TÅRNBY BLADET
APRIL 2

NR. 4 - APRIL 2020 • 28. ÅRGANG • WWW.TAARNBYBLADET.DK

LE ELLER GRÆDE. MÅSKE OGSÅ GRINE LIDT: Heldigvis har vi danskere
lidt overskud til at smile i denne surrealistiske tid. Det er ikke gået op for
redaktionen, hvordan lokumspapir pludselig er blevet et værdipapir. I et ældre
Anders And &Co var værdien af onkel Joakims pengetank blevet til nul i forhold

020

til jordnødder. Lidt royal dårlig karma var vores omtale af dronningens repriseoptræden af nytårstalen og så blev vi ramt af sammenlignende billeddannelser
i et ubevogtet øjeblik med bliv hjemme-udtrykket. Tegning Benny Bang Jensen.

Læs mere på flere sider i avisen.

Bagdele ved at
være papiravis
Redaktionen på Tårnby Bladet Har som ambition altid
at være korrekt, at være
hurtig, at være fyldestgørende – men det har sine
begrænsninger for en månedsavis
Af Terkel Spangsbo, redaktør

CORONAVIRUS STILLER NYE KRAV- ikke mindst til underbvisning på gymnasieniveau, heldigvis
er kreativiteten stor og mange elevers våde drømme om at blive længe i sengen kan opfyldes.
Amalie Dahl fra 1.hf på Tårnby Gymnasium forener det nyttige med det behagelige - og skriver
Læs mere på side 12
dagbog til Tårnby Bladet.

Det er i forvejen begrænset,
hvor minut-aktuel en papiravis kan være, selvom selve
proceduren, fra vi leverer det
trykklare materiale til trykkeriet og de leverer til omdelingen, indtil budene står ved dit
brevindkast, er relativ kort.
Måler man hastigheden op
mod den elektroniske verden,
der har udviklet sig om ørerne
på os, kommer vi ikke engang
i mål i 1.heat – men vi har andre fordele. Vi kan ligge på
dit sofabord lige så længe du
selv ønsker.

Behovet for at være aktuelle er vigtigt – ikke mindst i
disse Corona-dage, hvor restriktioner og forholdsregler
konstant forandrer sig.
Vores store fordel er, at vi
kan minde dig om hjemmeside-adresserne, hvor der er
livsvigtige nyheder, som hele
tiden opdateres eksempelvis
Tårnby Kommunes www.taarnby.dk
Vi bringer i denne udgave
af Tårnby bladet udvalgte
nedslag af Corona-karakter,
som vi finder nyttige eller
ligefrem opmuntrende. Kend
dem på logoet…

… og så høres vi ved om en
måned, når verden er ny.
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I disse for vort land …

Boligministeren på besøg

Boligminister Kaare Dybvad Bek har lagt vejen forbi Tårnby
Rådhus, hvor han og borgmesteren drøftede lokale udfordringer og muligheder på boligområdet, herunder de udfordringer,
Tårnby har, blandt andet på grund af planlovens bestemmelser.
Det var en lyttende og interesseret boligminister, der gæstede Tårnby for at få en status på de mange boligudviklingsprojekter, der er i kommunen lige nu. Både Kaare Dybvad
Bek og borgmesteren har visioner om flere og billige boliger
– også i hovedstadsområdet, hvor det efterhånden er en mangelvare.
- I løbet af de næste ni år regner vi med, at Tårnby får 2000
nye borgere. Så det er helt nødvendigt med endnu flere boliger lokalt. Jeg var utrolig glad for at få muligheden for at tale
om boligområdet med ministeren, som havde en rigtig god
forståelse for vores lokale udfordringer, sagde borgmester Allan S.Andersen efter mødet.

Svend Thaarup fylder 95 år

Tidligere edb-programmør i SAS, Svend Thaarup fylder fredag 3. april 95 år. Han har boet på samme
adresse Nordmarksvej 112, st.th i Kastrup
siden 1952 (68 år) .
Efter ansættelsen i SAS mellem 19521990, hvor han sluttede som edb-programmør, begyndte han at læse på studenterkursus og tog studentereksamen som 69-årig.
Gik herefter på universitetet og blev Bachelor i tysk og italiensk som 75-årig.
Sven Taarup er ivrig turnerings-bridgespiller 3-4 gange om
ugen, og med gode resultater. Det er en person, som nok er
værd at fejre, men en planlagt fest med blandt andet Pilehavekoret er dog aflyst.
RETTELSE

De fik penge alligevel

Tårnby Bladet marts 2020 bragte informationen om, at Senior Strike bowlingklub havde fået nej til deres ansøgning om
5.000 kroner i tilskud til baneleje. De havde søgt Kulturudvalget om 5.000 kroner. Oplysningen havde vi hentet i dagsordenen til udvalgets møde.
Forvaltningen havde anbefalet at nægte tilskuddet, men
det polititske udvalg sagde trods anbefalingen ja.
Det er en fejl at tolke en beslutning ud fra en dagsorden og
redaktionen kommer ikke med en bortforklaring, men accepterer fuldt ud den begmand, der er kommet til os fra en læser.
Tårnby Bladet har sine rødder i foreningslivet og kan kun
glæde os over, at der under bestemte omstændigheder fremover kan ydes tilskud til eksempelvis baneleje (og lignende) i
foreninger til voksne.
Terkel Spangsbo, redaktør

2 TÅRNBY BLADET APRIL 2020

TIL ALLE LÆSERE: Begynd med at læse side 20 !!
TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Englandsvej 290,
Postboks 34 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 509 290
BANK:
Arbejdernes Landsbank
5325 0507711
MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk
KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus
en hel del mere, så bare ring.
REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres

og layoutes af medlemmer af
Tårnby Bladforening.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo,
dj.
Redaktionssekretær Birgitte
Barkholt, Mona Gjedved, Ole
Gjedved (foto), Ninna Feldvoss,
Anne Palm Henriksen, redaktionsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og
Mogens Knoblauch 4010 2051 mail eller ring.
OPLAG: 23.500.
16.500 husstandsomdeles, resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset, Udstil-

I disse for vort land så strenge tider
brug papiret på begge sider.
Og er du særlig elegant
Bruger du også den skarpe kant.

på skærmen med en lettere kopi af nytårstalen, blot uden et ’Gud bevare Danmark’
selvom det netop er nu, der er behov for en
overjordisk hjælpende hånd.

SÅDAN DIGTEDE VI I MIN UNGDOM og det er
da en dejlig ting, at der er et og andet fra den
ældre stenalder, der kan finde sin anvendelse
igen i det 21. århundrede. Der dukker også et
andet lokumsdigt op, som ikke har noget med
Corona at gøre (og dog), men skulle mane til,
at det indvendige af skole- og andre offentlige toiletter kunne blive fri for uhumske og
ikke særlig intelligente tusch-malerier og
med kniv indskårede oder:

SOM REDAKTØR PÅ ET MÅNEDSBLAD ser jeg
frem til, at i al fald vores julenummer ikke
handler om Corona, men en helt anden tilbagevendende epidemi. Til den tid vil verden – i
al fald den vestlige flygtningefri – ligne sig
selv, uagtet at vi i disse butiksløse dage oplever, at vi faktisk overlever uden mulighed
for at producere, købe og sælge 24/7. Det
er lidt skræmmende at blive den slags kætteri bevidst. Selvfølgelig savner de fleste af
os selskab hjemme og ude, samt forårskolde
genstande på udendørs restauranter. Vi må
ikke sidde på offentlige bænke og falde i snak
med ukendte. I Tårnby må vi ikke skate på
den nye bane (ikke fordi det overhovedet vil
være aktuelt for mig, men jeg prøver faktisk
at tænke på andre, uanset hvilken kommune i
Danmark de kommer fra, eksempelvis tænker
jeg meget på kroen i Svollerup, som er truet
af oversvømmelse - jeg ved nemlig, at han
både har en whisky- og cognacskælder).

Lokumsdigter spar dit vid!
Sæt dig bare ned og skid.
MAN KAN SIGE, at henvisningsdigtet selv
gjorde det, som det frabad sig og her er der
en svag parallel til Corona-situationen. Næppe havde statsminister Mette Frederiksen
sagt, at folk IKKE skulle gå ned og hamstre, før
det netop var dét folk gjorde.
JEG HAR TIDLIGERE FORTALT, at jeg var den
privilegerede københavnerdreng, som fik lov
at tilbringe alle mine somre på bondegårde
ved Holbæk og Silkeborg. Her så jeg adskillige svin bliver kørt til slagteriet. For at få
dem til at gå frivilligt op på ladet på den store
lastbil trak vi dem baglæns ved deres i dette
øjeblik krølleløse haler. De skulle i al fald ikke
gøre det, som de ellers fik anvist, så bare gøre
det modsatte. 24 timer senere var den lækreste del af dem flæskesvær.
DA JEG VED EN TIDLIGERE LEJLIGHED har indrømmet min aversion mod begrebet ’Du skal’,
må jeg tilstå at jeg havde sympati med grisene, men også at jeg ofte oplevede det samme
– at jeg ved at nægte gjorde præcis det, som
voksenverden ønskede. ØV.
NU MANGLER DER IKKE FORMANINGER i disse
dage. Vask hænder, hold afstand, gå hjem, gå
i samme retning, læs www.coronasmitte.dk,
lyt til sundhedsstyrelsens chef eller chefen
for Seruminstituttet (hvad? Findes det endnu,
jeg troede det var solgt til KINESERNE), men
lyt ikke til dem samtidig.
DET ER OGSÅ LET AT TABE INTERESSEN, når
tre eller flere resort-ministre alle indleder
med kvarterlange svadaer om, hvor farlig en
situation vi danskere står i, advarsler som
gentages af borgmestre og politimostre med
samme ordvalg. Måske en enkelt daglig dosis ville række. Pressemøderne bliver heller ikke mere spændende, når den samlede
mediebranche gentager oplysningerne - nu
forklædt som spørgsmål. Men måske de var
faldet i søvn under de mange gentagede profetier.

TIL GENGÆLD KAN JEG FORTÆLLE, at de der
frygtelige københavnere godt kan finde ud af
at holde afstand på deres skaterbane og de
opdager ikke, hvis gutterne fra Tårnby smutter ind og finder en plads i køen i Fælledparken.
MIN HØJTSKATTEDE SPROGLÆRER havde
mange gode ord-perler og læresætninger
som ’Intet er mere hårdtslående, end et velplaceret punktum’. Det burde ministeriernes
sikkert højtlønnede (og jeg er slet ikke misundelig, bare undrende) taleskrivere lægge
sig på sinde.
BRUG JERES TILDELTE TALETID til at fortælle,
hvordan den s….. virus opfører sig, hvor længe lever den på håndtag af plastik og metal,
hvor længe lever den på aviser (meget interessant), overvintrer den som møl på tøjet i
klædeskabe, i luften? Er der andet, end den
udsolgte sprit, som er livsfarlig for den lille
bavian? Lidt mere direkte praktisk viden og
væsentlig mindre af ’I disse for vort land så
strenge tider…’
MED ØNSKET OM at holde på flest mulige af
de gode hygiejneregler, når dette er overstået. Der burde være håndsprit og lokumspapir
til adskillige epidemier mere.

I sikker afstand fra
virkeligheden
Terkel Spangsbo, redaktør

INDRØMMET, DET ER VIGTIGT og det er øjensynlig nødvendigt at jage selve dronningen
lingscenter Plyssen, oa.

Onsdag 25. marts.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er 05 maj. Onsdag 29.
april. Deadline fredag 24. april.
kl. 12
06 juni. Onsdag 27. maj. Deadline fredag 22. maj. kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 24. juni.
Deadline fredag 19. juni. kl. 12
https://ws.fk.dk/reklamation/rekla*.
08 august. Onsdag 5. aug.*
mation.jsp?kundeid=KR041Fdk
Deadline fredag 31. juli. kl. 12
... som du finder på Tårnby Bla09 september. Onsdag 26. aug.
dets hjemmeside hurtigst muligt Deadline fredag 21. aug. kl. 12
efter udeblivelse af blad. Husk at 10 oktober. Onsdag 30. sept.
opgive nøjagtig adresse.
Deadline fredag 25. sept. kl. 12
11 november. Onsdag 28. okt.
DENNE UDGAVE OMDELES
TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: FK Distribution.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst FK Distribution på
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.3016, fre 8.30-15.30 eller på dette
link

Deadline fredag 23. okt. kl. 12
12 december. Onsdag 25. nov.
Deadline fredag 20. nov. kl. 12
2021		
01 januar. Onsdag 6. jan. * Deadline onsdag 30. december 2020
kl. 12 *
02. februar. Onsdag 27. jan.
Deadline fredag 22. jan. kl. 12

GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Borgmesterord om Corona
Statusmelding fra borgmesteren
fredag 20. marts 2020
Af Allan S. Andersen, borgmester

- Så er den første uge med nedlukning
af en stor del af kommunen gået. Vi
har haft lukkede skoler og daginstitutioner, dog med mulighed for nødpasning. I det hele taget har vores drift på
alle områder været meget berørt af
situationen. Intet er som det plejer. Vi
må nok forberede os på, at det kommer til at stå på nogen tid endnu.
Til alle forældre i kommunen vil
jeg sige, at jeg ved, det er en kæmpe
udfordring for jer, der har arbejde og
samtidig skal passe på jeres mindste
og hjælpe med undervisning til jeres
større børn. Husk på, at hvis I har børn
med særlige behov, så står vi som
kommune klar til at hjælpe med nødpasning.
Vi har haft et skarpt fokus på at opretholde pleje og omsorg for vores
udsatte, svageste og ældre borgere.
Ressourcerne prioriteres løbende, så
vi kan løse de helt vitale opgaver – det
betyder også, at der er mange ikke
livsnødvendige driftsopgaver, som vi
ikke kan løse i øjeblikket, det kan fx
være rengøring.
Jeg oplever heldigvis stor forståelse
fra jer borgere. Alle er berørt af den
krise, vi er i.
Der skal lyde en stor tak til alle, der
gør deres bedste for, at vi kommer
igennem krisen på bedste vis. Tak til
medarbejdere, frivillige og borgere.

Hurtigere betalinger
Vi har valgt at give vores erhvervsliv
en hjælpende hånd i denne svære tid.
Det er blevet besluttet, at vi fremrykker betalinger til virksomheder, som
har løst opgaver eller leveret varer eller tjenesteydelser.

Det drejer sig om et beløb på ca.
45 mio. kroner, som ellers først skulle
falde senere.
Vi er også ved at undersøge, om
kommunen kan fremrykke nogle af
vores anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Det kan for eksempel være
opgaver på en skole, som først skulle
laves i juli måned, men som på grund
af nedlukningen af skolerne kan ske
allerede nu. Dermed bliver der konkrete opgaver at løse for virksomhederne nu.
Derudover bliver der i forhold til
kommunens erhvervslejemål mulighed for i de kommende to måneder
at få henstand efter en konkret vurdering.

Til de unge
Til vores unge mennesker her i Tårnby
vil jeg gerne sige, at jeg ved, at de begrænsninger, der er lagt ned over hele
vores samfund, ikke altid opleves lige
let, når man er ung.
Skoler og uddannelser er lukket
ned, men der er også restriktioner på,
hvordan vi må mødes. En stor del af
ungdomslivet handler jo om at bruge
tid med venner, til sammenkomster,
til fester og eksempelvis til sportslige
aktiviteter.
Meget af det er ikke muligt lige nu.
Jeg håber og tror på, at I alle respekterer de påbud, der er. Selvom man er
frisk og ung, så kan smitten ramme.
Det er ikke sikkert, at den er slem at få
som ung, men man kan viderebringe
smitten til svage og ældre. Så følg de
regler, der er.
Og glæd jer over, at vi har alle de
mange digitale muligheder, der gør, at
vi kan være sociale alligevel.

Følgende tilbud er tilgængelig på Kastrup Apotek fra
mandag 23. marts til og med lørdag 25. april

Multi vitamin til din aldersgruppe?
Multi-tabs kvinde, kvinde 50+, mænd og mænd 50+ er
forskellige multivitamin- og mineral kosttilskud som er
tilpasset kvinders og mænds behov for vitaminer og
mineraler i aldersgruppen før 50 år og efter 50 år.
Indholdet varierer med 13 vitaminer og 11 mineraler og
alt efter hvad behovet er for den enkelte aldersgruppe.

Du kan lige nu spare 20 % på alle 4 varianter.

NYHED vegansk D-vitamin tilskud !

Apovit D-vitamin Vegansk er et synkevenligt kosttilskud med
D-vitamin (cholecalciferol).
D-vitamin støtter immunforsvaret samt bidrager til at vedligeholde normale knogler, tænder og muskelfunktion. Apovit Dvitamin Vegansk er godkendt af Dansk Vegetarisk Forening.

Du kan lige nu spare 20% på apovit d-vitamin 10
µg og 25 µg.

Probiotika til hele husstanden?
Lactocare DAILY med zink er et kosttilskud, der indholder
et dagligt tilskud af 8 milliarder mælkesyrebakterier og 1,5
mg zink pr. kapsel.
Zink bidrager til en normal omsætning af kulhydrater,
proteiner og fedt og til et normalt syre-base-stofskifte.
Lactocare DAILY med zink er sammensat af 8 forskellige
mælkesyrebakteriestammer.
Mælkesyrebakterier findes i mange mejeriprodukter og er også naturligt forekommende i tarmsystemet, hvor de indgår i
omsætningen af næringsstoffer.
Lactocare Kids er et 2-i-1 kosttilskud
til børn fra 3 år. Det indholder et dagligt
tilskud af 5 milliarder mælkesyrebakterier
sammensat af 2 forskellige mælkesyrebakterierstammer samt vitamin C. Lactocare
Kids er tyggetabletter med smag af ananas.

Du kan lige nu spare 20% på lactocare daily 30 stk og lactocare kids 30 stk.

Husker du at få indtaget nok fisk i hverdagen?
Hvis du ikke gør det, så kan du lige nu spare 20 % på alle pikasol varianterne.
Pikasol er et kosttilskud med koncentrerede Omega-3 fedtsyrer. EPA og DHA
er de vigtigste omega-3 fedtsyrer i fiskeolie. I kosten findes de stort set kun i
fede fisk. EPA og DHA bidrager til en normal hjertefunktion. DHA bidrager til
en normal hjernefunktion og et normalt syn.

Lige nu sparer du 20 % på alle 5 varianter af Pikasol.
Normalpris 149,95 kr. nu 119,96 kr.

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret
www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Intet er som det plejer,
men det er gået godt

Genbrugsplads åben
– men kun for erhverv

taarnby.dk/corona og læse
mere under nødpasning dagtilbud og skole. Her kan man
læse om, hvem der kan få
nødpasning, og hvordan man
tilmelder sig.

Restaffald indsamles hos
husstandene som normalt,
men genbrugspladser er
lukket for private

Gode råd på telefonen
Tårnby Kommune har haft
den første uge med nødpasning og nødundervisning

skole- og SFO-område hver
dag. Også her har dygtige
medarbejdere arbejdet på at
skabe gode rammer for nødpasning og undervisning. Der
har i ugen været mulighed for
nødpasning på vores skoler
inklusiv
Tårnbygårdsskolen
og DSI. Der har ikke været
tilmeldt børn til nødpasning
på Skelgårdskolen og Skottegårdskolen.

Af Henriette Krag,
forvaltningschef for børneog kulturforvaltningen

Den første uge med nødpasning af de små og nødundervisning af skoleelever i Tårnby er gået godt, selvom intet
har været, som det plejer.
Der har været mellem otte
og 15 vuggestue- og børnehavebørn om dagen i vores nødpasning på Gl. Kirkevej. På Gl.
Kirkevej har kreative og dygtige medarbejdere arbejdet
med at skabe en god og tryg
hverdag for børnene i et godt
samarbejde med forældrene.
Der har også været 14-15
børn i nødpasning på vores

Læs www.taarnby.dk
Nødpasningen er for forældre, der arbejder med samfundskritiske funktioner eller
som arbejder i det private og
ikke kan finde anden pasning.
Herudover er nødpasningen
også for børn og familier med
særlige behov.
Forældre, der har brug for
nødpasning, kan finde mere
information på hjemmesiden

Digital test skal aflaste
Akuttelefon
En onlinetest fra Region Hovedstaden kan
hjælpe borgere med at vurdere, om de skal
ringe til Akuttelefonen 1813, egen læge eller
blive hjemme og se tiden an. 50.000 har taget
onlinetesten indenfor det første døgn.

Testen er et supplement
Testen er ikke en erstatning for den professionelle sundhedsfaglige vurdering og rådgivning, som borgerne får af personalet ved

Det har også været den første
uge med nødundervisning, og
her har lærerne lagt sig i selen for at lave undervisning på
nye måder. Noget har fungeret
godt og andet har fungeret
mindre godt for børnene og
deres forældre.
Det er ikke en nem opgave
for forældrene at arbejde
hjemme, passe børn samtidig
og skulle hjælpe med undervisningen.
Derfor er skolens lærere og
ledere også i dialog med forældrene om, hvordan det kan gøres bedre fremadrettet. Det er
jo ikke noget, vi har prøvet før.
For bedst at hjælpe forældrene i denne ekstraordinære
tid vil forældre på dagtilbudsområdet fra næste uge blive
tilbudt telefonisk vejledning
og videoer med gode råd til
børneaktiviteter fra legepatruljen.

Akuttelefonen 1813.
- Testen er et supplement til vores professionelle sundhedsfaglig vurdering og rådgivning og den er ikke en erstatning for akuthjælp. Vi er som altid klar til at hjælpe akut
syge borgere og online-testen er en ny måde
at hjælpe borgere med selv at vurdere deres
situation, siger akutberedskabets direktør
Freddy Lippert.
Testen henviser samtidig til den fælles
myndighedsside coronasmitte.dk samt Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor borgerne
kan finde de seneste anbefalinger om Corona.

,

Nu åbnes genbrugspladserne i København. De har
været åbne i Tårnby for erhvervsaffald hele tiden.
Corona spiller også ind for
affaldshåndteringen i kommunerne og det er ikke samme håndtering fra kommune
til kommune. I Tårnby vil
restaffald (husholdningsaffald) fortsat blive indsamlet
som normalt. Tømmedagene
forventes at være uændrede.
Genanvendeligt affald plast, metal, pap, papir, glas
haveaffald og storskrald vil
ikke blive indsamlet. Borgerne bedes selv at opbevare
affald, der ikke er restaffald.

Næppe var Tårnby Bladets
redaktion gået på en uges
ferie i februar før Københavns Politi tweetede…
’To russiske statsborgere på
55 og 62 år blev i går anholdt
for omfattende og organiseret cykeltyveri og groft hæleri
ved at have stjålet og videresolgt flere end 1000 cykler i
og omkring København.
Ved ransagning blev der
blandt andet fundet over en
halv million kroner i kontanter.’
Kære redaktion:
Vi anholdt to udenlandske
statsborgere i sidste uge i en

Tlf.: 30 13 55 22
Online booking
www.kastrupfodterapi.dk
Ved statsautoriserede fodterapeuter
Mariah Kruse, Kristine Stokholm, Karin Zachariasen og Camilla Dehn
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Genbrugspladsen på Kirstinehøj kører med nødberedskab og Vægtergangen
genbrugsplads lukker helt
- formentlig til og med 2.påskedag 13. april.
Genbrugspladserne
er
åbne for erhvervskunder og
håndværkere, men lukket for
private formentlig frem til
efter påske.
Affaldsteamet kan fortsat
kontaktes via mail på renovation@taarnby.dk. Grundet situationen, kan der forventes
længere svartid. I tilfælde af
akut forurening kan du mandag-onsdag 8-15.15, torsdag
9-18 og fredag 8-14.15 ringe
til 2148 5819.
På andre tidspunkter skal
du ringe til beredskabet.
Hvis du bor i Tårnby ring
3250 0700 i Dragør ring
2688 2980.
Se www.taarnby.dk
tsp

Russere har stjålet 1000 cykler

Kastrup Fodterapi

På grund af Corona har klinikken kun åbent for akutte behandlinger.
Har du smerter, betændelse eller sår, så kontakt klinikken telefonisk.
De bedste hilsner                             
Mariah Kruse
Statsautoriseret Fodterapeut
Kastrup Fodterapi

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

Genbrugspladser

sag, som måske kunne være
relevant for Tårnbybladet.
De to russere blev anholdt i
torsdags og er sigtet for omfattende og organiseret cykeltyveri og groft hæleri ved
at have stjålet og videresolgt
mere end 1.000 cykler i og
omkring København.
Vores efterforskere har i
sagen foretaget en ransagning på en adresse på Amager,
hvor de blandt andet fandt
over en halv million kroner i
kontanter.
De to personer blev fremstillet i dommervagten i
sidste uge og blev begge varetægtsfængslet i 18 dage.
Sagen blev behandlet for
lukkede døre og det er derfor begrænset, hvad vi har af
yderligere oplysninger.
Venligst
Anna Gottschalck,
Kommunikationskonsulent
OBS: og vi nåede ikke at spørge før Coronaen kom over os!

Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 6. juni 020
kl. 1000-2300

X

Kryds i
kalenderen!

Frontlinje-rapport fra sygehuset
Sabina Abieva er sygeplejerske og giver detaljer om
opgaven i sundhedsvæsenet
Af sabina Abieva

Jeg møder trofast op på min
vagt, iklæder mig mit udstyr
og tager imod
Her er jeg i gang med at gøre
mig klar til at modtage en mulig COVID19-patient (foto 1).
Patienten, som er på vej med
ambulancen, er dårlig. Vedkommende er fysisk svækket,
kan ikke få luft og har feber.

Patienten har brug for hjælp.
Det er det, mine kollegaer
og jeg er her for. Vi er her for
at vurdere situationen og for
at igangsætte relevant behandling hurtigst muligt.
For nogle lyder det måske
ikke af meget. ’Er det ikke det,
du får løn for?’ Sådan nogle
kommentarer ser jeg tit på
nettet. Og jo, det gør jeg - og
så ikke alligevel.
Jeg får ikke løn for at risikere mit eget, mine venners
eller min families helbred.
Det er der ingen penge i verden, som kan opveje, dem kan
man sgu alligevel ikke tage
med i graven. Jeg gør det for
at hjælpe.
Det man ikke tænker over
er, at den patient, som er på
vej ind til mig, kan være din
farfar, mor, bror, kusine, en
kær ven...
Eller dig selv.

Tyveri af værnemidler
Det næste, der sker efter at
have modtaget patienten, er,
at jeg tager mit udstyr af og
udfører omhyggelig håndhy-

Der mangler sprit og
masker, fordi folk bryder
ind på hospitaler og stjæler.
Privatfoto.

giejne.
But wait... Der mangler
sprit. Der mangler sprit og
masker, fordi folk bryder ind
på hospitaler, med deres migmig-mig-mentalitet og stjæler.
Inden Corona for alvor har
fået fat i de danske patienter,
mangler der allerede værnemidler. De bliver stjålet, solgt
på nettet og købt af mennesker, som ikke har behov for
dem - hvis de bare gider at
følge statsministerens opfordring om at blive hjemme!
Forestil dig situationen. Vi
er løbet tør for alt, hvad der
hedder masker, sprit og overtrækskitler. Det vil ikke forhindre sundhedsfaglige i at skulle ind og tage imod patienter
alligevel. De fleste af os ville
blive syge.
Men inden vi når at udvise
vores symptomer, så har vi
altså nået at tage imod 100
andre patienter...
Det her er alvorligt. Tag det
seriøst. Lad vær med at stjæle
midler, som måske skal bruges på at hjælpe dig en dag.
Lad vær med at købe midlerne af folk, som sælger sort på
nettet.
Lad være med at støtte op
om den nederdrægtige opførsel!

Her er jeg i gang med at
gøre mig klar til at modtage
en mulig COVID19-patient.
Privatfoto.

Bliv hjemme og hjælp os
med at hjælpe jer! #micdrop
#covid_19

Linda K Hjemmeservice
”Brug fritiden på noget godt
få gjort rent imens du er på job”
Ring for uforpligtende tilbud så vi sammen
kan finde ud af hvad der virker for dig.
Kontakt os på Tlf.: 60 85 29 56 eller
mail på:
linda.khjemmeservice@gmail.com
De reneste hilsner

Dine computer-problemer løses nemt, hurtigt og
sikkert af lokalt firma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi hjælper med Windows problemer.
Internet-forbindelse.
Trådløst netværk.
IT-sikkerhed.
Reparation af IT-udstyr.
Installation af software.
Klargøring og opsætning.
Mobiltelefoner/iPad.
Printere.
Rådgivning og lignende.

Salg af computere, software og antivirus.
Intet kørselsgebyr på Amager.
Telefon: 53 30 00 04

E-mailadresse:
post@supportkonsulenterne.dk
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Linda Klintholt

Computer Support hjemme hos dig

Måltids-hjælp til Hus Forbi-sælgere
Hus Forbi iværksætter millionindsats for hjemløse og socialt udsatte
med hjælp fra Salling Group

Corona-virussen rammer hjemløse og
Hus Forbi-sælgere hårdt. Ligesom alle
andre danskere skal de holde afstand
til andre mennesker for at minimere
smittefaren. Men det gør det svært
at sælge avisen Hus Forbi og dermed
opretholde en indtægt, der kan sikre
daglige måltider. Det får nu foreningen Hus Forbi til at iværksætte en
landsdækkende indsats, der skal hjælpe de hjemløse. Første initiativ er en
madordning, der skal hjælpe hjemløse
med at få et måltid mad.
Det sker i samarbejde mellem Hus
Forbi og føtex, Bilka og Netto, der alle
er en del af Salling Group. Donationer fra private danskere til Hus Forbi
udgør sammen med en tilsvarende
donation fra Salling Group en halv
million kroner, der skal blive til mere
end 6.500 gavekort på en værdi af 75
kroner, der bliver doneret til hjemløse
og Hus Forbi-sælgere landet over, så
de får mulighed for et måltid mad i
Salling Groups butikker.
- Vi har opfordret vores sælgere til
at holde sig væk fra gaden, da de er
ekstra udsatte i disse tider. Derfor er

vi glade for, at vi sammen med Salling
Group kan sætte et markant madinitiativ i søen og give vores sælgere en
håndsrækning, siger sekretariatsleder
i Hus Forbi, Rasmus Wexøe Kristensen.
De mange gavekort sendes ud til
Hus Forbi’s distributører, som blandt
andet er væresteder og herberger
rundt om i hele Danmark.

En tæt relation til de hjemløse
Hus Forbi-aviserne sælges foran mange af Salling Groups butikker, som
rigtig mange af sælgerne har gode relationer til. Den tætte relation gør det
naturligt for Salling Group at støtte op
om initiativet:
- Vi sætter stor pris på den tætte
relation og det gode samarbejde
med alle Hus Forbi-sælgerne, der står
foran mange af vores føtex-, Bilka- og
Netto-butikker. Vi ved, at de hjemløse
er særligt udsatte, og situationen er
ekstraordinært svær for dem. Derfor
er det helt naturligt for os at hjælpe,
fortæller Per Bank, direktør i Salling
Group.

Landsdækkende indsamling
Uddelingen af gavekort er ikke det
eneste initiativ, som Hus Forbi har
igangsat. Foreningen har netop lanceret en landsdækkende indsamling,
så danskerne også kan være med til at
hjælpe hjemløse. Foreningen opfor-

FAKTA:
• Hus Forbi kom på gaden for første gang i 1996
• Anledningen til starten på Hus Forbi var FN’s internationale fattigdomsår, og
at København var europæisk kulturby ’96.
• Hus Forbi har cirka 3000 registrerede sælgere i landet.
• Seneste hjemløsetælling viste, at mere end 6400 danskere er hjemløse.

Sådan kan du donere penge til hjemløse og socialt udsatte i Danmark:
• Mobile Pay: 99 65 55
• Bankoverførsel: 9541 10155088

drer nu danskerne til at donere penge
på Mobile Pay 99 65 55 eller kontonummer 9541 10155088.
- Med en indsamlingsstøtte vil Hus
Forbi i denne uge lancere flere akutte
hjælpeløsninger. Ingen kender til situationens varighed, så vi rækker nu
hånden ud til danskerne og beder
dem om at hjælpe efter bedste evne,
fortæller Rasmus Wexøe Kristensen
fra Hus Forbi.
Selvom de fleste sælgere er blevet frarådet at risikere helbredet ved
at sælge aviser på gader og stræder,
vil der fortsat være nogle Hus Forbisælgere, som vælger at gå på gaden

og sælge aviser. Møder man en sælger,
håber Hus Forbi, at alle forsat vil købe
en avis.
- Hjemløse er jo ikke mere smitsomme end andre, men det er selvfølgeligt vigtigt at tage alle de forholdsregler, som myndigheder helt
overordnet råder os og samfundet i
sin helhed til at tage, uddyber Rasmus
Wexøe Kristensen.
• føtex, Bilka og Netto donerer
samlet DKK 250.000 til hjemløse og
socialt udsatte i form af gavekort, de
kan købe sig et måltid mad med. Det
samme gør Hus Forbi.

Vil du sælge vores annoncer?
Vi har en ‘begynder-portefølje’ til dig
Grundet dødsfald søger vi en ny annoncekonsulent med
tiltrædelse snarest. Det er ikke et fuldtidsjob, men du
bestemmer (næsten) selv din løn
Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør om mulighederne
Vi er 15 personer, som på frivillig basis deltager i de praktiske opgaver. Nogen
er her mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin. Som annoncekonsulent får du denne gode platform til at sælge
annoncer og tjene din løn på.
Dine opgaver bliver:
- du skal have kontakten med kunderne, fortrinsvis i nærområdet Tårnby
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- du skal (med den erfarne redaktør i ryggen) rådgive kunderne om den
fornuftige annoncering
- du skal vejlede dem med layout - redaktionens grafikere udformer
annoncerne (mange af kunderne klarer det grafiske selv
- bladets bogholderi sørger for det økonomiske mellemværende med kunden
Du overtager en eksisterende kundekreds, som du selv kan udvide efter den
tid, du vil ofre på opgaven. Du lønnes på provision.
Der er mange detaljer i opgaven. Dem taler vi om, og vi hjælper dig igang,
hvis du er ny på en sælgeropgave.

Se www.taarnbybladet.dk

Tårnby Bladet er i gang med sin 26. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening. Bladet kan husstandsomdeles i Tårnby kommune og lægges i stort oplag ca. 30 steder i kommunen
samt Kbh. S. og Dragør.
Tårnby Bladet er et gemmeblad og vi vil fortsat gerne være det magasin, som
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i Tårnby Kommune. Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper
vægtes meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver
klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne.
Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og...
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og
andre skæve påfund.
Kontakt redaktør Terkel Spangsbo påTårnby Bladets redaktion. Ring dagligt på 32 509
290 mellem kl. 9 og 12 eller ring direkte på 40 38 04 50.
Du kan også skrive til Tårnby
bladforening, Postboks 34,
Englandsvej 290, 2770 Kastrup eller selv komme op
med en ansøgning.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

MENS VI
VENTER

Vi ved det godt – ingen
tænker på at bestille
ferie lige nu.
Vi dedikerer ventetiden
til ferieinspiration med
ankomster fremme i tiden
– når verden
åbner igen.

Vinferie ved Mosel
Hotel Alte Dorfschänke HHH i Kinderbeuern, Sydtyskland
Mosel slynger sig gennem et af de smukkeste flodlandskaber i verden, hvor borgruiner
på ensomme bjergtoppe troner over frodige vinterrasser og sejlbåde på evig fart langs
flodens blå bånd. Mellem Trier og Koblenz flyder Mosel bugtende gennem den ene traditionsrige vinby efter den anden. Og her, i en dalsænkning oppe i højderne, ligger det
hyggelige og familieejede Hotel Alte Dorfschänke i den lille middelalderby Kinderbeuern
omgivet af de bløde, grønne bjerge. Herfra er der blot 4 km ned til den lille vinby Ürzig,
der ligger omgivet af vinterrasser ved bredden af Mosel.

Celle & Lüneburger Heide
Tryp Hotel Celle HHH i Tyskland
Celle er indbegrebet af middelalderromantik
med smukke facader, brostensgyder og ølstuer
– og i området Lüneburger Heide finder I mere
end 700 km afmærkede vandre- og cykelstier,
som leder jer ud i det enestående landskab.
Valgfri ankomst frem til 18.12.2020.

•
•
•
•

Din specialpris

1.399,-

Normalpris 1.549,3 overnatninger
Også 2, 4 og 5 nætter
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag/buffet
1 x entre inkl. rundvisning
på slottet i Celle m.m.

Ankomst søndage 24.5.-27.9.2020.

Hytteferie i ærkesvensk naturidyl

1.399,-

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 3 x 2-retters middag
/buffet

Normalpris 1.699,-

2 nætter 799,3 nætter 1.099,-

Valfri ankomst frem til 16.12.2020.

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters middag
Velkomstdrink
En vinsmagning eller en flaske vin pr. værelse

1.899,-

Din specialpris

Normalpris 2.199,-

Ankomst søndag 3.5.-18.10.2020.

Miniferie i Mols Bjerge

Din specialpris

799,-

Hotel Fuglsøcentret
• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
Normalpris 949,SOMMER: 3, 4 og 5 nætter
• 2 x 2-retters middag/buffet
• Fri adgang til sportshaller og boldbaner m.m.
Hotel Fuglsøcentret ligger midt i Mols Bjerge, kun 1 kilometer fra Fuglsø
Strand og med imponerende udsigt over området.
Ankomst torsdag og fredag frem til 26.6. og 1.9.-11.12.2020.

Miniferie i Hamburg

Best Western Premier Alsterkrug Hotel HHHH

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 3-dages transportpas til bus, sporvogn,
U-bahn og transportbåde på Elben

Din specialpris

1.249,-

Normalpris 1.399,-

3 nætter 1.649,-

I får hjemme 7 km fra centrum af den populære storby, der på én gang
emmer af shopping og caféliv, havnehygge og tilbagelænethed.
Ankomst torsdag, fredag og lørdag frem til 20.6. og 27.8.-19.12.2020.

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

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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DalaWärdshus Hantverksbyn i Rättvik
En meteorit, der slog ned i Dalarna for 365
millioner år siden, skabte det smukke landskab, der pryder egnen i dag. Det tydeligste
levn er den store, funklende sø Siljan , der ligger centralt i området, og som også kommer
til at være midtpunktet for jeres ferie i den
storslåede svenske natur.

Din specialpris

•
•
•
•
•

Gør nu, hvad der bliver sagt...
Det er sådan den nye
skaterbane skal se ud indtil
videre. Tom. Nu skærper
politiet opmærksomheden.
Foto Mirja Kilpanen, Amager
Fotoklub.

- det bliver dyrt (og er
dumt) ikke at gøre det
I sidste uge så politiet flere
eksempler på borgere, der
ikke tager situationen med
corona-udbruddet alvorligt
nok, men som færdedes de
samme steder og ikke holdt
den nødvendige afstand til
hinanden.
Flere borgere overholdt
ikke reglerne i den nye skaterpark, selvom den er delvist afspærret. På Facebookgrupper, kunne man se, at det
også er noget, der optager
flere borgere i området. Da
nærpolitiet var forbi fredag

lerne (se evt. link til video fra
pressemødet på Københavns
Politis Twitter-profil).
Om det er det, der har virket, er ikke til at sige, men
da nærpolitiet var forbi skaterparken i Tårnby lørdag og
søndag, var der ingen borgere, som overtrådte reglerne.
Nærpolitiet fortsætter med at
have et ekstra øje på skaterparken.
- Vi har desværre set flere
eksempler på borgere, der
ikke tager situationen alvorligt nok, som færdes de
samme steder og ikke holder
den nødvendige afstand til
hinanden. Det øger smittespredningen af coronavirus
og det skal stoppes. Derfor er
det helt afgørende, at vi alle
tager et ansvar her og tænker
os godt om, sagde politidirektør Anne Tønnes.
- Vi har indtil videre brugt
dialog og vejledning, men vi
er også klar til at håndhæve
reglerne mere håndfast i den
kommende tid ved at udskrive bøder, hvis det skulle blive
nødvendigt.

måtte de rette henvendelse
til tre unge (som det hedder
på politisprog), som var kravlet under afspærringen.
- Vi havde en god dialog
med dem og de var forstående over for de nye regler,
så der var ingen sure miner,
da de forlod stedet, siger leder af nærpolitiet på Amager,
Mikkel Christiansen.

Politidirektør Anne Tønnes’
budskaber fra weekenden
Siden fredag har politidirektør Anne Tønnes og overborgmester i København Frank
Jensen holdt et pressemøde,
hvor de har indskærpet reg-

Du kan læse mere om reglerne for, hvordan man skal
gebærde sig i det offentlige rum her: https://politi.dk/
coronavirus-i-danmark/seneste-tiltag-mod-spredning-afcoronavirus-covid-19

Er det tid til, at din
teenager tjener sine
egne penge?
Str. 48

Str. 40

Str. 38

Str. 39

Str. 36

Str. 37

Når deres fødder vokser
- vokser forbruget også
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Vi søger omdelere i jeres nærområde.
Har du en teenager i alderen 13-17 år, som er klar til
at tage ansvar og tjene sine egne penge? Reklamer
leveres pakkede hos jer, og der er mulighed for
omdeling 1-2 gange om ugen. Din teenager
bestemmer selv, hvornår reklamer og aviser
omdeles på dagen – inden for deadline.
Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu

Se www.taarnbybladet.dk

Kongressal med 200 værelser
ovenpå i lufthavnen
Nordeuropas største
lufthavns-kongrescenter på
2500 kvadratmeter på vej
Otte meter til loftet, ingen
søjler og vægten fra 12 etager med 200 hotelværelser
ovenpå. Det umulige blev
muligt med Give Steel’s speciallavede stålkonstruktioner
til The Hangar, Nordeuropas
største kongrescenter, bygget i direkte forbindelse med
en lufthavn.
- Det var en lidt usædvanlig forespørgsel men jo ikke
den første komplekse stålkonstruktion, vi har lavet.
Løsningen blev tre specialfremstillede stålgitre, der

hver især vejer 65 ton og er
30 meter lange, fortæller
Torben Larsen, direktør i Give
Steel.

Bropassage en udfordring
Den ellers velplanlagte tur
over Storebælt var truet
grundet lukning af broen
som led i vedligehold. Efter
et utal af opkald og en appel til standardprocedure for
tung transport blev det løst i
sidste øjeblik, og transporten
kunne fortsætte.
Det sidste gitter ankom til
planlagt tid og kom på plads
uden forsinkelse.
spanger

AMAGERTEATRET
.... orienterer

UDSA

T

AMAGERTEATRET ‘s forestillinger

Vi glæder os til at se jer til maj og til næste sæson.

Det’ lunt i nat den 23., 24. og 25. marts er aflyst på grund
af Corona virus.

Efter omstændighederne kan vi ikke hjælpe
med at bytte dage, hvis I ikke kan deltage på
jeres ugedag.

Da der er tale om Force Majeure, ydes der ikke økonomisk kompensation til abonnenter og andre, der har købt
billetter i løssalg.
Imidlertid tilbyder Amagerteatret, at alle kan se
forestillingen den 18., 19. og 20. maj 2020, kl. 19.30, på
samme ugedag, som der er købt billetter til.
Det betyder følgende:
- billetter til mandag 23. marts kan anvendes
mandag den 18. maj kl. 19.30
- billetter til tirsdag 24. marts kan anvendes
tirsdag 19. maj kl. 19.30
- billetter til onsdag 25. marts kan anvendes
onsdag 20. maj kl. 19.30

De bedste hilsner
Helle Myhre, formand

Næste sæson
Abonnement og billetter til kommende sæson sættes til
salg senere. Følg med på hjemmesiden, som vi vil
opdatere efterhånden som situationen og verden bliver
mere normal.
Se dog allerede nu, hvad du kan glæde dig selv og andre
med til den kommende sæson

Hurra
De tre Musketerer. Figaros og Den
Ny Operas udgave af “De tre Musketerer” tilsat hits fra
opera, operette og musical og krydres med komik.
22. - 23. og 24. februar 2021

årets brag af et juleshow med masser af
julestjerner, pebernødder og jødekager.
Med ny viden om ’Herbergets evangelium.
Med Farshad Kholghi og Lukas Birch
23., 24. og 25. november 2020

26. - 27. og 28. oktober 2020

Blinkende Lygter.

En ny dansk
folkekomedie af Vivian Nielsen – baseret på Anders
Thomas Jensens film.
15. - 16. og 17. marts 2021
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Hvid Jul - med brune nuancer er

Jacob Morilds 20-års Jubilæumscabaret. Skal man grine eller græde
over Verdens tilstand… Jacob Morild
vælger det første!

En munter mand er gået bort
Byen blev lidt mere grå, da Mogens
Knoblauch døde 67 år gammel midt
i marts
Mogens Knoblauch er blevet kaldt
stædig, vedholdende, irriterende på
den gode måde, talende mere end lyttende, aldrig sur og vred, munter og
selv kaldte han sig ’en mand af få ord,
men jeg bruger dem bare ret meget’,
alt sammen egenskaber som passede
perfekt til opgaven som annoncekonsulent for Tårnby Bladet.
En ting var, at hans indsats gav Tårnby Bladet det nødvendige økonomiske
grundlag for sin eksistens, men han
gav også bladet en god kontaktflade,
som næsten fik karakter af et udvidet
familieskab, hvilket kom tydeligt til
udtryk, da vi gav kunderne den triste
besked.
Mit personlige kendskab til Mogens
begyndte for mange år siden, da han
var sekretær for Tårnby Forenings
Råd/Foreningernes Fælleskontor. Det
var i Mogens’ tid, fællesskabet udviklede de meget populære Foreningsleder Weekender, hvor foreningsledere
og trænere tilbragte to weekend-dage
sammen og hentede inspiration og viden til opgaverne/arbejdet i Tårnbys
mange idrætsforeninger og anden forenings- og klubvirksomhed. Han forstod behovet for, at den tørre visdom
bedst gled ned ved at kombinere programmet med ’lidt sukker på skeen’.

Hans praktiske sans var uvurderlig
for de omfattende arrangementer, der
indbefattede aftaler med busselskab,
kursussted, foredragsholdere og underholdere og alle de løse småting,
som tilsammen gjorde Foreningsleder
weekenderne legendariske og stadig
efterspurgte.
Han var også primus motor i organisering af den lokale gennemførelse af
de store landsindsamlinger for Røde
Kors og Dansk Flygtningehjælp.
Vores samarbejde stoppede efter
en omgang af gemytternes uoverensstemmelser, men stoppet medførte
dog ikke større skår, end at Mogens
var parat til at træde til igen, da Tårnby Bladet havde akut brug for en person til at tage sig af annoncesalget på
Tårnby Bladet.
Mogens’ mere muntre og sociale
side satte også sit præg på organisationen Tårnby Bladet, når vi med alt for
lange mellemrum mødtes til faglige
eller bare sociale udflugter og højtidsbestemte sammenkomster.
Måske vil vi kunne fremmane hans
tilstedeværelse, for som han selv sagde ’Jeg er en mand af få ord, jeg bruger
dem bare ret ofte’. Vi burde have lært
dem udenad – så det gør vi så, når det
nu skulle være sådan.
Mogens var i gang med nogle operationer ’indsættelser af stents’ og
havde været hjemme et par dage efter

den seneste undersøgelse, da han sov
ind efter en sen nattetimes tv-kigning.
Han kunne have afsluttet sin jordiske
tilværelse med et ’Jeg undgik da al det
corona-halløj’.
Terkel Spangsbo, redaktør på Tårnby
Bladet og formand for Tårnby
Forenings Råd.

Mogens Knoblauch ved et socialt
arrangement på Tårnby Bladet
december 2017. (Ved siden
af sekretær på foreningernes
Fælleskontor, Michael Pedersen.)
Foto: Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub.

Mogens efterlader sig hustru, to
sønner og 3 meget snart 4 børnebørn.

FDF’ernes idérige markedsmand er faldet bort
Mogens Knoblauch er død kun 67 år
gammel
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Efter at have været primus motor på
Korsvejsmarked samtlige 28. gange,
og i øvrigt i fuld gang med planlægningen af det 29. marked, forlod Mogens Knoblauch pludselig og meget
uventet denne verden for et par uger
siden.
Efter at have hygget med familien
og set Melodi Grand Prix sov han stille
ind natten til søndag 8. marts.
Mogens var kendt vidt omkring,
fordi han engagerede sig i mange ting.
Han var aktiv i boligområdet Skyttehøj, hvor han boede, han solgte annoncer for Tårnby Bladet og så var han
om noget en markedsmand for FDF

Korsvejen.
I de gode gamle dage var han fast
inventar på det nu hedengangne Ullerup Marked. Både det, som de fem
Ullerup familier startede og også det,
som foreningerne stod for i de sidste
år. Det gav ham blod på tanden til at
lave et lokalt marked bag Korsvejskirken sammen med FDF Korsvejen, som
holdt til der. Han havde gode kontakter og ikke mindst masser af ideer til
hvad der skulle til for at skabe et godt
marked. Og det blev en succes fra
start, hvor man i 1992 lagde ud med
65 kræmmerstader. I dag har man sat
et max på de 300 stader, man har kørt
med, siden man rykkede fra Korsvejskirken til Gemmas Alle, der hvor det
ligger i dag.

Mogens var manden bag markedsavisen som i starten blev omdelt af
FDF’erne selv til beboerne rundt om
kirken, og senere blev forvandlet til
et tillæg til Tårnby Bladet på 32 sider,
som blev husstandsomdelt i hele kommunen!
Han fik også ideen til et børnekræmmermarked på Korsvejsmarked.
Her kan børnene få deres eget stade,
og sælge deres eget aflagte legetøj –
og måske bruge pengene, de tjener,
til købe noget andet. Og så koster det
naturligvis ikke noget for børnene.
Som om det ikke var nok, så var han
også manden, der var med til at starte
nok et marked op i samarbejde med
Skottegårdens Butikscenter, hvor man
lavede et høstmarked, som fortsat den
dag i dag afvikles en lørdag i september. Knap så stort, men rigtig lokalt og
rigtig hyggeligt.
På den måde har Mogens været
med til at sikre FDF Korsvejen en sund
økonomi gennem mange år med det
resultat, at de kan tilbyde børnene i
kredsen en masse gode og sunde aktiviteter. Og ikke mindst fik råd til at
bygge det flotte kredshus, de har i

dag.
Han efterlader sig en kone, to voksne drenge og tre børnebørn og en
fjerde på vej.
Og så efterlader han sig heldigvis et
sundt og (næsten) færdig tilrettelagt
marked, således at det helt i hans ånd
kan fortsætte mange år endnu. Det
kan kun en coronavirus sætte en stopper for…
I skrivende stund må vi håbe, at der
falder ro på igen inden vi når lørdag 6.
juni, hvor marked nr. 29 løber af stablen.
Michael Pedersen, FDF Korsvejen.

Korsvejsmarked
Lørdag
2
d. 6. juni 020
kl. 1000-2300

Mogens foran et af teltene ved
et tidligere Korsvejsmarked det marked, der om noget har
fået sit omfang og sin form på
grund af ham. Arkivfoto.

X

Kryds i
kalenderen!

Pylonerne sparer på energien

Life & Stress Coach Kastrup v/Helle Bodal Themsen

SKAB ET MERE
HARMONISK OG STRESSFRIT LIV
Stresscoaching samt forebyggelse:
Et klassisk Stress-Coaching forløb hos mig varer ca. 8-10 uger
og indeholder op til 7 sessioner a 1,5 time. Prisen er inkl. bogen
”Mindre stress mere overskud” samt telefonisk støtte ml. sessionerne. Pris kr. 3.800.
Øresundsbron får ny pylonbelysning
– slukkes midlertidigt under skiftet
Øresundsbrons 203,5 meter høje pyloner har været belyste i næsten 20
år. Men fra og med 17. marts slukkes
lamperne midlertidigt, da pylonbelysningen skal udskiftes for at blive mere
energibesparende.
Højbroen bliver betydeligt mørkere
end normalt, indtil den nye belysning
bliver tændt om nogle måneder.
– Vores nuværende pylonbelysning
har oplyst broen i mange år, men det
er tid til at investere i ny belysning, så
vi også kan lyse broen op fremover.
Ved at skifte lyset får vi en væsentlig
mere energieffektiv belysning, siger
Bengt Hergart, anlægsdirektør ved
Øresundsbro Konsortiet.

Advarsel til søens folk
Året rundt er lyset på pylonerne tændt
– og det vil det også være efter skiftet,

men fremover vil der være brug for
væsentligt mindre energi. Øresundsbro Konsortiet regner med, at skiftet
vil mindske energiforbruget med op
til 80 procent sammenlignet med den
nuværende belysning.
Demonteringen af de
 eksisterende
armaturer er nu begyndt, men pylonerne vil ikke være helt slukkede.
Arkitektbelysningen bliver slukket,
mens sikkerhedskritisk belysning for
sø- og luftfart fortsat kommer til at
være tændt. Advarselslysene på pylonerne vil også fortsætte med at blinke
som normalt for flytrafikkens skyld.
– Vejlyset er selvfølgelig tændt, som
det plejer for dem, der kører på vejen,
men ved aftenstid bliver det en anden
æstetisk oplevelse, da pylonbelysningen er slukket. Vi tænder ikke for den
nye belysning, før alt er færdigt om et
par måneder, siger Bengt Hergart.
Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Kastrup Apotek tilbyder nu:

Apotek TO GO forudsætter bestilling & betaling via www.dinapoteker.
dk – Se apotekets hjemmeside www.

Life Coaching hjælper dig med at blive bevidst om at anvende
de bedste ressourcer i dig, så du opnår ro, balance, glæde og
overskud. Vi vil blandt andet arbejde med:
`

Sparring/coaching ift. livsudfordringer

`

Optimisme vs. pessimisme

`

At fokusere på det positive der skaber trivsel,
så du kan præstere bedre i din dagligdag.

`

Selvindsigt og selvrealisering
– mod og styrke til at gå egne veje.

`

Angst, mere selvværd/bedre selvtillid.

Kontakt mig i dag for en gratis og uforpligtende samtale
priser for Coaching/Positiv Psykologi vejledning
kan ses på hjemmesiden.

Mobil 4220 4444 eller www.stresscoachkastrup.dk

Apotek TO GO
Apotek TO GO er en nye service, der
imødekommer et aktuelt behov, for
hurtig og effektiv ekspedition af medicin og apoteksvarer – med levering
ud af apotekets dør, eksempelvis til
kunder i bil parkeret ved apoteket eller kunder, der ikke ønske at gå ind på
apoteket.
Den nye service er et tiltag, der skal
medvirke til at reducere kundernes tid
på apoteket – set i lyset af den nuværende situation med corona-virus.

Life Coaching/Positiv Psykologi vejledning:

kastrupapotek.dk for en nærmere beskrivelse.
Vi håber at borgeren i Kastrup, vil
tage godt imod den nye service.
- hilsen,
Personalet på Kastrup Apotek

Tårnby Bladet udsætter
generalforsamling

.... skullle ifølge foreningens vedtægter have afholdt
generalforsamling inden slutningen af marts
Det kan selv sagt ikke lade sig gøre. Medlemmerne vil blive orienteret
via mail og annoncering i kommende udgaver af Tårnby Bladet
Venligst bestyrelsen ved formand Erik Nielsen

Se www.taarnbybladet.dk
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Foreningen bag Tårnby bladet
Tårnby Bladforening

Ny undervisningsvirkelighed

TG’s lærere sidder i
hjemlige celler
Frontlinje-rapport fra Tårnby Gymnasium. Elever på musik-linjen synger sammen med computerne
Af Kathrine Aggebo, gymnasielærer

Landets
undervisningsinstitutioner
er lukkede, men vi er tilstede via nettet. Vi sidder hver især i vores ’celle’
derhjemme. Vi er de heldige, for vi
har noget at lave – en vigtig mission
overfor eleverne om at give, få og udveksle viden, ræsonnere, diskutere og
argumentere forskellige forhold.
I gymnasiet er vi vant til, at det er i
det fysiske rum, undervisningen, foregår. Som variation har det da hændt, at
vi har bevæget os ud på digitale platforme, mest med beskeder, opgaver
o.lign., og det har fungeret. Men nu
står vi i den situation, at det hele skal
foregå på nettet.
Tirsdag formiddag havde jeg 3gmusikholdet. De har musik på det
højeste niveau A. Under normale omstændigheder ville vi starte med at
samles omkring flyglet og synge en
sang. Det kunne være en forårssang
som ’Den grønne søde vår’. Det kan vi
ikke nu.

På samme måde med fællessang,
som vi på Tårnby Gymnasium synger
ved de månedlige morgensamlinger.
Sådan én har vi i næste uge, hvor hver
især skal synge ved hver sin skærm.
Det bliver en syret oplevelse, men
mon ikke, det kan skabe lidt fællesskab?
Tilbage til musiktimen, hvor vi mødtes på ’Teams’, en platform, hvor man
kan have videomøde, chatte og oploade opgaver, som de skal arbejde med
i timen. Vi lærer det, mens vi bruger
det. Der har været mange udfordringer udover, at nogle elever ikke kunne
komme på, netforbindelser var dårlige, der var dårlig synkronisering og
billeder frøs.
Men det var også lidt hyggeligt, for
det var dejligt at se hinanden. Rie sad
med pude i ryggen og en kop the og
jeg sad mageligt på min kontorstol
med alt inden for rækkevidde. Eleverne meldte sig på chatten, så jeg kunne
se, at vi var samlet. Enkelte elever
manglede, og jeg spurgte, om andre
vidste noget. Vi håber jo ikke, at der er
nogen, der bliver syge.

Amalies Coronaskoledag
Amalie Dahl går i 1hf på
Tårnby Gymnasium og HF,
sidder i elevrådet, som holder møder – virtuelt vel at
mærke
Af Amalie Dahl
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Der er nu gået en uge siden
Tårnby Gymnasium & HF lukkede den fysiske skole pga.
corona-epidemien for at opstå som virtuel skole.
- Det er fedt, at vi har fået

skolen til at fungere, det sætter vi pris på, siger Amalie.
En ’almindelig’ skoledag
starter med at sove en halv
time mere end normalt, spise
morgenmad og gøre sig klar
og kl. 8 sidde klar foran skærmen. Jeg har haft kemi, hvor vi
skulle have lavet forsøg.
I stedet for sendte læreren
nogle billeder af et forsøg
og fremgangsmåden. Det var

Midt i vores sundhedskrise har undervisningsforlag og undervisningsplatforme stillet deres materiale gratis til rådighed og tak for det. Så vi har
travlt med at researche efter passende
materiale.
Platformen ’Restudy’ har for nyligt
lagt små youtubefilm op, som gennemgår faget skriftlig musik’s forskellige delprøver. I mandags så de filmen
om musikalsk analyse på 12 minutter
og tirsdag formiddag skulle de selv
lave en analyse. De kunne så chatte
med mig undervejs, eller vi kunne
have videomøde.
Det sværeste som lærer tror jeg er,
at der ikke er den samme dynamik,
som der er i et klasseværelse og at
man skal være ekstrem tydelig, når

ikke optimalt, men det fungerede og det er bedre end
ingenting.
I dansk får jeg lidt mere ud
af det, men i matematik er det
hårdt og svært, for der arbejdes med et program, der hedder TI-Nspire, og det er svært
at formulere spørgsmål i matematik og nemmere, når man
får hjælp.
I nogle moduler får vi læ-

TGs lærere sidder hjemme bag egen
skærm og eksperimenterer sammen
med eleverne om at gennemføre
undervisningen på nye måder. Foto:
Kathrine Aggebo.

man forklarer noget. Mon man har alle
med? I klasserummet kan man forklare det på forskellige måder, så alle
elever kommer med.
Tilstedeværelse og kontakt til eleverne er afgørende vigtig. Det kan
vi måske lære at opnå på de digitale
platforme. Nu er det i hvert fald dér,
det foregår.

sestof og arbejdsspørgsmål
på skolens skemamodul og i
andre fag foregår undervisningen på platformen Teams,
som noget nyt. Her mødes
vi og kan se og tale sammen
med læreren, ’chatte’ med
hinanden og stille spørgsmål
til læreren mm.

Rådene lever og rektor på
film
Elevrådet og fællesudvalget
lever i bedste velgående. Vi
har talt meget om, at vi skal få
folk til at have et fællesskab,
nu hvor alle sidder alene.
Vi har lidt forskelligt i støbeskeen, som skal få alle
eleverne aktiveret. Det bliver
noget med at poste vores skolehverdag på Instagram.
Vi holder fast i de to ugentlige elevrådsmøder og holder
også fællesudvalgsmøde. Det
er lidt mere besværligt på
nettet, men det er også dejligt at se hinanden. Vi savner
jo vores klassekammerater og

Jeg tror, man lærer lidt mere
om sig selv i denne tid. Man
skal tage sig lidt sammen,
og det er på en måde godt,
synes Amalie. Hvem skulle tro,
at man ville sige; jeg savner
skolen!

det at være sociale.
Siden skoleårets start, har
der været TG-læser, hvor vi
sidder i klassen og læser i 45
minutter. Nu fortsætter det
bare lidt mere mageligt derhjemme.
Rektor Mikkel Harder Sørensen, som normalt sætter
TG-læser i gang over skolens
højtalere, har i stedet for lagt
en lille film på de sociale medier, som motivation og opmuntring og ikke mindst siger
han fortsat de sidste igangsættende ord:
- Husk på, at du læser for
livet og ikke for skolen.
Om kort tid er der igen den
månedlige
morgensamling,
som også gennemføres. Der
bliver også noget med en fællessang og hvordan det gennemføres, arbejdes der på.

Krigsbarn 1939 -1945
Jeg blev født på Englandsvej
201 på en 3-længet bondegård som den yngste af 5
drenge og 2 piger. Senere
flyttede vi så til Hesbjergvej
– igen til leje på en 3-længet
bondegård

Holger Darmer,
mangeårig
redaktør af KT
Posten. Foto: Dan
Lylloff, Tårnby
Bladet.

Af Erik Herluf Nielsen

Vejen var en slaggevej med
en stor afvandingsgrøft og
marker med forskellige afgrøder, hvor pløjningen foregik
med en hest foran ploven.
Der lå kun få huse og gårde
på vejen, men oppe på hjørnet lå der en gård ud mod
Englandsvej med en smedje,
hvor bønderne fik skoet deres
heste. Det var altid et dejligt
syn for os børn at se, hvordan
man tilpassede skoen inde i
den varme esse.
Overfor Tårnby skole, der
hvor Almegården ligger, høstede man korn; vi oplevede,
at en af bønderne fik armen i
klemme nede i høsteren; det
var ganske alvorligt.

De daglige udfordringer
Bag ved skolen ved Sneserevej havde tyskerne antiluftskyts for at beskytte lufthavnen mod de allierede. På Gl.
Kirkevej lå der hvide bygninger som var radarstation (der
hvor senere boldbanerne er
anlagt).
På hjørnet lå der et snedkeri, hvor vi børn hentede høvlspåner til briketter i avispapir
til komfuret. Hvis vi altså fik
lov til at fylde i vores sæk,
som vi havde med!
Vand blev hentet ude i gården ved en håndpumpe. Om
vinteren frøs den selvfølgelig
tit til, selvom der lå sække
omring den, for at dette ikke
skulle ske.
Vinteren ’42 var isnende
kold med over 20 graders
kulde i lang tid, så her var det
svært at skaffe brændsel, så
alle børn blev sendt ud for
at skaffe; de ældre tog ind
til byen, hvor togvogne tabte
koks, men det var ikke altid,
de var heldige at få samlet
noget op i kurvene. Komfuret i køkkenet var den eneste
varmekilde, vi havde og der
var is indvendigt på ruderne

samt på vores sengetøj, når vi
vågnede.
Taget var utæt, for dér faldt
resterne ned fra tyskernes
antiluftskyts, når de skød efter fly, så alt, hvad der kunne
samle vand op, var placeret
på gulvet.

Modstand
Min bror Carl Andersen gik ind
i KOPA (Kommunistiske Partisaner) og senere i ’42 som
22årig i modstandsbevægelsen BOPA (Borgerlige Partisaner). Han deltog i mange
sabotagehandlinger mod tyskerne blandt andet sammen
med Holger Darmer (senere
redaktør på KT Posten, red.),
der var i samme gruppe på
6-7 mand.
Modstandsbevægelsen var
- af hensyn til deltagernes sikkerhed - delt op, således at de
havde mindst mulig viden om
hinanden, hvis de blev taget.
De foretog 20 stikkerlikvideringer samt våbentyverier og
smugling; de stjal dynamit fra
Faxe Kalkbrud og Carls hustru
smuglede
maskinpistoler
forbi tyskerne; våbnene var
gemt i barnevognen under
madrassen, hvor min nevø lå
i ’43.
Da Langebro blev saboteret, kørte Holger Darmer toget (han var banearbejder) ud
på broen, som blev sprængt.
Flere hundrede sabotager
blev udført.
Vi børn spurgte en gang far,
hvorfor han lod et vindue stå
åbent og lagde en madpakke
i vindueskarmen, hvortil han
svarede ’... jo, hvis der kommer en sulten mand forbi…’
Carl var gået under jorden og sov forskellige steder

Tårnbys erhvervsliv har flot placering

teri og vækstvirksomheder og
beskrives som topscorer på
indikatorer for jobskabelse i
iværksættervirksomheder.
IRIS Group har udviklet et
nyt indeks, der rangerer alle
kommuner efter, hvordan de
klarer sig på nøgleområder
som antal private arbejdspladser, iværksætteri, vækstvirksomheder, eksport og
produktivitet.
- Vores lokale erhvervsliv
oplever en rigtig god udvikling i disse år – det gælder på

var fyldt op med folk og soldater for at hylde ham.
Vi var også ude i lufthavnen
og se ’de flyvende fæstninger’, for det var virkeligt store
fly. Nogen tid efter kom folk
ud i lufthavnen for at overvære, at en tysk jagermaskine
(den blev kaldt Anders And)
blev trukket op og derefter
skudt ned over Øresund - jo vi
oplevede noget!

Store tab
I Bopa deltog samlet omkring
400 modstandsfolk i løbet af
krigen. Heraf døde 39, idet de
faldt i kamp eller blev henrettet i Ryparken før krigens
slutning, mens 150 mand
flygtede til Sverige.

Efterskrift
Vi flyttede senere op i ’Abeburet’ på Amager Landevej nr.
46-50, hvor der havde boet
tyske flygtninge og en dansktysk familie, som først kom
hjem mange år efter krigen.
Flytningen hertil foregik på
en hestevogn og en trehjulet
cykel, som vi børn skubbede
hele vejen - det var HÅRDT.

Befrielsen
Så kom 4. maj ’45 og far gav
os Dannebrog, som vi skulle
tage med op i tårnet på Tårnby
kirke for at hænge det ud deroppe, hvilket vi også gjorde.
Englænderne kom ind på
Tårnby skole og amerikanerne
på Korsvejens skole (Teknisk
skole).
I ’45 blev en kvinde klippet
skaldet af sin egen bror sammen med andre foran Tårnby
skole, fordi hun havde gået
med tyskere. Bager Larsen på
hjørnet af Sneserevej, som leverede rugbrød en masse til
tyskerne, mens vi andre ikke
fik en skid og som levede af
tyskerne… hans frue hang og
skreg ud af vinduet: ’Pas på
næste gang bliver det jer’.

Tiden efter
Så kom 12. maj og far sendte
os op til Korsvejen, ’…for der
kommer vores befrier, general
Montgomery, vores helt’. Der

mange forskellige områder.
Det glæder mig, at vi sort på
hvidt nu har fået det dokumenteret. Vi har i kommunen
oprustet på iværksætterområdet flere gange og vi har
sidste år udarbejdet vores
første deciderede erhvervspolitik. Vi skal fortsat have
fokus på erhvervsområdet
og vi skal fortsætte det gode
samarbejde med vores lokale
virksomheder, både de store
og de små, siger borgmester
Allan S. Andersen.

Erik Nielsen, 1945, med sin brors hjelm. Privatfoto.

UDSAT

Der bliver
arbejdet v
arrangem
idere med
entet. Vi se
s til efterå
ret
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En ny analyse fra IRIS Group
måler virksomhedernes bedrifter i kommunerne, og her
kommer Tårnby ind på en flot
samlet fjerdeplads.
Analysen ’Lokale erhvervspræstationer 2020’ er baseret
på 22 udvalgte indikatorer,
som sammenligner virksomhederne i kommunerne. Indikatorerne dækker både over
eksport, indkomst, iværksætteri og vækstvirksomheder.
Tårnby Kommune ligger
nummer tre på iværksæt-

blandt andet på kirkegårde og
andre udendørs steder. Det
gav ham senere hen noget
gigt og andre skavanker.
Men det var ikke sjovt for
ham hos svigerforældrene,
hvor en svoger var frikopsmand og en svigerinde gik
med tyskere, hvilket også senere fik følger for dem.
Jeg havde en anden bror,
Heinrich, der som arbejdsløs
blev sendt til Hamburg som
gadefejer mm, men han kom
hurtigt hjem igen, da der faldt
bomber ned i gaderne.
Vi havde familiemedlemmer, som flygtede i robåd til
Sverige. Ulykkeligvis omkom
deres barn undervejs og blev
begravet i Skåne.

Erik Nielsen, formand Tårnby
Bladet. Arkivfoto.

Den frække automat skal på museum
Jan købte kondomautomat
på DBA til sønnerne - nu skal
den udstilles på Nationalmuseet
Artiklen venligst stillet til
rådighed af
DBA, Den Blå Avis
Foto: DBA Guide

Jan fortalte ikke til nogen, at
han havde anskaffet sig en
kondomautomat, som han
hængte op på sønnernes
badeværelse. I dag er Jans
automat udlånt til Nationalmuseet.
- Mine kone var ikke så glad
for, at fjernsynet skulle filme
på vores toilet, griner Jan.
’Husk nu cyklenhjelmen’,
’Hold dig fra at ryge’ og ’Det
er koldt udenfor i dag, så tag
gerne en ekstra trøje på’.
Du kender dem sikkert. De
mange klassiske, formanende
råd fra dine forældre. Da du
var lille, gik de måske på, at du
skulle sørge for at have knæbeskyttere på, når du løb på
rulleskøjter, mens teenagealderen påkalder andre slags
råd og vejledinger som for eksempel den klassiske snak om
bierne og blomsterne.
Men hjemme hos 51-årige
Jan fra Kølstrup på Fyn bliver
der taget andre metroder i

brug for at give sønnerne en
god og sikker ’start på livet’.
Jan Hein har nemlig anskaffet
sig en gammel kondomautomat købt på DBA, som han
har hængt op på sine sønners
badeværelse. Det skriver DBA
Guide.
Og selvom det er spøjst og
hyggeligt nok i sig selv, så bliver den historie kun bedre af,
at Jans gamle kondomautomat nu skal udstilles på Nationalmuseet.

3 år i garagen - konen vidste
intet
- Jeg fortalte ikke nogen om,
at jeg havde købt den (kondomautomaten, red.). Heller
ikke engang min kone, griner
Jan til DBA Guide.
En dag for cirka 6 år siden
satte han sig for, at han ville
købe en kondomautomat på
DBA til sine sønner.
- Jeg kan godt lide gamle
ting og jeg synes blandt andet, at gamle vareautomater
er hyggelige. Derfor kom jeg
på den tanke, at når mine
drenge blev større, skulle de
da have sig en gammel kondomautomat, siger Jan til DBA
Guide
Inspireret af DR-serien
’Matador’ ville han købe automaten for at montere den på
drengenes badeværelse. I
’Matador’ stjæler Maudes søn,
Ulrik, kondomautomaten fra
Jernbane Resturanten for at
montere den på familiens badeværelse. Det udspiller sig
den aften, Maude får en flok
vigtige damer på visit, der gør
ydmygelsen total. Da Maude
opdager automaten, går hun

Jan fortalte i første omgang
ikke til nogen, at han havde
købt en kondomautomat.
Foto - DBA Guide

selvfølgelig op og lægger sig,
men hun når forinden at give
Ulrik en ordentlig omgang
skældud og ikke mindst en
straf.
Jan fik derimod ingen palaver for at have anskaffet sig
kondomautomaten - for i første omgang fortalte han ikke
til nogen, han havde købt den.

Sønnernes reaktion
Automaten lå og hyggede sig
tre år i garagen, indtil den dag,
Jans kone selv tog initiativ til,
at automaten kunne komme
op og hænge på den tiltænkte
plads: Sønnernes toilet.
- Mine drenge synes, det er
meget sjovt, griner Jan til DBA
Guide og fortsætter:
- Min kone synes dog, det
var knapt så sjovt, at vi skulle
have fjernsynet ud og filme
på toilettet. De gange, vi ellers har haft fjernsynet på besøg, filmer de ude i garagen
eller på en mark, fortæller Jan
til DBA Guide, der nemlig gennem tiden har samlet mange
gamle og antikke ting, som
ligger og hygger sig i hans
garage.
Eftersom Jan er så flittig en
samler, har han flere gange
haft ’fjernsynet’ på besøg, og
en dag spottede en fra produktionsholdet hans automat
på toilettet. Da Nationalmuseet lidt tid senere efterlyste
effekter fra danskernes hjem,
der siger noget om Danmarks
historie de seneste 100 år,
blev Jan ringet op af en fra
produktionsholdet, der tippede Jan om at tage sin kondomautomat med til ’audition’.
Og sådan er Jans kondomautomat nu blevet udvalgt og
havnet som udstillingsobjekt
på Nationalmuseet.
- Jeg synes, det er fedt, at
Nationalmuseet vil bruge

Her ses Jans kondomautomat på sønnernes badeværelse. Det
koster 20 kroner at trække et kondom fra Jans - og sønnernes gamle kondomautomat.

den. Jeg søger ofte med min
metaldetektor og toppen er
jo, hvis man kan finde noget,
der kommer på forsiden af
Skalk eller bliver udstillet på
Nationalmuseet, siger Jan til
DBA Guide.

Jan havde svært ved at anskaffe sig kondomer
Jans kondomautomat er ikke
kun hængt op på badeværelset for de blå øjnes skyld. Den
har skam stadig sin funktion.
En tyver i maskinen indløser
ét kondom. Kondomer, som
nærmest har været lige så

Bliv nu medarbejder på Tårnby Bladet
Vi behøver hjælp til at passe vores kontor (engang imellem), køre ud med aviser til vores
depoter (en gang eller to om måneden) og så er der alt det løse (hele tiden)
At producere en lokalavis som Tårnby Bladet, er som at bygge den kinesiske mur - i Lego-klodser og det gør vi
en gang hver måned.
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin. Hver som er med på holdet vælger selv, hvor meget tid, man kan ofre.
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Opgaverne er blandt andet:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
- Ingen løn, men belønning i form af socialt samvær og fælles udflugter med journalistisk
indhold og oplevelser

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som tilsammen
udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med redaktør Terkel
Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor dine interesser kan bruges i fællesskabet.

vanskelige at anskaffe for Jan,
som automaten var det.
- Jeg har haft meget svært
ved at finde lige den type
kondomer, der passer til maskinen. De skal ligge i nogle
særlige
pakninger,
nogle
specielle, små æsker. Jeg har
måtte skrive til firmaet, som
handler med kondomerne,
’Worlds best’, for at få nogle
eksemplarer, siger Jan til DBA
Guide.
Han benægter, at han har
tjekket maskinen for 20’ere,
der jo afslører, hvor mange
gange maskinen har været i
brug.

Ulækre kondommaskiner
til salg
Automaten skulle Jan bruge
et halvt år på at anskaffe sig
via DBA. Han måtte opsætte
søgeagenter, for at finde frem
til de unikke automater, som
der ikke findes mange af i dag
- og slet ikke til salg.
Og de gange, der var ’bid’,
var automaterne ulækre, ’malet væk’ fra deres orginalitet
eller ikke pæne nok til, at Jan
ville have dem hængende på
badeværelset.
- Da der endelig kom den
rette til salg - i rustfrit stål
- var det hos en mand fra
Nordjylland. Jeg måtte derfor
få arrangeret, at min kollga,
som bor tæt på, hentede den
for mig, fortæller Jan til DBA
Guide.

Han endte med at punge
ud med 1.000 kroner for hele
herligheden. Og det var altså
eksklusiv kondomer.

Derfor er kondommaskinen
guf for Nationalmuseet
Jans kondomautomaten er en
museumsgenstand, fordi den
fortæller noget om, hvordan
vores forhold til sex og sexualitet var engang. Og hvordan
det har udviklet sig frem til i
dag.
Før i tiden var kondomer
mest af alt noget, man benyttede sig af for at undgå graviditet. Men det var samtidig
ikke en vare, man skiltede
med, at man havde brug for.
Derfor blev ’gummiet’ solgt
i automater, så man undgik
øjenkontakt med en ekspedient og automaterne blev
gemt væk på toiletterne, så
man kunne trække sit kondom i skjul.
Men kondomautomaterne
blev langsomt udkonkurreret
i takt med, at kønssygdommene Aids og Hiv blev introduceret i 80’erne. Man kørte

landsdækkende kampagner,
som de fleste nok kan huske
for sloganet ’På med dutten’,
som opfordrede folk til at
bruge kondom.
- Man kan sige, at de kampagner slog kondomautomaterne ihjel, fortæller Jan til
DBA Guide.
Kondomerne blev nemlig
italesat i sådan en grad, at der
ikke længere var behov for at
gemme dem væk i automater.
- I dag ser vi ikke kondomautomater, fordi det er blevet
en ganske naturlig ting at
købe kondomer, fortæller Jan
til DBA Guide.
Nationalmuseets udstilling
handler om, hvad danskerne
husker fra de seneste 100 år.

Jan samler på alle mulige
gamle effekter. Men ikke
kondomautomater - ind
til videre. Jan elsker
også at finde ting via sin
metaldetektor.

det med sit valgløfte om mere
medvind på cykelstierne.
Du kan også finde jakken,
som Helle Thorning Schmidt
havde på den valgaften, hun
blev Danmarks første kvindelige statsminister, ligesom du
kan finde hjelmen, som sad
på en brandmand, der døde
dengang, en container eksploderede i Seest.

Fakta om udstillingen:
Udstillingen på Nationalmuseet kan opleves fra 1. maj 18. oktober 2020.
Foruden Jans kondomautomat, kan du på udstillingen
se ting som Jacob Haugaards
kaffesæk-jakkesæt, der symboliserer dengang, komikeren
vendte Folketinget på hove-

Realdania uddeler højeste støttebeløb i 12 år
Realdania uddelte i 2019
knap 1,24 milliarder kr.
til filantropiske projekter.
Beløbet er det højeste siden
2007 og skyldes et godt år
på de finansielle markeder
I 2019 fik 297 projekter og
delprojekter støtte fra Realdania. Det drejede sig om
små og store projekter på landet og i byen - fra et værested
for unge i Vestjylland til global videndeling om klima og

CO2-reduktion. Det er afkastet af foreningens kommercielle investeringer, der er
grundlaget for de filantropiske uddelinger og projekter et afkast der i 2019 udgjorde
knap 2,9 milliarder kr.
Siden 2000 har Realdania
gennem filantropiske aktiviteter bidraget til samfundet
med 20 milliarder kroner,
blandt andet til Den Blå Planet og arenaen i Ørestad.

Også Kongelundsfortet, Kastrup Fortet og bevægelseslandskabet i Vægterparken
har fået støtte de senere år.
I 2019 støttede foreningen
blandt andet et nyt besøgscenter ved den underjordiske
koldkrigsbunker Regan Vest
i Nordjylland - en regeringshemmelighed der nu bliver
åbnet for offentligheden. Realdania iværksatte også en
indsats for unge hjemløse i

de større byer i Danmark - og
foreningen var med en stor
bevilling på 190 millioner kr.
i oktober med til at fremtidssikre C40, som er et netværk
mellem verdens største og
mest innovative byer på klimaområdet.
- Som filantropisk forening
skal vi ikke skaffe et fast årligt afkast til nogle investorer.
Derimod skal vi sørge for, at
Realdanias formue er inve-

steret, så vi også kan være til
gavn for de kommende generationer, siger administrerende direktør Jesper Nygård.
- Det er også et mål for os
at være en ansvarlig investor.
Derfor har vi med vores nye
investeringsstrategi
blandt
andet taget flere initiativer,
der samlet set skal nedbringe
klimaaftrykket af vores investeringer.
bbark

Godt arbejde er godt for alle

I disse tider vær glad
for din fagforening
Se mere på www.3f.dk/kastrup

Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

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

FOTO TIL VENSTRE: Bisol over Standparken. Månedens foto
af Johnny Jensen, Amager Fotoklub: Billedet taget torsdag
19. marts 2020 klokken kl. 17:13 på Amager Strand.
Motivet er en fitness pavillon med særligt lys fænomen. I
skrivende stund er kommet beskeden om, at der går mindst
14 dage mere end hvad man håbede, før der er fri adgang til
’legepladser’ i det fri.

Vi har modtaget

Tak fra Dansk Byggeri i
Hovedstaden
Hovedstadskommuner
skruer op for erhvervsvenligheden
Af formand for Dansk
Byggeri Hovedstaden Mads
Raaschou

Kommunerne i hovedstadsområdet har i høj grad skruet
op for erhvervsvenligheden
og vist stor velvilje til at hjælpe de lokale virksomheder,
som nærmest fra den ene dag
til den anden er blevet ramt
af coronakrisen. I skrivende
stund ved jeg, at København,
Gladsaxe, Gentofte, Herlev,
Rødovre og Vallensbæk har
fremrykket betalinger på udført arbejde. Tak for det, det
er en hjælp, som kan mærkes.
København har desuden
fremrykket rigtig mange byggeprojekter, og jeg håber
meget, at andre kommuner i

hovedstadsområdet vil gøre
det samme. Kommunerne
kan med fordel også benytte
muligheden for at renovere
skoler, børnehaver og rådhuse, som trænger til en kærlig
hånd, nu hvor de alligevel står
tomme.
Tak til kommunerne i hovedstadsområdet for hurtig
handling. Jeg håber, at I vil
at fremrykke byggeprojekter.
Det vil uden tvivl hjælpe lokale virksomheder med at minimere eller undgå fyringer,
men det skal gå hurtigt med
at få byggeprojekterne op af
skuffen. Jo flere arbejdspladser vi kan redde, jo hurtigere
kan vi komme op i gear på den
anden side af coronakrisen
og minimere tabene. Vi må
hjælpe hinanden, så vi kommer bedst muligt ud på den
anden side.
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Tårnby og Billund har haft
den største vækst siden
finanskrisen
Billund og Tårnby Kommune har siden
2008 haft en 12 gange større vækst i
BNP end landsgennemsnittet. LEGO
og lufthavnene er primus motorer
for væksten, som blandt andet giver
arbejdspladser og tilflyttere. Kommunerne gør derfor også en stor indsats
for at understøtte erhvervslivet.
Da finanskrisen i 2008 for alvor
ramte Danmark, trak det dybe økonomiske spor henover landets virksomheder, men mange steder har man fået
gang i væksten igen.
Det gælder ikke mindst Billund og
Tårnby Kommuner, hvor man med en
årlig gennemsnitlig vækst i BNP per
indbygger på henholdsvis 6,6 og 6,4
procent har haft den største vækst
i Danmark i perioden 2008-2018.
Vækstrater, der endog er 12 gange
større end landsgennemsnittet.
Herefter kommer Gladsaxe med 5,8
procent og Herlev og Kalundborg med
3,4 procent.
I alt har der i 53 kommuner været
en positiv vækst i BNP siden 2008.
Det viser en ny Momentum-analyse
på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

MENS VI
VENTER

Vi ved det godt – ingen
tænker på at bestille
ferie lige nu.
Vi dedikerer ventetiden
til ferieinspiration med
ankomster fremme i tiden
– når verden
åbner igen.

Vinferie ved Mosel
Hotel Alte Dorfschänke HHH i Kinderbeuern, Sydtyskland
Mosel slynger sig gennem et af de smukkeste flodlandskaber i verden, hvor borgruiner
på ensomme bjergtoppe troner over frodige vinterrasser og sejlbåde på evig fart langs
flodens blå bånd. Mellem Trier og Koblenz flyder Mosel bugtende gennem den ene traditionsrige vinby efter den anden. Og her, i en dalsænkning oppe i højderne, ligger det
hyggelige og familieejede Hotel Alte Dorfschänke i den lille middelalderby Kinderbeuern
omgivet af de bløde, grønne bjerge. Herfra er der blot 4 km ned til den lille vinby Ürzig,
der ligger omgivet af vinterrasser ved bredden af Mosel.

Celle & Lüneburger Heide
Tryp Hotel Celle HHH i Tyskland
Celle er indbegrebet af middelalderromantik
med smukke facader, brostensgyder og ølstuer
– og i området Lüneburger Heide finder I mere
end 700 km afmærkede vandre- og cykelstier,
som leder jer ud i det enestående landskab.
Valgfri ankomst frem til 18.12.2020.

•
•
•
•

Din specialpris

1.399,-

Normalpris 1.549,3 overnatninger
Også 2, 4 og 5 nætter
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag/buffet
1 x entre inkl. rundvisning
på slottet i Celle m.m.

Ankomst søndage 24.5.-27.9.2020.

Hytteferie i ærkesvensk naturidyl

1.399,-

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 3 x 2-retters middag
/buffet

Normalpris 1.699,-

2 nætter 799,3 nætter 1.099,-

Valfri ankomst frem til 16.12.2020.

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters middag
Velkomstdrink
En vinsmagning eller en flaske vin pr. værelse

1.899,-

Din specialpris

Normalpris 2.199,-

Ankomst søndag 3.5.-18.10.2020.

Miniferie i Mols Bjerge

Din specialpris

799,-

Hotel Fuglsøcentret
• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
Normalpris 949,SOMMER: 3, 4 og 5 nætter
• 2 x 2-retters middag/buffet
• Fri adgang til sportshaller og boldbaner m.m.
Hotel Fuglsøcentret ligger midt i Mols Bjerge, kun 1 kilometer fra Fuglsø
Strand og med imponerende udsigt over området.
Ankomst torsdag og fredag frem til 26.6. og 1.9.-11.12.2020.

Miniferie i Hamburg

Best Western Premier Alsterkrug Hotel HHHH

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 3-dages transportpas til bus, sporvogn,
U-bahn og transportbåde på Elben

Din specialpris

1.249,-

Normalpris 1.399,-

3 nætter 1.649,-

I får hjemme 7 km fra centrum af den populære storby, der på én gang
emmer af shopping og caféliv, havnehygge og tilbagelænethed.
Ankomst torsdag, fredag og lørdag frem til 20.6. og 27.8.-19.12.2020.

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

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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DalaWärdshus Hantverksbyn i Rättvik
En meteorit, der slog ned i Dalarna for 365
millioner år siden, skabte det smukke landskab, der pryder egnen i dag. Det tydeligste
levn er den store, funklende sø Siljan , der ligger centralt i området, og som også kommer
til at være midtpunktet for jeres ferie i den
storslåede svenske natur.

Din specialpris

•
•
•
•
•

Roklubbens standerhejsning i modvind
Roklubben Øresund tror ikke på
standerhejsning lørdag 28. marts –
selvom det er udendørs
Af Hanne Vinther

RONING
Der skulle have været standerhejsning
hos Roklubben Øresund (på land) lørdag 28. marts.
- Det bliver anderledes i år på grund
af coronavirussen. Ja det bliver faktisk slet ikke, oplyser formand Hanne
Vinther.
- I år skulle vi ellers have fejret vores
jubilarer, som vi har seks af. Tre 40 års
jubilarer, én 50 års jubilar og to 60 års
jubilarer, og så plejer jo at hygge os i
den varme klubstue, når standeren er
gået til tops.
- Coronavirussen giver strid modvind, idet vi har måttet lukke klubberne ned for indendørs aktiviteter samt
udskyde Standerhejsning og roning på
vandet, til situationen er under kontrol.
- Det vil igen blive tid til roning på
vand og land, men vi savner vores rokammerater, som vi jo plejer at mødes
med en gang om ugen vinteren igennem.

Åbent hus i april?
- Øresunds Ældreroere og Roklubben
Øresund satser på at holde åbent hus
søndag 26. april kl. 10-12, siger Hanne
Vinther.
Roklubben Øresund har fælles roning hver tirsdag og torsdag kl. 17.30,

og Øresunds Ældreroere ror selv hver onsdag om formiddagen.
- Derfor holder vi yderligere åbent hus hhv. tirsdag
28. april kl. 17 og onsdag 29. april kl. 10.
Forskellen på de to roklubber er, at Øresunds Ældreroere ror om dagen og optager medlemmer fra +60 år,
hvor Roklubben Øresund ror om aftenen og i weekender
og optager medlemmer fra +12 år.
- Uanset om man er ung eller gammel, er roning god
motion, hvor alle muskelgrupper bliver rørt og så foregår det til vands i frisk luft. Ro-skolen for nye medlemmer starter i maj måned. Eneste krav for at ro er, at man
kan svømme 300 meter.

LAURA RAMTE HELDIGVIS ved siden af. Øresundsroerne
føler sig lykkelige og heldige.
- Det var et chok for Roklubben Øresund og Øresunds
Ældreroere, da de mødte op ved deres klubhus i den
gamle lystbådehavn, fortæller formand Hanne Vinther,
da de dagen efter stormen Lauras hærgen mødte op ved
klubhuset og så, at et kæmpe træ var blæst omkuld på
græsplænen foran klubhus og bådehal på Kastrup Gamle
Lystbådehavn.
Heldigvis var vinden i den rigtige retning, så træet ikke
faldt ned i bådehallen, som rummer robåde til en værdi
af flere millioner kroner. En ny inrigger koster et par
hundrede tusinde.
Det er frygteligt at tænke på, hvis vi skulle have startet
sommersæsonen med ødelagte både. Bådene er jo
håndlavede, og værfternes leveringstid på nye både er
flere år, så det er ikke bare lige at anskaffe en ny robåd,
fortæller Hanne Winther.
TID OG STED:

Kastrup Gamle Lystbådehavn, Amager Strandvej
413, 2770 Kastrup
Øresunds Ældreroere,
www.oresunds-aldreroere.dk,
formand Elsebeth Wehage
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Autoriseret vvv-installatør
/ Søren Warberg Løvgreen /
Der vil blive afholdt reception
fredag 17. april 2020 fra
kl. 13.00 til 17.00 på
adressen Amager Landevej
279, bygning 3

Roklubben Øresund,
www.roklubbenoeresund.dk,
formand Hanne Vinther
Kastrup Gamle Lystbådehavn,
Amager Strandvej 413, 2770
Kastrup

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth Klubben meddeler.
Beklager at vi følte os nødsaget
til at aflyse de sidste film og fornyelsen
af klippe/medlems kort.
Vi følger situationen nøje og vil komme
med nyt, når der er noget.
Vi agter at starte ny sæson 21.
september 2020 og kan love, at i den
kommende sæson vises 21 film for
samme pris kr. 250.
Se de næste numre af Tårnby Bladet.
Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand

Noget at glæde sig til...

Stjernekoncert med Anna Egholm
En times koncert med den
skønneste musik for violin og
klaver med den unge danske
stjerneviolinist Anna Egholm
og pianist Filip Strauch,
klaverlærer ved Tårnby
Musikskole
Det er en af de aller-klarest lysende
stjerner på den klassiske musikhimmel,
der lægger vejen forbi Kulturzonen og
Tårnby Musikskole: Den unge danskrussiske violinist Anna Egholm holder
workshop med musikskolens violinelever,
og om aftenen spiller hun koncert med
pianisten Filip Strauch.
På koncertprogrammet står den tyske
romantiske komponist Johannes Brahms’
skønne, lyse violinsonate nr. 1 i G-dur
samt kortere værker for violin og klaver
og for soloklaver af bl.a. Debussy, SaintSaëns og vores egen Carl Nielsen.

23-årige Anna Egholm er barn af
dansk/russiske musikerforældre. Hun
har trådt sine musikalske barnesko som
elev af Alexandre Zapolski og studerer
nu i solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Annas karriere tog fart allerede da
hun som 12-årig optrådte første gang
som solist med DR SymfoniOrkesteret.
Siden da har hun optrådt som solist med
orkestre i Danmark, Norge, Sverige og
i Schweiz, og har vundet stribevis af
priser ved internationale violinkonkurrencer.
At Anna, ud over at spille violin på
et meget højt niveau, også har haft en
karriere som kunstskøjteløber og som
filmskuespiller bl.a. i Max Pinlig-filmene
siger lidt om en begavelse ud over det
sædvanlige.
Ved koncerten på Kulturzonen spiller
hun sammen med den slovakiske pianist
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Corona lukker IKKE det
digitale bibliotek
Corona lukker IKKE det digitale
bibliotek. Selvom biblioteket er
lukket, har vi heldigvis masser
af digitale tilbud indenfor både
fakta og fiktion, som du kan
bruge hjemmefra
På Tårnby Bibliotek tilbyder vi en indgang til vores spændende digitale ’filial’.
Der er både databaser og adgang til
konkrete værker. Hvad enten du søger
statistik, en fagbog, en børnebog, en
hårrejsende gyserfilm, en aktuel dokumentarfilm eller en rørende roman. Mulighederne er mange. Og du kan dermed
også, hvis du er hjemme med børnene
finde noget, så de kan holde sig varme i
forhold til undervisningen i skolen.
Du kan eksempelvis finde e-bøger og

lydbøger på e-Reolen og du kan finde
film på Filmstriben.
Har du lyst til at læse magasiner, lytte
til koncerter, læse fagbøger eller romaner på engelsk, så gå på opdagelse i
vores mange digitale tilbud.
På e-Reolen Go! finder du et stort udvalg af bøger til børn i alle aldre.
Filmstriben – en sand skattekiste af
film, brede og smalle, fiktion og fakta,
for børn og voksne.
Se meget mere om bibliotekets digitale / online muligheder på:
https://taarnbybib.dk/nyheder/biblioteket-informerer/corona-lukker-ikke-detdigitale-bibliotek

tid

Filip Strauch, som har boet i Danmark
siden 2012, hvor han kom for at studere
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han har markeret sig som
underviser, kammermusiker og akkompagnatør både i sit hjemland, Slovakiet,
og i Skandinavien. Siden 2019 har han
været tilknyttet Tårnby Musikskole som
klaverlærer og akkompagnatør.

spu

nkt

Mandag 30. marts kl. 19. Kulturzonen,
Nøragersmindevej 90. Entré 50 kr. og
gratis for børn og unge under 18 år samt
Tårnby Musikskoles elever. Tilmelding:
kulturzonen.net/tilmelding

Hovedbiblioteket, Kamillevej
3246 0520

Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

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

Billetter og info
Til de arrangementer, der kræver
billet, kan du købe / printe billetten
online via taarnbybib.dk eller ved
personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek.
Ved arrangementer, som afvikles i
samarbejde med AOF, købes
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk
Gratis billetter kan afhentes på
bibliotekerne eller printes på www.
taarnbybib.dk

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt med blandt andet øve- og
mødelokaler, café- og spilleområde og
en række inden- og udendørsaktiviteter.
Kulturzonen er åben alle hverdage:
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl.
9-16
Caféen: Mandag til torsdag kl. 15.3021.30. Dagens ret kl. 17-19
Administration: Man. - fre. kl. 9-15
Telefon: 3076 0335
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
Aktuelt er Kulturzonen lukket pga. corona/ COVID-19.

Konsekvenser for kulturlivet
- coronavirus og COVID-19
Foreningsportalen og kommunens hjemmeside.
Det betyder at en lang række arrangementer og aktiviteter foreløbig er
sat i bero... men hold øje på de enkelte
kulturinstitutioners hjemmeside, når
regeringens (og dermed kommunens)
restriktioner lempes. Så åbner en lang
række institutioner og aktiviteter igen.

Kastrupgårdsamlingen ...
... er i lighed med resten af Tårnby Kommunes
kulturinstitutioner lukket t.o.m. søndag 29. marts
2020. Men Kastrupgårdsamlingens udstilling er
programsat helt til 7. juni 2020, så der bliver
forhåbentlig mulighed for at se den inden den lukker
helt.
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Kultur og Fritid, Tårnby kommune oplyser, at alle kulturinstitutioner og idrætsanlæg er lukket frem til og med søndag
29. marts 2020.
Det betyder, at alle skoler, idrætshaller, skøjtehal, svømmehaller, idrætsanlæg, biblioteker og mødelokaler m.v. er
lukket frem til 29. marts.
Endvidere meddeler forvaltningen, at
såfremt lukkeperioden bliver forlænget,
vil dette blandt andet blive meddelt via

Noget vi nok skal få at se
Stor donation til Kastrupgårdsamlingen

Morten Buchs samlede grafiske værk 2008-2017

Den danske kunstner Morten Buch har
doneret hele sin hidtidige samlede grafiske
produktion til Kastrupgårdsamlingen.
Donationen viser bredden af Buchs
eksperimenter med grafikkens genre
indenfor de sidste 13 år.
Godt 33 værker af den danske kunstner Morten Buch (f.
1970) er blevet doneret af kunstneren selv til Kastrupgårdsamlingen. Donationen består af eksemplarer af
kunstnerens samlede grafiske produktion fra han startede med at lave grafik i 2008 og op til 2017. Morten
Buch har igennem hele sit kunstneriske virke undersøgt
og afsøgt metoder og teknikker inden for grafikken og
donationen indeholder både linoleumsnit, træsnit, litografi og serigrafiske tryk. Det er altså en donation af
en af de mest alsidige kunstnere inden for den grafiske

kunst i dag, som overdrager sit eget arkiv til Kastrupgårdsamlingen.
Kastrupgårdsamlingen præsenterede i 2018 i samarbejde med Horsens Kunstmuseum og Litografisk værksted Hostrup-Pedersen og Johansen en serie af Morten
Buch på 44 monotypier i udstillingen ’PICNIC’, hvoraf
museet indkøbte 12 til museets samling. Udstillingen fik
4 hjerter i Politiken og viste Buchs eksperimenter med
netop monotypiet og trykket generelt. Blandt andet
påbegyndte han i denne forbindelse sine forsøg med
seriegrafiske tryk på tapet, som han stadig arbejder
på i dag. Udstillingen synliggjorde Buchs velovervejede
tilgang til grafikken og hans særlige fornemmelse for,
hvad der gør et tryk til noget særligt. Buch formår vedholdende at udforske motiver og materialiteter inden
for grafikken og hans kunstneriske udtryk bibeholder
sit særkende på tværs af både hans maleri, skulpturer

Corona lukker Naturcenter Amagers
indendørs og organiserede aktiviteter...
men ikke naturen!
- Vi er sat på standby på Naturcenteret,
skriver naturcenteret på sin hjemmeside
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- Statsministeren har lukket alle offentlige arbejdspladser de næste 14 dage fra fredag (indtil 28.-29. marts,
red.) Det er et tiltag blandt flere andre, der skal forsinke spredningen af COVID-19 i Danmark mest muligt
og afbøde konsekvenserne af virussen.
- Det betyder naturligvis, at vi også lukker for aktiviteter på Naturcenteret. I er selvfølgelig velkomne til at
besøge stedet og naturen selv.

DENNE INFORMATION GÆLDER
HELE DENNE UDGAVE AF TÅRNBY
BLADET!
Netop som redaktionen var ved at være overstået mandag aften kom meldingen fra statsministeren om, at det nedlukkede Danmark skal
gælde til og med 13. april
Vi kan ikke garantere, at vi har fået rettet op på
dette faktum.
Der kan være artikler og informationer, som er
skrevet ud fra andre forudsætninger. Alle datoer

Vi skriver på hjemmsiden, når vi er klar til at give jer
gode oplevelser i naturen igen.
Naturcenter Amagers hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-amager/

Se i boksen til højre, hvornår der er
åbent i friluftshuset, når Coronavirussen igen tillader os at være mere sammen... sammen.
som er fremadrettede skal derfor tages med forbehold. Konkrete forhold vedr. mellemmenneskelig adfærd anbefaler vi www.coronasmitte.dk
og www.taarnby.dk, når det handler om de lokale
forhold

og grafik. Derfor er det en berigelse af de store, at en
kunstner, som netop udforsker grafikken, vil donere hele sit arkiv til museet. Museet har som nævnt en række
af Buchs værker i samlingen allerede, men donationen
udfylder hullerne og gør, at Kastrupgårdsamlingen som
det eneste museum i Danmark nu har Buchs komplette
grafiske værk frem til 2017.
Morten Buch fortsætter sine eksperimenter med grafikken samtidig med, at han producerer malerier. Lige
nu kan hans værker opleves på udstillinger hos Galleri Susanne Ottesen, København og i soloudstillingen
’Single Items’ på Bricks Gallery, København, indtil 20.
marts 2020.

Naturcenter Amager Åbningstider i Friluftshuset

Fra 4. april til 26. juni:
Hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15.
Weekender kl. 10 - 17.
I ferieperioder alle ugens dage kl. 10 - 17.
Få inspiration til årstidens naturoplevelser,
information om Kalvebodfælled og lej cykler og
udstyr til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere
tilbyder løbende aktiviteter, som starter ved
Friluftshuset. Friluftshuset er drevet i et samarbejde
mellem Naturstyrelsen, Tårnby Kommune og
Københavns Kommune.
•
•
•
•
•

Inspiration til årstidens naturoplevelser
Salg af brænde til brug på bålsteder
Lej cykler, fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv
Start dit foreningsarrangement og bliv set af flere
Bliv skovhjælper

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt, eller vi kan
være udenfor, så prøv igen.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... har aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand alle
lørdage og søndage kl. 10-14.

Noget vi venter på

Fra faldefærdigt til toprenoveret

25. juli 2018

12. juni 2019

12. december 2018

15. februar 2019

23. juni 2019

2. august 2019

23. september 2019

11. oktober 2019

19. november 2019

19. januar 2020

3. november 2019

31. januar 2020

Udstillingscentret ved Diget 26 er det nye
sted, som overtager udstillingerne fra
Plyssen og senere Lokalarkivets samlinger
Tekst: Stig Løvenkrands.
Dog vil udviklingen ske i 3 etaper, da det viser sig
at bygningerne har deres helt egen dagsorden, mht.
tilstand og gemte overraskelser i konstruktioner og
undergrund.

Første etape bliver således østlængen, som kan ses
i denne fotoserie, der strækker fra slut 2018 til start
2020.
De frivillige vagter fra Plyssen har nedpakket Plyssen
og venter kun på at flytte ind i det nye, hvilket forventes at ske sidst i marts måned, hvor de så kan begynde
at lave en ny udstilling med nyt og gammelt.
Tårnby Bladet vil naturligvis kigge med på sidelinjen
og komme med mere info hen ad vejen; der går ganske

troværdige rygter om, at der satses på åbning i pinsen
2020, hvis der ikke kommer flere uforudsete overraskelser. De frivillige vagter fra Plyssen er opgraderet til
frivillige kustoder, når de nu kommer til at ligge så tæt
på den herlige Kastrupgårdsamling.
Det nye udstillingscenter vil videreføre traditionerne
fra Plyssen med en blanding af udstilling, underholdning og kunst.
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Læs billederne fra venstre mod højre oppefra og ned... så følger du arbejdet med renoveringen af den nye udstillingsbygning for Plyssen fra 25. juli 2018 til 31. januar 2020.
Foto nr. 3, 15. februar 2019: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub. Øvrige: Stig Løvenkrands, Plyssens overkustode.

En ny organisering... digital og fysisk

Nød lærer nøgen kvinde at spinde! Hvis coronaen er
Fjernundervisning på UngTårnby overvundet!
I disse tider, hvor Corona-virussen har
sendt alle elever hjem, skal pædagoger
og lærere forsøge sig for første gang med
fjernundervisning
Af Charlotte Rybner Sleimann Nielsen,
Viceungdomsskoleleder
Nogle kender måske Louise Klinges Ph.d. om
relationskompetence, som beskriver hvor essentiel
lærerens relationer med eleverne er for læringen. Men
hvordan gør det man det, når vi ikke er sammen? Når
vi som ministeren udtalte; ’skal stå sammen ved at
være adskilte?’
På US10 og i Rute 2 på UngTårnby har pædagoger
og lærere i tæt samarbejde og kommunikation skabt en
fjernundervisning, der sikrer, at der er daglig kontakt,
dialog, støtte og direkte, virtuel undervisning for vores
elever. Der er fokus på at skabe deltagelsesmuligheder
for alle elever. Underviserne benytter sig af diverse

sociale medier for at
sikre den bedst mulige dialog med den
enkelte elev ud fra
deres forudsætninger.
Den teknologiske
verden og de nye
læringsplatforme er
kommet på noget af
en prøve. Familien
er sat på prøve med
forældre, der skal få
en hverdag til at køre
med arbejde i hjemmet samtidig med undervisning og underholdning til
egne børn.
Alle gør, hvad de kan i en ny og ukendt situation, det
være sig både elever og undervisere.

Nye undervisningsmiljøer på UngTårnby
UngTårnby fik tidligere i marts nye møbler
til nogle af undervisningslokalerne
Det skete på baggrund af den pulje, som Tårnby kommunalbestyrelse i 2019 besluttede at bevilge til modernisering og renovering af skolerne. Formålet er at
forbedre elevernes trivsel og læring.
UngTårnby har i år besluttet at bruge pengene på at
tænke alternative undervisningsmiljøer og har derfor
indkøbt nye møbler til nogle af lokalerne. Beslutnin-

gen om, hvilke møbler der skulle indkøbes, kommer af
et samarbejde mellem de fagprofessionelle og nogle
elever samt inspiration fra firmaet Autens, der skaber
læringsrum.
Lokalerne er ikke færdigindrettede, men er taget i
brug, så underviserne kan få en ide om, hvad rummene
kan, og hvad de eventuelt mangler.

Under forudsætning af, at regeringens og
kommunens restriktioner ophæves har
UngTårnby fortsat masser af aktiviteter i
støbeskeen. Hold dig orienteret på https://
www.us.taarnby.dk/forside
Hjemmelavet sushi
Gør det selv og bestem hvilket fyld, der skal være i din
sushirulle.
27. april - 40 kr.

Fortnite live
For at være den bedste bag skærmen, er det vigtigt at
komme væk fra skærmen også. Vær med til at besætte
Kongelundsfortet når vi spiller Fortnite LIVE! Vores laservåben er træfsikre på op til 150 meters afstand.
28. april

Grøn kost og funktionel træning
Vi smækker grøntsagerne på bordet og pakker frikadellerne væk. Klimavenlig mad, der smager godt!
4. og 5. maj

Mountainbike weekend
Isaberg i Sverige er blevet det nye hotte MTB-område.
Der er bygget helt nye MTB-spor samt en Dirtjump/
Pumptrack bane.
10.-12. maj – 500,- kr.

Outdoor Masterchef
Som noget nyt laver vi en outdoor session på Kongelundsfortet, hvor vi skal lave forskellig mad over bål.
11. maj

Tivolitur
På Klubbernes Dag i Tivoli 14. maj har du mulighed for
at tage med Tårnby Ungdomsskole i Tivoli efter skole.
Prisen dækker transport, indgang og turpas.
14. maj – 180,- kr.

Adrenalin i trætoppen
Oplev Ledreborg Slotspark, Danmarks største svævebane park, med tretten svævebaner i forskellige højder.
26. maj – 100,- kr.

Sæler & softice
Tag med på en fantastisk tur på Øresund - hvor vi skal
se på sæler mellem Saltholm og Peberholm.
15. juni

Kanoweekend i Sverige
Oplev den smukke natur på grænsen mellem Skåne og
Blekinge.
8.-10. juni – 400,- kr.

Sommercamp på Bornholm
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Tre dages sommercamp på Bornholm / Baunehøj sammen med 500 unge fra Bornholm og resten af landet.
Onsdag 3.- fredag 5. juli (OBS: Kun for 7. klasser) –
600,- kr.
Tilmelding på Ung Tårnbys hjemmeside https://www.
us.taarnby.dk/
Og husk at følge på Facebook

Forhåbentlig får vi snart
bugt med coronavirussen,
så eleverne på UngTårnby
kan få lov at vænne sig til de
nye undervisningsmiljøer og
være med til at finde de bedste anvendelsesmuligheder.
Foto: UngTårnby.

April 2020

LOKALAFDELINGEN

·

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

Coronavirus

Ældre Sagen aflyser alle arrangementer og aktiviteter
INDTIL 1.6.2020.
Vi meddeler jer derfor, at vi ikke benytter følgende i
dette tidsrum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Foreningscentret Postkassen
Vestamagerhallen
Plejehjemmet Ugandavej(billard)
Villaen Sirgræsvej 134 (Mænds Mødesteder)
Tårnby Skoles festsal
Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Travbaneparken
Skolekøkkenet på Korsvejens skole
Amagerhallen
Kastrup svømmehal
Ved Diget - lokale til bridge
Skottegårdsskolen
Bowlingcentret, Englandsvej
Kontoret

Samtidig er det med stor beklagelse, at vi i samme
tidsrum ikke kan besøge plejehjemmene, eller private hjem
eller våge over døende.

Hold jer orienterede på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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Venlige hilsner - pas på jer selv og hinanden
Anne-Grethe Kragerup, formand Ældre Sagen Tårnby

Sammen hver for sig
Sammen hver for sig. Det er det, vi er i disse
tider. Sammen, ja, fordi vi alle er i samme
båd. Men vi er det hver for sig. I hver vores
hjem. I frivillig isolation fra dem, som vi
normalt lever hele vores liv sammen med –
familie, venner, kolleger.
Du finder ikke et menneske i Danmark, som
ikke på den ene eller den anden måde er
berørt af situationen. Vi er alle mærkede
af den virus, der lige nu får mere og mere
fodfæste i vores land. Ja, den har ikke
alene fået fodfæste i vores land, men også
i vores bevidsthed. En bevidsthed om det,
som coronavirussen truer i vores samfund:
Fællesskabet!
I Danmark samles vi igen og igen. Vi samles
om Dronningens nytårstale. Vi samles om
landsholdet. Vi samles om demokratiet. Vi
samles om andre og med andre. Og det er alt
det, som vi ikke kan nu. Vi kan ikke samles i et
fællesskab. Nej, vi skal så at sige være fælles
på afstand. Og det er svært. Det er svært fordi
vi er vant til at stimle sammen - skulder om
skulder, hånd i hånd. Og det kan vi ikke i disse
dage. Og det betyder for nogle, at de er alene
– ja, der sidder folk i vores sogn, i vores by og
vores land, som i disse dage er ensomme. Og
det gør ondt, at ensomheden er ledsageren i
disse dage. Og det gør ondt, at fællesskabet
synes så langt væk.
Men fællesskaber blomstrer samtidig op på
nye måder. Ja, måder vi ikke har set før:
Kirken kommer til dig:

Orgelrecitals og ord på vejen på
Facebook

Korsvejskirkens
organist, Ole Reuss
Schmidt, vil hver fredag
i denne tid præsentere
en orgelrecital på
Korsvejskirkens Facebookside.
Der bliver spillet et eller flere orgelværker
med en kort introduktion og til sidst en salme,
som vi kan synge med på hjemmefra.
Følg med på
https://www.facebook.com/Korsvejskirken/

Konfirmationer er aflyst
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De forestående konfirmationer bliver udsat til
efter pinse og nye tidspunkter annonceres på
hjemmesiden, så snart de er fastlagt.

Kontakt
Kontoret
Kirkekontoret er åbent for telefoniske
henvendelser på telefon 2399 7508
alle hverdage mellem kl. 10 og 13.
Personregistrering som fødselsregistrering,
begravelsesanmodninger, navngivningog navneændringssager vil fortsat blive
behandlet.

Fællesskaber der kræver, at man er sammen
hver for sig. Og det er lige netop det, vi skal
være nu: Vi skal være sammen hver for sig.
Det er jo grundlæggende en selvmodsigelse:
At være sammen, men at være det hver for
sig. Men det er det, som situationen byder os
i disse dage. Det er næsten som om det er et
socialt eksperiment, der udspiller sig for vores
øjne dag efter dag. Et socialt eksperiment,
der i al sin enkelhed går ud på at forene to
modsatrettede størrelser: Det at være sammen
og det at være hver for sig.
Men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal formå
at samle disse to modsætninger. Vi ser det
nemlig blomstre op, som var det påskeliljer:
Mennesker synger ud af vinduerne og fra deres
altaner, for at minde hinanden om, at vi står
sammen, selv om vi er hver for sig. Ja, vi
ser mennesker, der køber ind for andre, men
uden det traditionelle kram, der næsten altid
afslutter ethvert møde mellem to mennesker i
vores lille trygge land.
Vi gør det af en eneste grund: Vi gør det for
vores medmenneske. Det medmenneske, der
er ældre end os og derfor mere udsat. Det er
jo netop hvad fællesskab er, nemlig at tænke
på vores medfælle. Og det er det, som vi skal
gøre de næste uger. Vi skal tænke på vores
medfælle – eller rettere vores næste.
Men hvor er kirken midt i disse mærkelige
dage? Ja, den står hvor den plejer at stå – men
lige nu er den lukket. Det er uvant. Ja, i kirken

Aktiviteter i april
På nuværende tidspunkt kender vi ikke
mulighederne for at komme tilbage til vores
kirke i april måned. Vi har derfor valgt at liste
de planlagte gudstjenester og aktiviteter, vel
vidende, at vi risikerer mange aflysninger.
Allerede nu har vi dog valgt at aflyse den
traditionelle middag Skærtorsdag aften.
Korsvejskirken følger de retningslinjer, der
officielt bliver meldt ud. Ved at følge med
i nyhederne kan du holde dig opdateret om
generelle bestemmelser for kirken i denne tid.

Følg med

Vores hjemmeside www.korsvejskirken.dk og
Facebookside vil løbende blive opdateret og
her kan du også få information om, hvornår
Præster
Kirkens præster er selvfølgelig til rådighed
på mail og telefon for alle, som ønsker en
samtale.
Sognepræst Miriam Joensen: mijo@km.dk •
Tlf. 2712 2430 • Træffes bedst telefonisk
kl. 10-11. Mandag er fridag.
Sognepræst Jeanette Saurberg: jes@km.dk•
Tlf. 4048 7788 • træffes bedst telefonisk
kl. 13-14. Fredag er fridag.

er vi
vant til
at blive
mødt
af
et
fællesskab, en trøst og opmuntrende ord. Det
kan vi ikke i disse dage – i fysisk forstand. Men
kirken er der stadig for dig, Ja, vi inviterer dig
til samtale om stort og småt – men på afstand.
En afstand, som en telefon kan bryde.
Der er meget usikkerhed i disse dage. Derfor
er det vigtigt, at vi altid minder os selv – og
hinanden – om de ord som blev sagt over
vores dåb: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende”. Det er ord, som er gode at leve
på – særligt nu. For det er ord, der fortæller
os, at vi ikke er alene. Alene i denne tid,
hvor vi gerne vil søge kirken, fællesskabet og
hinanden.
Sammen hver for sig. Det er det, vi er i disse
dage. Men vi glæder os til, at vi sammen
kan fejre fællesskabet i kirken igen. Det
fællesskab der samler sig søndag efter søndag
og hører ordene:
Vi beder dig, at du vil fuldende hvad du har
begyndt i os,
styrke vor tro,
grundfæste vort håb
og gøre den indbyrdes kærlighed levende
iblandt os.

Sognepræst Miriam Joensen

Korsvejskirken igen afholder gudstjenester og
arrangementer.
		

Højmesse
Søndag 5. april kl. 10.
De syv dyder
Søndag 5. april kl. 11.30
Musikandagt
Tirsdag 7. april kl. 10.
Skærtorsdagsgudstjeneste Torsdag 9. april kl.
18. Den traditionelle efterfølgende middag er
AFLYST
Langfredagsgudstjeneste
Fredag 10. april kl. 10.
Højmesse Søndag 12. april kl. 10.
Højmesse Mandag 13. april kl. 10.
Højmesse Søndag 19. april kl. 10.
Orgelrecital Fredag 24. april kl. 17.
Højmesse Søndag 26. april kl. 10.
Ulvetime Torsdag 30. april kl. 16.30
Sognepræst Martin Herbst kbf. har pt. orlov.
Sognepræst Julie Aaboe er sygemeldt.
Organist Ole Reuss Schmidt • Tlf. 2581 5762
olereuss@hotmail.com • Træffes efter aftale.
Kordegn Britt Marie Övermyr • bmo@ km.dk
Kirketjener Johnny Løndorf • 6116 3336 •
johnny@korsvejskirken.dk
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup.
Tlf. 3251 7424.

www.korsvejskirken.dk
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Håb for morgendagen

Vi er tomme for ord, kirkerne er tomme, hylderne
med gær er tomme, Kastrup Lufthavns bagagebånd
er tomt. Jeg er tom for ord som jeg sidder her og
skal skrive næste måneds kirkeblad. Det skulle helt
sikkert ikke have handlet om coronavirus, hvis du
havde spurgt mig for to uger siden.
Den rungende tomhed, du måske også oplever,
står mål med de sidste ugers udvikling i vores land,
i Europa, over hele verden. Jo mere tid der går, jo
mere tomt bliver det. Gaderne, fodboldbanerne og
Torvet har aldrig været så affolket. Man tager sig
selv i at mangle ord for tingenes tilstand. Måske
fordi der allerede har været så uendeligt mange ord nyhedsmediernes konstante strøm af ord, der varsler,
advarer, inddæmmer, opfordrer.
Det er ikke svært at lade sig overrumple af de
mange skrækscenarier og frygten for hvad der
kommer til at ske. Og så bliver man tavs. Ordene
slipper op, selvom hylderne fyldes med dagligvarer
og vi forsikres om at supermarkedets lagre bugner.
Vi har oplevet det før. Ikke sådan her. Men
vores verden har før oplevet at blive truet på sin
eksistens. Jo flere år, der lægges til årstallet på
sygesikringskortet, jo flere af sådanne øjeblikke i
historien kan man mindes at have været vidne til
det. De der nedfaldspunkter, som vores børn og
børnebørn en dag vil spørge til: ”Hvordan var det
dengang Danmark lukkede ned og man ikke kunne
gå i skole eller ikke måtte få besøg af sine venner
og familie?” Men det at verden har oplevet det
før tager ikke alvoren fra dette særlige øjeblik i
verdenshistorien, i din livshistorie.
Jeg tror tomhed har været der før og har meldt sig

Nye konfirmationsdatoer i
august og september

Biskopperne fastsatte 18.marts, at alle konfirmationer
inden pinse 31. maj 2020 ville blive udsat.
Det berører derfor også de planlagte konfirmationer
i Tårnby Kirke, der er blevet flyttet til august og
september.
Der afholdes konfirmation på følgende søndage:
Søndag 16. august kl.10.30 og 12.00 Nordregårdsskolen
ved Ida Nielsen
Søndag 23. august kl.10.00 Amager Privatskole ved
Desirée Risum
Søndag 30. august kl.10.00 (A) og kl.12.00 (B)
Løjtegårdsskolen v. Karsten M. Hansen
Søndag 6. september kl.10.00 (C) og 12.00 (D)
Løjtegårdsskolen v. Karsten M. Hansen

Indskrivning af nye
konfirmander 2020-21

Skal du konfirmeres næste år eller er du nysgerrig på,
hvad konfirmandforberedelse er, så kom og skriv dig op
som konfirmand. Indskrivningen af konfirmander fra
sognets skoler sker tirsdag 9. og onsdag 10.juni kl.15-

17.00 i sognegården. Mere information vil følge på
vores hjemmeside.

Kirkelige handlinger

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige
institutioner holde sine lokaler helt lukkede for
offentligheden. Det gælder både kirker og sognegårde.
Gudstjenester og planlagte arrangementer er således
aflyst foreløbigt. Ved ændringer meldes ud på kirkens
hjemmeside www.taarnbykirke.dk.
Hospitalspræsten Desirée på Psykiatrisk Center
Amager fungerer fortsat på Digevej 110. Dog er
gudstjenester foreløbigt aflyst. Hvis du er indlagt og
ønsker en samtale, så kontakt hospitalspræst Desirée
Risum på tlf. 3046 2040.

Dåb og vielser

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan
gennemføres i folkekirken, men de skal overholde
kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og
kirkebetjening må deltage.
Vi opfordrer vores dåbsfamilier og brudepar, der
har planlagt en kirkelig handling de kommende uger
om at udskyde, hvor det er muligt. Kontakt gerne
kirkekontoret eller en præst for nærmere aftale.

Begravelser og bisættelser

Ved begravelser og bisættelser i Tårnby Kirke skal
deltagergrænsen på 13 pårørende overholdes. Vi
opfordrer til, at man forud for højtideligheden
informerer familie og pårørende om de skærpede regler.

Det er påskens budskab. Graven var tom og livet
opstod på ny.
Så, ven, hør det her - og fyld dig med håbet, om at
det er rigtigt: verden går ikke under i dag. Heller
ikke i morgen. Livet kommer altid igen. Verden som
vi kender den er brast sammen før, men livet har
altid vist sig at sejre. Og det kommer det også til nu.
Plant et løg og fejr påskens håb
Påskens fejringer i kirken bliver nok ikke som de
plejer i år. Måske er døren stadig låst, når påskesolen
står op. Men livet vandrer gennem både kirkemure
og stuer og op gennem den sorte muld. Påskens
budskab om at livet opstår på ny finder andre veje
for at nå os.
Vil du være med til at markere påsken og alt det
gode, der kommer os i møde, så kig forbi Tårnby
Kirkegård påskemorgen.
Søndag 12. april fra kl.10.00 sætter vi nogle
kasser med blomsterløg frem nær kirkedøren
(med forbehold for ændring i myndighedernes
anbefaling.)
Du er velkommen til at hente et blomsterløg og
plante det på din elskedes grav, hjemme i haven eller
i altankassen.
Lige så stille bryder livet frem gennem mørket.
På kirkens vegne Desirée Risum.

MIDLERTIDIG KONTAKT TIL KIRKENS
PRÆSTER OG KONTORER
Kirkens præster står fortsat til rådighed for
samtale og sjælesorg.
Vi træffes dagligt telefonisk og på mail.
Karsten Møller Hansen
tlf. 2175 1030 / kmha@km.dk
Ida Nielsen tlf. 3250 4186 / idni@km.dk
Desirée Risum tlf. 3046 2040 / dr@km.dk (betjener
også Psykiatrisk Center Amager på Digevej 110)
Louise Husted Rosenberg
tlf. 3046 0886 / lrr@km.dk
Kordegnekontor og kirkegårdskontor kan
udelukkende kontaktes telefonisk og via mail
i kontorenes træffetid. Mail med følsomme
personoplysninger sendes via sikker formular,
find direkte link på taarnbykirke.dk.
Kordegnekontoret:
Kordegn Tine Bendsten & Jane Koch
tlf. 3250 4195 & E-mail: Thbe@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye
Tlf. 3250 5798 & E-mail: taarnbykigrd@gmail.com
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Vi glæder os til at se jer konfirmander! Så snart vi må
holde konfirmandforberedelse igen, så hører I fra os.
Kirkens døre åbner igen, dens bænke skal fyldes med
jer og alle jeres kære, og vi glæder os til at fejre jer så
snart vi kan.

før, når verden blev truet. Tomheden har vist sig i
skikkelse af en afmagt, som en tavshed, et skrig eller
som uvished og manglende håb for morgendagen.
Jeg tænker sommetider på Tranströmers ord i et af
hans digte:
Og det tomme vender sit ansigt mod os
og hvisker
”Jeg er ikke tom, jeg er åben”.
Tomheden er ikke et absolut, men en åbning
for at lade noget nyt komme til. Så dér hvor vi selv
kommer til kort, der hvor ordene er sluppet op,
der hvor landet ligger tomt hen, dér kan noget nyt
opstå. Noget, som vi ikke selv kunne fylde ind eller
skabe.
For er det ikke sådan det altid viser sig? At
livet kommer igen. Kærligheden opstår også
selvom hjertet var knust. Mennesker forsones
trods konflikter og brud. Anemoner gror frem af
vinterhiet og babyer bliver født hver eneste dag.
Jeg tænker sådan set at mirakler hele tiden opstår,
for at sige det kristent. Og det er helt uden vores
indvirkning. Livet sker.
Det er også de ord jeg gerne vil have lov at dele,
når nu de andre ord lader vente på sig: Hold fast i
håbet. Livet kommer igen. Gud er med os.
Påsken er på vej. Snart skal påskens budskab
nå os, om at livet sejrer over døden og at lyset
overvinder mørket. Påskeliljerne vil bryde frem med
deres gule livshoveder og både kirken, sportshallen
og Travbaneparken vil snart blive fyldt igen med
mennesker, som holder i hånd og møder hinanden
med et kram og kys på kinden. Fordi livet altid
vender tilbage.

Vi er her hele tiden

Midt igennem mørketal og samfundssind, stiller
Kastrup kirke sig til rådlighed for sognets beboere
i det omfang, at det overhoved er os muligt, efter
myndighedernes vejledninger.
KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
Sognepræst
Susanne Freddin
Skovhus - vikar
Træffes på Tlf. 2367
4237
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Vi er alle dybt berørt af den aktuelle situation.
Det er muligt at ringe til præsterne, eller afholde
videosamtaler.
Vi vil holde telefonen åben, også uden for vores
normale træffetider.
Sognepræst Susanne Worm Steensgaard (kb)
beredskabspræst
ssan@km.dk / Tlf. 4045 2530
Træffetid: Mandag - torsdag 9-10 og 19-20 - Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid: Tirsdag - fredag 9-10 samt 20-21 - Fri
mandag

aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
Sognepræst Elizabeth M. Laursen
		
eml@km.dk / Tlf. 3250 4822.
Sognepræst 		
Træffetid: Tirs. kl. 12-13, ons. og fre. kl. 10-11
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972

njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
Hjemmesiden:
www-Kastrup-kirke.dk

Gudstjenester samt øvrige kirkelige handlinger dåb
og vielser er aflyst, det samme gør sig glædende for
kirkens arrangementer, møder og lign.
Følg med på vores Kastrup kirkes hjemmeside: www.
Kastrup-kirke.dk og Kastrup kirkens FB side.

Påskeugen i
Kastrup kirke
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus for over

grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen

Konfirmander og konfirmationsundervisning:
Vores konfirmander får fjernundervisning- og vi
fastholder konfirmationsdatoen til St. Bededag 8.
maj 2020, med mindre myndighederne forlænger
forsamlingsforbuddet.

Bisættelser og Begravelser:
Vi opfylder de særlige forholdsregler efter
myndighedernes forskrifter i forbindelse med
bisættelser og begravelser.
Vi kan derfor tilbyde en kort kirkelig handling med
jordpåkastelse i Kastrup kirke, hvor det vil være muligt
for 7 af de nærmeste pårørende at være tilstede.

Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg

De 3 øvrige tilstedeværende vil være præsten og 2
kirkepersonaler.
Vi er meget åbne overfor på et senere tidpunkt,
når forholdene igen er normaliseret, at afholde
mindehøjtideligheder, så flere får mulighed for et
værdigt farvel.

2000 år siden indstiftede det fællesskabsstiftende
nadvermåltid for alle kristne. Dette måltid samles vi
naturligvis om Skærtorsdag aften. Derfor er der opdækket
et bord ned igennem kirken, hvor alle er velkomne til at være med i
måltidsfællesskabet og besindelsen på, hvad dette måltid betyder, og
hvad indstifteren af det, betyder for os i dag. Langfredag står kirken mørk hen, og
lidelseshistorien fremføres af de ”medvirkende” roller i gudstjenesten.
Som kontrast hertil holdes Påske-fest-gudstjeneste Påskedag, den da Kristus
overvandt døden. Påskedag og 2. Påskedag er kirken klædt i gult og er med til at sætte Påske-feststemningen.
Se tiderne for de enkelte gudstjenester i ”kalenderen” og på hjemmesiden kastrup-kirke.dk

Forårskoncert
Kastrup
Kirke
Traditionen tro afholder Danske Bank Notes

forårskoncert i Kastrup Kirke,
Under ledelse af Dan Johnsen og med deltagelse af
Danske Bank Notes,
Samt enkelte solister.
Gratis adgang og dørene åbnes kl.19.00
Tirsdag 28. april kl. 19.30

Kirken rykker ud
Tilbage i december måned var corona et ord, som de fleste
af os forbandt med en mexicansk øl. Meget har ændret
sig siden. Fra at have været et regionalt problem i Wuhan
provinsen i Kina er Corona blevet et globalt problem
Et problem, der også har nået Danmark. Ja, corona har nået
os så meget, at det ligefrem har ført til omvæltninger af en art,
som vi sjældent ser. Grænser er blevet lukket. Det samme er
daginstitutioner og skoler. Og de offentligt ansatte er blevet
sendt hjem.
Onsdag 11. marts tonede Mette Frederiksen – den danske
statsminister – frem på skærmen med sin håndgribelige
meddelelse: Danmark lukker ned.
Siden har vi set hende og andre ministre tone frem på
skærmen igen og igen. Og alvoren går mere og mere op for os.
Det er ofte sådan det er! Først tænker vi: ’Er det nu så slemt’.
Og siden tænker vi: ’Ja, det er det!’. Det er en sundhedskrise –
der også er ved at udvikle sig til en økonomisk krise.

En farlig gæst

Vores verden har ændret sig fundamentalt siden sidste onsdag.
Og det tager tid at erkende. Derfor så vi i weekenden stadig
folk stimle sammen i lange køer uden for Zoologisk Have. Og
vi så hvidvinsflaskerne blive delt ved bordene på cafeer rundt
omkring i København. Det samme blev kram og high-fives.
Og så hørte vi dronningen tale til nationen. Hun sagde:
’Coronavirus er en farlig gæst’.
Og det har dronningen ret i. Coronavirus har nemlig en helt
særlig egenskab: Den vil så gerne sprede sig. Og det er det,
som vi skal forhindre den i. Og vi skal gøre det på en måde,
der er så fremmed for vores land: Vi skal holde os væk fra
fællesskabet, for der igennem at hjælpe fællesskabet. Ja, ’vi
skal vise sammenhold ved at holde afstand’, som dronningen
sagde.

At holde et andet menneskes liv

Dronningen holdt sin tale med en helt særlig genstand i
baggrunden. Det var en skulptur, der afbildede to hænder, der
holdt et hjerte. Og det fik mig til at tænke på de ord, som den
danske teolog K. E. Løgstrup engang skrev. Ord, som vi alle må
skrive os bag ørerne:

’Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden
at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget
lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne,
eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men
det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til
den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.’
Og det er der, vi står lige nu. Vi står alle med menneskers liv i
vores hånd. Også mennesker som vi ikke kender.

Kirken rykker ud

Det er dem, som vi skal hjælpe nu. Men hvordan gør vi det, når
vi ikke kan samles i fællesskab side om side?
Det spørgsmål har vi tænkt over ganske meget i Kastrup
Kirke. Vi har besluttet os for at søsætte et nyt tiltag, der skal
afhjælpe nogle af de problemer, som coronavirussen skaber.
’Kirken rykker ud’ hedder dette nye tiltag, der i al sin enkelhed
går ud på, at Kastrup Kirke hjælper med indkøb. Tilbuddet retter
sig mod de medborgere, der ikke får hjælp fra kommunen til
indkøb eller levering af mad, og som ikke har pårørende, der
kan hjælpe dem. Vi kan desværre ikke håndtere kontanter på
grund af risiko for smittespredning. Derfor er det nødvendigt, at
de, der benytter sig af tilbuddet, har mobilepay.

Hjælp på afstand

Hvis medborgeren ikke selv har en smartphone eller kan
installere app’en, kan betalingen via mobilepay også foretages
igennem en bekendt, nabo eller et familiemedlems smartphone.
Præsterne i Kastrup Kirke udvider træffetiden, så
medborgerne nu kan ringe mellem kl. 9 og 12 mandag til fredag
og fortælle, hvad der skal købes ind.
Varerne bliver leveret samme dag, hvorefter medborgeren
overfører penge via mobilepay. Der vil ikke være nogen fysisk
kontakt mellem medborgeren og den frivillige.
Dette nye tiltag håber vi kan være med til at lette hverdagen
for dig, der måtte have brug for det. Og vi har så sandelig brug
for at lette hverdagen for hinanden i disse svære tider. Vi holder
altid et andet menneskes liv i vores hænder, men i disse dage
må vi gøre det på afstand.

Sognepræst Allan Ivan Kristensen

Årsmøde i Kastrup sogns
Menighedspleje

Velkommen til ÅRSMØDE i Kastrup Sogns
Menighedspleje. Mødet er åbent og interesserede er
velkommen.

Det sker i Kastrup kirke:
25/3 – 29/4
Marts
Tors. 26.
Menighedsrådsmøde: Aflyst
Søn. 29.
Højmesse: Aflyst
Tirs. 31. Påske-vuggestuegudstjeneste: Aflyst
April
Tors. 2. kl. 10 Påskebørnehavegudstjeneste
Tors. 2. kl. 17-20 Påske
snart - i Noas Ark: Aflyst
Fre. 3. Babysalmesang:
Aflyst
Søn. 5. kl. 10 Gudstjeneste
Palmesøndag: Susanne
Worm Steensgaard
Søn. 5. kl. 14 Påskefest for
Børn: Aflyst
Skærtorsdag 9. kl. 18.30
Skærtorsdags-nadvergudstjeneste v. Allan Ivan
Kristensen
Langfredag 10. kl. 10
Langfredagsgudstjeneste v.
Susanne Worm Steensgaard
Påskedag 12. kl. 10
Påskedags-gudstjeneste v.
Elizabeth Laursen og Palle
Thordal
2. Påskedag 13. kl. 10
Højmesse v. Allan Ivan
Kristensen

På årsmødet berettes om Menighedsplejens arbejde
blandt andet om besøgstjenesten og julehjælpen.

Søn. 19. kl. 10
v. Allan Ivan Kristensen

Regnskabet for 2018 fremlægges og der foretages
valg til bestyrelsen.

Tirs. 21. kl. 17 Årsmøde
i Kastrup sogns
Menighedspleje

Tirsdag 21. april kl. 17 i Kastrup kirkecenter,
Gl. Skovvej

Tors. 23. kl. 17
Syng dig Glad
Tors. 23. kl. 17
Menighedsrådsmøde

Syng dig Glad

Torsdag 23. april kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Vores konfirmander får fjernundervisning - men
konfirmationerne er udsat.
Konfirmanderne fra Skottegårdsskolen
konfirmeres lørdag 5. september. klokken 10.
Konfirmanderne fra Steinerskolen i København
konfirmeres lørdag 5. september klokken 12

Søn. 26. kl. 10
Gudstjeneste v. Susanne
Worm Steensgaard
Tirs. 28. kl. 19.30
Forårskoncert med Danske
Bank Notes
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver torsdag kl. 16.45
Musikalsk legestue
Hver fredag kl. 10 Baby
salmesang: Aflyst 3. april
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Vi fortsætter succesen med
eftermiddage, hvor vi synger
sammen efter nye og gamle
salmebøger, højskolesangbogen
osv., med Niels Henrik Jessen som leder,
Niels vil til hver eftermiddag vælge sange ud fra årstid,
højtider og stemning. Det bliver et blandet program af kendt
og mindre kendt. Desuden vil der være fri sang efter de
deltagendes ønsker.
Der vil blive serveret lidt koldt at drikke og snacks.
Arrangementerne finder sted den næstsidste torsdag i
måneden fra kl. 16 til ca. 17.30.
Jeg håber fortsat se mange sangglade personer til
Niels H. Jessen
arrangementerne.

Om konfirmander og
konfirmationsundervisning:

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

Folkekirkens Nødhjælp samlede
godt 4,5 millioner ind digitalt
Et imponerende resultat,
der dog stadig ligger langt
under normalen

Vi træffes i vor forretning

Under to dage før den årlige
dør-til-dør-indsamling
8. marts valgte Folkekirkens
Nødhjælp pga. risiko for Corona-smitte at samle ind via
mobiltelefoner og internetVi har fremlagt priser på hjemmesiden.
tet.
Efter en uges digital indwww.burchhardt.dk
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en afsamling er resultatet på godt
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores 4,5 millioner kroner, der skal
gå til klimahjælp til verdens
nærvær vil for jer, føles trygt.
fattigste.
- Det er et imponerende
resultat, når man tænker på
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Kontakt os på tlf: 32 86 00 20

omstændighederne. Vi havde
i praksis 1,5 døgn til at sadle
om, men det lykkedes med
opbakning fra vores mange
frivillige, siger Birgitte QvistSørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.

Halvdelen af normalen
Selv om danskerne i stor stil
bakkede op om indsamlingen
via sociale medier, sms’er,
MobilePay og hundredvis af
digitale egenindsamlinger på
Facebook, så er resultatet kun
omkring halvdelen af, hvad
indsamlingen normalt plejer
at indbringe.

- Selvom vi jubler over det
flotte resultat, så er virkeligheden, at vi i den grad kommer til at mangle resten af de
penge, vi kunne have indsamlet til verdens fattigste ved en
fysisk indsamling, siger Birgitte Qvist-Sørensen.
Årets landsindsamling har
fokus på klimahjælp til verdens fattigste. For eksempel
træplanting,
klimavenlige
huse, opsamlingssøer, diger,
tørkeresistente afgrøder og
anden klimasikring.
bbark

www.drachmann.nu
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Allan Holst er død

Rikke Drachmann

Vi fokuserer på at være
nær værende & omsorgsfulde, når vi guider Jer
igennem en af livets svære
stunder. Vores nærvær vil
for jer føles trygt.

Casper Drachmann

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

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

Allan Holst (S), tidligere borgmester og nuværende viceborgmester i Dragør døde
fredag 6. marts efter længere
tids kræftsygdom. Allan Holst
var borgmester igennem to
perioder i Dragør fra 2006 og
genvalgt i 2010, en post han
bestred frem til 2014.
- Vi har mistet en god ven,
en afholdt og respekteret politiker i Dragør. Vi vil savne Allan, vores ankermand og trofaste ven. Æret være Allans
minde, skriver partiforenin-

gen i Dragør på Facebook.
- Allan Holst døde efter et
længere forløb med kræft,
oplyser Lars Peter Olsen, der
var formand for Socialdemokratiets partiforening i Dragør
fra marts 2018 til september
2019.
Han har kendt Allan Holst
igennem mange år og beskriver ham som en uhyre vellidt
politiker, der var kendt for at
kunne samarbejde konstruktivt med politiske modstandere.
- Der var stor respekt for,

hvad han gjorde for Dragør.
Han kunne noget som andre
havde sværere ved.
- Han har samarbejdet med
partier på kryds og tværs.
Og det er blandt andet derfor, at vi har den specielle
konstellation i Dragør, hvor
Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti bakker op om en
Venstre-borgmester. Det sker
altså i en ærkekonservativ
kommune som Dragør.
Allan Holst blev 65 år gammel og efterlader sig kone og
tre børn.

Aktuelle informationer fra
Senior- og pensionist- samt specialforeninger • April 2020
OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Arrangementer i april under forudsætning af, at Tårnby
kommunes foreningslokaler er åbnet igen.
Banko. 3 plader – 30 kr. 1 plade – 15 kr. 16. april
Allan Høier synger svenske viser – Den første gang jeg så
dig og mange andre. 23. april.
OK-Dag. 30. april.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr.
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr.
Der kan købes øl og vand til 10 kr.
Arrangementer i april under forudsætning af, at Tårnby
kommunes foreningslokaler er åbnet igen.
Film, foredrag og hyggeligt samvær, onsdag 15. april
Banko fredag, 17. april
Spisning, kl. 12 kr. 100.-, onsdag 22. april
Banko, fredag 24. april		
Film, foredrag og hyggeligt samvær, onsdag 29. april
1.maj - lukket

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune,
er velkomne i Bordinghus. Er du interesseret i, at se hvad der
sker i huset og kunne du tænke dig
at høre nærmere, så kig indenfor til
åbent hus efter 13. april:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00
Fredag kl. 14.00 - 17.00
Søndag kl. 13.00 - 16.00
Frokostarrangement. Denne fredag vil Tove stå for at tilberede en lille frokost til brugerne. For yderligere information,
se opslag i Bordinghus. Fredag 24. april kl. 13.00.

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider i centret for aktiviteter:
Mandag - fredag kl. 10 - 16.30
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 indtil sommerferien)
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
mere. Foreløbig lukket indtil 13. april.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Deltag i vores faste aktiviteter f.eks.
siddedans, slægtsforskning, seniordans, edb snakkeklub, gåtur på fælleden, knipling og 3-d kort, litteratur,
folkedans, frimærker, fællessang, gymnastik, Pilehavekoret,
gymnastik for krop og hjerne.
Derudover er der mulighed for kortspil, petanque og billard.
Mandag, lørdag og søndag kun åbent ved særlige arrangementer. Foreløbig lukket indtil 13. april.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes kl.
14 – 16. Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 /
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Mødet 6. april aflyses på grund af Corona.
Foredrag ved Lissi Kragh-Madsen, Audika. Fællesarrangement med Høreforeningen mandag 27. april kl. 14-16.
Under forudsætning af, at at Tårnby kommunes foreningslokaler er åbnet igen.
Det er fortsat muligt at kontakte os: Inge-Lise Adelhardt
2883 4785 eller iadel@stofanet.dk.
Gå-turen på Hjertestien aflyses indtil videre. Vi glæder os
til vi kan genoptage turene.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf.
2063 7875.
Tårnby Høreforenings fødselsdag. Foredrag ved Lissi KraghMadsen, Audika. Fællesarrangement med Hjernesagen.
Mandag 27. april kl. 14-16.
Under forudsætning af, at Tårnby kommunes forenings- lokaler er åbnet igen.

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999.
Holder ferie indtil efter sommerferien.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej .
Henvisning fra egen læge. Ons. kl. 13-14. AFLYST INDTIL
FYSIQ GENÅBNER.

Scleroseforeningen

Tårnby eller Dragør.
Vi vender tilbage lige så snart det er muligt og glæder os til
at se jer igen. Pas på jer selv derude.
Mange hilsner fra bestyrelsen i Lokalforeningen.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom - finder sted kl. 19-21, Daghøjskolen, Peder Lykkes
vej 63, 2300 Kbh. S.
Info:Tommy Rasmussen amager@bedrepsykiatri.dk
tlf. 3251 5335/ 2757 5333.
Arrangementer i april er aflyst.

Gigtforeningen

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag
kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Arrangementer i april under forudsætning af, at Tårnby
kommunes foreningslokaler er åbnet igen. Jette Skov
fortæller om magnetsmykker. 21. april
Cafémøde. Vi hygger får en god snak. 28. april.

Café Livsglæde

Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl.
10-12.
ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte og
deres pårørende.
Lukket indtil 1. juni

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf.
2811 1860 / 2811 2110. Drej til højre, når du kommer ud fra
viadukten ved Quality Hotel og følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år.
Netværkshuset er lukket indtil efter påske. Derefter kan du
holde dig orienteret på Face-book:
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden:
https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/frivillighed/
netvaerkshuset-kastruplund

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Lokale aktiviteter ses i kalenderen, og omtales på vores
Facebook-side. Kalender: http://kbhs.hjerteforeningen.dk/
og Facebook: https://www.facebook.com/hjerte2300s/

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
’Burger og bowling’ på bowlingcenteret på Astridsvej,
20. april. AFLYST.

Hjerteforeningen har foreløbig aflyst al aktivitet indtil
efter påske. Derefter anbefaler foreningen at man holde
sig orienteret på foreningens hjemmeside og Facebookside

Diabetes foreningen

Ældre sagen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
I disse tider bliver der ikke arrangeret stavgang og andre
arrangementer i Diabetesforeningens regi, hverken i

Se foreningens egen annonce side 23.

Det her kan man lave i stedet for
Når vi nu har rodet os ud i
en digital verden, så lad os
bruge den
KVALITETS TIDSFORDRIV

Lyt til Højskolesangbogen
Musikforestillingen
Højskolesangbogen
kan
nu
streames gratis på KGL Xtra

er en fortælling om at søge
fællesskabet i svære tider,
og om alt det, der binder os
sammen uanset, hvor vi er,
og hvem vi er, udtaler skuespilchef Morten Kirkskov.
Som særlig service til vores læsere tilbyder Tårnby
Bladet at sende et link til
interesserede læsere. Send
en mail til redaktionen@taarnbybladet.dk med emnet
Ønsker kongelig musik.

Nær ved og langt fra
På Malmø Operaens hjemmeside
https://www.malmoopera.se/ er der link til
både Allsang og Dagens sang
– og andre musikalske næroplevelser.
Hvis du ikke havde tænkt
over, at der lå en musik-mu-

lighed så tæt på og for tiden
så langt væk, bliver du ekstra
overrasket. Det værste er, at
du bliver bidt af muligheden
for den ægte oplevelse og så
skal du vente helt til efter-

året. Øresundstoget til station Trianglen!
spanger
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Da vi anser brugerne/læserne af denne tilbageværende side i Tårnby Bladet
for at være særligt kulturelt
interesserede har vi valgt at
pege på opera-oplevelser
i Det Kongelige Teater og
Malmø Operaen (jo jo - du
kan godt forstå svensk!)
Der er jo lukket i alle de
herlige klubber og foreninger, seniorhuse og væresteder.

Højskolesangbogen er en
hyldest til, hvordan vi med
vores fælles musikarv kan
fejre de gode tider og især
stå sammen i svære tider.
Det er samtidig en forestilling om danskhed og om alt
det, der binder os sammen.
Historien, der fletter nye fortolkninger af Højskolesangbogens elskede sange sammen, handler om en epidemi,
der rammer verden og vender op og ned på det Danmark, vi kender. Om hvordan
vi som folk finder trøst i musikken, der danner rammen
om et sammenhold, hvori et
nyt slags Danmark skabes i
resterne af det gamle.
- Højskolesangbogen er
yderst relevant, næsten for
relevant lige nu, fordi det

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

AMOK kåret som årets orienteringsklub
De har vist løsningen, når
Metroen holder lukket. Man
kan løbe ved siden af
Af Søren Havemann

Sidste år lykkedes det Amager Orienteringsklub (AMOK)
at gøre det, som mange andre
klubber i sporten drømmer
om, nemlig at skabe helt nye,
uformelle løb, som tiltrækker
op til 900 løbere og at få flere
medlemmer til klubben.
Den store succes betød,
at klubben i slutningen af
2019 blev nomineret til Danskernes Idrætspris af Dansk
Idræts Forbund og DR P4. I
den kåring endte klubben
med at blive den bedste klub
i Hovedstaden og nr. 6 på
landsplan.
Nu har klubben overgået
hæderen ved at blive udnævnt til ’Årets Klub 2019’ af
Dansk Orienterings Forbund,
som begrundede indstillingen således:
- Vi udnævner Amager Orienteringsklub til Årets Klub
2019, fordi de har hævet barren for, hvad der er muligt, når
man laver nogle fede aktiviteter og stikker et orienteringskort i hånden på folk, der ikke
allerede dyrker sporten.

By-orienteringsløb omkring
Metroen
- Da Amager Orienteringsklub
sidste år stablede ‘AMOK Metr-O Cup’ på benene, var det
lidt af et eksperiment. Klubben indbød til orienterings-

løb tæt på metrostationer fire
tirsdage i træk på Amager, på
Frederiksberg og i indre København. Håbet var, at der ville komme 70-100 løbere pr.
gang. Det sagde alle tidligere
erfaringer, fortæller formand
Rolf Andersen.
Denne gang skulle løbene blot være nemmere at
komme til, lige ved metro og
S-tog. Det skulle være billigt
at deltage. Fire løb for mindre
end 150 kr. Og så blev der
gjort meget ud af at fortælle,
at løbene var åbne for begyndere.
Det ændrede billedet. Det
væltede ind med 200-250
løbere pr. gang og klubben fik
en medlemsfremgang på næsten 20 procent.

En lille ny klub
- Amager Orienteringsklub
blev dannet 20. oktober
2008. Det betyder, at vi stadig
er en ung klub, der har oplevet en kontinuerlig medlemsfremgang og vi er i dag 90
aktive medlemmer, fortæller
formand Rolf Andersen.
- I orienteringskredse er vi
kendt som den yngste af de
50-60 O-klubber, der findes
på landsplan. Klubben har 12
år på bagen.
- Vi er en typisk breddeklub, hvor man løber med lige
stor entusiasme uanset om
man er en toptrænet løber på
25 eller en begynder på 55 år,
der prøver sporten for første
gang. Det handler om at have

det sjovt, få noget motion
og hygge sig med hinanden,
mens man gør det, forklarer
Rolf Andersen. Amager Orienteringsklub regner i år med
at afholde både familieorienteringsløb, Skole-OL og større
stævner i Kongelunden. Endelig bliver succesen der startede det hele - AMOK Metr-O
Cup, gentaget på alle tirsdage
i maj måned.

Mød os til træningsløb
- Kernen i klubben er de
ugentlige træningsløb. Vi finder vej, eller forsøger at finde
vej, i de smalle gader i Dragør,
i Kongelundens tætte krat, i
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Amar Jets nye sportschef
Martin Oldendow-Larsen.
Foto: Amar Jets.

Sportschefen skal
bevare den røde tråd
Martin Oldendow-Larsen
er ishockeyklubben Amar
Jets nye sportschef

Af Lea Karlsen, Amar Jets

Martin Oldendow-Larsen skal
i den kommende sæson varetage alle klubbens sports-

lige interesser og bevare den
sportslige ‘røde tråd’, samt
rådgive og vejlede klubbens
trænerstab.
Han bliver en stor support til bestyrelsen, som nu
kan drage nytte af Martins
ekspertise. Bestyrelsen og

sportschefen vil have et tæt
samarbejde med de daglige
beslutninger.
Martin begyndte sin ishockeykarriere i Amar Jets
tilbage i 1992 og har siden
slået sine folder i blandt andet de svenske ligaer og på
de danske landshold (U16U20 og A-landshold). Han var
sportschef i Amager Ishockey
Club fra 2012-2019 og har
haft flere trænerroller for
ungdomsholdene, senest tilknyttet som træner for denne
sæsons U12 Skåne hold, som
vi har i samarbejde med KSF.
- Vi håber, at I alle vil tage
godt imod Martin, som vil få
sin gang i klubben 1-2 gange
om ugen og efter behov.
Martin
Oldenbow-Larsen
tiltrådte 1. marts

baggårdene på Frederiksberg
og midt på Amager Fælled,
forklarer Rolf Andersen.
Klubben stiller kompas og
kort til rådighed og sørger for
det praktiske med at lægge
poster ud i naturen eller i byrummet. Det at lære og forstå
kortlæsning sker gennem instruktør på selve ruten.
- Det magiske ved orienteringsløb er, at man helt
glemmer, at man løber, fordi
man har så travlt med at finde
den næste post. Man tænker
sjældent mere end 300 meter
frem og pludselig har man
løbet 3 eller 5 km helt uden
at opdage, at man blev træt,

Mor Signe Marie Abild og
datteren Lisa Maj Abild
orienterer sig ved en post på
Christianshavns Vold.
Foto: Ernst Poulsen

siger Rolf Andersen.
Det meste af året mødes vi
tirsdag aften kl. 18.30. Du kan
følge os og tilmelde dig på
vores Facebook eller hjemmesiden amagerok.dk. Kommunen har givet os mulighed
for at vi kan holde til i Vandtårnet på Løjtegårdsvej.

Endnu en Jensen dansk mester
Flot præstation af Karolina
og hendes hold
CURLING
- Karolina Jensen, der er 16 år
og som vi har indstillet til åres
fund i Tårnby kommune, har
med sit hold vundet det danske mesterskab for seniorer
ved at slå det danske OL-hold
Team Dupont med 5-2, fortæller Johannes Jensen, formand
i Tårnby Curling Klub .
Desuden er Karolina lige
vendt hjem fra junior VM for
spillere op til 21 år med en
flot 6. plads som også giver
adgang til næste års VM 2021
i Kina.
Pladsen til dette års VM i
Rusland, som de lige har deltaget i, blev grundlagt ved B-VM
i Helsingborg i december, hvor
23 hold fra hele verden spillede om de tre ledige pladser
til A-VM og her blev Karolina
med sit hold nummer tre.

Samtidig vandt en anden
Tårnby-curler, Kasper Wiksten,
det danske mesterskab for
herrer, han stillede op på et
blandet Gentofte- og Tårnbyhold.

Karolina Jensen med
blomster, pokal og sin flotte
guldmedalje om halsen. Hun
er datter af Angelina Jensen,
OL-deltager i Curling, som
igen er datter af Kirsten og
Johannes Jensen, hr. og fru
Curling i Tårnby

Man bliver aldrig for gammel til bowling
Fire pensionister startede Senior
Strike Bowling Klub i Tårnby, som
spiller mandag formiddage
- Vores formål er selvfølgelig at bowle, men vigtigst af alt er det sociale og
det hyggelige samvær med hinanden.
Vi er for nuværende 40 faste medlemmer og har en reserveliste på fem
personer, fortæller formand Grethe
Hedegaard.
- Vi syntes så i Senior Strikes bestyrelse, at vi ville invitere vores borgmester Allan Andersen til et besøg hos os
i bowlingcentret, for at vise, hvem vi
er. Og han takkede ja og besøgte os
mandag 9. marts.
Det var et meget vellykket og hyggeligt besøg, hvor Allan Andersen
hilste på mange af vores spillende
medlemmer og selv fik mulighed for
at prøve at spille med et par af bestyrelsens medlemmer.
- Vi sluttede besøget af med lidt
kaffe og kage, hvor vi også fik mulighed for at fortælle lidt om os i Senior
Strike, de mange arrangementer og at
vi også har tre venskabsklubber.

Lidt historie om Senior Strike
Mange kan huske bowlingbanerne på
Islands Brygge, hvor der nu er bygget

Bent Schneider ser på, men
borgmester Allan Andersen viser sine
evner på bowlingbanen. Foto: Tage
Christensen

erhvervs- og kontorbyggeri. Vi var
nogle stykker, der var medlemmer af
bowlingklubben, der hed Bowleren og
som havde hjemme der.
Da bygningen skulle rives ned, skulle Bowleren have en anden bowlinghal som hjemsted. Flere bowlinghaller
blev foreslået. Bryggen, Bowl & Fun i
Valby og Strike i Tårnby Bowlingcenter, men der kunne ikke blive enighed.
Vi stod fire personer uden for Strike, som det hed dengang og talte om,
hvilken klub vi skulle vælge, da Jytte
Schneider foreslår: Hvorfor starter vi
ikke en ny bowlingklub hjemmehørende her i Strike?
Det faldt i god jord hos de fire, og
allerede samme dag, som vi lagde tilmeldingslisten frem, var der stor tilslutning og listen blev nærmest overtegnet fra starten.
Bent Schneider foreslog, at klubbens navn kunne være Senior Strike,
og det blev herefter vedtaget på den
stiftende generalforsamling som blev

holdt i april 2002.
Bowlingklubben Senior Strike er nu
hjemmehørende i Tårnby og spiller i
bowlinghallen Lanes & Lounges, Eng-

landsvej. For at blive medlem skal du
være fyldt 60 år. Der spilles mandag
kl. 10.00.
SH

De nåede det lige før Corona
Danmarksmesterskaberne for
vægtløftnings-ungdom hos AK Viking

Holdet der sikrede oprykningen til landets bedste række. Bagerst fra venstre
Benjamin Rønnebæk Frese, Simone Kristensen, Niklas Meyer, Jesper West
Danbo (Coach), Przemek Majewski og Tom Gallus. Forrest fra venstre tre
søskende Ida Papp Svendsen, Mette Papp Svendsen og Christina Papp
Svendsen. Foto: Jesper Vest.

Viking lagde lokaler til, da der blev
holdt DM for U15 og U17 løftere. DM
betyder danmarksmeskerskaberne for
vægtløftere under henholdsvis 15 og
17 år. Der deltog otte klubber fra hele
landet med 45 deltagere heraf 11 piger og drenge fra vores lokale klub.
Viking blev fjerde-bedste klub samlet.
I den mindste klasse 35kg. vandt
Elin Nilsson guld og Alberte S. Schmidt sølv og de satte begge to nye
personlige rekorder. I 45kg klassen
var Emily Lykke igen på rekordjagt og

det lykkedes også med 40 kg i træk,
dansk ungdoms- og juniorrekord og
en klar guldmedalje. Olivia Achen fik
en bronzemedalje med en fremgang
på hele 12 kilo. I 49kg klassen fik Annika Thomasen en flot guldmedalje.
Alfred Høj løftede i 39kg klassen og
fik en guldmedalje med nye personlige rekorder.
En flot indsats af de unge løftere fra
Kastrup og et lille suk fra Erling Langtved, der på grund af Corona virus risikoen nu i en periode må undvære sine
elskede vægtlokaler Ved Diget.
SH

Oprykning i deres første sæson
Tårnfalkene var på førstepladsen,
da Corona afbrød turneringen

Oprykningskampen
I Nordregårdskolens lille hal var der
virkelig tænding på. De fremmødte tilskuere blev budt på en større buket af
jernhårde smash, blændende forsvars-

Dagen efter topopgøret blev turneringen suspenderet og det er usikkert,
om den kommer op at køre igen. Men
det skulle gerne være sikkert, at Tårnfalkene efter klubbens første sæson
nogensinde er sikret oprykning.
SH

U 15 og U17 holdet fra AK Viking der deltog i Danmarksmesterskabet.
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- På de første 14 dage i marts måned
satte volleyballholdet Tårnfalkene det
hele på plads i turneringen, fortæller
Jesper West. På udebane mod Frederiksberg og Gentofte fik vi kun lige
med hiv og sving hevet 2-1 sejre hjem;
i begge kampe med 15-13 i tredje sæt.
Efter disse kampe var vi helt lige
med 34 point med DTU, men hvor de
havde en bedre sætscore og havde
spillet en enkelt kamp mere end os.
Som coach havde jeg arbejdet på et
længere oplæg med personlig servetaktik og blok-match-up, hvilket også
var blevet øvet ved den lette træning.

handlinger og skræmmende blokader.
Det meste fungerede og der var
stor intensitet og koncentration. Det
så meget godt ud og endte i en meget
klar sætsejr på 25-13.
I andet sæt var rollerne byttet rundt.
DTU fandt huller i falkenes forsvar og
sættet gik til DTU med 25-11.
- I tredje sæt var vi dog tilbage på
sporet igen. Et hurtigt forspring og et
godt stabilt niveau blev holdt.
- Resultat 15-10 til Tårnfalkene, en
førsteplads i rækken og dermed oprykning til landets bedste mix. række,
efter 18 sejre ud af 19 mulige kampe,
slutter en tilfreds Jesper West.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Covid-19 rammer sportsklubberne hårdt
Tårnby Bladets sportsredaktør har foretaget
en overflyvning af det for tiden stillestående
indrætsliv og spurgt udvalgte klubber, hvordan
corona-billedet ser ud hos dem

Følger det officielle Danmark
Af formand Mical Ambæk, AB Tårnby

Hos boldklubben ABT tager vi
det meget alvorligt og mener,
vi som forening har et samfundsmæssigt ansvar at leve op
til. Derfor har vi valgt at følge
anvisningerne fra det officielle
Danmark.
På baggrund af anbefalingerne fra regeringen og DBU aflyser AB Tårnby alle aktiviteter til og med 29. marts.
DBU har på baggrund af statsministerens melding om nye initiativer for at begrænse udbredelsen af corona-virus besluttet at lukke al aktivitet i
dansk fodbold til og med 29. marts. Det betyder, at
alle kampe, stævner og andre aktiviteter aflyses.
AB Tårnbys bestyrelse bakker naturligvis op om
den beslutning og alle aktiviteter i ABT er dermed
også lukket ned til og med søndag 29. marts. Det
indebærer al træning, kampe, stævner, møder og
andre aktiviteter i klubben.
Vi håber naturligvis, at vi derefter snarest muligt
kan genoptage fællesskabet på banerne og at de
udsatte turneringskampe kan blive spillet på et
senere tidspunkt. Vi informerer alle medlemmer,
når vi ved mere i slutningen af lukningsperioden.
Og vi beder om alle medlemmers forståelse for den
vanskelige og usikre situation, som jo rammer alle
dele af samfundet.

Lukkede lokalerne før
kommunen
- Vi er hårdt ramt, klubben er
helt lukket, men inden kommunen lukkede lokalerne, havde
vi selv lavet begrænset adgang
max 20 personer i lokalerne af
gangen, fortæller AK Vikings
formand Christian Bærensen.
- Vores bestyrelsesmøde, som skulle være holdt i
tirsdags, er aflyst, ligesom vores generalforsamling
er udsat på ubestemt tid. Vægtløftning kan ikke
laves som hjemmetræning, så al form for træning
foregår kun med det, man kan udføre uden vægte
derhjemme. Vores forbund har ligeledes aflyst alle
kommende stævner indtil videre. For øvrigt bakker
vi op om myndighedernes foranstaltninger.
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Aflyser årlig træningstur
- Allerede onsdag
eftermiddag, inden statsministerens pressemøde,
måtte ACR gå den
tunge gang og
aflyse Amager
Cykle Rings årlige
træningslejr til vandrehjemmet i Kalundborg, som
skulle være holdt 26. – 29. marts, fortæller Jesper
Skovbølle, Amager Cykel Ring.
Siden 1997 har klubben årligt været i Kalundborg, lige fra yngste rytter, elite og juniorhold til
vores veteraner og motionister. I år var der 100
tilmeldte. Så det var en tung, men nødvendig be-

slutning at aflyse, da træningslejren har en stor
betydning for det sociale sammenhold i klubben.
Det bliver desværre også med et betydeligt økonomisk tab for klubben. I fredags skulle klubbens
juniorteam (team CEC Audi) have været til Malaga
for at booste formen, men denne tur blev aflyst i
sidste øjeblik.
Derudover er klublokale, samtlige aktiviteter,
møder og fællestræning aflyst, foreløbigt til og
med 29. marts. Den 2. april er det planen, at landevejssæsonen skal starte med klubbens indledningsløb; det er p.t. tvivlsomt, om det kan lykkes.
Cykel-træning foregår i det fri og klubbens medlemmer træner individuelt eller i små grupper på
egen hånd.
- Jeg kan tilføje at både den internationale cykleunion UCI og Danmarks Cykle Union nu har meddelt, at der ikke bliver kørt cykelløb, til og med 30.
april.

Mødes over telefonen
Formand Steen Hansen, Amager P96 Petanque
fortæller kort og præcist:
- Vores baner er blevet lukket,
lokalerne er lukket og vi kan
ikke dyrke vores sport under
de omstændigheder, da vi skal
være 2, 4 eller 6 spillere.
Træningskampe og almindelig træning tirsdag-onsdagtorsdag-søndag er aflyst.
- Det er alle vores møder
også; både bestyrelsesmøder og personlige møder
med kommunen, som nu må ske over telefon.

Må godt padle alene
Roklubben Røses bestyrelsen har vedtaget, at alle
fælles aktiviteter indendørs og udendørs er aflyst
til 27. marts. Herefter følger ny information. Vi følger DIFs, DGIs og Tårnby Kommunes anbefalinger,
fortæller formand Torben Hassel, Roklubben Røse.
For
Røses
medlemmer betyder det foreløbig aflysning
af
klubaften
om
onsdagen,
tirsdagsløb, fælles arbejdsdag
i marts og standerhejsning i marts.
Det er tilladt at ro i kajak alene på Øresund. Hvis
et andet medlem mødes, skal der holdes afstand på
land og til vands. Hilsen på alternativ måde.
Sidste nye tiltag mod Corona virus. Klubstuen,
omklædningsrum og toilet er lukket. Det er kun
tilladt, enkeltvis at tage en kajak i bådhallen og ro
alene. Hold afstand til roere på Øresund.
Medlemmerne skal være omklædt hjemmefra og
bade hjemme efter kajakturen. Ro-ergometer må
ikke benyttes indtil videre. Hvis toilet i nødstilfælde benyttes, skal man rengøre toilet efter brug.

En sikker nedsmeltning bogstavelig talt
- Sikken en ned smeltning i TSK, siger Lene Skibby,
Tårnby Skøjte Klub og fortsætter:
- Vi var ret hurtige til at få sendt noget ud på vores
hjemmeside, om at man skulle passe på hinanden.
Og desværre har det haft store konsekvenser for
klubben.
For TSK betyder dette ingen is i flere måneder og
som sportsudøver er det svært. Hjemmetræning og

løb uden is, er det samme som
svømning uden vand.
Onsdag 11. marts var sidste
dag for Tårnby Skøjte Klub,
med en meget hurtig lukning
af Kastrup Skøjtehal for denne
sæson. Der var ikke mange i klubben denne dag, til TSK´s onsdagshygge
dag med fælles spisning. Men at klubben og skøjtehallen skulle lukke ned for sæsonen, var der ingen,
som havde set komme.
TSK´s årlige store afslutningsshow 28. marts,
som alle klubbens deltagere har trænet flere uger
til for at kunne vise, hvor dygtige de alle var blevet
i løbet af sæsonen - den bliver aflyst, selvom de ca.
140 deltagere havde glædet sig. Her plejer Kastrup
Skøjtehal at være proppet til bristepunktet.

Amager Bordtennisklub

- Amager Bordtennisklub lukker helt ned. Hvorlænge vides ikke. Og vi har
måttet aflyse en tur til Sverige med en del ungdomsspillere, fortæller formand
Pernille Hvass.
- Torsdag gjorde kommunen det superlet for os ved at lukke hallen. Vores bagland i Bordtennis Danmark har også officielt
meldt ud, at alle stævner og kampe aflyses. Det er
min opfattelse, at alle bakker op, selvom det naturligvis er ærgerligt.
- Vores sportschef har sendt forslag til motoriske
øvelser til ungdomsspillerne og bedt dem om at
lave dem, samt sørge for at få løbet en tur eller på
anden måde holde sig i gang.
- Vi står med en masse bordtennis-hungrende
voksne og børn, der glæder sig til at komme tilbage
i hallen. I mellemtiden må vi være kreative. Der er
en del, der har bordtennisborde hjemme i kælder
eller udestue.
- Hjemme har vi fundet et gammelt bordtennisbord frem og stillet det op på vores terrasse.

Festen aflyses

- Rugbyklubben Speed blev stiftet
i 1950 og har 70-års jubilæum 31.
marts, men vi aflyser formodentligt
den planlagte aktivitet i den forbindelse, siger Frank Larsen, bestyrelsesmedlem Speed.
Covid-19 vil påvirke vores klub og forberedelserne til den kommende sæson. Vi
har lukket helt ned for alle aktivitet i klubben. Da
vores sportsgren er en sommersport, giver det selvfølgeligt store udfordringer, da de sidste forberedelser til den kommende sæson var i gang. I stedet
har vores cheftræner planlagt et træningsprogram
med skemaer og videoer for de enkelte afdelinger
(herrer, damer og ungdom). Det er med øvelser, som
udføres som selvtræning og med et pointsystem, således at man kan træne mod sine holdkammerater.
Vores seniorhold skulle have været til London
som en del af sæsonforberedelserne og spille mod
et hold bestående af derboende Sydafrikanere; turen, som mange havde set frem til, blev selvfølgelig
aflyst og i stedet rykket til oktober.
Foreløbig (22/3) er der ikke aflyst turneringsaktivitet, men en række planlagte landsholdsaktiviteter,
hvor omkring otte af vores seniorspillere skulle deltage, er aflyst. Ligeledes er rugby unionens repræsentantskabsmøde blevet flyttet.
Vi håber selvfølgelig, at vi snarest muligt kan
komme på græs.

Vi har modtaget:

Har Tårnby Kommune brug for en ny ishal?
I Tårnby Bladet april 2020 var der
under overskriften ’Køreplan for ny
skøjtehal’ en konkret henvisning til
både DGI og DIF og den tilsvarende
henvisning fremgår også af sagsfremstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget
fra februar om samme sag. Dette kan
læses som om, at DGI og DIF støtter
Tårnby Kommune i, at Københavns
Kommune skal støtte opførslen af en
skøjtehal i Tårnby Kommune
Det ønsker vi at nuancere fra DGI
Storkøbenhavns side.

Fakta på bordet før beslutning træffes
I DGI Storkøbenhavn har vi over for
kommunen opfordret til, at Tårnby
Kommune skaber et overblik over
hvilke idrætsfaciliteter, der efterspørges af borgerne i Tårnby. Det er en
rigtig god idé at få fakta på bordet,
når store anlægsinvesteringer besluttes; og det var derfor klogt, at Tårnby
Kommune iværksatte og nu har gennemført en såkaldt idrætsvaneundersøgelse i samarbejde med Idrættens

Analyseinstitut, da den afdækker
hvilke idrætter, befolkningen primært
er optaget af.
Idrætsvanemålingen kan forhåbentligt medvirke til at sætte fokus
på hvilke idrætsfaciliteter, der efterspørges af Tårnbys egne borgere. Det
vil i forlængelse heraf også være mest
logisk, hvis kommunens politikere udsætter beslutningen om at finansiere
en ny ishal i Tårnby, til denne viden
foreligger.
Som sagerne har udviklet sig i
Tårnby Kommune vedrørende godkendelse af de lokalt hjemhørende
folkeoplysende foreninger, opfordrer
vi også fra DGIs side til tættere samarbejde mellem Tårnby Kommune og
Københavns Kommune.
Ishaller er noget af det mest omkostningstunge, man som kommune
kan bygge og drive inden for idrætsfaciliteter. Samtidig får man kun aktiveret relativt få idrætsudøvere for en
stor anlægsinvestering, der er meget
dyr at drive.
De relativt få aktive udøvere koster
dermed relativt mange penge pr. udøver. Derfor er det en væsentlig prioritering, når Tårnby Kommune beslutter
at bygge en ishal.

stad, og derfor er det ikke realistisk at
tro, at Københavns Kommune vil medfinansiere en ny skøjtehal i Tårnby.
Det tænker vi, at embedsværk og
politikere i Tårnby Kommune allerede
er bevidste om, men måske har politikere og embedsmænd i Tårnby overset det oplagte potentiale, der ligger i,
at Tårnby nu rækker ud til Københavns
politikere og embedsværk for at få
dem til at åbne op for deres nærliggende idrætsfaciliteter.
Fra DGI skal der derfor lyde en opfordring til, at Tårnby Kommune indgår i egentlig drøftelse med Københavns Kommune om tættere dialog og
koordinering af fritidstilbud til børn
og unge, samt at kommunen afventer
resultatet af idrætsvaneundersøgelsen, inden de beslutter større anlægsprojekter på idrætsområdet.
I første omgang ville det være oplagt at spørge Københavns Kommune
ind til et samarbejde om den eksisterende skøjtehal i Ørestad, så borgere
og foreninger i Tårnby Kommune får
bedre mulighed for at benytte en eksisterende moderne ishal.
Mvh.
Jakob Juhl Pedersen
Direktør, DGI Storkøbenhavn

Oplagt samarbejde med København
Faktisk har Københavns Kommune for
nyligt etableret en ny skøjtehal i Øre-

Team Rynkeby udsætter landsdækkende skoleløb
Team Rynkeby Fonden
udsætter landsdækkende
skoleløb på grund af den
mulige risiko for spredning
af coronavirussen covid-19
(oplyst 11. marts)
Fredagen før påskeferien
skulle godt 90.000 skoleelever fra 295 danske skoler
have deltaget i Team Rynkeby
Skoleløbet til fordel for Børnelungefonden.
Det årlige, landsdækkende
motions- og velgørenhedsløb
for skoleelever bliver dog udsat to måneder til torsdag 4.
juni – dagen før grundlovsdag.
Beslutningen er taget på
grund af risikoen for spredning af coronavirussen co-

vid-19, fortæller Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby
Fonden.
Fra Amager er Pilegårdsskolen, Kastrupgårdsskolen og St.
Magleby skole tilmeldt.
- Vi udsætter løbet ud fra
et større hensyn. Vi skal tage
situationen alvorligt og vi
skal gøre vores for at undgå at
være med til at sprede smitten. Ikke blot for vores egen
skyld, men også for at skåne
de sårbare grupper – både
de ældre og de kronisk syge i
alle aldre. Herunder de børn,
vi løber for, siger Carl Erik Dalbøge.

Følger udviklingen
Ved at udsætte løbet i to må-

neder håber Team Rynkeby
Fonden, at risikoen for spredning af coronavirussen er reduceret så meget, at det vil
være forsvarligt at gennemføre løbet.
- Lige nu handler det om
at mindske og forsinke smitten mest muligt. De børn,
som Team Rynkeby Skoleløbet støtter, er børn, der ikke
blot er i risikogruppen for
coronavirussen – det er også
børn, der i deres dagligdag
er afhængige af sundhedssystemet. Derfor rammer appellen om at forsøge at undgå
at overbelaste sundhedssystemet særligt tæt på hjertet,
siger Carl Erik Dalbøge.

Fastholde skolerne
De skoler, der er tilmeldt løbet, modtager direkte besked
fra Team Rynkeby Fonden om,
hvordan løbet gennemføres
torsdag 4. juni.
- Vi er bevidste om, at det
kan være sin sag for skolerne
at flytte et så stort arrangement, men vi håber, at det
bliver muligt at gennemføre
løbet med så mange elever
som muligt, så vi fortsat kan
sikre synlighed og penge til
Børnelungefondens
vigtige
arbejde. Det er vores ønske,
at vi sammen med skolerne
kan gøre fælles front i det vigtige oplysningsarbejde, som
situationen kalder på, siger
Carl Erik Dalbøge.

Som situationen ser ud
nu omkring Coronavirussen og de anbefalinger,
der foreligger fra sundhedsmyndighederne, har
bestyrelsen for Visens
Venner på Amagerland besluttet at aflyse/udsætte
vores viseaften samt foreningens generalforsamling.
Vores viseaften (fødselsdags-viseaften)
udsættes til den 19. november 2020, da vores gæstesolister Peter Vesth og
Kristian Rusbjerg først er
ledig på denne viseaften.
Hvornår foreningens generalforsamling kan finde
sted, ved vi endnu ikke. Vi
ser, hvordan tingene udvikler sig i fremtiden.
Bestyrelsen havde glædet sig til en festlig 30års fødselsdags-viseaften,
men den kommer vi selvfølgelig tilbage til, når vi
når november måned.
Vi ønsker alle en rigtig
god sommer
På bestyrelsens vegne
Tom Aggerholm
formand
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Team Rynkeby Skoleløbet
er den største bidragsyder
til Børnelungefonden.
Sidste år indsamlede
landets skoleelever godt
6,4 millioner kroner til de
lungesyge børn i forbindelse
med løbet. Arkivfoto

- Sammen med Børnelungefonden vil vi nu følge udviklingen og anbefalingerne
fra Sundhedsstyrelsen tæt.
Vi gennemfører naturligvis
først løbet i det øjeblik, det
vil være forsvarligt, fortsætter han.

Kære alle
visevenner

Det er først til september …
… men tilmeldingen til Stafet For Livet i Tårnby 2020
åben

Foto: Erich Leutert, Amager
Fotoklub

Dermed er det muligt at blive
en del af Kræftens Bekæmpelses 24-timers stafet, hvor
vi
gennem oplysning, aktiviteter og underholdning
sætter fokus på og indsamler
penge til kræftsagen. Stafetten foregår i weekenden 5.6. september og som vanligt
ved Tårnby Skole.
I 2019 deltog 10 hold med
tilsammen 413 deltagere. Det
er en fordobling af deltagerne
siden starten af stafetten for
tre år siden.
- Det er vi meget stolte
af. Det vidner om stor lokal
opbakning og entusiasme
blandt Tårnbys borgere og
de mange frivillige, siger Ann
Madsen, som netop er tiltrådt
som ny formand for Stafet For
Livet Tårnby.
- Vores mål for 2020-stafetten er selvfølgelig at få endnu
flere deltagere. De sidste tre
år viser, at Stafetten betyder
meget for folk og det vil vi
gerne gøre endnu bedre i år.

Alvor men også fællesskab

Trods den alvorlige sag, er
weekenden også en god lejlighed til at komme ud blandt
andre i et socialt fællesskab,
få rørt sig og samtidig samle
penge ind til et godt formål.
Det er de frivilliges vision,
at stafetten skal ses som en
begivenhed for alle, uanset
om du er tilmeldt et hold eller
blot gerne vil kigge forbi og
dermed være en del af stafetten.
Det er gratis at være på
pladsen, og i løbet af døgnet vil der være aktiviteter
for både børn og voksne. Du
kan købe mad og drikke, høre
god musik, der er børnetelt,
underholdning, auktioner og
meget mere.
- Når du køber en kop kaffe
eller noget mad, er du også
med til at donere penge til
Kræftens Bekæmpelse, nævner Ann Madsen.

Deltag som Fighter og giv
håb
Har du på et tidspunkt i dit liv
haft kræft? Så ved du, hvad
det vil sige at kæmpe.
Stafet For Livet åbnes med
en runde, hvor alle nuvæ-

rende og tidligere kræftpatienter går den første runde
på banen iført gule trøjer.
Fighterne er æresgæster ved
stafetten. Ved at stå frem er
du som kræftramt med til at
nedbryde tabuer om kræft.
Derudover giver du håb til andre kræftpatienter og deres
pårørende om, at kræft kan
bekæmpes. Du er altid velkommen på stafetten - også
selvom du ikke har overskud

til at deltage hele døgnet.
Tilmelding sker på www.
stafetforlivet.dk/stafet/taarnby under ’Tilmeld dig som
Fighter’.

Årets tema - Et døgn der
bevæger
Med årets tema, et døgn der
bevæger, er der sat fokus på
den fysiske aktivitet, der er så
vigtig i forebyggelsen af sygdomme.
Men vi har også brug for
at tale med hinanden om de
følelser, som sygdommen

Lav dit eget hold
eller tilmeld dig et
hold!
Alle kan stille et hold. Det
kan være venner, familie,
kolleger, foreninger eller
andre, som gerne vil støtte
kampen mod kræft. Du bestemmer selv, hvor stort
holdet skal være, om du vil
løbe eller gå og hvor mange
timer, den enkelte deltager
er med; blot dit hold har
mindst én person på banen
under hele stafetten. Deltagere kan skiftes til at gå, så
man kan være med uanset
fysisk form.
Børneløbet 2019. For hver runde klikker deltagerne på deres hold, så alle runder tælles med.

Åbning af Stafet For Livet
2019.

bringer med sig. Det er så vigtigt, at man har nogen at tale
med og at vi står sammen,
når sygdommen rammer. Stafet For Livet er netop en god
lejlighed til at få bevæget sig
fysisk og blive bevæget sammen med andre. Netop derfor
mødes vi til en fælles begivenhed, hvor der er rum til at
få talt om de svære ting.
tsp

Du kan også deltage uden
at have dit eget hold. Vi har
et åbent hold, som du kan
tilmelde dig - her er plads til
alle, og du bestemmer selv,
hvor lang tid du vil deltage.
Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten - 100 kroner for voksne
og 50 kroner for børn og
unge under 18 år. Pengene
går direkte til Kræftens Bekæmpelses arbejde med
forskning, forebyggelse og
patientstøtte.
Tilmelding sker på www.
stafetforlivet.dk/stafet/taarnby under ’Deltag’ eller
’Opret hold’.

Læs mere på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk/stafet/
Tårnby eller find os på Facebook: Stafet For Livet Tårnby

Politikere vil se forslag til 11-mandsbane
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Forslaget om at anlægge en idrætspark på
metroselskabets stenlager ved Vestamager
Station lever i den grad i bedste velgående
Nu vil københavnske politikerne i Kulturudvalget
have et konkret forslag på bordet til deres kommende møde.
Udvalget har bestilt en konkret indstilling til
en fodboldbane og evt. et større anlæg med fodbold og streetfaciliteter fra deres forvaltning, og
på et af de kommende møder skal der tages stilling til, om projektet kan blive til noget, og i så
fald hvornår, skriver Ørestads Avis.
Hvis den store oplagringsplads ved Metroselskabet kan komme i spil, er der plads til både
fuld fodboldbane, flere mindre træningsbaner,
en BMX-bane og nogle af de streetfaciliteter,

som beboerne i Ørestad har savnet lige siden
anlægget PLUG N PLAY i Ørestad Syd i 2016 blev
jævnet med jorden til fordel for boligbyggeri.
Det er blandt andet de mange tilflyttere til
Ørestad Syd, som gør at behovet for flere idrætsfaciliteter er helt akut i Ørestad i dag. Antallet af
borgere i Ørestad vil være tæt på fordoblet over
de kommende 10 år. I dag er der 16.000 indbyggere i bydelen. Dette antal forventes at stige til
30.000 i år 2030.
tsp
Kommentar: Det er ikke uden betydning, at
naboliggende kommuner bygger idrætsanlæg.
Medlemmerne vil være (kommune-) grænseoverskridende og dermed skabe et godt socialt
nærvær helt hjem på villavejene og i
En illustration fra Ørestad IF, som viser hvordan anlægget på
boligkarréerne. -red
stenlageret kunne tage sig ud ved Metroens service-område.

Harmonikaen trækker feststemning
Jubiii, lige som vi havde ønsket og håbet.

De frivillige hjælpere fra Amager Harmonika
klub dukker morgenfriske op i Aulaen på
Skottegårdsskolen. Det er søndag formiddag
9. februar og årets Musik Café skal gennemføres.
Optimismen er høj, der bliver sat 450 stole op.

En time før arrangementets officielle
åbning begynder glade publikummer
at indtage de første stolerækker.
Hold da op, det ser lovende ud, kl. 13
er der helt fyldt op i salen.

Hverken kaffe eller småkager manglede...
det havde de frivillige også sørget for.
Og så var kagerne endda gratis til publikums
store forundring. Fantastisk.

Hvert andet år holder Harmonikaklubben et (gratis)
musikalsk arrangement i en af kommunens festsale
for byens borgere i håb om en festlig eftermiddag med harmonikamusik, sang og spontan glæde.
Tidligere har der været besøg af Lille Palle, Øyvind
Ougaard, Halvdanskerne m.v. - altid kunstnere med
et link til harmonikaen.
I år er noget særligt, - der satses på flere publikummer end tidligere, så arrangementet er flyttet
fra en festsal med plads til 200 deltagere til aulaen
på Skottegårdsskolen med plads til over 400 tilhørere.

På trods af lidt spillefejl gik det godt
og stemningen er blevet hævet til et
højt niveau… fantastisk.

Peter Vesth med makker
Visesangeren og troubadouren Peter Vesth er sammen med sin makker Kristian Rusbjerg på sin harmonika hyret som underholdere denne eftermiddag.
Harmonikaklubbens egne spillende medlemmer
underholder den første time med flerstemmigt harmonikamusik og fællessang, de er alle lidt nervøse,
for de er alle glade amatører og nu skal de spille for
over 400 forventningsfulde publikummer.
De professionelle Peter og Kristian kommer på
scenen. De har hele salen i deres hule hånd i to ti-

mer med glade sange og humoristiske fortællinger
og i salen gynges der grinende og syngende med.
Pludselig er det hele slut og kun oprydningen
mangler.
Det blev en yderst vellykket musikalsk eftermiddag, satsningen blev belønnet, publikum var glade,
harmonikaspillerne var glade, de frivillige var glade,
bestyrelsen var glade, Peter og Kristian var glade,
de elskede deres publikum og de havde næsten udsolgt deres CD beholdning .
Klubben glæder sig til en ny Musik Café om to år.

Gratis bøger til coronalæsning
Det plejer at være ved sommertid eller i al fald sent
forår maj/juni, at Tårnby
Bladet tilbyder sine læsere
at få de bøger, som vi har
haft til anmeldelse eller
bare fået tilsendt
Af redaktør Terkel Spangsbo

Sådan vinder du
Send os en mail om, hvilken
bog du ønsker på redaktionen@taarnbybladet.dk.
Vi skal have dit navn, adresse og telefonnummer, så vi
hurtigt kan kontakte dig, hvis
du har vundet.
Ønsker kan også afleveres i
vores udendørs postkasse på
Englandsvej 290 eller sendes
som brev/postkort til Tårnby
Bladet, Englandsvej 290,
postboks 34, 2770 Kastrup.
Men altså send det hele til os
senest onsdag 1. april.

Vi ved godt, det er hurtigt,
men fotsæt gerne med at sende ønsker, vi fortsætter med
at uddele, til der ikke er flere
bøger.
Vinderne får direkte besked og skal selv afhente bo-

gen på redaktionen, men det
kan være, vi undtagelsesvis
har et cykelbud, som bringer
bogen til din postkasse, det
taler vi om.
Vi sender ikke, og de første
14 dage i april er vi her kun i

Titel/forfatter				

kontortiden daglig mellem kl.
9 og 12.
Det er en god idé at ringe
i forvejen på 32 509 290 og
høre, om vi er her.

Anmeldt i TB

Hr. Kukula, Mikkel Harris Carlsen
Eftersmag, A.J. Sandahl
Vinterkrigen, Finn Wiedemann
Agathe, Anne Cathrine Bomann
Endofiner, Jo Gylling
Mord og kærlighed til tiden, Jan Sass Petersen
Også du vil findde ro, Masoud Kadkhodaee
Egne rækker, et muntert tidsbillede,
Niels Christian Larsen
Lufte Rufus
En lille hvid løgn. En kæmpe katastrofe,
Annegerd Lerche Kristiansen
Refugium, Anita Albers

August 2018
Marts 2019
April 2019
Juni 2017
Juli 2017
Januar 2020
Januar 2020

side 22
side 21
side 26
side 17
side 18
side 41
side 41

August 2019
Marts 2020

side 22
side 20

November 2019
Marts 2020

side 22
side 21

Ikke anmeldte bøger
Stjerne advokaten, John Grisham
Hvidbog, Danmark på Vippen
Anders i dråbernes land, Mette Kappel

2004
2015
2019
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Da mange er bundet til bopælen og ikke engang kan komme på bibliotekerne og hente
litteratur, må vi fremskynde
vores uddeling af bøger.
Vores flittige anmeldere
Bitte Christensen og Else C.
Andersen har læst og skrevet
om en hel del bøger, siden vi
i juli 2019 sidst tømte lageret
af anmeldereksemplarer.
Forlagene sender gerne
først en pressemeddelelse
om en ny bog og spørger,
om vi har tid og lyst til at
anmelde, men vi kan også få
tilsendt bøger uopfordret.
Derfor indeholder listen over
gratis bøger både anmeldte
og ikke anmeldte bøger og

visse bøger kan have et par år
på bagen.
Du kan se hvilke bøger, vi
uddeler, på listen herunder.
Har den været anmeldt, kan
du se hvilken måned, anmeldelsen har været bragt. Du
kan finde hele anmelselsen
på Tårnby Bladets hjemmeside www.taarnbybladet.dk,
klik videre på ’MERE’ og ’ARKIVET’

En Blixen klub har set dagens lys
Blixen klub Tårnby er ikke
en litteratur-klub, men er
inspireret af hendes humor
Ideen til Blixen Klub Tårnby
er udsprunget af den succes,
Frivilligcenter & Selvhjælp
i Gentofte havde med He-

klub for mænd 60+ som mødes ugentligt til hyggeligt
samvær, foredrag og andre
aktiviteter.
Trods navnet, Blixen klub
Tårnby, er klubben ikke en
litteratur-klub, men navnet
er taget efter forfatteren Ka-

mingway
Club,
en

ren Blixen, som havde nogle
karaktertræk og værdier, man
blev inspireret af, ikke mindst
hendes humor, som det kom
til udtryk i et af hendes kendte citater:
’Gud skabte manden før
kvinden, det er ligesom når
jeg skriver – først laver jeg en
kladde’
Blixen Klub Tårnby blev en
realitet i oktober sidste år
og nu tæller den allerede 80
medlemmer.
Konceptet har bredt sig til
flere af landets kommuner –

Billedet af de 5 damer med
champagneglassene er
bestyrelsen der ønsker Godt
Nytår.
Der mangler desværre et
bestyrelsesmedlem på
billedet.

og er nu også i Tårnby – hvor
der holdes møder hver 14.
dag fra kl. 13-15 i vores mødelokale, Ved Diget 21, 1, Kastrup, og hvor kun tilmeldte
medlemmer kan deltage.
Kontingentet er 200 kr. årligt.
(Klubben genåbner, når man
igen må mødes i de kommunale lokaler).

Aktivt, socialt og kulturelt
Blixen Klub Tårnby er for aktive, initiativrige kvinder 60+
som ønsker ny inspiration, at
finde fællesskaber og danne
netværk. Der tilbydes socialt
samvær, engagerende foredrag, samtalesaloner, work-

shops og kulturelle udflugter.
Arrangementerne
tilrettelægges af et frivilligt aktivitetsudvalg på baggrund af
medlemmernes ønsker og til
møderne serveres kaffe/te.
Blixen Klub Tårnby bygger
udelukkende på frivillighed
og er uafhængig af politik,
religion og sociale grupperinger.
Medlemmerne kan danne
selvstyrende interessegrupper, der selv fastsætter hvor,
hvornår og hvor tit man mødes med fokus på den fælles passion for blandt andet
håndarbejde, motion, litteratur, madlavning mm.

BLIXEN KLUB TÅRNBY har haft en forrygende start, hvilket
har bevirket, at vi har måttet oprette en venteliste, som er
voksende. Vi mener at have fundet en niche for kvinder 60+,
som ikke tidligere er blevet udfyldt.
Ønsker du at komme på ventelisten, så tilmeld dig via
www.blixenklub.dk/taarnby

Hvis du finder Holger, må du sige FY!
Der er dømt mennesketomhed, men
selv tomme gader og pladser kan
fortælle historier
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Foto af Kurt Pedersen og Mirja
Kilpanen, Amager Fotoklub

Det er ellers en stående foto-ordre, at
vi vil se mennesker på de billeder, vi
bringer i Tårnby Bladet, mange mennesker. Dennegang er Kurt og Mirja
lovlig undskyldte.

Det er jo forbudt (næsten). Selv omkring Action Center er der mennesketomt. Trist man ikke er i bil med så
mange ledige p-pladser. De er altid en
mangelvare, når man har mest brug

for dem til hverdag. Eneste ’levende’
er en Christiania-bike på Amager
Strandvej.
tsp

Årsmøde med døvetekstet sang
Ældre Sagen Tårnby holdt
sit årsmøde lørdag 7. marts
2020...
….men inden da var der underholdning af Jan Nielsen
med sang og musik. Dejlige
melodier og tekster af blandt
andet John Mogensen og The
Beatles.
De blev tekstet af nogle
dygtige skrivetolke fra Høreforeningen i Tårnby.
Borgmester Allan S. Andersen holdt derefter et meget
oplysende oplæg om baggrunden for Tårnby kommunes
demenshandlingsplan.
Den vil give et løft til borgere,
der er ramt af demens og til
deres pårørende.
98
stemmeberettigede
mødte op til kaffe/kage - og
til de smukt dækkede borde
med friske grene pyntet med

papirblomster lavet af… toiletpapir. (Det var før vi vidste, at netop dette papir ville
blive en mangelvare).
Dirigenten blev valgt – underdirektør i Ældre Sagen
Lars Linderholm konstaterede, at alt var i orden for at
starte vores Årsmøde.

7.300 medlemmer i Tårnby
afdeling
Lokalbestyrelsens beretning
blev forelagt af formanden
Anne-Grethe Kragerup.
På landsbasis er der nu over
900.000 medlemmer. Her i
Tårnby er vi oppe på 7.300
medlemmer. Vi har igen været en meget aktiv forening
med mange faste aktiviteter
og mange arrangementer. Når
man skal fortælle om det, så
virker det overvældende – og
det har alt sammen kun kun-

net lade sig gøre pga de mange frivillige, der er tilknyttet
lokalforeningen.
211 personer yder en stor,
frivillig og ulønnet hjælp. Tusinde tak til alle dem.
Kassereren fremlagde regnskabet og fortalte derefter om
en ny måde at tilmelde sig og
betale på vores hjemmeside
– for arrangementer og ture.
Bookingsystemet er også en
nemmere måde for kassereren at tilbagebetale de indbetalte beløb, hvis arrangementet skulle blive aflyst. Ja,
det har desværre lige vist sig
nyttigt!

Bestyrelsen ser herefter
således ud:
• Formand Anne-Grethe Kragerup – valgt for 2 år
• Næstformand og sekretær

Jan Nielsens sang (ses i baggrunden) blev skrivetolket af
medlemmer fra Høreforeningen i Tårnby. Privatfoto.

Susanne Nyberg – valgt for 2
år
• Bestyrelsesmedlem Birthe
Dvoracek – valgt for 2 år
• Bestyrelsesmedlem Annette
Gemynthe
• Bestyrelsesmedlem Benny F.
Hansen
• Bestyrelsesmedlem Susanne Fagerli
• Nyt bestyrelsesmedlem Karna Kaslund – valgt for 1 år

ro og orden’.
Bent Have blev heller ikke
glemt. Han udtrådte af bestyrelsen i sommer, men varetager heldigvis stadig vedligeholdelsen af vores Hjemmeside og bladet Det Sker.
Bestyrelsens beretning kan
ses på Hjemmesiden: Ældre
Sagen Tårnby.
Anne-Grethe Kragerup

Suppleanter valgt for 1 år:
• Bente Olofsen
• Jytte Larsen
• Lissi Bank Pedersen
• Ny suppleant Sanne Kuntz

Tak til ...

98 af Ældre Sagens lokale medlemmer dukkede op til foreningens årsmøde i Postkasse n
og fik udover beretningen underholdning af Jan Nielsen med dejlige melodier fra John
Mogensen til Beatles. Privatfoto.

Formanden sluttede med at
takke de to fantastiske skrivetolke, som var i gang under
hele mødet og selvfølgelig dirigenten, der sørgede for ’god

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive det selv - bliv en del af vores produktionshold
At producere Tårnby Bladet er som at bygge den
kinesiske mur - i legoklodser
... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor
dine interesser kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...
Tårnby Bladet er i gang med sin 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for
det. Det betyder, at bladets annoncepriser er rimelige og bladet kan omdeles
gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre
skæve påfund.
Tårnby Bladet er også med til at lave byens nemmeste internet-portal:
www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

- foto-opgaver enten i marken eller på redaktionen
Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen.
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes
meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år,
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne.

Se www.taarnbybladet.dk

Du kan også støtte op om Tårnby Bladet ved at melde dig ind i Tårnby Bladforening. Ring dagligt på
32 509 290 mellem kl. 9 og 12 og sig, du
og/eller din forening vil være medlem.
Tårnby Bladet laver ikke sig selv.
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- desktop og layout

Danskerne henter pant som aldrig før
92 procent af alle flasker og
dåser med pant kom retur
sidste år, og det er ny rekord
Danskerne afleverede fem
procent flere flasker og dåser
til genanvendelse i 2019 end
året før.
I alt kom mere end 1,4
mia. flasker og dåser retur til
genanvendelse. Adm. direktør i Dansk Retursystem, Lars
Krejberg Petersen, glæder sig
over, at danskerne bakker op
om pantsystemet, som i 2019
sparede klimaet for over
150.000 tons CO2, lyder det
fra Dansk Retursystem
2019 satte nye rekorder for
den cirkulære økonomi i Danmark. 61 mio. flere flasker og
dåser kom retur i forhold til
året før, hvilket er en stigning
på fem procent. Samtidig steg
returprocenten til hele 92
procent. Året før var tallet 89

Nøgletal for 2019

Der blev afleveret mere
end 1,4 mia. flasker og dåser
med pant til genanvendelse i
2019
Det svarer til, at 54.854
tons glas, plast og aluminium
blev sendt til genanvendelse
i 2019

procent.
- Det danske pantsystem er
et af verdens bedste, og det
skyldes ikke mindst, at danskerne bakker op om systemet. Derfor er den rekordhøje
returprocent, vi ser i 2019,
også noget, alle danskere kan
være stolte af at have bidraget til, siger adm. direktør i
Dansk Retursystem, Lars Krejberg Petersen.

Plastikemballager helt i top
Særligt godt går det for plastikflaskerne. Her kommer
hele 94 procent retur og bliver genanvendt. Det er gode
nyheder i en tid, hvor der er
fokus på plastikforurening.
- Plastik fyldte meget i danskernes bevidsthed i 2019, og
i forbindelse med, at der kom
pant på saft og juice, stod vi
bag kampagnen ’Plastik er
fantastisk’. Her var budskabet,
I alt sparede pantsystemet klimaet for mere end
150.000 tons CO2 i 2019
Mere end ni ud af ti flasker
og dåser kom retur til genanvendelse
For plastikflasker var returprocenten i 2019 på 94
procent

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Fakta: Hver dag afleverer danskerne i gennemsnit 3,8
millioner engangsflasker og dåser. Dansk Retursystem
henter emballager fra cirka 15.000 steder over hele landet
og sørger for, at de bliver genanvendt. Miljøvirksomheden,
der er non-profit, har eneretten til at drive det danske
pantsystem og er ejet af bryggerierne og reguleret af
Miljøministeriet.
at vi godt kan bruge plastik
som materiale til eksempelvis
drikkeemballager, når bare
vi sørger for at genanvende
materialet. Derfor er vi også
glade for at se, at hele 94 procent af alle plastikflasker med
pant kom retur i 2019.
Sidste år blev pantsystemet
udvidet med juice og saft og
med dem er flere end 1700
nye produkter blevet en del
af pantsystemet. Derfor forventer Lars Krejberg Petersen
også, at mængderne stiger

yderligere næste år.
- Mængden af engangsdrikkeemballager stiger år for år. I
Danmark har vi et pantsystem,
som har formået at følge med
de øgede mængder. Samtidig bliver vi stadig bedre og
bedre til at genanvende materialerne til gavn for miljø og
klima, siger han.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
Fax: 3252 0344

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Som en naturlig følge af
de mange tiltag der gøres for at inddæmme og
begrænse udbredelsen af
coronavirus, er den første
afdeling af Christianshavnermilen, der skulle have
været afviklet mandag 30.
marts - aflyst.
Der satses på en alternativ løsning, så der fortsat
bliver syv løb over året.
Sandsynligvis med et
ekstra løb en weekend i
oktober.
Klubben håber på forståelse for tiltaget.
Der kan så være den sidegevinst, at man kan nå at
komme i bedre form.
Vi håber på, at der er
faldet ro over tingene, så
årets første løb bliver 11.
maj, så det er fortsat muligt at tilmelde sig løbsserien.
Find info på www.amageratletik.dk
Venlig hilsen
Michael Christensen
Amager Atletik Club

Og det sket i de
dage ...

3250 4218

32 52 50 00

Christianshavnermilen 2020

.... at der udgik en depeche
fra Kultur- og Fritidsafdelingen om, at Kommunens
kriseberedskab i forlængelse af de udmeldinger,
som er kommet fra statsminister Mette Frederiksen, har valgt at lukke alle
Kulturinstitutioner fra 12.
marts og foreløbig 14 dage
frem.
Det betyder, at alle
idrætsanlæg, svømmehaller, skøjtehal, gymnastiksale incl. sale på Tårnby
Gymnasium samt mødefaciliteter (foreningscenter,
vandtårnet, Ved Diget, mødelokalerne på Kastrupvej
og hovedbiblioteket mv.)
Dette gælder også boldspil på kommunens fodboldbaner.
Foreninger
opfordres
derfor til at indstille al aktivitet i ovenstående periode.
Tårnby
Kommunes
hjemmeside vil løbende
blive opdateret – hold jer
derfor informeret der.
Hilsen Kommunen

Ingen kunst
Den annoncerede udstilling i Havnegalleriet i Dragør fra lørdag 28. marts
til lørdag 2. april er aflyst
grundet
Coronavirusen,
oplyser Jane Sarby – AOF

Dyrlæge:

Coronavirus er IKKE farligt
for dit kæledyr
Seks hyppige spørgsmål om
kæledyr og Covid-19 - og
svar
’Covid-19’ og ’coronavirus’ er
af gode grunde et af de mest
brugte søgeord på Google for
tiden. Det gælder for de fleste
danskere - også for kæledyrsejere. Agria Dyreforsikring
oplever også mange henvendelser på alle kanaler.
Men der er godt nyt: Der er
nemlig ingen grund til bekymring for smitte og dødsfald
hos vores firbenede venner.
Det viser testresultater fra et
studie af hunde og katte.
I disse turbulente tider stilles der mange spørgsmål og
de omhandler blandt andet
vores kæledyr. Kan hunde og
katte også få sygdommen?
Kan de være smittebærere?
Og er det for eksempel okay
at lade katten gå ud, som den
plejer?
Heldigvis er der intet, der
tyder på, at hverken hunde
eller katte kan blive smittet
eller være smittebærere og
dermed sprede coronavirussen (Covid-19) yderligere.
- Hunde og katte kan kun få
de typer af coronavirus, som
smitter deres arter, og de har
derfor intet med Covid-19 at
gøre. Der er intet, der indikerer, at de kan blive smittet af
eller smitte mennesker, siger
Mogens Brix, dyrlæge hos
Agria Dyreforsikring.
Mogens Brix bygger sin vi-

den på et engelsk studie, der
undersøger hunde og katte
for sygdommen. Studiet konkluderer, at der endnu ikke er
fundet tilfælde af sygdomme
hos dyrene.

Spørgsmålene
Mogens Brix fortæller, at han
modtager mange henvendelser fra kæledyrsejere, som er
bekymrede for deres pelsede
familiemedlemmer. Her er de
oftest stillede spørgsmål:
1: Kan mit kæledyr smitte
mig med Covid-19?
- Nej.
2: Kan jeg smitte mit kæledyr
med Covid-19?
- Nej.
3: Hvad gør jeg, hvis jeg har
et akut sygt kæledyr? Kan
jeg tage det til dyrlægen?
- Ja. Dyrlægen har åbent,
men de fleste modtager i øjeblikket kun akutte tilfælde.
Sundhedsundersøgelser, kloklip og andre forebyggende
undersøgelse er typisk udsat.
Ring dog altid til dyrlægen
først, så du ved, om der er
behov for et akut besøg. Du
vil også opleve øgede hygiejnetiltag – herunder færre patienter ad gangen og en ejer
pr. patient ad gangen. Dette
skyldes ikke frygt for smitte
mellem dyr og mennesker,
men sker for at efterleve og
støtte regeringens retningslinjer og anbefalinger for

Tage Bruun
50 90 85 07

at minimere smitte mellem
mennesker.
4. Kan jeg lufte min hund,
som jeg plejer?
- Ja, det kan du godt. Men
du bør selv være opmærksom på at følge de generelle
anbefalinger med hensyn til
social kontakt – ikke mindst
hvis du selv er smittet med
covid-19. Måske kan du få en
anden i husstanden til at lufte
din hund med samme hensyntagen.
5: Kan jeg lukke min kat ud,
som jeg plejer?
- Ja.
6: Jeg har hørt, at katte også
kan få coronavirus – hvorfor
er det så ikke farligt?
- Katte – og hunde for den
sags skyld – kan være bærere
af en anden type coronavirus,
der er artsspecifik. Det betyder, at den kun kan smitte
netop hunde og katte. Disse
coronavira har intet med covid-19 at gøre.

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

Hvad siger Den Danske Dyrlægeforening?
- Den Danske Dyrlægeforening har også skrevet en
artikel om coronavirus og kæledyr – herunder gode råd til
håndtering.
- Læs www.ddd.dk/
dyreejere/coronavirus-ogkaeledyr/

Fakta:

IDEXX Laboratories
Inc. har testet
tusindvis af
hunde og katte
for at undersøge
forekomsten af
covid-19 hos hunde
og katte. Der er
endnu ikke fundet
coronavirus hos
hunde og katte i
denne undersøgelse.

Agria Dyreforsikring er
specialist i dyreforsikringer
gennem mere end 130
år. Agria Dyreforsikring i
Danmark tilbyder fleksible
forsikringer til heste,
hunde, katte og andre
smådyr som for eksempel
slanger, kaniner, ildere og
papegøjer.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag
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