefælle,
netop er flyttet til Amager eller lignende.
Nogle af husets deltagere har misbrug,
men det er ikke tilladt at være påvirket
i huset.
Det vigtigste, du kan give som frivillig,
er din tid og dit nærvær.

Noget at opleve i april...

Biblioteket i april
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
Foredrag

Forfra - interview med Anders Langballe

Anders Langballe levede et hektisk liv som politisk redaktør på
TV2, indtil han vågnede op i en
hospitalsseng. Uden sprog og
uden udsigter til at komme tilbage
til livet som han kendte det.
På baggrund af bogen FORFRA
interviewer Martin Flink sin gamle
studiekammerat Anders Langballe om det at få to blodpropper,
vågne op på et hospital uden at
kunne sige noget og om imod alle
forventninger at komme tilbage på benene igen - en
fortælling om en usund arbejdskultur, præget af konkurrence.
7.april kl. 19.30-21.30, Tårnby Hovedbibliotek. Billet 90 kr. via AOF
Livestreamet fyraftenskoncert:

Symfoniske Sjostakovitj genbesøgt

Trioen ’Kind of Cyan’
nyfortolker Sjostakovitjs
legendariske 15. symfoni
sammen med fire slagtøjsspillere. Koncerten
transmitteres direkte fra
Dronningesalen i Den
Sorte Diamant.
Kind of Cyan inviterer denne aften gæster med på
scenen og kaster sig ud i Dimitri Sjostakovitjs legendariske 15. symfoni, modigt og vellykket – og med godkendelse fra komponisten selv – arrangeret af pianisten
Viktor Derevianko for klavertrio og fire slagtøjsspillere.
Historiker og forfatter Mikkel Trane Lassen introducerer komponist og værk.
5. april kl. 16.45-18.00, Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang - uden billetter

Litteraturcafé

Mangler du tips og
inspiration til gode
læseoplevelser? I litteraturcafeen er der
kaffe og te på kanden,
mens bibliotekarerne
fortæller om et udvalg
af sæsonens nyheder
og andre læseværdige bøger - romaner, krimier og
fagbøger.
Hver måned på Hovedbiblioteket undtagen i sommerperioden. Udvalget af bøger skifter hver måned.
19. april kl. 15-17. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis adgang med billet
TårnbyDox:
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2040 – filmen om fremtiden

Australsk dokumentarfilm fra 2019 (instruktør: Damon
Gameau)
En dokumentarfilm om klimaforandringer og de
mulige løsninger,
der kan mindske
dem i fremtiden.
Damon er far til
4-årige Velvet, og
han er bekymret for, hvilken jordklode han giver videre
til hende. Med fagpersoners hjælp undersøger Damon
derfor, hvordan verden kan se ud i 2040, hvis vi udbreder de CO2-mindskende initiativer, der er til rådighed.

Om dokumentarfilmklubben TårnbyDox

Kom og se en række tankevækkende dokumentarfilm og del oplevelsen med andre.
Vi ser filmen sammen og diskuterer den bagefter.
26. april kl. 14-16. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis adgang med billet
Livestreamings-arrangement

På rumsafari blandt Mælkevejens
planeter

Med teleskoper
placeret på satellitter i rummet har
astronomer gennem de seneste
knap 30 år opdaget flere tusinde
exoplaneter – dvs.
planeter omkring andre stjerner end vores egen Sol.
Hør om fund af vandplaneter, klippeplaneter og gigantiske gasplaneter.
Du vil få indblik i de nyeste forskningsresultater og
hvordan astronomerne i praksis benytter observationer
fra teleskoper placeret både på jorden og i rummet til
at finde og undersøge nye exoplaneter, herunder observationer fra rumteleskoperne TESS og Kepler, de store
jordbaserede teleskoper som er under opførelse – fx i
ELT i Atacamaørkenen i Chile – og i fremtiden nye observationer fra det nyligt opsendte rumteleskop James
Webb.
Foredraget begynder præcis kl. 19, så kom i god tid.
OBS: Dette foredrag erstatter livestreamingsarrangemenet ”First laugh, then think”.
26. april kl. 19-21. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis adgang med billet
Undervisning

Find lokalhistorien på arkiv.dk

Interesserer du dig for lokalhistorie og slægtsforskning?
Så kom på kurset arkiv.dk og lær hvordan du søger
efter gamle fotos, foreningsblade og andre arkivalier.
Hvis du vil finde et foto af din oldefar, en gård eller en
gade i Tårnby Kommune, så er arkiv.dk kurset for dig.
• find materiale fra Tårnby Stads- og Lokalarkiv
• søg på forskellige tidsperioder og typer af materiale
• lær tips og tricks til søgningerne
• Du kan også bruge arkiv.dk til din slægtsforskning.
I alt er over 500 arkiver i hele Danmark på arkiv.
dk, efter kurset kan du også finde materiale fra andre
steder end fra Tårnby.
Forudsætninger: Du er vant til at bruge en PC og er
god til at bruge tastatur og mus.
27. april kl. 14-15. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis adgang med billet
Foredrag - forskningens døgn:

Snart kan verdens største rumteleskop
lære os om ukendte aspekter af
universet

Verdens største
rumteleskop James
Webb er lige nu i
omløb om jorden,
hvorfra det snart
skal gøre os klogere på exoplaneter,
fjerne galakser og
det unge univers. Men hvordan virker det og hvordan
kan vi bruge det i videnskaben?
Teleskopet har været 25 år undervejs men blev
sendt op i juledagene 2021. Teleskopet er blevet kaldt
’Hubbles efterfølger’ men det er så meget mere end
dét. Efter en rejse på 1,5 millioner kilometer, nedkøling
til –250 ºC og kalibrering af dets instrumenter vil det

fra sommeren 2022 begynde at lære os om hidtil u-udforskede aspekter af universet. James Webbs infrarøde
detektorer er nemlig optimale til at observere især to
ting: Planeter omkring andre stjerner, og de allerfjerneste — og dermed allerførste — galakser.
Astrofysiker og videnskabsformidler Peter Laursen
fra Niels Bohr Instituttet og DTU Space fortæller om
James Webb-teleskopet. Foredraget er åbent for alle og
arrangeres i samarbejde mellem Tårnby Gymnasium &
HF og Tårnby Kommunebiblioteker.
27. april kl. 15.30-16.30. Tårnby Gymnasium & HF,
Tejn Alle 5, 2770 Kastrup. Gratis adgang med billet.
Foredrag

EU - en union i krise?
ved Connie Hedegaard

EU-kritikken raser. Men hvad
sker der, hvis EU går i opløsning?
EU-kritiske partier stormer
frem og Brexit i England blev en
realitet. Men er EU problemet
- eller snarere en del af løsningen? Er EU de andre ’nede i
Bruxelles’ - eller er Europa også
os? Hvem vinder ved et svagere
EU? Og hvad kan EU og de
europæiske politikere gøre bedre, hvis de vil genvinde
befolkningernes tillid?
Connie Hedegaard fortæller om sine egne oplevelser
i det europæiske maskinrum. Connie Hedegaard er forhenværende EU-kommissær.
27. april kl. 19.30-21.30. Tårnby Hovedbibliotek. Billet 90 kr. via AOF
Foredrag og workshop:

FN’s Verdensmål og det globale og
lokale ansvar: hvad kan vi selv gøre for
en bæredygtig udvikling?

Frem til 2030 sætter FN’s 17 verdensmål en fælles kurs
mod en mere bæredygtig udvikling. Regeringer verden
over arbejder på at sikre det truede klima, udligne den
økonomiske ulighed mellem verdens rigeste og fattigste, gøre adgangen til uddannelse til en selvfølgelighed
og sikre ligestilling mellem kønnene. Men borgere,
institutioner og erhvervsliv må bidrage, hvis målet skal
nås – også i Tårnby kommune.

Globalt ansvar - lokal handling
Ved aftenens arrangement vil professor ved institut for
Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet,
Jacob Dahl Rendtorff, diskutere filosofien og etikken
bag FN’s verdensmål samt vores sociale ansvar for
fremtiden.
Herefter vil der være en workshop, hvor vi arbejder
med, hvordan vi som borgere og som bibliotek sammen kan arbejde med og for en bæredygtig udvikling
i Tårnby. Aftenens anden del bliver afviklet af Kristine
Tolborg fra Chora2030, der sammen med biblioteker
landet over arbejder på at udvikle bæredygtige lokalsamfund.

Sammen om
verdensmålene i Tårnby
Fra 2022 sætter Tårnby Kommunebiblioteker fokus på
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og vil sammen med
borgerne udvikle lokale fællesskaber og initiativer, der skal understøtte den bæredygtige
udvikling.
28. april kl. 19.00 – 21.15. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis adgang med billet

Noget at opleve... længe endnu
UPCYCLE – sammen om verdensmålene
i Tårnby

Udstilling på Tårnby Hovedbibliotek fra den 26. april –
20. maj
Tænk at man engang kunne sælge noget under sloganet ’brug og smid væk’. I dag skal der helt andre
slogans til for at trænge igennem til klimabevidste
forbrugere og borgere, der hellere bruger igen og igen
end smider væk. Her på øen er der mange kreative
sjæle, der laver nyt af gamle ting, der har udtjent deres
oprindelige formål. Vi har slået os sammen med seks af
dem om at lave en udstilling med deres fine, finurlige
og bæredygtige ting. Se f.eks. Rodolfos billeder skabt
af gamle termoruder, Carinas børnetøj syet af brugte
herreskjorter, Lisbeths punge og tasker lavet af kaffeposer og Lindas lykønskningskort, som er klippet ud af
kalendere og kasserede bøger. Du kan også se, hvordan
man kan forvandle ni slips og en brudekjole til et smukt
tæppe, som Aja har gjort det og sy gamle håndklæder
og stofrester om til genanvendelige hygiejnebind, som
Gitte gør sammen med en masse andre kvinder til gavn
for afrikanske teenagepiger.

Lørdagsværksteder kunne være skønt:
Kreative workshops
for børnefamilier på
Kastrupgårdsamlingen
Ta’ forbi Kastrupgårdsamlingen den
første lørdag i måneden.
De tilbyder en rammesat kreativ
workshop for børn og kreative sjæle
fra kl. 12-15.
Man skal ikke tilmelde sig, men dukker bare op i tidsrummet.

Workshop 7. maj kl. 10-14
Du kan selv sy og klippe til workshoppen lørdag 7. maj,
hvor alle udstillerne sidder klar til at inspirere og hjælpe
dig med at lave dine egne kreative genbrugsting. Se
mere på bibliotekets hjemmeside og facebook.

Det næste halve år vil der
være workshops på følgende
lørdage:

Verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og
produktion

2. april, 7. maj, 4. juni, 2. juli, 6.
august og 3. september

Fra 2022 sætter Tårnby Kommunebiblioteker fokus
på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med en
lang række initiativer og arrangementer. Det at ’upcycle’ defineres som det at omdanne biprodukter, affaldsmaterialer, ubrugelige eller uønskede produkter til
nye produkter, der har en højere kvalitet kunstnerisk,
brugsmæssigt eller miljømæssigt.

Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager
Bibliotek har nu normale åbningstider:

Nyt fra UngTårnby

Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag
kl. 8-20
Lørdag-søndag
kl. 9-16

Sæsonen går på hæld; aftenundervisningen
slutter til påske. Det er dog stadig en del
aktiviteter i ungdomsskoleregi:

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag
kl. 9-19
Lørdag		
kl. 9-16

23. april

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

Shoppetur til Malmø
Lasergames
Bliv mentalt klar til eksamen

29. april
Film-marathon i Kulturhuset Kastrup Bio

25.-28. maj
Surf-tur til Cold Hawaii

17.-19. juni
Kanotur til Immeln i Sverige

Sommersjov 2022
Som altid har Tårnby Kommune et spændende program
for Sommersjov i støbeskeen.
UngTårnby koordinerer alle
aktiviteterne, som er et samarbejde mellem Tårnby Naturskole, Klub Tårnby, foreningslivet i Tårnby og UngTårnby.
Vi har i år rekordmange
foreninger med i programmet, der alle byder ind med
spændende aktiviteter for kommunens børn i folkeskolealderen.
Vi er i disse dage ved at lægge sidste hånd på programmet Sommersjov 2022. Det er tilgængeligt online
fra midten af maj måned.
Nærmere info om tilmeldingen til Sommersjov følger.

Betty fandt med sin mand andet ægtepar til hyggelige sammenkomster

Aftenen forløb super godt – de var sammen flere timer,
hvor de grinte og hyggede sig meget. De blev også
meget hurtigt enige om, at de skulle ses igen. Betty har
desuden også fået flere pennevenner gennem Boblberg,
som hun ofte skriver med. Hun elsker at skabe kontakt
med nye mennesker og bruger stadig Boblberg aktivt.
Betty søgte nye fællesskaber og blev derfor anbefalet at prøve Boblberg. Efter at have oprettet sig som
bruger på Boblberg, begyndte hun så småt at skrive til
andre. Betty fik kontakt til ægteparret Lone og Arne.
Efter en lang samtale over beskeder, endte Betty med

at invitere dem over til middag. Aftenen forløb super
godt og de blev enige om, at de skulle ses igen.
Betty og hendes mand er lige nu i kontakt med flere
andre om at mødes. Betty bruger også Boblberg til at
skabe kontakt til folk, som måske bare kunne have
brug for én at skrive med. Derudover har Betty har
også fået flere pennevenner, som hun tit skriver med.
- Hvis man søger nye fællesskaber, skal man være på
Boblberg – det er meget nemt. Jeg er på Boblberg hver
anden dag… hvis ikke hver dag, siger Betty.
Betty opnår stor glæde ved at skrive med andre brugere på platformen. Hun bruger Boblberg aktivt, og
tager gerne kontakt til flere.
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På Boblberg fandt 73-årige Betty og hendes
mand et andet ægtepar, som de inviterede
til middag

Noget nogen har oplevet... og kan komme til at opleve

Haven i Havet
– et projekt hvor skoleelever lærer at dyrke blå afgrøder
Foråret er på vej, og det betyder, at danske
blåmuslinger gyder

Af: Naturvejleder og biolog Rikke Mortensen Tårnby Naturskole
Tårnby Naturskole sparkede derfor projektet Haven i
Havet i gang, med besøg fra Løjtegårdsskolen.
Haven i havet er et landsdækkende projekt, som
Naturskolen har udviklet i samarbejde med otte andre
formidlingsinstitutioner fordelt over hele Danmark – fra
Kattegatcenteret i Grenaa over Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg til naturcentre i Storkøbenhavn og flere
havnebyer derimellem. Tovholder på projektet er den
selvejende institution Havhøst og DPU ved Aarhus Universitet skal sikre at vi får god undervisning ud af det.
Formålet med projektet er at lære børn i Tårnby, at
muslinger og tang kan være lækre og sunde fødevarer.
Derfor har Naturskolen sat en såkaldt havhave op med
muslinger, der skal formidle netop det budskab. Muslinger er utrolig sunde og næringsrige. Samtidig har de et
højt indhold af de fedtopløselige vitaminer A- og E–vitamin, et højt indhold af mineralerne zink, jod og selen
samt Omega-3 fedtsyrer.
Muslinger er hjemmehørende i de danske farvande.
Så når man dyrker muslinger, kommer de helt af sig
selv og de sørger selv for at skaffe mad ved at filtrere
plankton fra havvandet. Det kaldes regenerativ dyrkning. En dyrkningsmetode der både er klimavenlig og
har fokus på biodiversitet.
Udover de klima- og sundhedsmæssige fordele ved
at spise muslinger, frem for blandt andet oksekød, så
er muslinger også nemme at formidle over for skoleeleverne, der kommer for at besøge Tårnbys havhave.
Eleverne kan nemlig tage muslingerne op, kigge og røre

Foto: Tårnby Naturskole.

ved dem, lave forskellige forsøg, undersøge for plastik
og ikke mindst smage.
Hvis I går på nettet kan I se et lille udsnit af premieren på Haven i Havet: https://www.youtube.com/
watch?v=521o0ccEspU

Sank selv dine blåmuslinger
Alle har faktisk selv mulighed for at gå ud og samle
blåmuslinger. De findes næsten over hele landet, og
er især gode her i foråret. Det er dog vigtigt at sikre
sig, at muslingerne ikke indeholder giftige alger som fx
blågrønalger.
Muslinger lever nemlig som filtrator. Det betyder, at

Årets første humlebi – nu er det forår!
Sum er det sikre tegn på, at nu er
foråret begyndt

... Åbner efter vinteren igen
den første weekend efter påske
Derefter er der åbent alle lørdage og søndage samt
helligdage kl. 10-14.
Læs mere om det særlige sommerferieprogram i
kommende numre af Tårnby Bladet

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider:
Åbent fredag kl. 9-14.
Weekend kl. 10 - 16.
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Første humlebi tidligere år:

Det er altid humlebier af arten Mørk jordhumle, Bombus terrestris, som vi ser på
vingerne først.

Blå Base i Kastrup
Ny Lystbådehavn...
v/ Tårnby Naturskole

Torsdag den 24. februar blev årets første
humlebidronning fotograferet af Helle Manscher i Næstved – nærmere bestemt i en
julerose-blomst.
De befrugtede humlebidronninger har ligget i hi i tre-fire måneder, og når temperaturen passer dem, så kommer de frem for at få
fyldt energidepoterne op, og for at finde et
sted at starte et humlebi-bo.
- Hver af disse humlebidronninger kan
blive til en hel koloni af humlebier senere
på sæsonen, så vi håber, man vil tage godt
imod dem, siger Nina L. Hansen fra naturorganisationen PLAN Bi.
Det er PLAN Bi, som for fjerede år i træk
afholder konkurrencen: ’Årets første humlebi’.
Før 2016: 29. februar er tidligste observation
af en humlebi i Danmark.
2019: 18 februar, Nyborg.
2020: 14. februar, Ordrup.
2021: 22. februar, Præstø.
2022: 24. februar, Næstved.

de filtrerer vandet for fx alger, og at de ting, der ellers
er i vandet, også risikerer at ende i muslingen. Derfor
skal man være særlig opmærksom på eventuelle forureningskilder som kloakudløb eller andre former for
spildevand.
Hvis man vælger at sanke sine egne blåmuslinger, så
skal man huske at følge Fødevarestyrelsen anbefalinger,
som kan læses på deres hjemmeside.

Årets første humlebi fotograferet i Næstved af
Helle Manscher, Næstved

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

April 2022

LOKALAFDELINGEN

·

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

Bestyrelsens sammensætning efter
Årsmødet d. 12. marts 2022:
Anne-Grethe Kragerup, formand
Susanne Nyberg, næstformand og sekretær
Annette Gemynthe, bestyrelsesmedlem
Benny Hansen, bestyrelsesmedlem
Birthe Dvoracek, bestyrelsesmedlem
Karna Kaslund, bestyrelsesmedlem
Susanne Fagerli, bestyrelsesmedlem
Suppleanter:
Bente Olofsen, Lissi Bak Pedersen, Sanne Kuntz og
Bodil Christensen
Lær at tilmelde dig til arrangementer via hjemmesiden.
Det koster 1 kr.
Henvend dig til it-cafeen tirsdage kl. 14 - 16 eller kontoret
tirsdage kl. 10.45 - 14.
Medbring betalingskort eller mobilepay og gerne egen pc.
Vi mangler frivillige til:
læsevenner, skubberne, vågerne, besøgsvenner og til demensramte.
Vi tilbyder tryghedsopkald hver morgen til borgere, der
måtte ønske det og vil samtidig gerne høre fra personer, der
vil være opkaldere.??
Frivillige, som er interesseret i ovennævnte bedes henvende
sig på kontoret tirsdage kl. 10-15.
Der er ledige pladser til: billard, whist og kanasta.
Husk kontoret er lukket i skoleferierne.

Danmark Spiser Sammen i uge 17
Mandag den 25. april kl. 13.00
Vi mødes ved indgangen til Kastrup Boldklub,
Café Røllike, Røllikevej 5, 2770 Kastrup kl. 12.45

Rundvisning bag facaden i Den Blå Planet
den 29. april kl. 13.30
Vi mødes ved Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770
Kastrup kl. 13.15.
Der er 50 pladser – IKKE FOR GANGBESVÆREDE
– først til mølle, men senest den 19. april 2022. Tilmelding
er bindende.
Tilmelding sker online fra den 30/3 kl. 10.00 via vores
hjemmeside – Aktiviteter og kurser > Rundvisning Den
Blå Planet.
Ved spørgsmål kan arrangementsudvalget kontaktes på
44 13 14 24.

Byvandring i Dragør
den 2. maj kl. 11.30
med lille frokost- anretning bagefter hos Café Espersen.
Vi mødes ved Café Espersen, Færgevej 1-3, 2791 Dragør
kl. 11.15. Først skal vi på 1 times byvandring. Efter byvandring spiser vi på Café Espersen.
Arrangementet forventes at vare til ca. kl. 14.30.
Brugerbetalingen kun kr. 150 pr. person.
Der er 40 pladser – IKKE FOR GANGBESVÆREDE
– først til mølle, men senest den 19. april 2022. Tilmelding
er bindende.
Tilmelding sker online fra den 30/3 kl. 10.00 via vores
hjemmeside – Aktiviteter og kurser > Byvandring i
Dragør.
Ved spørgsmål kan arrangementsudvalget kontaktes på
44 13 14 24.
Man kan kun tilmelde sig ét af arrangementerne
- ”Den Blå Planet” eller ”Byvandring i Dragør”

Fyn, Tåsinge, Langeland og Ærø.
26.-29. sep. 4 dage/3 nætter. Kr. 4.899

Mini all inclusive: Det eneste du skal betale er drikkevarer
Bisonfarm – Kirker, slotte og herregårde – Lokalguider på
Ærø, Tåsinge og Langeland (Elvira Madigan, smuk natur) Forsorgsmuseet – Bryggerier. Vi bor i Rudkøbing.
Se mere på hjemmesiden eller ring/skriv til Johnny
Fredelund 21915036/hjfredelund@yahoo.dk..
Det LOKALE NYHEDSBREV
Hvis man vil modtage vores LOKALE NYHEDSBREV – gå
ind på vores hjemmeside i linket forneden og giv oplysning om
medlemsnr. og email-adresse.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.Ældre Sagen Tårnby
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Prisen for dette arrangement er kun kr. 100 pr. person
efter tilskud.
Der er 88 pladser og kun dette ene arrangement denne
gang i Tårnby – først til mølle, men senest den 11. april
2022.
Tilmelding sker online fra den 30/3 kl. 10.00 via vores
hjemmeside – Aktiviteter og kurser > Danmark spiser
sammen d. 25. april 2022.
Ved spørgsmål kan arrangementsudvalget kontaktes på
44 13 14 24.

MitID - er temaet i IT-caféen i april
Tirsdag d. 5. og 19. april kl. 14 ser vi på skiftet fra NemID
til MitID – og forklarer hvordan skiftet vil komme til at ske for den
enkelte – og hvad du skal bruge og gøre for at gennemføre det.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71… det er gratis!

Vi må insistere på det gode – for alle
Vi har som samfund klaret os godt gennem
Covid19 pandemien. Den seneste variant
medførte ikke alvorlig sygdom for langt de
fleste, så selvom smittetallene var høje,
kunne vores samfund åbnes helt. Økonomien
gik frem og arbejdsløsheden var lav.
Fremtiden tegnede lyst - det troede vi da.
For mens vi gik og mærkede at skuldrene
langsomt sænkede sig, besluttede Putin
sig for at invadere Ukraine, og således
på et øjeblik kan verden, som vi kender
den, ændre sig. Vi har dag for dag kunnet
følge med i udviklingen og har set hvordan
ukrainerne tappert har kæmpet mod den
store russiske hær, med den nu ikoniske
ukrainske præsident Zelenskij ved roret.
Han, som er blevet et symbol for den
ukrainske frihedskamp, og som den
forurettede part et symbol på fred, også
for de millioner af mennesker, som nu er på
flugt fra krigen.
Det er flere gange blevet tydeligt for os,
hvordan situationen er højspændt når de
forfærdelige og gruopvækkende billeder
har fyldt nyhedsbilledet og truslen om brug
af atomvåben har lydt og de kæmpestore
ukrainske atomkraftværker har været under
beskydning.
Gang på gang bliver ordet atomvåben luftet,
både fra russisk, og nu også fra vestlig side.
Den usikkerhed, som har grebet mange
vestlige borgere ved Ruslands invasion af

Aktiviteter i april
Ulvetime - Jonas og hvalfisken
v. Julie Aaboe og Lone Madsen
Familiearrangement: gudstjeneste i

et europæisk land, bliver til direkte frygt,
når denne trussel bruges, og en følelse af
magtesløshed og vantro melder sig. Kan
menneskeheden da være så dum, endnu
en gang at anvende dette alt ødelæggende
våben?  Vores frygt giver os svaret på det
spørgsmål, men rejser også et nyt, for hvad
kan vi gøre? Hvad kan vi stille op?
Ikke meget over for Putin, sådan på kort
sigt er svaret måske, men jeg tror at vi,
både i fællesskab og som individer, må
insistere på det gode i verden. Kan vi ikke
gøre noget over for Putin, kan vi gøre
noget overfor den lidelse, som denne krig
og krige generelt forårsager, ligesom vi på
sigt kan arbejde for det gode. Vi kan helt
aktivt hjælpe flygtninge, alle flygtninge
i deres nød, men vi må også politisk set
insistere på det gode på længere sigt. Vi
må insistere på, at vi ønsker fred i verden,
for os selv, men også for andre. Denne
atomtrussel burde gøre det åbenlyst, at vi,
som mennesker i en globaliseret verden,
ikke alene kan insistere på det gode for os
selv, men er tvungne til at forstå, at vi som
menneskehed er et fællesskab. Og at når
helheden trues, trues alle. Danmark har
heldigvis ønsket at hjælpe de ukrainske
flygtninge, men ’vi’ har finansieret det ved
at skære i udviklingsbistanden til langt
fattigere lande, hvor klimakrisen er en stor
faktor. Dette er et godt eksempel på en
kortsigtet strategi, der ikke indtænker det
børnehøjde og fællesspisning.
Torsdag 31. marts kl. 16.30
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- fri os fra det onde…

Fra Fadervor

Korsvejstræf: Om Mozarts Requiem
v. Ole Reuss Schmidt

Menighedsmøde

Menighedsmødet, kirkens præster og
organist medvirker.
Søndag 3. april, kl. 11.15

Gudstjenester
April			
Søndag
3.
Mariæ bebudelsesdag Luk.1,46-55 Højmesse m. dåb
kl.
Tirsdag
5.
Morgensang
kl.
				
Søndag 10.
Palmesøndag Joh. 12, 1-16
kl.
Torsdag 14.
Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus
kl.
Torsdag 14.
Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé
kl.
Torsdag 14.
Skærtorsdagsgudstj. og fællesmåltid Joh. 13, 1-15
kl.
Fredag 15.
Langfredagsgudstjeneste Joh. 19, 17-37
kl.
Søndag 17.
Påskedag Matt. 28, 1-8 Højmesse m. dåb
kl.
Mandag 18.
2. påskedag Joh. 20, 1-18
kl.
Lørdag 23.
Konfirmation Korsvejsskolen 8A + P
kl.
Søndag 24.
Konfirmation Korsvejsskolen 8 B
kl.
Lørdag
30.
Konfirmation Kastrupgårdsskolen 8 A
kl.
			

10.00
11.00
13.00
18.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Miriam Joensen
Julie Aaboe og 		
Ole Reuss Schmidt
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Miriam Joensen

Søndag
1.
Konfirmation Kastrupgårdsskolen B + E
kl. 10.00
Tirsdag
3.
Morgensang
kl. 10.00
				

Miriam Joensen
Julie Aaboe og
Ole Reuss Schmidt

Maj			

større menneskelige fællesskab. For jeg
tror det kan give bagslag, og på længere
sigt give større nød, der kommer til at
vise sig i form af mennesker fordrevne
pga. klima og ressource-konflikter, og som
derfor en dag må flygte for at overleve. Des
hurtigere vi forstår, at vi mennesker og vore
liv er tæt forbundne, des bedre. For før vi
insisterer på det gode for alle og for hele
menneskeheden, vil vi aldrig kunne gøre
op med flygtninge-, ressource- og klimaproblematikken.
Julie Aaboe
Sognepræst

10.00
10.00

Mange vil betragte Mozarts Requiem,
som blev komponeret ganske kort før
komponistens død, som en sand perle
i den klassiske musiklitteratur. Dertil
kommer, at værkets tilblivelseshistorie i
den grad er omgærdet af mystik, og der
er i den forbindelse også opstået myter,
som ikke alle sammen kan påvises af de få
faktuelle informationer, der er overlevet
til eftertiden. Mystikken omkring værket
er også det centrale tema i filmen:
’Amadeus’ af Milos Forman fra 1984.
Denne eftermiddag vil kirkens organist Ole
Reuss Schmidt tage os med på en guidet
rundtur i noderne, hvor der også bliver
rig lejlighed til at lytte til musikken.
Foredraget i Korsvejskirken er samtidigt en
introduktion til opførelserne af værket i maj
i Marmorkirken under Ole Reuss Schmidt.
Onsdag 6. april kl. 14.00

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

Skærtorsdag med fællesmåltid

Vi fejrer Skærtorsdag i Korsvejskirken og
dækker op til et festligt fællesmåltid efter
gudstjenesten. Det er en stor glæde for
os igen at mødes på den måde; at huske
kærligheden til næsten og Gud og at mindes
det sidste måltid, Jesus havde med sine
disciple.
Det er gratis at deltage, men af hensyn til
madlavning og indkøb har vi
brug for din tilmelding.
Du kan tilmelde dig ved at
scanne koden eller fra vores
hjemmeside:
www.korsvejskirken.dk
eller ved henvendelse til kordegnen.
Torsdag 14. april kl. 18.00

Orgelrecital

v. Ole Reuss Schmidt

Mon ikke vi allesammen går rundt og glæder
os på denne skønne årstid, hvor alting spirer
og blomstrer, og hvor livet vælder op af
jorden.
Og hvad sker der så om et halvt år, jo,
så visner det hele igen, sådan som livets
betingelser nu engang er.
Hjerteligt velkommen til denne orgelrecital,
hvor Ole Reuss Schmidt vil spille en
orgelimprovisation over årets gang. Vi
vil også synge en á to salmer, hvor vi får
lejlighed til at lytte til et par af de store
salmedigteres reflektioner over livet og
døden.
Bagefter er der, som altid, hyggelig og
uhøjtidelig reception.
Fredag 22. april kl. 17.00

Kontakt

Sognepræst Miriam Joensen.
Tlf. 51415450 • 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.

v. Julie Aaboe og Lone Madsen
Hvor kommer påskeliljen fra? Og hvad
med påskeharen? Julie Aaboe fortæller om
påsken og hvad påsketraditionen egentlig
betyder i kristendommen. Måske du vil med
på påskeæggejagt?
I er velkomne kl. 16.30, så der er tid til
at ’lande’ og lave en lille aktivitet, inden
børnegudstjenesten i kirken begynder kl. 17.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne have
tilmeldinger senest tirsdag kl. 12 samme
uge.
Send en mail til lone@korsvejskirken.dk,
hvis din familie skal med! Det koster ikke
noget at deltage!
Torsdag 28. april 2022 16:30

Babysalmesang

Mandage kl. 9.45-10.45 kan du komme med

Mozarts Requiem i
Marmorkirken i maj

Kom til Marmorkirken og oplev Kirkens
kammerkor Euphonia under Ole ReussSchmidt synge Requiem af Mozart og Durufle
den 7. og 8. maj.
Værkerne opføres sammen med musikere fra
Det Kgl. Kapel, Copenhagen Phil
og Malmø Symfoniorkester, samt følgende
solister i absolut topklasse:
Clara Cecilie Thomsen, sopran
Kari Dahl Nielsen, alt
David Danholdt, tenor
Magne Fremmerlid, bas
Billetter á 225,-/135,- kan
købes ved Ticketmaster
eller ved at scanne QR
koden.

din baby til babysalmesang i Korsvejskirken.
Vi skal synge salmer, lege sanglege, danse,
blæse sæbebobler, lære remser, tænde lys
og lytte til musik. 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.
Du kan tilmelde dig ved at
scanne koden eller fra vores
hjemmeside:
www.korsvejskirken.dk

Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13
samt torsdag kl. 15-18.
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.
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Sognepræst Julie Aaboe. Kbf.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.

Ulvetime - påsken

PRÆSTER
Sognepræst
Karsten Møller
Hansen
Begravelsesmyndighed
/kirkebogsførende
21 75 10 30/
kmha@km.dk
Træﬀetid: Tirsdag,
onsdag og fredag kl.
10-11,
Torsdag 17-18
____________________
Sognepræst
Ida Nielsen
32 50 41 86/
idni@km.dk
Træﬀetid: Mandag og
onsdag kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18, samt
efter aftale
____________________
Sognepræst
Louise Husted
Rosenberg
30 46 08 86/lrr@km.dk
Fri mandag
____________________
Sognepræst
Desirée Anastasia Pi
Risum
____________________
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LIKE Tårnby Kirke på
____________________

taarnbykirke.dk

Tårnby Sogns Kirkeblad
Hvor er Gud?
”Hvorfor, Gud?” spørger mange måske i denne
tid, hvor noget så rædselsfuldt – virkelig
rædselsfuldt, uetisk og primitivt som krig igen
bryder ud ikke langt fra os? Hvis man googler
ordet ”krig”, finder man hurtigt ud af, at den
slags er sat i system! Der findes et hav af
konventioner, klare regler og sågar tydelig
skelnen mellem den ene og den anden type
krig. Så i stedet for at spørge; ”Hvorfor, Gud?”
skulle vi måske spørge os selv: ”Hvorfor
krig?”
Eller måske snarere: ”Hvor er Gud?” når vi
igen laver rod i det, og mennesker igen
angriber, ødelægger og slår ihjel. For noget
tyder på, at det foreløbigt ingen ende får.
Og når der stilles spørgsmålstegn ved Guds
eksistens, så er det typisk Ham, den almægtige
Gud, Ham, der kan gøre alt godt igen ved at
rydde op efter os, der udfordres. For hvordan
kan Gud se til, mens ulykkerne regner ned over
den enkelte og hele nationer? Debatten raser,
men bidrager samtidig frugtbart til skærpede
refleksioner over gudsbegrebet, skabelsen,
fælleslivet og etiske forhold. Både glæde og
begejstring og sorg og lidelse forekommer
meget erfaringsnært i vores tilværelse, når vi
bliver vidner på anden hånd til krigens rædsler.
Fortvivlet prøver man at forstå, hvorfor især
det sidste par, sorg og lidelse, ser ud til at være
en del af det mirakel, vi også kalder for livet.
Og bringes Gud og skabelsen ind i ligningen,
kan det ligefrem ende med, at lidelsens
uforståelige forhold bliver et argument for
afvisning af evangeliet. For svigtes vi ikke af
Ham, den almægtige Gud i situationer som
denne?
Trosforhold eller ej, argumentationen for
denne afvisning af Gud og evangeliet afslører
under alle omstændigheder nogle enorme
forventninger til den Gud, hvis eksistens altså i

samme åndedrag betvivles. De vanskeligheder,
vi møder undervejs, kan være uoverkommelige
og uretfærdige.
Når vi forsøger at finde en mening i dem,
løber vi samtidig en risiko for at bagatellisere
egne og andres lidelser. Og måske er det sådan,
at nogle lidelser er komplet tydningsresistente.
Det kan ikke altid forklares, hvorfor der i
kortere eller længere tid skrues ned for lyset i
et menneske, eller hvorfor ellers begavede
mennesker ender med at bruge våben mod
hinanden.
Vi søger forklaringer og retter måske
blikket mod en bristet forhåbning om Gud,
som i sin almagt, skulle have drevet enhver
lidelse langt væk. Det skete bare ikke! Er vi
blevet snydt?
Nej. Den almægtige Gud og kærlige Gud
eksisterer ikke i et modsætningsforhold til sig
selv, men i det komplet ubegribelige forhold, at
det er nåden og kærligheden der er magten.
Almagten udøves i en størrelse, der traditionelt
opfattes som afmagt – i kærlighed, som vi
heldigvis ikke har magten over. Denne
enestående, kolossale magt, som kan skabe liv
ud af intet, for når det kærlighedsblik melder
sig, opstår der altid noget, som ikke var. Ja, det
kan naturligvis diskuteres, om kærlighed er et
magt- eller afmagtsfænomen, om det er nok,
og om det overhovedet er op til os at forsvare
Gud, men interessant er det, at samtalen om
livet, døden, kærligheden og Gud aldrig mister
sin aktualitet.
Og med disse ord og troen på påskesolens
evige lys takker jeg af efter halvandet år som
vikar i Tårnby kirke og Psykiatrisk Center
Amager. Guds fred, alt godt!
Susanne Freddin Skovhus

Gudstjenester april 2022
Højmesse
Freds- og forbønsgudstjeneste
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Ungdomsgudstjeneste

søn. 3. april kl.10
ons. 6. april kl. 13.45
søn. 10. april kl. 10
tor. 14. april kl.18.30
fre. 15. april kl. 10
søn. 17. april kl.10
man.18. april kl. 10
søn. 24. april kl.10
tir. 26. april kl. 19

Aftengudstjeneste

tors. 28. april kl.19:30

Karsten Møller Hansen
Louise Husted Rosenberg
Louise Husted Rosenberg
Ida Nielsen
Louise Husted Rosenberg
Karsten Møller Hansen
Louise Husted Rosenberg
Ida Nielsen
Louise Husted Rosenberg &
Karsten Møller Hansen
Ida Nielsen

DET SKER
I KIRKEN

April 2022

UNGDOMSGUDSTJENESTE

Den sidste tirsdag i måneden
______________________________

26/4 - kl.19

NETVÆRKSGRUPPEN
I april mødes vi torsdag den 14/4: Skærtorsdag
til aftengudstjeneste kl. 18.30. BEMÆRK en
time tidligere end sædvanligt. Efter
gudstjenesten er der ost og rødvin i
konfirmandstuerne.
Søndag den 24/4 til gudstjenesten kl. 10, efter
gudstjenesten er der kaffe og lagkager i
præsteboligen Vestre Bygade 19.

Skærtorsdag

Efter to års Corona pause, kan vi nu igen spise
sammen efter gudstjenesten skærtorsdag.
Derfor begynder gudstjenesten allerede kl.
18.30. Efter gudstjenesten samles vi i
konfirmandstuerne til ost og rødvin.

DÅBSKLUDESTRIK
Vi mødes mandage i lige uger mellem kl.
14-16. I april mødes vi den 4/4 og 18/4
Vi søger nogle, der har lyst til at hækle eller
strikke figurer, der kan bruges til babysalmesang. Hvis du hellere vil sidde derhjemme,
kan du hente garn og opskrifter mandage i lige
uger mellem kl. 14-16.

UNGDOMSKOR

Onsdage kl.16.30-17.45. For alle mellem 15-25
år.

Walk & Talk
Walk and talk begynder igen efter vinteren.
Vi mødes den 5/4 kl. 11 ved Byparken ud for
vandtårnet, og så går vi så længe vi har tid, lyst
og kræfter. Så har du lyst til at få en snak eller
trænger du til at få rørt dig, så kom og vær
med. Vi fortsætter hver tirsdag frem til efteråret.

De opdaterede kirkegårdsvedtægter kan findes
på kirkens hjemmeside.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE
Der er gudstjeneste på plejehjemmet på
Irlandsvej: Fredag den 29/4 kl. 10.45.
Inden gudstjenesten synger vi sammen fra kl.
10.15.

13/4 og 20/4 kl. 10 til kl. 13

bogreception
Sognepræst Karsten Møller
Hansen har skrevet en ny bog
sammen med forfatteren Tomas
Lagermand Lundme, som er
opvokset i Tårnby. Titlen er
Du Må Ikke Blive Væk.
Kom til reception, hils på, få et
glas, bogen kan købes, alle er
velkomne.
______________

Fredag 22/4 - kl. 14-19

TÅNBY TONIGHT
Aftenarrangementet Tårnby
Tonight er tilbage fredag den 22.
april fra kl. 19-22 lige efter
bogreceptionen. Der er oplæsning,
livemusik, gudstjeneste og
elektroniske lyde.

Kirkekontor

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

Kirketjenere

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

Kirkegårdsleder

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

Kirke- og
kulturmedarbejder

Marta Villaro Lassen
24 22 01 78/
kkmedarbejder@taarnbykirke.dk

Menighedsrådsformand

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

Kirkebil

Freds- og
forbønsgudstjeneste
6/4 - kl. 13.45

______________________________

Efter Gudstjenesten:
PÅSKEKRANSEBINDING

Kirkebil bestilles senest kl. 12
dagen før. Kirkebil til søndag
bestilles senest fredag kl. 12 hos
kordegn Tine Hastrup Bendsen
tlf.: 32 50 41 95
FDF KORSVEJEN mødes på
”Grunden” Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Mette Omega
Christensen,
mettec1985@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne
Præst Pedersen,
happ1606@gmail.com

TÅRNBY BLADET APRIL 2022 31

NYT FRA KIRKEGÅrden

Legestue for ukrainske
småbørn og deres mødre

KONTAKT

Koncert:

Obo og klaver med Christoph
Neuerburg og Niels Henrik Jessen
Susanne Worm Steensgaard,
kirkebogsførende og ledende
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:
Tirsdag 12-13, onsdag og
fredag 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
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes bedst
hverdage 10-11. Fri mandag

Lørdag 9. april kl. 14
giver oboisten Christoph
Neuerburg og Kastrup
Kirkes organist Niels
Henrik Jessen koncert.

De har spillet sammen
som duo i snart mange år.
Denne lørdag får man dem
atter at høre i kirken med
et spændende program.
To fremragende engelske
sonater for obo og klaver,
som måske aldrig før har
været spillet i Danmark,
den ene skrevet af
Edmund Rubbra i midten
af 1900-tallet og den
anden fra 2009 af Peter
Hope.
Begge skrevet i et let forståeligt og publikumsvenligt melodiøst tonesprog, den sidste inkluderer
ovenikøbet rock and roll-elementer!
De to sonater indrammer en stort romantisk orgelsymfoni af den franske komponist Alexandre Guilmant.
Et herligt værk, hvor Kastrup Kirkes fine orgel bliver fuldt udnyttet i al sin klangrigdom.
Fri entré.

Skærtorsdagsgudstjeneste

Skærtorsdags aften 14. april kl. 17 fejrer vi
gudstjeneste på en lidt speciel måde. Vi dækker
bord i kirken, og det er siddende ved bordet,
gudstjenesten løber af stablen.

Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf. 5144 8170

Vi benytter et gammelt ritual, sat sammen af
Kastrup Kirkes tidligere præst, Palle Thordal, og
som en del af gudstjenesten spiser vi sammen – en
traditionel påskefrokost med hvad dertil hører.

Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf.: 5144 8110

Vel mødt til en hyggelig og højtidelig aften, hvor vi
for alvor indleder påsken.
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Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov,
bl.a. med julehjælp.
Bidrag modtages med tak,
og kan indbetales til Spar
Nord reg.nr. 6509 konto
3052994208

Udnævnelse
Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7
2770 Kastrup

Susanne Worm Steensgaard er pr. 1. april 2022 udnævnt som ledende beredskabspræst for
Region Hovedstaden, der på biskoppernes vegne varetager det daglige arbejde med folkekirkens
katastrofeberedskab (FKK)
FKKs beredskabspræster har stor erfaring med at tale med mennesker i sorg og krise.
Derfor er de en del af regionernes psykosociale beredskab, der sammen med politi, sygeplejersker,
falckreddere og psykologer træder til med akut hjælp ved større ulykker og katastrofer.

Kirkebrunch
Sidste søndag i hver måned er der
kirkebrunch i Kastrup Kirke. Her får du
hele tre ting på én gang: gudstjeneste,
kreative aktiviteter for børn og til sidst
en lækker brunch.
Det begynder kl. 10 med gudstjeneste,
som vil være, som vi kender den, men
af lidt kortere varighed.
Under gudstjenesten kan børn
eventuelt gå ind i det tilstødende lokale
og hygge sig med krea, eksempelvis
klippede vi gækkebreve i marts.
Efter gudstjenesten serveres der
brunch i vores menighedslokaler, der
forhåbentlig vil være fuld af mennesker og god stemning.

Opstart af
sorggrupper
Mandag 11. april kl. 10-12 begynder nye
sorggrupper i Kastrup Kirke.
Møderne forløber som en fælles samtale,
hvor man i trygge rammer og under gensidig
tavshedspligt kan give udtryk for sin sorg.
Ved at høre om andres smerte og tab kan det
være nemmere at få sat ord på sin egen sorg.
Du er velkommen til at kontakte sognepræst
Susanne Steensgaard for nærmere information,
men du er også velkommen til at møde op i kirken
på dagen.
Foto: Claus Peuckert

Det sker også i
Kastrup Kirke april 2022
Fredag 1. april
Kl. 10: babysalmesang
Søndag 3. april
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan
Kristensen
Onsdag 6. april
Kl. 12: Andagt v/ Susanne
Steensgaard
Fredag 8. april
Kl. 10: Babysalmesang afslutning
Lørdag 9. april
Kl. 14: Koncert med Christoph
Neuerburg og Niels Henrik
Jessen
Søndag 10. april - palmesøndag
Kl. 10: Højmesse v/ Susanne
Steensgaard
Mandag 11. april
Kl. 10: Sorggruppe
Onsdag 13. april
Kl. 12: Andagt v/ Elizabeth
Laursen
Torsdag 14. april - skærtorsdag
Kl. 17: Nadvergudstjeneste v/
Elizabeth Laursen
Fredag 15. april - langfredag
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan
Kristensen
Søndag 17. april - påskedag
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan
Kristensen
Mandag 18. april 2. påskedag
Kl. 10: Højmesse v/ Susanne
Steensgaard
Onsdag 20. april
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan
Kristensen
Torsdag 21. april
Kl 16: Syng-dig -glad

Årsmøde i meninghedsplejen
Kastrup Sogns Menighedspleje holder årsmøde tirsdag 5. april kl. 16

Mandag 25. april
Kl. 10: Sorggruppe
Onsdag 27. april
Kl. 12: Andagt v/ Susanne
Steensgaard
Torsdag 28. april
Kl. 18: Menighedsrådsmøde
Følg Kastrup Kirke og læs mere
på
www.kastrup-kirke.dk,
Facebook og Instagram
Tilmeld dig kirkens digitale
nyhedsbrev på kirkens
hjemmeside. Det udkommer en
gang om måneden.
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Dagsordenen er:
1: Valg af dirigent og referent
2: Beretning v/ formanden
3: Regnskab 2021 v/ kassereren
4: Valg af bestyrelsesmedlemmer
(To medlemmer uden for samt et medlem fra Menighedsrådet)
5: Besøgstjenesten
6: Dato for næste årsmøde
7: Eventuelt
Årsmødet foregår i Kirkecentret, indgang fra Gl. Skovvej. Mødet er åbent, og alle er velkomne.

Søndag 24. april
Kl. 10: Kirkebrunch v/ Allan Ivan
Kristensen

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Filmaften tirsdag
5. april kl. 18.30:
’En mand der hedder Ove’
En menneskeforagter plager sin boligforening med sit gnavne væsen,
indtil nyankomne i nabolaget langsomt smelter hans iskolde facade.

Kirke-Yoga:

Hver fredag er der
Kirke-Yoga i Skelgårdskirken ved sognemedhjælper Nicole
Kruckenberg Breum,
som er certificeret
crossyoga instruktør.
Crossyoga er klassisk yoga med kristen spiritualitet flettet sammen i en skøn og harmonisk time, hvor det dejlige kirkerum danner rammerne. Man skal have sin egen måtte, gerne et tæppe og
en drikkedunk med.
Kl. 10-11 er timen med lidt mere flow og balanceøvelser.
(Dog uden at være særligt krævende.)
Kl.11-12 er timen i et langsomt tempo og vi holder os mest
i liggende og siddende stillinger.
Spørgsmål rettes til nicole@skelgaardskirken.dk
eller på telefon:2018 4133

Tag en kær ven ved hånden ...
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... og tag i Skelgårdskirken
til påskemåltid- skærtorsdag 14. april kl. 16.30.
Vi begynder med en gudstjeneste med påskens salmer og sange – bagefter
spiser vi sammen i sideskibet – vi hygger med sang og
musik og måske en dejlig
historie.
Det er gratis at deltage – vi går ind for at minimere madspild- og
vil derfor gerne have en tilmelding fra dig og din ven - det sker
til kordegnekontoret på 3253 7744 i kontorets åbningstid senest
mandag 11. april.

Fernisering i Skelgårdskirken
Palmesøndag 10. april kl. 11.30:
Anna Strauning:
Natur og kærlighed har altid
spillet en stor rolle i mit liv og
den er kilden til evig glæde og
inspiration.
Jeg kaster mig gerne ud i det
impressionistiske, og billedernes formsprog er en utraditionel teknik i både olie og
akrylfarver.

Kirkekontor:
Daglig Leder: Carsten Brank
Tlf.: 5122 8194
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,
2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 13.
Torsdag kl. 13-18.
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk
Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Foråret spirer og gror ...
... og Påsken Minder os om, at livet altid er nye begyndelser.
Nogle erfaringer overleveres i slægt efter slægt, mens de eksistentielle erfaringer altid må gøres på ny: At drikke sig fuld og kaste op i busken, at forelske sig, at blive forældre og at miste.
Da Jesus opstod Påskedag, fik han en ny måde
at være Gud for os på:
Han viste os, at op af gravens muld vokser
påskeblomsterne.
Ud af vores begrænsninger opstår nye muligheder.
Hvor der er håb, er der liv.

AKTIVITETER I APRIL I SKELGÅRDSKIRKEN
Søndag. 3. kl. 10:00
Mandag 4. kl. 11:30
Tirsdag
5. kl. 13.00
Tirsdag
5. kl. 16:15
Onsdag
6. kl. 15:00
Onsdag
6. kl. 19.00
Torsdag 7. kl. 17.00
Søndag 10. kl. 10:00
Søndag 10. kl. 11.30
Tirsdag 12. kl. 16:15
Tirsdag 12. kl. 18:30
Torsdag 14. kl. 16.30
				
Fredag 15. kl. 10.00
Søndag 17. kl. 10:00
Mandag 18. kl. 10.00
Tirsdag 19. kl. 13.00
Tirsdag 19. kl. 16:15
Onsdag 20. kl. 15:00
Torsdag 21. kl. 10.30
Søndag 24. kl. 10:00
Søndag 24. kl. 11.30
Søndag 24. kl. 12.00
Mandag 25. kl. 19.30
Tirsdag 26. kl. 16.15
Torsdag 28. kl. 19.00

Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen
Fortællekreds
Flittige hænder
Børne & Junior klub
Sorggruppe v/ Karen Giødesen
No Excuse- gudstjeneste
Påskegudstjeneste med fællesspisning v/ Karen Giødesen
Højmesse v/ Karen Giødesen
Fernisering
Børne & Junior klub
Filmaften
Gudstjeneste v/Annelise H. Mehlsen
med påskemåltid bagefter
Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
Højmesse v/ Kamilla Bugge
Højmesse v/ Karen Giødesen
Sangcafé		
Børne & Junior klub
Sorggruppe
Gudstjeneste på Plejehjemmet v/ Poul Bo Sørensen
Højmesse v/ Karen Giødesen
Annelise Bentsen signerer plakater
Rytmisk Gudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen
Menighedsmøde
Børne & Junior klub
Menighedsrådsmøde

Yin Yoga Gudstjeneste

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00
Babysalmesang
Alle torsdage
kl. 10:00 og 11:30
Vandretur på fælleden
Alle torsdage kl. 13:00
Mødested Hilversumvej

Kirkeyoga
Alle fredage kl. 10:00

Vel mødt indenfor
i Skelgårdskirken i
april!
Følg med på kirkens
hjemme- og
facebookside
www.skelgaardskirken.dk • facebook/
skelgårdskirken

Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen
(kirkebogsførende)
Tlf.: 40 40 72 65,
ahm@km.dk
Poul Bo B. Sørensen
(provst)
Tlf.: 29 12 35 15
pbbs@km.dk

Temaet for denne gang er opstandelse:
”Hvad ser du, du som ser alt, hvad jeg ikke ser, selvom livet sidder på mit skød og døden
står ved min side. Jeg har mistet min sjæl til min stolthed.
Elskende, kærlige og tilgivende Gud.
Du er her, du ser min stolthed, vær min frelser
Rejs min op”

Karen Giødesen
Tlf.: 51 22 82 23
kag@km.dk

Kom og lad din indre flamme blusse op og brænde det gamle væk, så noget nyt kan spire
frem. Lad dig forføres af de dybe yinstræk, musikken, bønnerne og ordet til nye steder og
oplevelser i din krop og dit sind. Gratis men tilmelding på: nicole@skelgaardskirken.dk

Kamilla Bugge
Tlf.: 60 80 58 78
kabu@km.dk

Vi glæder os til at guide dig • Kamilla & Nicole
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Torsdag 21. april kl. 17.30-19.00

FASTE AKTIVITETER

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.
3 nætter fra 1.799,5 nætter fra 2.749,7 nætter fra 3.799,-

3 børn med rabat

På toppen i Harzen
AHORN Harz Hotel Braunlage HHHH

Braunlage i Oberharzen er indbegrebet af Harzenromantik med
sine originale gamle træhuse,
floden der bruser gennem byen
og en natur, hvor skovene og
bjergene gemmer på borge fyldt
med middelaldermystik og ridderromantik. Her bor I højt hævet
i skoven over byen med udsigt til
det hele og med optimale rammer
for en rigtig forkælelsesferie og et
væld af faciliteter til fri afbenyttelse.

BESTIL TRYGT FERI

E
Du kan ændre
da
30 dage før an to og hotel helt frem til
komst for kun
kr. 99,-

Pr. pers. i dbl. værelse

2.199,-

Pris uden rejsekode 2.499,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 overnatninger
4 x champagnebrunch
3 x 3-retters middag
Stort aktivitetsprogram
10 % rabat på wellnessbehandlinger
Vær. med balkon/terrasse
Check-out kl. 12
Fordelskortet Braunlage
10 % rabat på Harzer
Schmalspurbahnen

Valgfri ankomst 1.4.-28.5.2022. Kurafgift maks. EUR 2,80 pr. prs. pr. døgn.

1 barn med rabat
3 nætter fra 1.749,4 nætter fra 2.149,-

3 børn med rabat

Vinruten i Alsace

Pris pr. pers. i deluxe-dobbeltværelse

Best Western Plus Au Cheval Blanc HHHH i Frankrig
Bag den blomstrende facade gemmer sig en hyggelig
•
og autentisk, fransk hoteloplevelse: Her kan I slappe
•
af i den lille wellnessafdeling og tage en forfriskende
•
dukkert i swimmingpoolen.
•
Valgfri ankomst 27.3.-21.11.2022.
•
Turistskat EUR 1,60 pr. pers. fra 12 år pr. døgn.
•

2.899,-

Pris uden rejsekode 3.199,-

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters middag
Velkomstdrink
Deluxe-værelse med AC
Check-out kl. 12

Centralt i Hamburg

Pris pr. pers. i komfortværelse

1.249,-

Kleinhuis Hotel Baseler Hof HHHH i Nordtyskland
Pris uden rejsekode 1.399,Elsker I storbypuls, og vil I gerne bo midt i byen? Så
Pristillæg fra 1.4.-30.6. og 1.9.-30.9.: 500,skal I vælge dette hotel: Kleinhuis Hotel Baseler Hof
1.7.-31.8.: 250,• 2 overnatninger
ligger nemlig i hjertet af Hamburg – ved siden af pro• 2 x morgenbuffet
menaden Jungfernstieg, floden Alster, operaen og
• 1 x 4-retters middag/buffet
blomsterparken Planten un Blomen (800 m).
• 1 x aperitif som serveres før
Valgfri ankomst t.o.m. 30.10.2022.
middagen

3 børn med rabat
1 barn med rabat

3 nætter 1.349,4 nætter 1.699,-

3 nætter 1.599,-
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Weekend med byliv

Pr. pers. i dbl. vær.

1.099,-

Clarion Collection Hotel Temperance HHHH i Malmø
Sådan skal Sverige indtages: Med champagnevelPris uden rejsekode 1.249,komst og en fantastisk kurs, der giver rigtigt meget • 2 overnatninger
valuta for pengene. Det bliver ikke mere oplagt end • 2 x morgenbuffet
nu at tage på shopping og opdagelse i Malmø og • 2 x eftermiddagskaffe
Skåne. Tæt på – og alligevel en helt anden verden af • 2 x enkel aftenbuffet
gastronomiske lækkerier og svenske kvalitetsvarer.
• Check out kl. 12
Ankomst fredage frem til 17.6. samt 19.8-16.12.2022. Inkluderer kun slutrengøring.

Hotel i historiske Viborg

Peak 12 Hotel i Viborg, Danmark
Viborg er en af Danmarks ældste og mest charmerende byer, hvor det gamle latinerkvarter er fyldt
med hyggelige cafeer og butikker bag historiske
facader i de brostensbelagte gyder omkring domkirken. Kontrasten hertil finder I på det nye, flotte
Peak 12 Hotel blot 850 meter fra domkirken.
Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

949,-

•
•
•
•
•

Pris uden rejsekode 1.099,-

2 overnatninger
2 x økologisk morgenbuffet
Velkomstbobler inkl. snacks
50 % rabat i hotellets kaffebar
Rabatvoucher til restaurant

Inkluderer kun slutrengøring.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - April 2022
Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,kr) og fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Hygge, spil og andet. 6. april
Banko. 8. april
Påskeferie 13. april
Påskeferie 15. april
Spisning kl. 12. pris 100,- kr. 20. april
Banko. 22. april
Hygge, spil og andet. 27. april
Banko. 29. april

OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Lars Grand spiller og synger. 31. marts.
Påske - der trækkes lod om et påskeæg 7. april
Påskeferie 14. april
L.N.Tøj - det sidste nye! 21. april
Suno fortæller om Kreta. 28. april

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. Alle er
velkomne og der kræves ikke tilmelding
Se Tårnby kommunes informationssider s. 4-5

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Åbningstider for aktiviteter: Man til fre fra kl. 10 16.
Faste aktiviteter hver uge: Billard, 3 forskellige
Gymnastikhold, 2 Darthold, Stolegymnastik, Linedans,
Sanghold, Glasværksted, Bridge, Mindfulness, Petanque, Stavgang, Sundhedshold, Strikke/Hæklehold,
Sy-værksted.
Se Tårnby kommunes informationssider s. 4-5

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationssider s. 4-5

Hjernesagen Tårnby Dragør

Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise
Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.dk - www.
hjernesagen.dk.
Banko 11. april
Foredrag, film 25. april
Vi går på Hjertestien søndag 10. april - kl. 11.00 fra
indgangen til byparken ved vandtårnet på Englandsvej.
Vi ønsker alle en god påske.

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161
1022. • Mødested i Postkassen.
Husk Parkinson dans i Sundhedscentret hver onsdag
kl. 13-14. Vi kan godt være flere.
30. marts besøger vi Amager Revyen, med Spisning.
Vi sender besked til alle.
Og torsdag den 31. marts spiller Bordinghus Spillemænd for os kl. 14 i Postkassen. Også her får alle
besked.
Vi har planlagt et spændende foredrag torsdag den
28. april kl. 14. Mere følger.

Bedre Psykiatri

Gigtforeningen

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver
tirsdag kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 5. april
Cafémøde 12. april

Diabetes foreningen

Mere info på: jane@piasecki.dk eller på
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Ladywalk 30. maj 2022. Diabetesforeningen Tårnby/
Dragør Lokalforening vil gerne samle et hold, der går
med vores logo på trøjen. Vil du være med, så send
dit navn senest den 25. april til ellen.buur@webspeed.dk eller sms 6130 3219, så får du nærmere
besked.
Tilmeldingsgebyret er 170 kr. og foreningen giver
et tilskud på 70 kr. pr. person. Se nærmere på www.
ladywalk.dk
Du kan gå i dit eget tempo. Efter turen giver lokalforeningen en forfriskning.

Tak Steffen.
Mor og far

Scleroseforeningen

Bisættelsen har
fundet sted.

Café Livsglæde

Tak
Steffen, vort livs lys, blev bisat ved en
smuk og intim ceremoni i Korsvejskirken
mandag 14. marts.
Tak for jeres omsorg og alle jeres smukke
tilkendegivelser.
Hjørdis og Johnny Fredelund.

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Foreløbig ingen aktiviteter.
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige
uger kl. 10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende
demens-ramte og deres pårørende.
Husk caféen er åben igen i egne stuer.

Kræft-café

Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden
onsdag i hver måned kl. 16-18 minus juli, august og
december.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum,
hvor man både kan og må tale om alt. Også når det
ikke handler om Kræft. Vi byder på lidt at spise og
drikke.
I april: onsdag 13. april.

Mænds Mødesteder

Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com Kontakt konst. formand Per
Eilersen tlf. 4096 3795.
Generalforsamling torsdag 28. april kl. 15.00.
Mødes hver torsdag kl. 16.

Dansk Blindesamfund

Bente Weinreich, kredsformand. tlf. 7024 0307.
www.blind.dk og taarnbynet.dk
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd holder klubmøder hver tirsdag bortset fra første tirsdag i
måneden fra kl. 13.30-16 i Skelgårdskirken, Sindingvej 9, 2770 Kastrup. Det primære formål er, at blinde
og svagsynede kan mødes og udveksle erfaringer og
være sammen på lige vilkår. Vi mødes til hyggeligt
socialt samvær og underholdning eller ture ud i
området. Vi har frivillige hjælpere til stede og det er
muligt at få kørsel til og fra klubmøderne.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på larspeter-brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.

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

Netværkshuset

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

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien
på Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start og
slut: DR Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge
rammer for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12.
Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, 2300 København
S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben

Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Filmklubben holder sommerferie. Program for sæson
2022/2023 annonveres i Tårnby Bladet i august og
september.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk
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Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@bedrepsykiatri.dk
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63,
2300 Kbh.S. Alle er velkomne – Det er gratis at deltage. Ingen forhåndstilmelding til caféer.
Pårørendecafe: Tirsdag 3. maj kl. 19-21.
’Angst. Når angsten tager over’. V. psykoterapeut
Susanne Kalvåg.

Lukket 19. april
Cafémøde 26. april

Steffen Fredelund er død.
Steffen blev 38 år.
Han kunne så lidt og lærte os så meget.
Med ham var det
enten
’on eller off’, og
han delte
gavmildt ud af
sin glæde.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

20 timer træning om ugen
for at komme til VM
Svømmeklubben KVIK
sendte Alexander Hillhouse
til para-VM
PARA-SVØMNING
- Alexander Hillhouse, der til
daglig træner i KVIK Kastrup,
er udtaget til VM i parasvømning, som i år finder sted på
Madeira i Portugal i juni måned, fortæller Mette Ravn
Herche fra svømmeklubben.
Træner Mads Maj, der er
Alexanders træner, fortæller, at Alexander træner otte
gange om ugen, hvilket bliver
til omkring 20 timers træning
om ugen.
Det har også været en stor
hjælp, at coach, Frederik Galving, har været tilknyttet Alexander. Frederik er med til at
hjælpe Alexander i hverdagen, så han kan komme godt
igennem træningerne. Det
kan både være ved at forklare
programmet til træningerne,
rette tekniske detaljer og

hjælpe Alexander, hvis han
har haft en hård dag.
Derudover tager Frederik
også med til stævner, så Alexander hele tiden har et kendt
ansigt til at støtte sig.
- Man kan også mærke, at
dette projekt betyder utrolig
meget for Frederik, der igennem en længere periode har
hjulpet Alexander, og Frederik
har en utrolig stor andel i, at
Alexander har udviklet sig så
meget, at han nu er kvalificeret til VM, siger træner Mads
Maj.

Resultater ved hårdt arbejde
- Vi har på nuværende tidspunkt ikke andre Para-sportsatleter på svømmeholdet,
men jeg synes, det er godt at
vise, at ikke alle er ens, men
at alle stadigvæk kan arbejde
hårdt for at nå deres mål og
drømme og hele tiden udvikle
sig selv, siger træner Mads
Maj.

- I den daglige træning
svømmer Alexander sammen
med nogle af de bedste KVIKsvømmere, og der bliver ikke
taget nogle særlige hensyn til
Alexander. Han er god socialt
for holdet, og han er der altid
for de andre, hvis nogen har
en dårlig dag.
Næste step er denne uges
World Series Berlin, hvor det
primære fokus er at tage kravtider i yderligere to løb (200m
fri og 200m medley). Derudover håber vi, at der kommer
mange nye danske rekorder.
På den lange bane er det
helt klar målet for Alexander
at komme med til Paralympics
i Paris i 2024. Det vil være det
største inden for parasport, så
det er naturligvis den store
drøm. Og hvis Alexander fortsætter med at arbejde hårdt,
så tænker jeg helt sikkert, at
det er et realistisk mål, fortæller Mads Maj.
SH

Fra venstre er det VM udtagne Alexander Hillhouse, coach
Frederik Galving og para-svømmer Frederik Johansen.
Foto: Anne-Dorte Andersen .

Børn skal ikke være
elitegymnaster.
Foto: Krumspring

Seneste nyt
Ved de danske
juniormesterskaber, der blev afh
oldt i weekenden
i
Odense deltog KV
IKs para-svømmer
Alexander Hillhous
e. Alexander slog
den europæisk rek
ord for juniorer i
200 fly i rekordtid
en 2:14.54.
Det udløste natur
ligvis også en
dansk rekord på lan
gbanen i Odense.

forening, man er med i, fortæller Eskil.

Ønsker sig en letbanehal

Børn skal ikke være elitegymnaster
Krumspring er en idrætsforening i København, der
udbyder mere end 100 hold
for børn
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GYMNASTIK FOR BØRN
Han hjælper børn med at lave
kolbøtter og vejrmøller så let
som ingenting. Men da Eskil
Bech-Pedersen blev instruktør i Københavns største gymnastikforening, var det ikke
med en ambition om at give
sine færdigheder videre.
- Det vigtigste er, at børnene får gode oplevelser med at
bevæge sig, mener han
Det var uden tøven, at Eskil

takkede ja til at være instruktør i gymnastikforeningen
Krumspring i 2018 ved siden
af sin uddannelse til humanfysiolog fra idrætsuddannelsen på KU.
Han ved nemlig om nogen,
hvor vigtigt det er at få gode
oplevelser med bevægelse allerede i en tidlig alder, og det
er lige netop formålet med
Krumspring, der hylder fællesskabet og glæden ved bevægelse.

Leg over læring
Krumspring bruger mange
ressourcer på at skabe de

gode oplevelser for børn også i udsatte områder, som
er et særligt fokus for gymnastikforeningen, der har hold i
hele Københavns Kommune.
Som ung fyldte det sociale aspekt af foreningslivet
enormt meget for Eskil, og det
håber han, at han kan være
med til at give videre:
- Jeg elsker selv at være en
del af en forening. Det kan virkelig noget andet end eksempelvis at gå i et fitnesscenter.
Det vigtigste er, at man får
skabt et godt netværk, hvor
man får nogle gode oplevelser, der er associeret med den

Udfordringen
for
mange
idrætsforeninger i København
er imidlertid, at der er mangel
på lokaler. Det er også tilfældet for Krumspring, der ikke
har et fast klublokale, men har
undervisningshold ude i skolernes slidte gymnastiksale,
hvor de skal slæbe redskaber
frem og tilbage, førend de kan
skabe værdi for børnene.
Derfor er de gået sammen
med Divas Cheerleaders om
at bygge en ny let-hal, der

skal gavne blandt andre udsatte børn og unge, der får
særlig gavn af at indgå i fællesskaber, der handler om
konkurrencefri bevægelse og
sunde relationer.
Indtil da fokuserer Krumspring på at skabe rammerne
for et godt socialt rum, hvor
børnene oplever foreningslivets fællesskab. Det skaber
ifølge springentusiasten et
trygt rum - også for de børn,
der er lidt mere tilbageholdende.
SH

OM KRUMSPRING
Foreningen Krumspring er den største gymnastikforening
i København med hold i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og
Vanløse. Krumspring blev grundlagt i 2000 og tilbyder sjip,
dans, akrobatik, voksen-barn gymnastik og springhold i forskellige niveauer for børn og unge i København og omegn,
hvilket 3500 børn og 950 voksne gør brug af.

Foto: Sportmaster

Synshandicappede
i en goalball kamp.
Foto: Jesper Dahl

Fysisk aktivitet forbedrer livet for
mennesker med synshandicap
Flere idrætstilbud for børn
og unge med synshandicap
PARASPORT
Dansk Blindesamfund og
Parasport Danmark har indgået en treårig partnerskabsaftale, der skal skabe flere
idrætsmuligheder og bedre
trivsel for børn og unge med
synshandicap.
Rigtig mange børn i Danmark er en del af foreningsidrætten og nyder hver dag
at udfolde sig fysisk i en tryg
ramme med deres jævnaldrende.
Det er imidlertid ikke lige
så lettilgængeligt for børn og
unge med synshandicap at
tage del i foreningslivet, men
det vil Dansk Blindesamfund
og Parasport Danmark lave
om på. Derfor har de to or-

ganisationer indgået en partnerskabsaftale.

Styrket indsats
– Vi har længe ønsket at kunne styrke indsatsen over for
mennesker med synshandicap og har også måttet erkende, at vi har en opgave der.
Derfor glæder det mig meget,
at vi i Parasport Danmark kan
koble Dansk Blindesamfunds
indgående kendskab til målgruppens udfordringer og behov sammen med vores specialistviden om rekruttering
og træning af mennesker med
synshandicap, siger Parasport
Danmark formand John Petersson
Formanden for Dansk Blindesamfund, Ask Abildgaard,
glæder sig ligeledes over
aftalen og fremhæver fysisk
aktivitet som et vigtigt led i

at forbedre levestandarden
for mennesker med synshandicap:
– Vi ved fra flere undersøgelser af blinde og svagsynedes levevilkår, at den generelle sundhedstilstand er
dårligere end blandt resten af
befolkningen. Det vil vi gerne
være med til at ændre på, siger han.
- På den baggrund er det
helt naturligt, at vi indgår en
partnerskabsaftale med Parasport Danmark til gavn og
glæde for mennesker med et
synshandicap, og vi glæder os
til det fortsatte samarbejde
med de fremmeste kolleger
på parasport-området, siger
Ask Abildgaard.
SH

Ro-motion er go’ motion
Nu kan du få en gratis gæstetur
RONING

Det er en udbredt misforståelse, at kampsport er voldelig
og skadende. Desuden kan kampsportens mange ritualer
virke afskrækkende på nogle. Også på piger og kvinder. Men
kampsport og kampkunst indeholder samtidig et væld af
kvaliteter, der både kan gavne den enkeltes fysiske og mentale udvikling. På trods af dette er blot 30 procent af medlemmerne i danske kampsportsklubber piger og kvinder.
Den primære grund til dette er, ifølge Sisse Rønne Lindsø,
udviklingskonsulent i DGI, at fordomme om kampsport og
kampkunst lever i bedste velgående.
Kampsporten indeholder mange kvaliteter. Kropskontakten er en af dem, fordi kampen lærer os, at det ikke behøver
at være grænseoverskridende at være helt tæt på et andet
menneske, mener Sisse Rønne Lindsø.
SH

Oplev cykelfestivalen FestiVélo

Den gule cykelfest - det bliver historisk, når verdens største
cykelløb for første gang ruller gennem gaderne i verdens
bedste cykelby.
Fælledparken bliver rammen om Københavns cykelfestival, FestiVélo. En festival for alle københavnere, hvor vi
fejrer, at Tour de France er i byen og hylder verdens bedste
cykelby, København.
Som del af festivalen planlægges en række aktiviteter,
hvor man blandt andet kan se enkeltstarten på byens største storskærm, høre koncerter, BørneTour (i Tårnby forbereder Amager Cykel Ring en tour), parkour, talks, superspinning-events, langbordsmiddag, grøn og bæredygtig mad og
drikke og meget, meget mere. Eventprogrammet vil løbende
blive offentliggjort over de næste måneder.
Dagen efter, at Tour-rytterne har kørt enkeltstarten, får københavnerne en unik mulighed for selv at opleve den 13 km
lange enkeltstartsrute ved Tour de København-folkeløbet,
hvor alle kan være med. Her vil Tour-ruten helt ekstraordinært være afspærret for anden trafik den 2. juli fra kl. 9-12.
SH

løbet af ca. seks ture vil lære
at ro og håndtere bådene.

Hvem er vi?
Klubben har 60 medlemmer
og tilbyder fælles roning hver
tirsdag og torsdag aften. I
weekender vil der være mulighed for længere ture. Se
mere om klubbens mange
aktiviteter på vores hjemmeside: www. roklubbenoeresund.dk og Facebook

INFO:
• Roklubben Øresund ligger i
Kastrup Gamle Lystbådehavn,
Amager Strandvej 413, 2770
Kastrup.
• Indkørsel til P-plads over for
Skøjtevej.
• Kontakt formand Ulrik
Klixbüll, tlf. 4020 7340 hvis
du ønsker flere oplysninger
SH
Firer med styrmand på
bølgen blå og Saltholm om
bagbord Foto: Roklubben
Øresund.

DGI og DIF´s Foreningspulje og Lokale- og Anlægsfonden
samt P96 har støttet byggeriet af den nye hal. Foto:Tårnby
kommune.

Petanquecenter indvies

6. april indvies Vestamager Petanquecenter i Vestamager
Idrætsanlæg, Ugandavej 87.
Borgmester Allan S. Andersen indvier officielt centret og
der bliver taler af petanqueklubbens formand og af formanden for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard.
Allan S. Andersen og Anders Erlandsen, medlem af Hedbo,
spiller en opvisningskamp mod formanden for Kultur- og fritidsudvalget Klaus Bach og Doris Erlandsen, medlem af P96.
En kamp til 5 point med efterfølgende præmieoverrækkelse
Vestamager Petanquecenter bliver et af de største og
fineste petanqueanlæg i Danmark med først og fremmest
en ny overdækket hal med 10 baner, serviceområde samt
opholds- og toiletfaciliteter. Udenfor 30 baner, alle med lys.
SH
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- Foråret er over os, og det er
tid til udendørsaktiviteter. Roning giver mulighed for aktiv
motion på vandet, at for at få
rørt alle muskler; møde nye
mennesker og blive en del af
et godt foreningsliv. Alt dette
kan du opleve som medlem af
Roklubben Øresund, fortæller
formanden Ulrik Klixbüll.
- Vi holder åbent hus og

introduktionsmøde i Roklubben Øresund lørdag 23. april
fra kl. 10-12. Vi står klar til en
god snak om roning og dens
muligheder.
- Får du lyst til at få en gæstetur i en af klubbens både,
er der også mulighed for det.
Der er ingen specielle krav til
påklædning, men høje hæle
og vinterstøvler fungerer
ikke.
Ønsker du efterfølgende
at blive medlem af klubben,
kommer du med på forårets
instruktionskursus, hvor du i

Flere kvinder skal ind i kampen

Løb en dansk mil sammen
Christianshavnermilen er et hyggeligt motionsløb med familien og
gode venner
Af Martine Nilsen,
sportslig ansvarlig,
Amager Atletik Club

Amager Atletik Club kan endelig genoptage deres klassiske løb på 7,532
kilometer – en gammel dansk mil.
Amager Atletik Club er en dansk
atletikklub, stiftet i 1993. Klubben er
hjemmehørende på Tårnby
Stadion i Tårnby Kommune
og har cirka 300 medlemmer. Et af klubbens specialer er at arrangere motionsløb.
Efter
coronapausen kan klubben atter
holde deres mest traditionsrige løb, Christianshavnermilen.
Christianshavnermilen er et hyggeligt motionsløb for hele familien
og afvikles som et serieløb med 7 løb fra marts til
oktober.
Distancen er en gammel
dansk mil på 7,532 km gennem
de naturskønne omgivelser i området omkring Christianshavns vold,
Operaen og Holmen. Man kan deltage i et eller flere løb.

Her er Amager Atletik Club
aktive i Tårnbyløbet som
tilrettelæggere og med masser
af deltagere. Arkivfoto

Årets første løb 4. april
Løbet er siden starten i 1993 afviklet
hele 187 gange – og nu det er den
28.sæson.
Det er et meget traditionsrigt løb og
en super hyggelig start på ugen. Klubben håber at få så mange som muligt
fra nærområdet med – uagtet at der
løbes på ’udebane’.
- Rigtig mange udtrykker deres glæ-

de over den hyggelige atmosfære, der
er omkring løbet og anvender løbet
til at teste den månedlige form, siger
Martine Nilsen, sportslig ansvarlig i
Amager Atletik Club.
Løbet er for motionister på alle niveauer og i alle aldre – der er plads til
alle. Måske en anledning til at udfordre naboen eller kollegaen eller tilmelde hele familien?

INFO:
Årets første løb bliver mandag 4. april og sæsonens sidste bliver mandag
(altid mandage) 3. oktober
KONTAKT:
amageratletikclub@gmail.com.
Hjemmeside www.amageratletik.dk
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Og den bedste klub ved DM i styrkeløft er …!

Tårnby Styrkeløfter Klub løb endnu
engang med titlen som Danmarks
bedste klub ved årets DM i styrkeløft i
senior-og masterrækken
Lisette Hansen satte ny dansk senior
rekord, Kathrine Bak også ny dansk re-

kord. Og så blev Kathrine stævnets bedste løfter på IPF-point hos kvinderne og
Nina Lieb vandt guld.
Hos herrerne vandt Mickel Dahl guld.
Det samme gjorde Kim Dahl, der fulgte
op med ny dansk rekord i Masters 2. Jan
Sahlgren høstede guld i alle discipliner.

TSKs tre løftere, Lisette Hansen,
Mickel Dahl samt Kathrine Bak, deltager
i dette års VM i styrkeløft, som afholdes
til november i Viborg og hvor Tårnby
Styrkeløfter Klub er arrangør, fortæller
TSKs formand, Morten Rasmussen.
sh

TSK-løftere med medaljer: Fra
venstre ses Nina Lieb, Kim
Hansen, Lisette Hansen, Morten
Sørig (foran), Mickel Dahl, Jan
Sahlgren, Kathrine Bak.
Foto: TSK

Ungdoms-rugby i
Travbaneparken
Der forventes op mod 400 spillere,
fordelt på 25-30 hold, når Speed på
vegne af Dansk Rugby Union står for
et stort ungdomsstævne
RUGBY
Det er Dansk Rugby Union, DRU, der
inviterer til årets første ungdomsstævne om danmarksmesterskabet i
en serie af seks stævner fordelt rundt
i landet. Turneringen er for rugbyspillere i alle aldersgrupper fra U8 til U19
(aldersgruppen 6-19 år), som nu skal
i kamp på Speeds baner ved Amagerhallen.
Der er lagt op til et brag af en dag,
hvor der forventes op mod 400 spillere, fordelt på 25-30 hold, deres trænere, holdledere og mange forældre
fra hele Danmark og indbudte hold fra
Skåne.
- Rugbyklubben Speed er de praktiske værter ved børne- og ungdoms-

stævnet efter genåbningen, fortæller
Bente Christensen fra klubben.
- Derfor vil der netop på denne dag
være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med rugby på alle niveauer og til
at opleve, hvordan rugby bliver ’leget’
ind under huden på banen for de helt
små under 8 år, og hvordan U19-holdene håndterer teknik, hurtighed og
styrke.

Rugby er for både piger og drenge
Alle størrelser passer perfekt ind på et
rugbyhold. Piger og drenge spiller på
samme hold til og med U14, hvorefter
pigerne overgår til damerækken og i
Speed træner de med Speed Ladies,
som er klubbens damehold.
- Udover en masse god rugby er det
muligt at købe mad og drikke i klubben og i madboder placeret udenfor,
lyder det fra Bente Christesen.
SH

NFO:
• Start lørdag 23. april kl. 11. Slut tidlig eftermiddag
• RK Speeds baner på Løjtegårdsvej 58 i Travbaneparkens østlige del
• Der bliver uddelt medaljer i takt med, at årgangene bliver færdige med
deres del af DM.
• Speeds hjemmeside www.rkspeed.dk

Fra en tidligere rådhusudstilling i 2012.
Arkivfoto. Ivan Givskov.

En udstilling til inspiration
Har du maleri som hobby kan du
komme i godt selskab hos Tårnbymalerne
Foreningen Taarnbymalerne har 30års jubilæum i år og i den forbindelse
holder de en stor udstilling på Tårnby
Rådhus; her kan man se et stort udvalg
af medlemmernes billeder og tale
med repræsentanter fra foreningen.
- Vi er en forening fra 1992 for ca.
70 malerglade medlemmer - og vi
har plads til flere, unge som ældre i
vores arbejdsatelier i en pavillon på
Husbyvej/Tårnby skole. Vi kommer fra
Tårnby, Dragør, København og andre
kommuner, fortæller Rene Lagermand,
mangeårig formand.
- Vi har utallige eksempler på, at
det er inspirerende at arbejde i samme rum som andre, der ellers bare står
hjemme med farver og lærred. Det kan
man udmærket blive ved med samtidig med at komme i foreningen. Du
kan komme med små eller store lærreder, akryl-, olie- eller akvarelmaling;
du bestemmer selv.

- Vi har staffelier, lys, varme og
plads til dig og der er altid kaffe eller
te på kanden (sommetider er det din
tur til at lave teen eller kaffen).
- Vi har hold, der maler formiddag
og aften fra mandag til fredag – der er
også mulighed for at male lørdag og
søndag.
Tårnbymalerne har udstilling af
medlemmernes malerier flere gange
om året forskellige steder og flere
medlemmer har fået solgt malerier
ved de lejligheder. Desuden holder
vi kurser i mange forskellige færdigheder og er gode til sociale arrangementer.
tsp

INFO:
Årets rådhusudstilling har
åbent i Rådhusets åbningstid og
ekstraordinært lørdag 23. april kl.
12-16 (fernisering) og søndag 24.
april kl. 12-16.
Kontakt via http://www.
taarnbymalerne.dk
Kontingent kr. 400,- årligt

Rugby er en sport for
raske drenge. Foto:
Daniel Storch.

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

Tårnbymalerne blev i 2011 valgt som Årets Forening i Tårnby. Malerne blev
overrasket af priskomitéen ved et aftenmøde. Arkivfoto.

GOD PÅSKE

Vi ønsker både vores læsere og
annoncørerer
en dejlig påske efter eget valg
www.facebook.com/taarnbybladet.dk
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Har du en
sports-historie

TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

ARRANGEMENTER I APRIL
4/4

5/4

Filmperler

kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Film der griber og giver stof til eftertanke. Hent program på biblioteket.

22/4 En gåtur og en god historie

kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

25/4 Syng dig glad - sangeftermiddag

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

26/4 TårnbyDox: 2040 - filmen om fremtiden

kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Erindringscafé: De små lokale butikker

kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B 8767

Australsk dokumentarfilm fra 2019 om klimaforandringer og de mulige løsninger, der kan mindske dem i
fremtiden.
Husker du slagteren på hjørnet og ismejeriet nede af gaden? Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi
deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider over en kop
kaffe eller te og lidt sødt.

7/4

Livestreaming:
På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Filmperler

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Vi viser de
samme film på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager
Bibliotek. Hent program på biblioteket.

Juridisk førstehjælp

kl. 17-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Tilmelding i info på dagen

Forfra - interview med Anders Langballe

kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 90 kr. via AOF
På baggrund af bogen FORFRA interviewer Martin Flink sin gamle studiekammerat Anders Langballe om det at få
to blodpropper, vågne op på et hospital
uden at kunne sige noget og om imod
alle forventninger at komme tilbage på
benene igen. Det er en fortælling om en
usund arbejdskultur, præget af konkurrence, lange dage, stress og belønninger
til dem, der slider sig i stykker.

11/4 Kreativt Krydsfelt:

Med teleskoper placeret på satellitter i rummet har
astronomer gennem de seneste knap 30 år opdaget
flere tusinde exoplaneter – dvs. planeter omkring andre stjerner end vores egen Sol. Hør om fund af
vandplaneter, klippeplaneter og gigantiske gasplaneter.

27/4 Foredrag - Forskningens døgn:

Snart kan verdens største rumteleskop
lære os om ukendte aspekter af universet
kl. 15.30 - 16.30 / Tårnby Gymnasium & HF
Tejn Alle 5, 2770 Kastrup
Gratis billetter på taarnbybib.dk
Arrangører: Tårnby Hovedbibliotek

Papirdesign - workshop for voksne

kl. 16-19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
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19/4 Litteraturcafé

kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? I
Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og
andre læseværdige bøger - romaner, krimier og fagbøger.

I dette foredrag vil astrofysiker og videnskabsformidler Peter Laursen fra Niels Bohr Instituttet og DTU
Space fortælle om James Webb-teleskopet og dets
opbygning, teknologi og affyring, samt om den videnskab, som vi snart vil bedrive med det.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

27/4 EU - en union i krise? v. Connie Hedegaard

kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 90 kr. via AOF
I dette skarpe og oplysende foredrag fortæller Connie Hedegaard om sine egne
oplevelser i det europæiske maskinrum.
Vel er det bøvlet med EU. Men hvad sker
der, hvis EU går i opløsning?

FASTE TILBUD
Hjælp til jobsøgning
Tirsdage kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Netværkstedet - Hjælp til IT
Torsdage kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Åbent tegne- og maleværksted
Onsdage i lige uger kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek

28/4 FN’s Verdensmål og det globale og lokale ansvar:

hvad kan vi selv gøre for en bæredygtig udvikling?

kl. 19 - 21.15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
I aftenens første del vil professor
ved institut for Samfundsvidenskab
og Erhverv på Roskilde Universitet,
Jacob Dahl Rendtorff, diskutere
filosofien og etikken omkring FN’s
verdensmål samt vores sociale ansvar for fremtiden.
Efter pausen vil der være en workshop, hvor vi skal arbejde
med, hvordan vi som borgere og som bibliotek sammen kan
arbejde med og for en bæredygtig udvikling lokalt i Tårnby.
Aftenens anden del bliver afviklet af Kristine Tolborg fra
Chora2030, som bistår med at verdensmålscertificere bibliotekerne i Danmark.

UDSTILLING
26/4 - 20/5

Upcycle - genbrug med et twist
Tårnby Hovedbibliotek

Strikkecafé
Onsdage i lige uge kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek

UNDERVISNING
27/4 Find lokalhistorien på arkiv.dk
kl.14- 15 / Tårnby Hovedbibliotek
Tilmelding på taarnbybib.dk

Interesserer du dig for lokalhistorie og slægtsforskning? Så
kom på kurset arkiv.dk og lær hvordan du søger efter gamle
fotos, foreningsblade og andre arkivalier.

TÅRNBYS FAGLITTERÆRE
LÆSEFÆLLESSKAB:
NU OM OPMÆRKSOMHED
Læs med og bliv klogere – hver måned

Klik her, læs mere der, Breaking news-bjælker og skriggule
overskrifter. Verden trækker i os fra alle sider – eller rettere i
vores opmærksomhed. Læser du stadig med?
Der er kamp om vores opmærksomhed 24/7, og det skyldes
ikke mindst de uendeligt mange muligheder, der er for at
holde sig ajour, fornøje sig, blive klogere og blive underholdt.
Dette og meget mere retter vi opmærksomheden imod i april
måneds læsefællesskab, og vil du fordybe dig med os, så tag
en tænkepause og stil skarpt på OPMÆRKSOMHEDEN.

På Amager er der mange kreative sjæle, der laver nye ting
af gamle ting, der har udtjent deres oprindelige formål. Vi
har slået os sammen med seks af dem om at lave en udstilling med deres fine, finurlige og bæredygtige ting.
7. maj kl. 10-14 / / Tårnby Hovedbibliotek
Du behøver ikke nøjes med at se på tingene. Du kan selv
sy og klippe til workshoppen lørdag d. 7. maj, hvor alle udstillerne sidder klar til at inspirere og hjælpe dig med at lave
dine egne kreative genbrugsting.

Det kræver ingen tilmelding at deltage i Tårnbys faglitterære
læsefællesskab, og du kan læse med efter behov, lyst og tid
fra måned til måned. Du kan følge med i månedens emne og
bøger via bibliotekets nyhedsbrev og på bibliotekers hjemmeside taarnbybib.dk/fagbog

TÅRNBY KOMMUNE
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Workshop

Kulturhuset
Kastrup BIO

DANMARKS-

PREMIERE

DANMARKS-

PREMIERE

HOPPER OG JAGTEN PÅ
MØRKETS HAMSTER

FANTASTISKE SKABNINGER

Hopper er en blanding af en kylling og en hare og
blev adopteret af Kong Peter, som var en berømt
opdagelsesrejsende. Selvom Hopper ved, at han
er klodset, har han altid drømt om at blive en stor
eventyrer. Så da kongen trues af sin onde bror, som
vil stjæle det magiske scepter og overtage tronen, ved
Hopper, at tiden er inde til at udføre en heltegerning.
Han er altid blevet drillet, fordi han ser anderledes ud,
men nu forstår han, at det kan være en stor fordel for
en helt, at være helt særlig.

© Scandinavian Film

www.kulturhusetkastrupbio.dk

KLIENTEN
Psykologen Susanne bliver urolig, da et citat fra
hendes dagbog pludselig optræder på et gerningssted.
En seriemorder er nemlig løs.

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.

Den næste dag får Susanne en ny klient, den mystiske
Mark. Og inden længe står det klart for psykologen, at
hun sidder overfor seriemorderen, som giver Susanne
én time til at kurere ham.

BABYBIO

tirsdage kl. 11.00
5/4: KLIENTEN med danske undertekster

© Nordisk Film

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

FORPREMIERE

Professor Albus Dumbledore har fået færten af, at den
magtfulde, mørkets troldmand, Gellert Grindelwald,
forsøger at tage magten over troldmandsverdenen.
Da han ikke kan stoppe ham alene, giver han den
magiske zoolog, Newt Scamander, ansvaret for et
frygtløst hold af troldmænd, hekse og en modig
muggler-bager, som skal på en farlig mission.

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07
BILLETPRISER
OG RABATKORT

© Scanbox

© SF Studio

Filmoversigt

KRUMMERNE - DET ER SVÆRT
AT VÆRE 11 ÅR
Mor Krumborg synes, familien skal komme hinanden
ved, så Krumme foreslår skærmfri uge.

TIRSDAGSBIO tirsdage kl. 10.30
5/4: KLIENTEN med danske undertekster

Men hvad skal man så lave? Krumme finder nogle
gamle Kim-bøger på loftet, som han sluger råt, og han
bliver inspireret til at starte sit eget detektivbureau
med sin ven Tom.
© UIP

DANMARKS-

PREMIERE

DANMARKS-

PREMIERE

DE FORBANDEDE ÅR 2

Karl kæmper for sit livsværk på sværere og sværere
betingelser, og da samlingsregeringen kollapser, er
han pludselig uden politisk opbakning og må tage alle
forbehold for at sikre en fremtid for familien - også på
den anden side af krigen.
Det sætter forholdet til Eva under pres. Hun har hele
tiden haft svært ved sin mands samarbejde med
besættelsesmagten.
Den stigende modstand mod besættelsen og tyskernes
øgede brutalitet får fatale følger for familien.

44 TÅRNBY BLADET APRIL 2022

FANTASTISKE SKABNINGER:
DUMBLEDORES HEMMELIGHEDER
Forpremiere:
6/4:
kl. 19.45

Danmarkspremiere:
7 – 8/4:
kl. 17.00 + 19.45
9 – 18/4:
kl. 15.00 + 16.30 + 19.45
Danmarkspremiere:

MORBIUS
31/3 – 3/4:
4/4:
5 – 18/4:

kl. 20.15
kl. 20.00
kl. 20.15

MORBIUS
Den mystiske antihelt dr. Morbius er dødeligt syg med
en sjælden blodsygdom og i et forsøg på at redde
andre, der lider af samme skæbne, må han ty til
drastiske midler. Hvad der i første omgang virker som
en succes, viser sig senere at være meget værre end
sygdommen.

© Nordisk Film

Familien Skov er splittet. Aksel, der tilsluttede sig
modstandsbevægelsen, er gået under jorden og fra at
være en idealistisk amatør, udvikler han sig til at blive
en hårdkogt partisan.

© SF Studio

© Scanbox

BELFAST
I sommeren 1969 eksploderer Belfast i vold, da
konflikten mellem det protestantiske flertal og det
katolske mindretal koger over. Fra den ene dag til
den anden forvandles 9-årige Buddys trygge gade,
hvor alle kender alle, og hvor en stor del også tilhører
familien, sig til en truende verden, hvor han alt for
hurtigt bliver tvunget til at blive voksen.

HVIDSTENGRUPPEN II
- DE EFTERLADTE
En hjerteskærende og sandfærdig skildring af kvinder,
som bliver fanget i krigens gru, men aldrig holder op
med at håbe…

KLIENTEN med danske undertekster

31/3 – 3/4:
4/4:
5/4:
7 – 8/4:
9 – 10/4:

BELFAST

31/3 – 3/4:
5 – 6/4: kl.
11 – 18/4: kl.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19.45
17.15
19.45
17.30
18.00

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00

HVIDSTENGRUPPEN II
– DE EFTERLADTE danske undertekster

31/3 – 3/4:
5 – 6/4:

kl. 17.00
kl. 17.00

KRUMMERNE – DET ER SVÆRT AT
VÆRE 11 ÅR
2 – 3/4:
9 – 18/4:

kl. 13.20 + 15.00
kl. 12.15

Danmarkspremiere:

HOPPER OG MØRKETS HAMSTER
– dansk tale
2 – 3/4:
9 – 18/4:

kl. 12.45 + 15.30
kl. 12.45 + 14.15

Programmet for 19 – 27/4 kan ses på www.
kulturhusetkastrupbio.dk fra slutningen af uge
14, men vi ved, at du kan glæde dig til bl.a.
Danmarkspremiere 21/4: DE FORBANDEDE
ÅR 2

GEDEMARKEDET

For flere af Blixen Klubbens medlemmer var Kosmonauterne i Play deres
første møde med en standup-/improforestilling, men medlemmerne er også
kendt for ikke at vige tilbage for at prøve noget nyt. Og det nye blev nydt.
Privatfoto.

Årets forening fik sat
lattermusklerne på prøve
Blixen Klub Tårnby blev Årets
Forening i 2021 og fik som gave
billetter til Danmarks bedste improcomedy gruppe
Det var en oplevelse, som ændrede de
pæne damer til en flok fnisende skolepiger.
Den bedste gave er en, man ikke
vidste, man ville blive glad for og det
var det da også for mange af medlemmerne i Blixen Klubben, da de skulle i
Teater Play og opleve improteater på
nærmeste hold.
De skønne medlemmer mødte onsdag 23. februar veloplagte og spændte op til Danmarks bedste improcomedy gruppe i Teater Play.
Giverne af gaven, Tårnby Forenings
Råd, fik flere hilsener fra deltagerne,
som vi her bringer i en skøn blanding.
’Kosmonauterne leverede et forrygende, professionelt show, hvor
publikums bud blev inddraget til små
sketchs, sange og komiske indslag –

navnet Blixen blev flere gange nævnt
i løbet af forestillingen til stor begejstring og moro for medlemmerne, ikke
et øje var tørt!’
’Det blev en fantastisk dejlig aften,
med masser af grin og latter i lange
baner. Ja, flere sagde endda, at det var
meget, meget længe siden, de havde
grinet så meget!!!
’Kosmonauterne (teatergruppe) var
yderst professionelle og styrede løjerne med masser af humor og vores
dejlige klub blev på sjoveste vis inkorporeret i forestillingen til medlemmernes store begejstring.’
’ På bestyrelsens vegne’
’1000 TAK for en uforglemmelig
sjov og skæg aften.’
’Snakken gik særdeles lystigt over
drinks i pausen, og da vi - krumbøjede
af grin - vendte næsen hjemad, var det
som en flok fnisende skolepiger.
tsp

Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de udbudte
genstande, men forbeholder sig ret til at redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
TANDBERG SPOLEBÅNDOPTAGER med
20 bånd.
GRATIS. Afhentes efter aftale med på 40 38
04 50.
SOUNDMASTER med manual
og fjernbetjening. 200,- kr.
40 38 04 50

Især til foreninger. Masser af ringbind i mange
farver. Afhent gratis. Foreningskontoret. Ring gerne først 30 505 290.
Redaktionen
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Der fulgte et glas vin med præmiebuketten fra Forenings Rådet til Årets
Forening 2021. Privatfoto.

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for genstande op
til 1500 kroner, ting som bortgives eller byttes væk. Ydelser mod betaling
medtages ikke.
Nu også pladsen for PRIVATE LOPPEDMARKEDER. Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,
optages ikke.

Hvor blev de af – Robert Jensen
Fra Amager Trav og Kastrup
Boldklub til overstarter og
overdommer på Lunden,
Robert Jensen (f. 1938)
Af Henrik Berg, journalist

Den nu 84-årige Robert Jensen er født og opvokset på
Amager – nærmere bestemt
i landsbyen Maglebylille, der
blev nedlagt i 60’erne i forbindelse med en udvidelse af
Kastrup Lufthavn; men selvom travbanen lå forholdsvis
tæt på hans barndomshjem,
var det ikke noget, der interesserede hans forældre.
- Min mor og træner Gerhard Petersen var kusine og
fætter, men der var egentlig
ikke noget specielt tæt familieforhold mellem de to, så
det var faktisk min morfar, der
i sin tid ‘slæbte’ mig med til
trav på Amager første gang,
da jeg var omkring 10- 11 år
gammel, fortæller Robert.
- Det var dog mest spillet,
der interesserede ham og jeg
erindrer ikke, at vi på noget
tidspunkt var ovre i stalden
hos Gerhard Petersen, når jeg
var med morfar til trav.
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- jeg gik i børnehave med
Leif Løfgren, men mens han
ret tidligt fattede interesse
for travhestene var det i stedet fodbold, der blev den store interesse for mit vedkommende. Faktisk har jeg været

medlem af Kastrup Boldklub
siden jeg var 10 år gammel og
stoppede først som aktiv efter en operation som 70- årig.
- Jeg kan ikke huske, hvordan det startede, men Leif
Løfgren fik jo trænerlicens
1. januar 1960 og på et tidspunkt begyndte jeg at komme
hos ham i stalden på Amager
og var med i træningen. Det
gjorde jeg hver eneste lørdag
i mange år, fortæller Robert.
Selvom fodbolden havde
førsteprioritet, bevarede Robert også interessen for travsporten og i begyndelsen af
.60’erne fik han TU-licens.

Hyggebanen Amager
Robert Jensen beskriver Amager Travbane som mere ‘primitiv’ i forhold til Lunden.
- Blandt andet var staldene
jo udelukkende bygget af træ
og det var mildt sagt noget
gammelt lort de sidste mange
år. Man kan omvendt sige, at
det var meget praktisk, idet
man bare satte ild til staldene, dengang banen lukkede,
siger Robert.
- Men til gengæld var Amager-banen meget mere hyggelig, synes jeg. En sjov ting,
jeg husker, er cafeteriet, der
lå ovenpå en af staldbygningerne, hvor der var to trapper
– én til venstre til trænerne
og staldfolkene og en til højre
til hesteejerne. Sådan var det

Robert Jensen havde en særlig evne til at være med på stort
set samtlige billeder fra præmieoverrækkelserne på ’Lunden’
fra midten af 70’erne og mere end 30 år frem.
Det er blandt andet ham man ser på optagelserne fra
Taroks Derbysejr i 1976, hvor han lægger sejrsdækkenet på
‘Dannebrog på fire ben’, mens familien Laursen er omringet
af journalister og fotografer. Foto: Burt Seeger.

delt op.
- Jeg har også kørt mange
løb på ’Lunden’, men foretrak
Amager, blandt andet fordi
det var en 1200-meterbane
med et meget langt opløb –
magen til Billund.
- Helt frem til travkrigen
skiftedes Amager og ’Lunden’
til at køre løb.

Arbejdsskadet
Da han fyldte 70 i 2008 gik
Robert Jensen på pension,
selvom han egentlig gerne
ville være fortsat nogle år
endnu, men han følger stadig travsporten levende på
tv- skærmen i lejligheden i
Kastrup, hvor han sammen
med hustruen, Inger, har boet
siden 1966. Parret blev gift i
1959.
- Jeg ser som regel de fleste danske løb og er ikke altid
helt enig med dommerne på
de respektive baner, men jeg
har besluttet mig for ikke at
gå ind i de debatter, der indimellem raser på Facebook,
selvom jeg har en mening om
det, siger Robert.
- Jeg kan eksempelvis også
altid se, når der er omstart,
inden løbet bliver ringet om;
det er nok en ‘arbejdsskade’
efter så mange år i sporten.
Yderligere en artikel om
Robert jensens tid på
Charlottenlund Travbane
’Lunden’ vil følge.

Robert Jensen (2022). Foto: Henrik Berg.

Nødvedige ord for at forstå artiklen
Snoretrækker: Person, der trækker startsnorene i
forbindelse med ’snorestart’ på travbanen.
Overstarter, understarter: Har det overordnede ansvar for at
få deltagerne afsted i et travløb.
TU-licens, TU-kusk, TU-mesterskabet og TU-champion: TU =
Travsportsinteresseret Ungdom .
V6-løbene: Landsdækkende løbsserie, der eksisterede i
1984-86, som der kunne spilles på - ligesom tipning.
Handicappere: Typisk lidt ældre heste, der fordeles i løbene
ud fra deres rekord, dvs. de heste, der løber hurtigst starter
20, 40, 60, 80 eller 100 meter bagved de ’langsomste’
heste.
Autostart: Travløb der startes med startvogn (modsat
snorestart) .

Staldene på Amager Travbane. Årstal og
personer ukendt. Oplysninger og disse fakta
må gerne sendes til Tårnby Bladet.Foto:
Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4307

GOD PÅSKE

Vi ønsker både vores læsere og annoncørerer
en dejlig påske efter eget valg og lidt mindre corona.

Aner du noget om dine aner
og hvordan du finder dem?
Det behøver ikke være lige
så kompliceret som i ’Forsvundne arvinger’

At tyde håndskrifter?

FORENING
Af Hanne Præst Pedersen

På Amager har vi en forening,
der hedder Amager Slægts
Forskere. Foreningen er hjemmehørende i Tårnby kommune, hvor de fleste møder
foregår på Tårnby bibliotek.
Vi er en forening på ca. 50
medlemmer, og vi er tilknyttet
den landsdækkende forening
’Danske Slægtsforskere’.
Vi ved næsten alle, hvem
vores forældre er, men skal vi
længere tilbage, mangler vi tit
mange oplysninger. Hvem var
de, og hvor boede de? Hvad
var deres erhverv? Og hvad
skete der omkring dem, da de
levede?

Brug foreningen
og fællesskabet
Du kan få ideer og hjælp i en
hyggelig forening.
Det er i de senere år blevet
lettere at finde arkivoplysninger om anerne, fordi en masse
findes på nettet nu.

Hvor du stammer fra?
Amager SlægtsForsker
Forening kan hjælpe
dig på vej
Man kan søge i kirkebøger,
folketællinger, godsarkiverne,
ejendomsoplysninger, registrering af værnepligt og meget andet.

Vi holder medlemsmøder
første mandag i næsten hver
måned. Her hjælper vi hinanden med svære tekster, hvor
vi skal søge med mere. 4-5
gange om året har vi foredragsholdere med spændende emner inden for vores felt.
Og vi tager på udflugter med
historisk tema.

Kirkebøger var førhen skrevet
i hånden, og det er ikke altid
let at læse en håndskrift. I
1800-tallet og tidligere blev
der skrevet med ’krøllede’
bogstaver, og så bliver det bestemt ikke lettere. Derfor har
vi også en studiekreds, hvor
de medlemmer, der ønsker
det, øver sig i den såkaldte
gotiske skrift, og hvor vi tyder
egne dokumenter i fællesskab.

INFO:
Foreningen holder åbent
hus mandag 4. april kl.
19-21 på Tårnby bibliotek,
møderum 1-3, hvor alle er
velkomne.
https://slaegt.dk/
amager/?arrangementer

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218

Information Louise Pedersen,
Udviklings-konsulent
Tlf. 93 63 81 17 lfp@bridge.dk

Dennis Nielsen

mobil 28651923
www.smeden.one

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

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

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

Glarmester Helge Nymand

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

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk
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Skal der ske noget nyt i det
nye år? Så er bridge et oplagt valg. Spillet styrker din
hjerneaktivitet og udfordrer
evnen til strategisk tænkning.
Danmarks Bridgeforbund
udbyder en række onlinekurser efter nytår. Her mødes du med andre på en
digital platform, hvor en underviser fører jer igennem
bridgespillets
forskellige
facetter.
Ole Repstock fulgte et tilsvarende kursus.
- Det er rart, at jeg kan sidde hjemme i min egen stue
og blive bedre til bridge.
Deltagerne bliver præsenteret for muligheden for
at blive medlem af en fysisk
klub.

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Fax: 3252 0344

Bridgens
forunderlige
verden

Giv din hjerne et boost –
hjemme i din egen sofa

Smeden

Vind en ny bil

*

værdi kr. 104.900,- i samarbejde med Andersen & Martini -

Sæt din bolig til salg hos Estate Amager, Ørestad, Tårnby
& Kastrup inden 1. juli 2022 og deltag i lodtrækningen om en
fabriksny Kia Picanto Vision (hvid) til en værdi af kr. 104.900,-*.

Book din gratis salgsvurdering nu på
Tlf. 7010 0077 | 2300@estate.dk | 2770@estate.dk
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* Deltagelse i konkurrencen kan ikke benyttes sammen med andre kampagner eller rabatter. Evt. skattemæssige konsekvenser for vinderen er Estate Amager, Ørestad, Tårnby & Kastrup
uvedkommende. Bilen leveres forventeligt Q4 2022, men nærmere leveringsdato oplyses af Andersen & Martini. Konkurrencen gælder kun hos Estate Amager, Ørestad, Tårnby & Kastrup,
der har afholdt udgiften til indkøb af bilen og sørger for omregistrering til vinderen. Kan IKKE ombyttes til kontanter.

Estate Amager, Ørestad, Tårnby & Kastrup
Tlf. 7010 0077 | 2770@estate.dk
Amagerbrogade 34, 2300 København S
Ørestads Boulevard 61B, 2300 København S
Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup

M/estateamager

