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Efter at have kørt mælk til 
Kastrupgård, startede Gunnar 
Pedersen som skraldemand 
og medhjælper for sin far 
i et distrikt på Østerbro. 
Vognen, hans far ejede, var 
hestetrukken.

- Jeg mødte klokken 3 om 
natten. Det var mig, der havde 
med hestene at gøre - de var 
mit et og alt. Det første læs 
kørte vi klokken 5. Så ud at 
losse af på Island Brygge. Og 
så tilbage igen og få en kop 
kaffe. Og så i gang med andet 
læs.

- Det var mig, der måtte 
knokle og tage det hårde ar-
bejde - især under krigen. Min 
far var altid god mod sig selv, 
og han lod mig køre alene ud 
til lossepladsen. Men jeg var 
hurtig og blev kaldt lynet, gri-
ner Gunnar Pedersen.

Derefter arbejdede han de 
næste ti år som motoriseret 
skraldemand i KGR og - i et 
halvt år - i Dragør.

Gunnar Pedersen bor i 
dag i en beskyttet bolig 
og får dagligt besøg af en 

hjemmehjælper.
- Men jeg gør alt selv. 

Hjemmehjælperne laver ikke 
en skid, siger han.

- Men det er min egen skyld 
- for jeg beder dem selv om at 
sætte sig ned. Læs mere s. 39

Skraldemand med hest og auto

RIKKE MORTENSEN, BIOLOG OG NATURVEJLEDER ved Tårnby Naturskole ønsker for os alle, at vi får mulighed for at nyde synet af dådyrene på Naturcenter Amager 
en tidlig morgen. Her er de fanget af fotograf Martin Rivero. Læs mere s. 28
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Skolebørn i Tårnby får også 
i det nye år glæde af Slots- 
og Kulturstyrelsens mange 
penge, der skal understøtte 
kreative fællesskaber

- Vi har brug for mere viden 
om, hvad der virker, når vi 
vil give flere børn og unge 
mulighed for at blive en del 
af et kreativt fællesskab, 
om det så er i dansesalen, 
på de skrå brædder eller 
i kunstværkstedet, siger 
Lotte Bjerre Kristoffersen fra 
Slots- og Kulturstyrelsen. 

13 projekter rundt om i 
landet, der henvcender sig 
til børn og unge mellem 2 og 
24 år, har fået del i styrelsens 
20 millioner kroner, der i 

2022 skal støtte forsøg med 
udgangspunkt i styrelsens 
projekt ’Grib Engagementet’.

I Tårnby bliver det børn 
i 0.klasse i kommunens 
folkeskoler, der får et 
tilbud om ’Musik med 
Krop’, der bliver til i et 
samarbejde mellem 
gymnastikforeningen KG66, 
Tårnby Musikskole og 
folkeskolerne.

Også sidste år fik et 
lignende pilotprojekt del i 
styrelsens midler, så børn 
fra Kastrupgårds børnehave 
samt fra Nordregårdsskolen 
og Skottegårdsskolen fik 
mulighed for at deltage i et 
8 ugers forløb.

Læs mere side 13

Millioner til musik og 
bevægelse
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Tipoldefar med fart på
Hugo Andersen, indehaver af  Tårnby 
Karosserifabrik/Amager Autolakering på 
Bjørnbaksvej siden 1969 har i 2022 drevet 
virksomhed i autobranchen i 66 år her på 
Amager.

Torsdag 3. februar fylder han 89 år og 
er formentligt den eneste selvstændige 
erhvervsdrivende tipoldefar, som stadig 
er aktiv på Amager.

tsp

CPH er attraktiv for flyselskaberne
Flertallet af de internationale ruter blev genoprettet i løbet af 
året, så Københavns Lufthavn fortsat er Nordens klart største 
og vigtigste internationale lufthavn.

Peter Krogsgaard fremhæver, at CPH er en attraktiv og 
effektiv lufthavn for flyselskaberne med et stort opland, der 
dækker ikke blot Danmark og Sydsverige, men også store 
dele af Nordeuropa:

- Alle de selskaber, der fløj før krisen, er her stadig. Det er 
afgørende, når hele det stærke rutenetværk skal genrejses, 
og vi skal sikre CPH som Nordens vigtigste, internationale 
knudepunkt, siger han.

Kilde: CPH-presse

Slut med gratis P
Man kan ikke længere parkere gratis i tre timer i villakvartererne 
øst for Ørestad. Nye regler vækker frustration hos beboere i 
Ørestad, der nu er tvunget til at parkere i p-husene.

Indtil for en måned siden var det gratis at parkere i tre timer 
ad gangen i dagtimerne på villavejene Slusevej, Hovmålvej, 
Kornskyldvej og Landehjælpvej, der grænser op til Ørestad. I 
nattetimerne kunne man parkere helt uden tidsbegrænsning. 
Hold øje med skiltningen i området.

Kilde: Ørestads Avis 

Forbyttede logoer
Det lykkedes redakationen at forbytte to foreningslogoer 
med ens forkortelser i januar-udgaven 2022, da vi omtalte 
Billard Klubben Amagers nye carambole-bord. Logoet til 
venstre er basketball-klubbens. Det kunne være gået meget 
værre, idet Amager Bordtennis Klub har samme forkortelse. 
Redaktionen undskylder medarbejderens ukendskab til bold/
bal størrelse, som kunne have været en advarsel. PS: Billard-
klubben inviterer til prøvestød på den blå filt.                  tsp

Broanlæg kræver strøm
Broanlæg 22/24/26 i Kastrup Lystbådehavns nordre del har 
delvist betalingsstrøm, og der er ført ny elforsyning frem til 
broerne. Tidligere blev det vurderet, at de samlede anlægs-
udgifter ville beløbe sig til ca. 1 million kroner.

Kommende renoveringer af yderligere broanlæg kræver, at 
rådgivning udføres, idet der skal forstærkede el-forsyninger 
frem til broanlæggene.

Forvaltningen vurderer, at de samlede udgifter overstiger 
det tidligere forventede anlægsbeløb med en halv million 
og nu beder Teknisk udvalg Økonomiudvalget om at frigive 
en bevilling på 500.000 kr., der finansieres af havnens 
henlæggelseskonto – altså at havnens brugere selv betaler.       
tsp

’JEG ER BANGE FOR, at fortiden var 
anderledes, end jeg husker den’. Sådan en 
overskrift er præcis så mystisk og alligevel 
sand i mit univers, så jeg må vende den flere 
gange inde i hovedet for at forstå den og hver 
gang kommer jeg til et nyt resultat.

JEG ELSKER DE MENNESKER, som har evnen 
til at udtrykke sig så præcist og så tvetydigt. 
Dem kan ingen komme efter; de har sagt det 
hele uden at kunne hænges op på noget.

OVENSTÅENDE INDLEDER EN ARTIKEL i teatret 
Betty Nansens forårsprogram og er nu tyvstjå-
let af mig. Niks, jeg har ikke stjålet, jeg har la-
det mig inspirere.

DET BLEV JEG OGSÅ, da ordet solidaritet før-
ste gang dukkede op i min skoletid. En lærer 
med et navn efter en nordisk hovedstad for-
talte om begrebet forsikring. Nogle bønder, 
sagde han, (og da jeg, som ofte fortalt, var 
feriebarn på landet, var jeg sikker på, at den 
efterfølgende fortælling berørte min verden) 
havde samlet sig i en slags gensidig forsik-
ring, så hvis den enes bondegård blev udsat 
for brand, så kom alle de andre til hjælp med 
økonomi til en genopbygning. Alle havde 
gennem tid spyttet i en fælles kasse, så der 
var penge, når typisk lynet havde slået ned i 
stråtagene.

JEG KENDTE I AL FALD FEM bondefamilier på 
Holbæk-egnen og jeg kunne sagtens se for 
mig, at de var sådan nogen solidariske sjæle. 
Ingen boede nu i 50’erne på gårde med strå-
tag, men en af gårdene var i 30’erne futtet af 
på grund af noget elektricitet.

NU TROR JEG IKKE, man i Venstre-kredse 
brugte ordet solidaritet – det er vel nærmest 
et skældsord for dem. Så kald det fællesskab.

MEN, FORTSATTE VORES LÆRER, som lang tid 
før Amdi Petersen gik i islandsk sweater med 
rullekrave, der var bønder som ikke havde 
den bedste økonomi og godt kunne bruge 
forsikrings-udbetalingen. De satte et tændt 
stearinlys ude i halmen og gik selv på besøg 
hos naboen. Når flammen nåede halmen, fut-
tede hele gården af, men ejerbonden sad mile 
væk derfra og kunne jo ikke have noget med 
branden at gøre.

Uagtet de uhæderlige iblandt os var 
forsikringsvæsenet opfundet. Den gang 

og i mange år var forsikringsanstalterne til 
for fællesskabets ve og vel. Nu er de blevet 
til forretninger på egne præmisser i store 
marmor-beklædte templer.

HVOR VILLE JEG GERNE have husket fortiden 
på en anden måde.

NÅR JEG NU HAR SKREVET noget mindre pænt 
om uhæderlige bønder og uigennemskuelige 
forsikringsselskaber, så tilsiger journalistisk 
moral, at jeg finder en modpol og lader ham/
hende komme til orde, men heldigvis kan jeg 
søge støtte til IKKE at gøre det i en vejledning, 
jeg har fået fra min fagforening. Råd nummer 
6 i pjecen om Videnskab.dk’s 11 gode råd til 
journalister lyder: ’Undgå falsk balance’. Find 
selv hele pjecen på Videnskab.dk.

MENS COVID-19 stadig spiller så voldsomt 
ind i vores hverdag og ikke mindst i vores 
fritid, er det værd at huske, at den helt over-
vejende del af videnskaben og befolkningen 
støtter restriktioner (videnskaben) og adfærd 
(befolkningen), så det er tilladt medier at af-
spejle dette i deres dækning.

PRØV LIGE AT SPOLE TANKERNE TILBAGE til 
al den omtale (og de mange penge) Bjørn 
Lomborg fik til hans stort set benægtelser af 
klimaets udvikling og de tiltag, som mere end 
90 procent af videnskaben mente, var tilråde-
lige. Omtalen var mindst fifty-fifty, hvis ikke 
mere i Lomborgs favør.

NOGET I SAMME RETNING SKETE i pandemiens 
første bølger. Her dejligt opsummeret 
i Politikens tillæg IBYEN ved årsskiftet. 
’Den aflyste genåbningsfest. I hvilken 
coronaskeptiske antivaxere skulle holde en 
enorm og fri fest trods forsamlingsforbuddet 
på fem mennesker. Inklusive madboder, sprut, 
toiletvogne og busser, der kom fra 35 byer, 
så de kunne vise, hvordan ægte frihed ser 
ud og at vi ikke behøver marchere lukt ind i 
diktaturet efter Mette Frederiksens dystre 
taktstok. Så begyndte det at regne. Vigtigere 

var det jo heller ikke’.

Og tak for det.

Må kulden blive udendørs og 
lyset bryde frem.

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

Corona-kommentar
11, 10, 14, 9, 14, 25, 20, 15, 
10, 11, 14, 14, 15, 21, 12 er 
ikke Lotto-tallene til Danske 
spil, men de daglige dødsfald 
af eller med corona siden 7. 
januar. Hvilket får mig til at 

tænke på en af de jokes, jeg 
endnu kan huske. 

Griseproducenterne disku-
terede på et landsmøde, om 
de kunne aflive dyrene på en 
mere human (?) måde.

Det ville koste, men en 

landmand kom med løsnin-
gen, da han sagde, at der ikke 
var nogen grund til ændrin-
ger, for nu havde grisene jo 
vænnet sig til den nuværende 
metode.

spanger
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Partilederne i rød blok var iført gule 
veste (uden det dog skulle signalere 
andet end almindelig sikkerhed), 
da de var til en rundbordssamtale i 
Københavns Lufthavn for at tale om 
grøn omstilling i luftfarten

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Jens Holm, Amager Fotoklub

Københavns Lufthavn har haft 
besøg af statsminister Mette 
Fredriksen og de politiske ledere 
fra SF og Enhedslisten, Pia Olsen 
Dyhr og Mai Villadsen. Formålet var 
at drøfte, hvordan luftfarten kan 
omstille indenrigsflyvning til at 
være 100 procent grøn i 2030, som 
statsministeren lovede i sin nytårstale.

Sammen med Thomas Woldbye, 
administrerende direktør i 
Københavns Lufthavn og SAS-
koncerndirektør Simon Pauck Hansen 
mødtes politikerne i en af SAS’ 
hangarer, hvor de skulle tale om 
muligheder og udfordringer i den 
kurs, som regeringen har lagt. 

- Regeringen har sat det ambitiøse 
mål, at danskerne i 2025 skal have 
mulighed for at flyve grønt på en 
indenrigsrute, og at man senest i 
2030 kan flyve helt grønt, når man 
flyver indenrigs i Danmark, lød det fra 
statsminister Mette Frederiksen.

Statsministeren fik opbakning til de 
langsigtede planer af Pia Olsen Dyhr 
og Mai Villadsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi har 
behov for at få skabt kapital til at 
kunne investere med, så vi kommer 
i mål med de her ting, lød det fra 
statsministeren på et efterfølgende 
pressemøde.

Afgifter på flybilletten

De tre partiledere har ikke fejet en 
klimaafgift på flybilletter af bordet.

- Vi kan godt lide at flyve, vi kan godt 
lide at rejse, men jeg tror egentligt, at 
de fleste af os vil have endnu mere 
lyst til at gøre det, hvis man samtidig 
er sikker på, at man ikke har den 
klimabelastning via sin flyrejse, som 
der er i dag, sagde statsministeren.

- Københavns Lufthavn fortæller, 
at de har spurgt passagererne, hvor 
mange der ville være indstillet på 
at give et bidrag til en eller anden 
form for fond, som så kan være med 
til at finansiere udviklingen af de 
brændstoffer, der skal til. Næsten 
75 procent siger, at det vil de være 
indstillet på.

PTX-brændstof

Journalisterne, der var indkaldt for 
at dække partiledernes pressemøde, 
fik inden mødet en rundtur til 
blandt andet Hydrantanlægget/ 
brændstoflageret, hvor alt brændstof 
modtages fra en direkte pipeline fra 
Prøvestenen.

Her vil det ’grønne’ brændstof 
ligeledes ankomme.

- Vi skal arbejde med logistikken, 
når vi effektivt skal fordele det grønne 
brændstof ud til flyenes standpladser, 
forklarede pressechef Lars Lemche.

Journalisterne fik også hele formlen 
på fremstillingen af fremtidens PTX-
brændstof med spaltningen af vand 
i ilt og brint og tilsætning af carbon, 
som skal fremstilles af affald – og ikke 
at grønne afgrøder, som kan bruges 
som fødevarer. 

Det lød enkelt, men bliver næppe 
fremstillet på hjemmelaboratorierne. 
Processen har det enkle navn 
decarbonisering.

- CPH skal være det gode eksempel, 
sagde Lars Lemche.

Politikere I gule veste

Statsminister Mette Frederiksen, SF’s leder Pia Olsen Dyhr og Mai 
Villadsen fra Enhedslisten ved det korte pressemøde efter de tre politikeres 
rundbordssamtale med Thomas Woldbye, administrerende direktør i 
Københavns Lufthavn og SAS-koncerndirektør Simon Pauck Hansen.

I dag tankes de allefleste fly fra en pipeline direkte på standpladsen. Via 
dispensor-køretøjet forsyner fuel-manageren (iført gul vest ved flymotoren) 
flyet med  flybrændstof fra lufthavnens tankanlæg
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Fortsættes næste side

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsens møder i 2022
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2022 afholdes i mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 29.3., 26.4., 31.5., 
21.6., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11. og 13.12.2022.
Der tages forbehold for ændringer.

INVITATION: OVERRÆKKELSE AF TÅRNBY 
KOMMUNES KULTURPRIS 2021
Kom og vær med til at fejre kulturlivet i Tårnby Kommune, når vi 
afslører modtageren af Tårnby Kommunes Kulturpris 2021.
Vi hylder vores rige og varierede kulturliv med en kulturpris en gang 
om året. Prisen går til en aktør, som har gjort sig særligt bemærket 
på det kulturelle område i 2021. Kom og oplev, når vi fejrer årets 
prismodtager ved et siddende, men festligt arrangement på Tårnby 
Hovedbibliotek torsdag den 10. februar 2022 kl. 18 -19.30.
Modtageren af årets kulturpris har enten markeret sig med en eks-
traordinær indsats eller et særligt talent på det kulturelle område. Det 
kan være inden for litteratur, musik, teater, billedkunst, oplevelser og 
fortællinger med videre. Prisen kan gå til en person, en gruppe eller 
en forening/institution, ligesom prisen både kan gå til amatører og 
professionelle.
Program:
Velkomst ved borgmester Allan S. Andersen
Prisoverrækkelse ved formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Klaus 
Bach
Tak for prisen ved prismodtageren 
Musikalsk underholdning og et mindre traktement
Praktisk:
Der er 50 pladser til arrangementet og du tilmelder dig gennem Tårn-
by Kommunebibliotekers hjemmeside:  
www.taarnbybib.dk/arrangementer
Det er nødvendigt at fremvise gyldigt coronapas for at deltage i arran-
gementet, ligesom det er et krav, at man bærer mundbind eller visir, 
når man ikke sidder ned.

Indkaldelse af ansøgninger om 
TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
Der er ansøgningsfrist for ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt 
arbejde i Tårnby Kommune 1. marts 2022. OBS ny frist.
Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social 
service med frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner. Det 
gør kommunen blandt andet ved at yde støtte til udgifter i forbindelse 
med etableringen af foreninger eller særlige projekter og andre nye 

tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde – under forudsætning af lokalt 
tilhørsforhold eller væsentlig lokal tilknytning til kommunen.

Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner, som har mulighed 
for at søge tilskud, har typisk følgende karakteristika:
• der er tale om socialt arbejde
• der er tale om en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i de 
konkrete aktiviteter
• der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby Kommune, el-
ler at en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i kommunen 
eller nærområdet.

Organisationer, foreninger og enkeltpersoner, som typisk ikke kan opnå 
tilskud, har et eller flere af følgende karakteristika:
• der er tale om offentlige institutioner
• der er tale om organisationer/foreninger, som ikke kan nedlægge sig 
selv
• virksomheden sker uden frivillig indsats
• der er tale om selvejende institutioner med offentligt udpegede repræ-
sentanter i bestyrelsen
• der er tale om råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning.
Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og regn-
skab.
Interesserede ansøgere skal anvende ansøgningsskema, der kan fin-
des på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under punktet 
”Kultur og fritid” / ”Tilskud og puljer / ”Søg om tilskud” / ”Tilskud til frivilligt 
socialt arbejde”.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sund-
hedsforvaltningen, Maria Milbo 3247 1801 eller Maj-Britt Rasmussen, 
3247 1802, mail: as@taarnby.dk
Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det muligt at få råd og vejled-
ning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye projekter 
inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning er indledningsvis 
gratis, men længere rådgivningsforløb kan være honorarbelagt. Se mere 
på frivillighed.dk
Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden den 1. marts 
2022. 
Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 1 gang årligt med ansøgnings-
frist den 1. marts.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og støt-
teordningen. 

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY 
INFORMERER
VENTER I BARN?
... tilbyder sundhedsplejen i Tårnby 
Kommune et graviditetsforedrag for dig 
og din partner. 
Ved foredraget kan I høre om: 
• Amning. Fokus på den gode amme-start.  
• Forebyggelse af amme-relaterede 
komplikationer. 
• Sundhedsplejens tilbud. 
• Den sidste del af graviditeten. 
• Forventninger til fødslen. 
• Den første tid hjemme efter fødslen. 
• Forventninger til det spæde barn. 
• Forventninger til forældrerollen, til hinanden og til parforholdet. 
• Reaktioner fra søskende.
Der er mulighed for dialog undervejs. 

 

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas 
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på 
www.borger.dk en lang række muligheder for digital 
selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer en 
hurtig, nem og sikker betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både 
iPad /iPhone / Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en 
lang række af kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange in-
stitutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 
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Foredraget holdes følgende dage i 2022
• 3. februar 
• 7. april 
• 9. juni 
• 25. august 
• 6. oktober 
• 8. december
Foredraget finder sted fra kl. 16.00 - 17.30 i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4,1.th.  
Tilmelding er ikke nødvendig. 

VAR DET NOGET MED EN SPISEVEN?
Hver femte dansker spiser altid eller næsten altid alene. Det er særligt 
enlige eller mennesker i enkestand, der oftest dækker bord til én. Og 
selvom madro kan være en god ting, så kan man også godt få lyst til en 
god snak hen over middagsbordet.
Man kan blive spisevært og få en frivillig spiseven på besøg, hvis man er 
ældre og bor i eget hjem i Tårnby Kommune. Karna og Annette fra Ældre 
Sagen Tårnby hjælper med at matche spiseværter med frivillige spise-
venner. Som spisevært betaler du selv for dit måltid mad og får maden 
leveret fra Det Danske Madhus. 
Hvis du har lyst til at høre mere om projekt Spisevenner, eller hvis du el-
ler nogen, du kender, vil være spisevært eller spiseven, kan du kontakte 
Karna og Annette på eksempelvis e-mail: k.kaslund@outlook.com eller 
annette@gemynthe.dk

BLIV FRIVILLIG SPISEVEN!
Hver femte dansker spiser altid eller næsten altid alene. Det er særlig 
enlige eller mennesker i enkestand, der oftest dækker bord til én. Og 
selvom madro kan være en god ting, så kan man også godt få lyst til en 
god snak hen over middagsbordet.
Som frivillig spiseven skal du have lyst til at danne relationer med en 
ældre spisevært i spiseværtens hjem, over et måltid mad. Vi opfordrer til, 
at man mødes en gang om ugen eller hver 14. dag. Som frivillig glæder 
du en anden person med dit selskab og som bonus får du et gratis måltid 
mad, da projektet her betaler din mad.  
Hvis du har lyst til at høre mere om projekt Spisevenner, eller hvis du el-
ler nogen, du kender, vil være spisevært eller spiseven, kan du kontakte 
Karna og Annette på eksempelvis email: k.kaslund@outlook.com eller 
annette@gemynthe.dk

PÅRØRENDE-GRUPPER FOR PÅRØRENDE TIL 
BORGERE MED DEMENS
Tårnby kommunes demenskoordinatorer tilbyder pårørende-grupper for 
alle pårørende til borgere med en demens sygdom. Pårørendegruppen er 
for alle pårørende, uanset om den demente bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort pres, 
da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og daglig 
støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med 
pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er muligt:

• At få råd og vejledning omkring det at være tæt på et menneske med 
demens. 
• At få information omkring kommunens tilbud. 
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.

Fra februar 2022 til april 2022 mødes vi på følgende dage: 
Februar
Tirsdag d. 22. februar fra 16.00-17.30 
Torsdag d. 24. februar fra 10.00-11.30
Marts
Tirsdag d. 22. marts fra 16.00-17.30 
Torsdag d. 24. marts fra 10.00-11.30 Fortsættes næste spalte

April
Tirsdag d. 19. april fra 16.00-17.30 
Torsdag d. 21. april fra 10.00-11.30
Vi byder på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinatorer på tlf. 5154 1364 / 
2476 0231. 

TILBUD TIL BORGERE MED TYPE 2-DIABETES 
ELLER KOL I SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
Type 2-diabetes tilbuddet består af:
• Individuel afklarende samtale 
• 8 ugers træningsforløb 
• Teori og praktik omkring sund mad 
• Sygdomslære v/ sygeplejerske 
• Tilbud om rygestopkursus
KOL-tilbuddet består af:
• Individuel afklarende samtale 
• 8 ugers træningsforløb 
• Sygdomslære v/ sygeplejerske 
• Tilbud om rygestopkursus
For at deltage, skal du henvises fra egen læge. Forløbet afholdes i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 Kastrup. Få mere informa-
tion på tlf. 3076 0592.

FAMILIEKLUB I TÅRNBY
Hele Danmarks Familieklub er et fantastisk og helt gratis projekt, hvor
børnefamilier mødes hver anden uge og spiser sammen, leger, hygger 
sig og skaber et stærkt netværk. Vi er nemlig ikke i tvivl – ingen skal stå 
alene, for sammen er vi stærkere.
Synes du, at det lyder spændende, så er det måske dig vi søger?
Du kan være med som frivillig, familie eller kombineret frivillig med fami-
lie. Du kan nemlig være frivillig uden at være væk fra din egen familie. Du 
kan derfor gøre en forskel for andre familier, samtidig med at du er sam-
men med din egen.
Har du nogle spørgsmål til familieklubben, kan du kontakte Cæcilie Løv-
stad på
40 43 76 91 eller cl@kfumsoc.dk
Tilmeld dig på www.heledanmarksfamilieklub.dk
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SOLGÅRDEN
Nordmarksvej 90 
2700 Kastrup 
tlf. 32 52 95 00
Solgården er et mødested for friske, 
raske folkepensionister og deres 
ægtefælle/samleverske, bosiddende 
i Tårnby Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i special-
arrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange 
faste aktiviteter, tage med på  udflugter og rejser, og meget, meget 
mere.  
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10.00 - 16.00
Torsdag 3. februar kl. 10.30  
Temadag Vi syr gardiner til vores lille foredragssal.
Fredag 11. februar kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag hvor der er sang og musik ved Jan Toresen.
Fredag 18. februar kl. 13.15 - 15.30
Caféeftermiddag: Bankospil 
Torsdag 24. februar kl. 12.15
Nyt tiltag: Fællesspisning med varm mad. Tilmelding i caféen.
Torsdag 24. februar kl. 13.00 - 15.00
Michael fra Lysterapi kommer og viser os sine produkter. F.eks. 
Reviber rystemaskine, som er god, hvis man har balanceproblemer.
Fredag 25. februar kl. 12.15 - 15.15
Fastelavnsfest med tilmelding. (se husopslag)

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup - tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Åbningstid
Tirsdag: klokken 9.30-15.30 
Onsdag: klokken 9.00-17.00 
Torsdag: klokken 9.00-16.00 
Fredag: klokken 9.30-15.30 
Lørdag, søndag og mandag 
er der kun åbent ved særlige 
arrangementer.
Onsdag 2. februar:
Klokken 12.30 – 14.00:  Fællesfrokost – vegetarbøf og rodfrugter– (30 
kroner) Tilmeld. senest dagen før.
Torsdag 3. februar:
Klokken 13.30 – 15.00: Historisk studiekreds – 5 gange 180 kr.    
Fredag 4. februar:
Klokken 12.30 – 17.30: Massage – (tidsbestilling – 50 min. 400 kr.)
Mandag 7. februar:
Klokken 9.00 – 17.00: Massage – (tidsbestilling – 50 min. 400 kr.)
Tirsdag 8. februar:
Klokken 13.30 – 16.00: Netbanko - 3 plader og ”hygge” (tilmelding og 
billet 50 kr.)  
Onsdag 9. februar:
Klokken 12.30 – 14.00: Fællesfrokost - Hamburgerryg, ovnkartofler, 
salat (30 kroner). Tilmelding senest dagen før. 

Torsdag 10. februar:
Klokken 13.30 – 15.00: Historisk studiekreds – 5 gange 180 kr.   
Huset er lukket fra 14. til og med 20. februar (uge 7)

Onsdag 23. februar:
Klokken 12.30 – 14.00: Fællesfrokost - pizza og salat (30 kroner) 
Tilmelding senest dagen før.
Torsdag 24. februar:
Klokken 13.30 – 15.00: Historisk studiekreds – 5 gange 180 kr.   
Fredag 25. februar:
Klokken 15.30 – 18.30: Gospel workshop m. Steven Hart – 60 kr.
Mandag 28. februar:
Klokken 14.00 – 16.00: Fastelavnshygge – boller, kakao, og 
tøndeslagning (30 kr.) tilmelding.

Krav om coronapas, afstand, håndhygiejne m.m.

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS
Klitrose Allé 30
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 73 95
Hver tirsdag og fredag kl. 
13.30 – 16.00 ”åbent hus”
Der hygges med kaffe/kage og en god 
snak. 
Alle er velkomne og der kræves ikke 
tilmelding
Søndag den 13. februar kl. 12.30 Søndagsmiddag
Der vil blive serveret en dejlig hjemmelavet middag, kaffe og kage.  
Pris kr. 75,00 som betales på dagen (drikkevarer betales særskilt). 
Tilmelding i Bordinghus senest den 8. februar. Menuen vil blive 
præsenteret på opslag i Bordinghus.
Fredag den 25. februar kl. 13.00 Fællesfrokost
Medbring selv madpakke og deltag i en hyggelig frokost med andre. Der 
er mulighed for køb af øl/ sodavand/kaffe/kage.

Der kræves ikke tilmelding, du møder bare op.
Søndag den 27. februar kl. 13.30 Fastelavn
Der slås katten af tønden og efterfølgende serveres kaffe og 
fastelavnsbolle. 
Pris kr. 35,00. Billetter sælges i Bordinghus ved ”åbent hus” 
arrangementer tirsdag/fredag.

Pt. kræves der fremvisning af gyldigt coronapas / bæres mundbind eller 
visir for at besøge Bordinghus.

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26
Etape 1 af det nye 
udstillingscenter, der erstatter 
det gamle Plyssen, er åbent hver 
søndag kl 13-16.
Der udstilles lokalt materiale fra 
Amager - især Tårnby. Desuden 
vil udstillingscentret i etape 1 
fremvise enkelte stykker kunst 
og håndarbejde. 
Hav god tid - der er meget at se og studere. 
Udstillingscentret Ved Diget 26 har gode parkeringsforhold, og det er kun 
5 min gang fra nærmeste metrostation.
 Email: Diget26@youmail.dk
Adresse: Ved Diget 26, 2770 Kastrup

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte

© Dines Bogø
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Af John Ekebjærg-Jakobsen, 
formand, 3F København  og Søren 

Becher. A-kasseleder, 3F København

I en tid hvor der er brug for kvalificeret 
arbejdskraft, har Folketinget besluttet 
at stoppe støtten til arbejdsløse, der 
vil uddanne sig med it- kundskaber 
og engelsk. Og det sker, selvom 
arbejdsgiverne inden for især service- 
og rengøringsområdet efterspørger 
netop disse kvalifikationer. 

Med virkning fra den 1. januar 
2022 har Folketinget valgt at stoppe 
bevillingerne til FVU-IT og FVU-
engelsk. Der er tale om en besparelse, 
der rammer nogle af de dårligst 
uddannede og dårligst stillede 
grupper på arbejdsmarkedet. Der er 

tale om en hovedløs beslutning, som 
må laves om. 

Der er brug for flere bevillinger – 
ikke nedskæringer - for at opkvalifi-
cere ufaglærte arbejdsløse inden for 
service- og rengøringsområdet, så de 
igen kan komme i arbejde. 

Corona-nedlukningen lærte os som 
fagforening og A-kasse, at de med-
lemmer, der ikke er i besiddelse af 
tilstrækkelige IT-kvalifikationer, står 
meget dårligt. De kan ikke honorere 
kravene til den digitale kommunika-
tion, og de risikerer at blive isoleret 
og komme endnu længere væk fra 
arbejdsmarkedet. Også i det lys er det 
en virkelig dårlig ide at gøre det van-
skeligere at dygtiggøre sig på dette 
område. 

Vi har modtaget:

Folketinget træffer hovedløs 
beslutning Et spørgsmål som ikke nåede 

valgavisen – men stadig er aktuelt

Hvilken person/hvilket parti ønsker 
at sætte sikker trafik/skolevej på det 
kommunale budget? 

Sådan lyder et spørgsmål fra en af få 
vælgere, som benyttede sig af Tårnby 
Bladets tilbud om spørgsmål direkte 
til politikerne i forbindelse med den 
kommunale valgkamp.

Spørgeren ønsker sig at få nogle 
cykelstier ved og op til Pilegårdsskolen. 

Der er ikke én eneste cykelsti fra 
Kongelundsvej og ud mod fælleden. 
Ligesom den eneste mulighed vores 
børn har for at cykle i skole er via 
Pilegård Allé, hvor der kun er én 
optegnet cykelsti!! Det vil sige, at når 
vores børn skal hjem fra skole, skal de 
igen køre på vejen. 

Det kan simpelthen ikke være 
rigtigt, at alle de børn, der bor på 
den forkerte side af Oliefabriksvej, 
ikke skal have mulighed for at cykle 
i skole. Slet ikke taget i betragtning 

af, at der er kæmpe græsstykker på 
Ryomgårdsvej, hvor der sagtens kunne 
være cykelsti. 

Hele trafksituationen ved selve 
pilegårdsskolen hver morgen er 
forkastelig. 

Vi har haft teknisk forvaltning ude 
ved Pilegårdsskolen og det ændrede 
ingenting. Så jeg vil rigtig gerne vide, 
hvem der ønsker at ændre det og er 
vedholdende nok.

Tårnby Bladet kender spørgeren, 
som ikke ønsker sit navn med på 

spørgsmålet.

Tårnby Bladet tilbød op til valget 
at læserne kunne stille konkrete 
spørgsmål til udvalgte partier, 
som så skulle nå at svare på skrift. 
Redaktionen frygtede at vi ville få et 
luksusproblem – hvilket absolut ikke 
hændte. Nu er der frit valg blandt 
partierne til at komme med svar.

Jeg vil gerne spørge, om Tårnby 
Kommune - ligesom flere andre 
kommuner i landet - vil gøre det 
nemmere for handicappede personer 
i kørestol at komme med busserne ved 
for eksempel at installere plader, der 
ved tryk på en knap kan skydes ud, 

således at den handicappede person 
nemmere kan transportere sig rundt 
til blandt andet Den Blå Planet eller 
alle mulige andre steder i kommunen?
 

Med venlig hilsen
Bente Rønde Holm

Cykelstier!

Hvem vil svare

Adgang for folk med handicap!

Hvem vil svare 2

Copenhagen Light Festival 2022 
varer hele februar, og i år er Ørestad 
med i programmet med to smukke 
værker i Ørestad City

- Begge værker gør brug af kanalerne, 
broerne og arkitekturen, som er så 
karakteristisk for Ørestad, og skaber 
dermed noget helt nyt. Vinterlys skal 
nemlig både være smukt at kigge på og 
skabe unikke oplevelser i byrummene 
i den mørke tid på året, fortæller André 
Just Vedgren, bestyrelsesformand i 
Ørestad Vandlaug.

De to installationer i Ørestad, 
The Stack og Communicator, er 

skabt af kunstnergrupperne Circuit 
Circus og SIIKU. Begge kan opleves 
i hovedkanalen i Ørestad City fra 4. 
februar.

De vil være opstillet på træøerne 
ud for Ørestad Gymnasium og VM 
Husene. Der findes ingen officielle 
billeder af kunstværkerne endnu.   
Copenhagen Light Festival 2022 
varer i perioden 4.-27. februar. 

I 2022 udbygger Copenhagen Light 
Festival lyskunst-oplevelsen med gå-, 
løbe- og cykel-ruter på ca. 2, 5 og 10 
km. Derudover introduceres en ’lys-
skattejagt’ for børn og voksne.

Tårnbys venskabskommune Alingsås ved Gøteborg har i årevis været 
foregangskommune med at sætte lys i by og omegn i årets mørkeste 
måneder. Eventen i Sverige er begunstiget af, at der her er mørkt-mørkt på 
den årstid. Arkivfoto 2013: Ivan Givskov.

Light Festival i Ørestad 
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Du styrer selv 
din arbejdstid – 
inden for deadline

Du får frisk luft 
og motion, mens 
du tjener penge

Du arbejder 
typisk tæt på 
din bopæl

Du får del 
i vores 
rabataftaler

Scan og se, hvor tæt

Vi har et job til dig
tæt på dit hjem

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

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

www.blivomdeler.nu

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

HF ORDBLIND

En HF-linje 
på 3 år 
tilrettelagt  
til ordblinde

Start august 2022

 Amager Strandvej 390

Københavns Politi slår 
dørene op til politistationen 
i Tårnby. Åbningstid 15 
timer om ugen

Af Terkel Spangsbo 

Som en del af en flerårig 
politisk aftale i Folketinget 
for politiet, der blev indgået 
for et års tid siden, blev 
det besluttet, at der på 
landsplan skal etableres 20 
nye nærpolitistationer. En af 
dem blev placeret i Tårnby 
Kommune, hvor valget er 
faldet på Kamillevej 3, da 
blandt andet nærpolitiet på 
Amager allerede har til huse 
her.

Bygningen husede for år 
tilbage en regulær døgnåben 
politistation, der blev nedlagt 
ved et tilsvarende politisk 
politiforlig i 2016. Det var 
dengang Amagers eneste 
politistation, når undtages 
politiets tilstedeværelse 
i Lufthavnen og næsten 
200.000 mennesker mistede 

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

Til dialog og vejledning

Bygningen Kamillevej 
3 blev opført af Tårnby 
Kommune og udlejet til 
Justitsministeriet for sammen 
med Retsbygningen (opført 
1999) på Blåklokkevej at 
holde på politi og retsvæsen 
i kommunen længst muligt. 
Retsbygningen ophørte med 
funktionen i 2007 og er nu 
daghjem for ældre.

Nu har Københavns Politi 
åbnet en ny ekspedition 
for borgerhenvendelser på 
Kamillevej i Tårnby. Her vil 
borgere i åbningstiden kunne 
foretage anmeldelser, være i 
dialog med politiet og få råd 
og vejledning. 

- Vi har set frem til at åbne 

ekspeditionen i Tårnby, så 
borgerne i området får et 
sted, de kan henvende sig 
personligt, når de vil tale 
med os. Ekspeditionen er 
– sammen med de ekstra 
betjente, vi tilfører Tårnby 
– vigtige skridt til at øge 
trygheden i området, siger 
politidirektør Anne Tønnes.

Flere nærbetjente

De ekstra betjente har base 
på Kamillevej og de supplerer 
de patruljer, der allerede 
er i området. Det betyder, 
at politiet fremadrettet vil 
være mere synligt i Tårnby – 
også uden for åbningstiden i 
Ekspeditionen.  

De nye tiltag er også noget, 
der glæder borgmester i 
Tårnby Kommune Allan S. 
Andersen: 

- Jeg har set meget 
frem til åbningen af 
borgerekspeditionen på 
Kamillevej. Muligheden 
for at kunne henvende sig 
personligt og den øgede 
synlighed er noget, mange 
borgere har efterspurgt, siger 
Allan S. Andersen.

Åbningen vil blive markeret 
på et senere tidspunkt - uden 
corona-truslen hængende 
over et sådant arrangement.

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

En glemt politistation åbner som ’NY’

STED: 
Ekspeditionen vil have åbent for borgerhenvendelser 
mandage kl. 15-20, onsdage kl. 12-17 og fredage kl. 15-20. 
Åbningstiderne vil blive evalueret efter et halvt år. 
Adressen for nærpolitistationen er: 
Kamillevej 3, 2770 Tårnby. 
Uden for åbningstiden kan man møde politiet i ekspeditionen 
på Københavns Hovedbanegård eller ringe direkte til sin 
lokale betjent.
Det direkte nummer til betjenten i dit område, findes på 
www.dinbetjent.dk (Kastrup og Tårnby: 4026-4428. Mail: 
kbh@politi.dk

Hvis man har akut brug for politiet, skal man fortsat ringe 
1-1-2. Ved serviceopkald ring: 1-1-4. 

I Københavns Politi er der altid betjente på arbejde og på 
gaden alle dage døgnet rundt. De betjente, som vil tage imod 
borgere i ekspeditionen, bliver et supplement til de patruljer, 
vi allerede har på gaden i dag. Politiet vil derfor fortsat være 
på vagt døgnet rundt og vil ikke kun være til stede i Tårnby i 
ekspeditionens åbningstid. 
 
Konkret er det i dag sådan, at vores beredskab patruljerer i 
biler døgnet rundt og vores lokale politi er på gaden hver dag 
mellem kl. 7-23 til fods, på cykler eller i biler. Og vi har netop 
tilført ekstra lokale betjente til Kamillevej, som skal supplere de 
patruljer, der allerede i dag er i området. Det betyder, at politiet 
fremadrettet vil være mere synligt i Tårnby.
 
- Med flere nærbetjente i området og muligheden for at 
borgerne kan henvende sig personligt til os i åbningstiden, får vi 
styrket vores tilstedeværelse i Tårnby og kontakten til borgerne 
i området. Det er et vigtigt led i vores fortsatte arbejde for at 
øge trygheden og tilliden i området, siger politidirektør Anne 
Tønnes.

Info: Københavns Politi
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Hvis du gerne vil spille fodbold, og samtidig have 
en sjov og hyggelig aften med dine medspillere 
og trænere, så er det her du skal tilmelde dig.  

Tårnby FF og Bo- og støtteenheden Falhøj og 
Jershøj har i samarbejde startet et fodboldhold 

for unge og voksne med handicap i Tårnby 
kommune.  

HVER TORSDAG FRA kl. 17.00-18.00 I 
DRENGENES GYMNASTIKSAL PÅ 

LØJTEGÅRDSSKOLEN 

LØJTEGÅRDSVEJ 36 
2770 KASTRUP  

 

Du skal blot have træningstøj og indendørs sko 
med, så sørger vi for resten.  

Tænker du at det lyder som noget for dig, så tøv 
ikke med at kontakte Camilla, tlf. 30760317 eller 

Leo, tlf. 21646576, og vi vil melde dig til.  

 

 

Med Tårnby FF 

Vi glæder os til at høre fra dig 

FODBOLD  

Kom forbi til en 
prøvetime og se om det 

er noget for dig, helt 
uforpligtende. 

Året både startede og sluttede med 
stramme indrejseregler i begge 
retninger, hvilket i høj grad har 
påvirket broens cirka 400.000 kunder.

I årets første kvartal faldt antallet 
af rejser over broen med ca. 55 % i 
forhold til året før. Vejtrafikken var 
ca. 30 % lavere i begyndelsen af juli 
sammenlignet med samme tidspunkt 
i 2019, men i slutningen af september 
var biltrafikken kun ca. 14 % lavere 

end i 2019.
Og den positive udvikling 

fortsatte i efteråret, indtil de nye 
indrejserestriktioner i begge lande 
i slutningen af december 2021 
fik trafikken til at falde med cirka 
35 % sammenlignet med 2019. 
Alligevel har Øresundsbroen haft en 
nettotilgang af kunder på cirka 25.000 
i løbet af 2021.   

– Debatartikler og ministermøde 

bidrog til at sætte Øresundsregionen 
på agendaen i 2021, siger Linus Eriks-
son, administrerende direktør for Øre-
sundsbroen. 

- Gang på gang fik vi sat fokus på, 
hvor vigtigt det er at bygge flere 
broer mellem landene. Nu fortsætter 
vi arbejdet med at genskabe tilliden 
til, at Øresundsbroen altid er åben, 
og fokuserer på potentialet i en 
integreret region.

Tilbud hjalp

– Rejserne over broen tog fart, da vi 
lancerede kampagnen med vores hid-
til mest favorable tilbud om en ekstra 
tur over broen op til tre gange i løbet 
af efteråret, siger Linus Eriksson. 

- Vi var næsten tilbage på 90 % af 
det tidligere trafikniveau i november, 
da restriktionerne blev genindført, 
og vi endnu en gang blev mindet om, 
hvor hårdt grænsekontrollen rammer 
integrationen og rejsen på tværs af 
Øresund.

I pendler- og erhvervstrafikken har 
kørevanerne ændret sig. Flere men-
nesker arbejder hjemme, hvilket på-
virker både ture til arbejdspladsen og 
til møder. Det har også stor betydning, 
at rejserne til og fra Kastrup lufthavn 
fortsat er langt fra tidligere tiders ni-
veau.

Godstrafikken slog flere rekorder. 

Hver måned siden februar har 
lastbiltrafikken over broen været 
rekordhøj. Aldrig før har godstrafikken 
i en enkelt måned oversteget 
50.000 lastbiler – en milepæl, der 
blev overgået i både marts, juni og 
november.

tsp

Malerarbejdet på/under broen 
foretages fra hængende 
arbejdspladser. FOTO: Sund & Bælt

Sådan blev 2021 for 
Øresundsbroen
Trafikken på broen var på vej tilbage til 2019-niveau, men faldt hurtigt 
igen, da der på ny blev indført restriktioner i begge retninger

HØJDEPUNKTER I 2021 
• Nye lysstofrør: Udskiftningen 
af 4.500 lysstofrør med LED-rør i 
Øresundsbroens tunnel anslås, at 
kunne reducere tunnelbelysningens 
energiforbrug med ca. 50 % .
• Flere solpaneler: Øresundsbroens 
1.500 m2 store solcelleanlæg blev 
udvidet med yderligere 1.500 
m2 solpaneler. Solcelleanlægget 
forventes at levere ca. 10 % af den 
elektricitet, det kræver at drive 
forbindelsen. 
• Biodiversitet: Træer og buske er for 
første gang blevet luget varsomt på 
dele af forbindelsens kunstige ø, Pe-
berholm. 
Fremtidens signalsystem: Øresunds-
broens jernbane er blevet opgrade-
ret til det fremtidige signalsystem 
ERTMS – en europæisk standard, der 
forenkler togtrafikken mellem lande 
med et fælles signalsystem. 
• Broen bliver malet på ny: Siden 
den første malerplatform blev taget i 
brug i april 2020, er 2.560 af 13.400 
meter stålkonstruktion malet. Fast-
holdes det nuværende tempo, vil 
malerarbejdet blive færdigt mindst 
et år før den fastsatte dato i 2032. 
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Nu får du muligheden 
for at blive naturparkens 
certificerede guide. Det kan 
blive en del af din levevej!

 
Går du med en lille 
naturvejleder eller turguide i 
maven, får du nu muligheden 
for at blive en af Naturpark 
Amagers certificerede 
guider. På et todages 

kursus introducerer vi dig 
til naturparken, kunsten at 
blive den gode guide og tips 
og tricks til disciplinen at 
arrangere ture og events. 

Om du brænder for at 
arrangere sommerfugleture, 
bage pandekager på 
vores bålpladser, udbyde 
cykeludflugter eller noget 
helt fjerde, er fuldstændig op 

til dig.
Vigtigst er det, at du har 

lyst og energi og med din 
ide arbejder for at udbrede 
kendskabet til naturparken. 

Når du er certificeret 
naturparkguide, får du en 
Naturguide vest og bliver 
tilknyttet Ildsjælehuset på 
Naturcenter Amager.

Du skal vide hvad du vil

Eneste krav er at du har 
konkrete ideer til hvad, du 
vil formidle herude. Om 
dine ture er gratis eller 
kommercielle, er også helt op 
til dig, det sidste kræver dog 
en lille afgift til staten. En 
naturparkguide vil løbende 
blive holdt orienteret om, 

hvad der sker i Naturparken, 
så formidlingen altid er 
opdateret. 

Kurset holdes 26. og 27. 
februar mellem kl. 10 og 16 
i Friluftshuset på Naturcenter 
Amager. Det er gratis og 
afholdes af Friluftsrådet, som 
står bag Danske Naturparker. 

Der er 20 ledige pladser og 
overskrider ansøgningerne 
det antal, udvælges delta-
gerne ud fra kvalifikationer 
og ide. 

Tilmelding 

Skriv en lille motiveret 
ansøgning på max 1 A4 
side, med vægt på dine 
kvalifikationer og hvad 
du vil formidle. Send den 
til Naturcenterleder Jes 
Aagaard – jaa@nst.dk
Ansøgningsfrist: mandag 
14. februar 2022

Friluftsrådet tilbyder gratis 
kursus til naturinteresserede, 
der dermed kan blive 
certificeret guide i Naturpark 
Aamager. Ansøgningsfrist er 
14. februar.

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

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

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

• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark 
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.

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

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Store områder langs 
Fasanstien er helt ryddet eller 
bare udtyndet for at give 
de overlevne træer bedre 
levevilkår. Det er især gået 
ud over tujaen, som med sin 
nordameriskanske opvækst 
skal overlade pladsen til 
nordiske træarter. Generet er 
træer med stammmer i mange 
tykkelser end i de store stabler 
- inden transporten går til et 
varmeværk.

Andre end 
skoveksperterne 
holder øje 
med træerne i 
Kongelunden. Det er 
blevet en tradition, 
at man skal ’fodre’ 
Bjarke Cirkelsten 
med sten samlet op i 
området.

Hele tre natureksperter 
kastede sig over et 
spørgsmål fra redaktionen

Tekst og foto af  
Terkel Spangsbo

Dele af redaktionen benyttede 
nogle sparsomme solstråle-
timer til en tur i Kongelunden 
og vendte hjem med en 
undren over enorme bunker 
af træer, som tilsyneladende 
var skovet. Hele områder af 
skoven var klippet helt ned, 
andre kraftig udtyndet – og 
det drejede sig om træer med 
absolut forskellig alder at 
dømme efter træstammernes 
volumen. Hvad skete der her?

Vi sendte vores spørgsmål 
til Tårnbys utrolig vidende 

leder af Tårnby naturskole 
Jacob Jensen. Han svarede:

- Mit bud er, at de skal 
væk, da de (skovningen var 
præget af thujaer, red.) er fra 
Nordamerika og dermed ikke 
hører hjemme i den danske 
natur. Det er ændringer, 
vi vil se i alle statsskove. 
Baggrunden er ønsket om at 
styrke biodiversiteten.

Da vi på redaktionen 
aldrig venter for længe 
på et svar, forstyrrede vi 
også Jes Aagaard, biolog og 
naturvejleder i hovedstaden. 
Her kom svaret promte:

- Det er min gode kollega 
Sven Norup, som kan svare 
dig. Kort fortalt, så drejer 
det sig om at lysne et 
skovrejsningsområde, som 

blev plantet for ca. 25 år siden. 
Det er ikke-hjemhørende 
træarter, som vi fjerner, for 
at skaffe plads til nye stier og 
en p-plads. Men tænker Sven 
skriver til dig også.

Jes Aagaard nævnte 
i forbifarten også, at 
skovtrolden Bjarke Cirkelsten 
har været så stor en succes, at 
det har skabt parkeringskaos. 
Redaktionen har med vilje 
ikke nævnt området, hvor 
skovningen blev registreret, 
da vi nærmest faldt over 
skovtrolden Bjarke Cirkelsten. 
Det var jo meningen, at man 
skulle lede efter trolden; vi fik 
øje på den helt uden særlig 
indsats.

Nu giver Sven Norup, 
skovfoged og vildtkonsulent i 

Hovedstaden et hint i sit svar.
- Skovrejsningen omkring 

Bjarke Cirkelsten ved 
Fasanstien blev plantet i 
2001. Naturstyrelsen har 
tyndet ud i bevoksningerne, 
og fjernet 25-30 procent 
af træerne som led i helt 
almindelig skovdrift. 

- Det er set med 
skovbrugsbriller (sådan 
nogen havde redaktionen ikke 
på) ikke et voldsomt indgreb, 
men et helt almindeligt 
indgreb, der har til formål at 
udvælge kommende store 
og stærke træer. Vi planter 
typisk 5-6.000 træer pr. 
ha. ved etablering, som så 
med løbende indgreb bliver 
reduceret i antal.

- Når en egeskov er klar til 
høst efter ca. 110 år, er der 
typisk kun 50-60 træer tilbage 
pr. ha. Træerne, der er fældet, 
bliver brugt til CO2 venlig, 
el- og varmeproduktion på 
Sjællandske kraftvarmevær-
ker.

Så er den ged (og skov) vist 
barberet godt og grundigt. 
Stor tak til de tre vidende 
mænd. 

Skovfolk sat i arbejde
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Alexander Levanius Ardilsø fra 
Tårnby Gymnasium & HF er som 
eneste elev fra Amager, og kun 
30 andre fra hele landet, kommet 
i mål med sit projekt om den 
filosofiske fænomenologi i Projekt 
Forskerspirer 

For Alexander Ardilsø er læring ikke 
blot et mål eller et middel, læring er 
motivation. Motivation til at holde sig 
orienteret, stimuleret og i gang. 

Den unge mand har netop modta-

get sit diplom for at have deltaget i 
Projekt Forskerspirer sammen med 
30 andre unge fra hele Danmark. Ale-
xander gik videre til finalen med sit 
forskningsprojekt ’How do we study 
the non-physical? A comparativ study 
of the objectivity of phenomenology 
and Vipassana meditation’.

’Hvordan studerer vi det ikke-fysi-
ske? En komparativ undersøgelse 

af fænomenologiens og Vipassana-
meditationens objektivitet.’

Og det var et meget stolt 
gymnasium, som kunne hylde den 
ydmyge men meget glade TG-elev. 

For Alexander er læring og 
tilegnelse af viden et privilegium, 
og han er drevet af en nysgerrighed, 
som fører ham ind i de forskellige 
videnskaber, men hele tiden med 
lysten til at komme endnu dybere ned 
i substansen. 

Han påpeger, at det ikke kun hand-
ler om at få 12-taller, det handler om 
at vælge læring som en retning i livet. 

Min motivation er interessen for det 
faglige. 

Jeg har altid været motiveret af at 
fordybe mig i skolearbejde.

 Fremtiden kunne meget vel byde 
på et udlandsophold for den unge 
forskerspire, som allerede nu har 
skabt kontakter og knyttet venskaber 
gennem projektet og mødet med 
andre elever fra hele Europa. 
Allerede inden han startede på 
TG, var Alexander Ardilsø en del af 
talentarbejdet ATU jr., som gymnasiet 
hvert år afholder for folkeskoleelever.  

Foruden det flotte resultat ved 
Projekt Forskerspirer er Alexander Ar-
dilsø også en yderst vellidt elevråds-
formand på Tårnby Gymnasium & HF, 
han er en del af Grønt Råd samt aktiv 
igangsætter i en lang række projekter 
på gymnasiet.

tsp

Når læring er motivation

Et unikt uddannelsestilbud 
for unge ordblinde på Ama-
ger

Af Lise Ørmen Dalmeijer,  
HF & VUC København Syd

HF Ordblind er en helt 
almindelig HF, men tilrettelagt 
for ordblinde. Den tager 3 år 
og har fokus på alle de læse- 
og skrive-hjælpemidler, der 
findes. Man kan starte direkte 
fra 9. eller 10. klasse, eller 
man kan blive optaget på 
uddannelsen efter at have 
været væk fra skolebænken 
nogle år.

Men hvad er det, der gør 
denne uddannelse god for 
ordblinde?

- Den 3-årige HF-Ordblind 
er helt unik, fordi den ligesom 
den 2-årige HF ikke har 
deltagerbetaling, og man kan 
starte direkte fra 9. eller 10. 

klasse til sommer, fortæller 
Signe Skøt, der er projektleder 
på HF-Ordblind. 

- Det er en stor fordel 
for de unge, som måske 
længe har vidst, at de er 
ordblinde og som lige nu 
er ved at færdiggøre deres 
folkeskoleeksamen.

- Det er også en kæmpe 
fordel, at den tager 3 år, så den 
unge har god tid til læsning 
og skrivning i alle fag.

Gratis ordblindetest

Det skal også siges, hvis der 
er unge derude, der ikke er 
blevet testet ordblinde, men 
som har mistanke om, at de 
måske er ordblinde, så kan 
man komme og få lavet en 
gratis ordblindetest på skolen 
før optagelse.

Uddannelsen er gratis og 
man er berettiget til SU.

Tilmelding foregår 
via optagelse.dk eller 
ved en samtale med en 
studievejleder på skolen.

Fra VUC’s  åbning i lokalerne på Amager Strandvej 350.  
Et elevmiljø som også elever på ’HF for Ordblinde’ bliver en 

del af. Foto: redaktionen

3-årig HF Ordblind starter sommeren 2022

INFO: HF & VUC
• København Syd, • Hovedafdeling, Åmarkvej 1, Hvidovre
• Amagerafdeling: Amager Strandvej 390, Kastrup
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET
EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

ØR

FTER

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
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MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET
EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
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MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FØR

EFTER

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.
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Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret 

TOP TRE GRUNDE TIL
at vælge en køkkenrenovering 

fremfor et nyt køkken
✓  Du sparer penge

en renovering koster 40-60% 
mindre end et nyt køkken

✓  Du sparer tid
et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

✓  Du skåner miljøet
da fungerende elementer genbruges

Ring til os i dag på 38 79 16 14 
og få et gratis og uforpligtende tilbud.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret Dansk design
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et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag
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gratis og uforpligtende tilbud.
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-20% 
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GÆLDER
FEBRUAR

36 års
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Nedtællingen og de fysiske 
forberedelse til sommerens 
koncerter med Ed Sheeran er nu 
gået i gang

Kommer du forbi Øresundsparken, vil 
du se, at de karakteristiske jordhøje er 
ved at blive flyttet. Jordhøjene bliver 
i parken til glæde for blandt andet 
Amager Cykle Ring.

Mere end 150.000 fans har købt 
biletter til Ed Sheeran koncerterne, 
der finder sted i Øresundsparken 
til sommer, og det kræver en del 
forberedelse at omdanne parken til 
360 graders koncertsted med tribune 
hele vejen rundt om scenen.

Godkendt af kommunen

Derfor er koncertarrangøren 
Smash!Bang!Pow! allerede nu 
gået i gang med forberedelserne. 
Første skridt er at flytte rundt på de 
karakteristiske jordhøje, så det er 
muligt at bygge koncertpladsen op.

Tårnby Kommune står udelukkende 
for udlejning af grunden, men har 

naturligvis godkendt flytningen af 
jordhøjene, der bliver i parken.

Grøn til foråret

At jordhøjene flyttes allerede nu sker 
også af hensyn til den kommende 
cykelsæson. Amager Cykle Ring har 
nemlig en aftale med kommunen om 
at bruge parken som crossbane.

Når jordhøjene er flyttet, skal der 
sås græs, så parken står pæn og grøn 
til foråret.

Kilde: Tårnby Kommune

Gravemaskiner og andet stort materiel har allerede i flere uger været 
igang med at flytte joprdbunker i Øresundsparken. Det sker for at sikre 
konvertpladsen til Ed Sheeran. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Hvad kan flytte bjerge?

Sammen med kommunerne Lolland, 
Fredensborg og Aalborg skal Tårnby 
dele 1,7 mio. kroner til mere 
skaberlyst 

Af Birgitte Barkholt

Børnehavebørn og børn fra 0. og 
modtageklasse på Nordregårdsskolen 
og Skottegårdsskolen fik omkring 
efterårsferien sidste år et særligt 
tilbud om at arbejde med kunstneriske 
fællesskaber, hvor fantasi, kreativitet 
og skaberlyst blev stimuleret via 
musik, motorik, rytmik og dans. 

Projektet ’Musik med krop’ blev 
i Tårnby til i et samarbejde mellem 
Gymnastikforeningen KG66, Tårnby 
Musikskole og skolerne. 

Samlet var det er projekt, udarbejdet 
til og afviklet i fire kommuner, 
Tårnby, Lolland, Fredensborg og 
Aalborg. 700 børn fik i otte uger to 
timers undervisning ugentligt, hvor 
instruktører fra KG66 og undervisere 
fra Tårnby Musikskole bidrog med 
deres særlige kompetencer. 

- Derudover blev eksterne 
undervisere som eksempelvis 
en balletdanser inddraget i 
forløbet, fortæller Caroline Lund, 
idrætskonsulent i Tårnby kommune.

En del af noget større

Projektet var økonomisk støttet af 
Slots- og Kulturstyrelsen, der i 2021 
iværksatte et større landsdækkende 
initiativ ’Grib Engagementet’ hvortil 
der var afsat en større sum penge. 
Tårnby og de tre øvrige kommuner 
fik samlet næsten 1,5 mio. kroner til 
pilotprojektet. 

Nu har Slots- og Kulturstyrelsen 
fordelt penge til yderligere projekter 
i 2022, og igen har de fire kommuner 
samlet modtaget 1,7 mio. kroner til 
en opfølgning på projekt ’Musik med 
Krop 2’.

- Vi samler alt det bedste fra musik og 

motorik, fortæller Henrik Berthelsen, 
sportslig udviklingskoordinator i 
KG66, der har været primus motor i 
udarbejdelse af projektet.

- Ganske vist har vi ikke fået helt det 
beløb, vi har søgt, men i det nye forløb 
får alle kommunens børnehaveklasser 
tilbudt et forløb, lover han.

Også nord for kommunegrænsen

Også et modelforsøg med titlen 
’Mere kulturskole på Amager’ i 
Børnekulturhus Ama’r/Københavns 
Kommune har fået bevilget godt 1 
mio. kroner. Modelforsøget har til 
formål at skabe flere kulturtilbud i en 
demokratisk proces samt at udvikle 
nye læringsmiljøer. Det skal bidrage 
til ny viden og nye erfaringer inden 
for den socialpædagogiske tilgang, 
og er et led i kommunens langsigtede 
plan om at styrke området og skabe 
de faciliteringer og ordninger, der 
sikrer, at endnu flere børn får glæde 
af kulturtilbud. I forsøget prioriteres 
dialogen med de unge, og der 
arbejdes med alle kunstformer som 
musik, billedkunst og scenekunst. 
Målgruppen er børn og unge 10-18 år. 

Mere gang i kroppen  
med musik

Børnehavebørn til kulturfestivalen 
’Børnekulturstafetten’, som blev 
afholdt på Teatret Fair Play. Foto: Joe 
Kniesek, Holbæk Kulturskole.
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10-årige Julian fra Tårnby med i 
Shu-Bi-Dua -The Musical

Tekst og foto: Mia Engstrøm

Til daglig er Julian Gregoriou en ganske 
almindelig dreng i 4. klasse på Amager 
Lilleskole med en levende skildpadde 
som kæledyr og en heldigvis ikke så 
levende tiger på væggen.

Men fra 2. februar ændrer Julians 
hverdag sig dramatisk, for her er 
der københavner premiere i Tivolis 
koncertsal på Shu-Bi-Dua - The 
Musical, hvor Julian har rollen som 
drengen Mick. 

Julian har allerede spillet rollen i 
Fredericia, og skal efter spilleperioden 
i København med hele vejen rundt i 
Danmark.

Julian er glad for at skulle optræde 
igen og tror nok, han kan huske alle 
sine replikker, men han kan også godt 
blive nervøs for at skulle på scenen.

- Jeg kan godt få kriller i maven, når 
jeg får lyset i øjnene, fortæller Julian, 

og jeg kan få meget kriller i den scene, 
hvor jeg skal cykle ind på scenen, for 
jeg er bange for at vælte. 

- Men der skal han også cykle 
blandt mange dansere på scenen, 
supplerer Julians far Søren og lægger 
en støttende hånd på Julians ryg. 

Teater ikke fodbold

Det er teater og ikke fodbold, som 
har Julians store interesse. Han har i 
flere år gået på Scenekunstskolen på 
Østerbro, og nu er han efter flere års 
ventetid også blevet tilknyttet Tårnby 
Teater. 

Han er med i et online castingbureau, 
og det var herigennem, han blev 
udtaget til at deltage i Shu-Bi-Dua - 
The Musical. Det er ikke altid så nemt 
at blive udtaget. Det har Julian også 
prøvet på egen krop, da han forsøgte 
at komme med i en anden musical. 

- Det var rigtig stressende og jeg 
blev meget ked af det, da jeg ikke kom 
med; og jeg var lige ved at græde, 
fortæller Julian, men så tænkte jeg, at 

nu tager jeg mig sammen, for jeg vil 
det jo rigtig gerne.

Julian kan lige nu se frem til 
premieren, og drømmer om at være 
med i andre og større forestillinger, 
for at det fremover skal være noget 
med teater, er Julian ikke i tvivl om. 

God logistik og forældrestøtte

Det kræver god logistik at få skole og 
musical til at gå hånd i hånd. Julian 
er heldig, at både far og mor støtter 
op om projektet, så de kører på skift 
Julian til teatret eller tager med ham 
på hotelophold rundt i Danmark.

Far Søren puster lidt og smiler, da 
jeg spørger ind til, om det er en stor 
opgave, men der er ingen tvivl om 
støtten, for stoltheden lyser også ud 
af ham.

- Julians mor og jeg skiftes om 
opgaven, forklarer Søren, og skolen 

bliver klaret med hjemmeundervisning 
i de perioder, hvor vi er med Julian i 
Jylland. 

- Heldigvis er der to andre drenge, 
som deler rollen med Julian, så der 
også kan være fridage ind imellem.

Shu-Bi-Dua -The Musical

Men lige nu gælder det København og 
Julian glæder sig til at komme i gang 
med prøverne og premieren 2. februar. 
Shu-Bi-Dua - The Musical handler om 
drengen Mick, som ikke er som alle 
andre. Musicalen er bygget op om 
alle de velkendte Shu-Bi-Dua sange 
som Hvalborg, Den Røde Tråd, Minus 
til plus og Vuffeli-vov. Instruktør på 
forestillingen er Thomas Agerholm, 
som tidligere har instrueret andre 
musicals blandt andet The Bodyguard 
og Klokkeren fra Notre Dame.

Det kræver maksimal opbakning fra familien, hvis man vil være 
’barneskuespiller’. Der er meget logistik, som skal gå op i en højere enhed - 
somme tider overnatninger på hotel i andre byer.  Julian er heldig, at både far 
og mor støtter op om projektet (som de kalder det).

Man kan godt få kriller i maven

Julian har både en 
skildpadde og en tiger 

som kæledyr - tigeren er 
heldigvis ikke så levende 

som skildpadden.
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Pr. pers. i dbl. vær.

2.699,-
Pris uden rejsekode 2.999,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 4-retters middag
• 1 x vinsmagning
• 1 x likørsmagning

WeinBergHotel Nalbach HHH i Reil, Sydtyskland
Vinhus ved Mosel

Ank. søndag 3.-10.4., 24.4. 8.5.-23.10.2022 (+18.4./2.5.)

Pr. pers. i dbl. vær.

849,-
Pris uden rejsekode 999,-

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

inkl. en lille aperitif

Hotel-Restaurant Nordlicht i Sydslesvig
Mellem fjord og hav

Smut over broen til den lille sydsvenske kystby, 
Karlshamn. Her kan I holde ferie i skærgårdens idyl 
med base på et familievenligt hotel med flot, maritim 
restaurant samt spa, sportsbar og cykeludlejning.

Best Western Hotell Karlshamn HHH i Blekinge
Skærgårdsferie i Sydsverige

Ank. fre-lørdag t.o.m. 11.6. og 26.8.-17.12. 
samt valgfri 13.-17.4., 25.-28.5., 17.6.-20.8. og 14.-29.10.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.099,-
Pris uden rejsekode 1.249,-

Her har I rammen om en klassisk moselferie, hvor I bor 
hos familien Schütz, der foruden sin egen vingård, der 
har været i familiens eje gennem generationer, også 
driver et hyggeligt hotel med lækker wellnessafdeling 
og swimmingpool med udsigt over vinmarkerne. 

Det yndige landskab omkring fjorden Slien ved 
Østersøkysten er fyldt med danske navne og 
vikingehistorier, og kun 60 km syd for grænsen 
kører man ind i den lille havneby Kappeln, hvor I 
skal bo på hotel kun 3 km fra centrum og havne-
fronten med hvide sejl og silderøgerier.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag/buffet
• Rabat på entré til spa

Hotel San Teodoro HHHH 

Sol, sommer og krystalklart 
badevand – Sardinien går for 
at være Italiens bedste sted at 
tage på badeferie, for intet sted 
finder man kridhvide sandstran-
de omkranset af så azurblåt og 
rent vand, som på den vidun-
derlige klippeø i Middelhavet. 
Hotel San Teodoro ligger frede-
ligt uden for en lille by af samme 
navn ved den populære strand 
La Cinta – måske Sardiniens al-
lersmukkeste. 

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• Velkomstdrink
• Værelse med aircondition

Pr. pers. i dbl. værelse 

2.349,-
Pris uden rejsekode 2.649,-

Pristillæg 26.6.-15.7. og 29.8.-10.9.: 650,-
16.7.-5.8. og 16.8.-28.8.: 1.000,-

6.8.-15.8.: 1.700,-

Valgfri ank.14.4.-23.10.2022.

Badeferie på Sardiniens 
azurblå kyst

NYHED

3 nætter fra 999,-
4 nætter fra 1.349,-
5 nætter fra 1.699,-
6 nætter fra 1.999,-

2 børn med rabat

Valgfri ank. 2.3-29.4.2022.

3 børn med rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pristillæg 1.4.-30.9.: 200,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 flaske mousserende vin
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 4-retters middag

Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre på Salling
Danmark dejligst

Valgfri ank. t.o.m. 21.12.2022

Bo idyllisk på strandhotel ved Limfjorden og stå op med 
udsigt til vandet og masser af aktiviteter hele dagen 
– f.eks. udflugt til Thy Nationalpark, Klitmøllers Cold 
Hawaii og ikke mindst det tropiske vandland i Jesperhus 
Blomsterpark (5 km).

Værelse med udsigt over Limfjorden

3 børn med rabat

3 nætter fra 1.599,-

3 børn med rabat

3 nætter 1.249,-
4 nætter 1.649,-

3 nætter 1.499,-
4 nætter 1.749,-

BESTIL TRYGT FERIEDu kan ændre dato og hotel helt frem til 30 dage før ankomst for kun kr. 99,-

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

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Teknisk arrangør:
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Godt arbejde er godt for alle

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

Hvorfor gå over åen 
efter vand?

Når der er 90.000 personer 
herhjemme, der er uden job?

Overalt i samfundet bliver man mindet om vand fra oven og fra havets 
mulige ulyksaligheder. I Tårnby er der opmærksomhed på skybrud, som her 
en afvandingsgrøft fra Amager Strandvej ud mod lystbådehavnen. Mod vest 
er diget fra kysten til Tømmerupvej hævet til næsten seks meter. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

Vi har modtaget: 

Undgå at Amager kommer under vandUndgå at Amager kommer under vand
Kommuner, infrastrukturejere og 
øvrige lodsejere skal samarbejde 
om at skabe overblik og drøfte 
mulige tiltag

Af Lars Fuhr Pedersen, 
anlægsdirektør, Sund & Bælt og 
Christian Poulsen, driftsdirektør, 

Københavns Lufthavne

4. januar 2017 oplevede Amager og 
særligt Dragør ’Den stille stormflod’, 
som opstod efter flere dages storm fra 
nordvest. Da vandet efter stormen løb 
tilbage mod Nordsøen, blev der skabt 
en vandstandsstigning på ca. 1,4 me-
ter over dagligt vande i Dragør havn.

Den var meget tæt på at gå ind over 
de eksisterende diger omkring Dragør 
og koste borgerne i området dyrt. Og 
det var kun, hvad der svarede til en 30 
års hændelse, jf. DMI.

Hvis Amager bliver oversvømmet 
fra syd og øst?

Sund & Bælt er sammen med Kø-
benhavns Lufthavne i dialog med de 
omkringliggende kommuner, så vi 
sammen kan sætte behovet for storm-
flodssikring på dagsordenen. 

Det kan betyde, at al transport til 
og fra lufthavnen, transport til og fra 
Sverige, vareleverancer og brand- og 
ambulancekørsel ikke vil være mulig 
i en periode. 

Hvis der sker en oversvømmelse 
i Øresundstunnelen, kan det 
tage op til flere år at udbedre de 
tekniske installationer. (Husk blot på 
oversvømmelsen under boringen af 

tunellerne på Storebælt. red)
Bliver Amager og særligt Dragør 

ramt af oversvømmelser, vil det give 
vand i huse og ikke mindst kældre og i 
el-skabe, der vil kortslutte. 

Hvad har vi gjort indtil nu

Allerede i 2012-14 begyndte Sund & 
Bælt, der ejer og driver motorvejen og 
jernbanen på Amager, i et samarbejde 
med andre interessenter, at hæve 
digerne på syd- og sydvest-siden af 
Amager. Adskillige undersøgelser vi-
ste nemlig, at tilbageskvulp fra Øster-
søen kunne resultere i en stormflod 
med en vandstand på op til 3,5-5 
meter på det sydlige og sydvestlige 
Amager. 

Digerne ved Kalvebodbroen skulle 
hæves til 5,9 meter og med en dige-
højde på ca. 3 meter var der behov for 
handling.

Nu er turen kommet til den sydlige 
og østlige side af Amager, hvor luft-
havnen og Sund & Bælt i fremtiden 
skal sikres mod oversvømmelser ved 
en stormflod. 

Bliver Amager ramt af en større 
oversvømmelse fra fra syd og øst, vil 
det betyde et fuldstændigt stop for 
brug af vores fælles infrastruktur. 
Der er tale om infrastruktur, som re-
præsenterer mange tusinde arbejds-
pladser og er afgørende for pendling 
og transport til endnu flere tusinde 
arbejdspladser, og derfor også er af-
gørende for Amager, for Hovedstads-
regionen, ja hele Danmark og det syd-
lige Sverige. 

Hvordan beskytter vi os  
bedst i fællesskab?

Gennem de seneste år har lufthavnen 
og Sund & Bælt fået et større fokus på 
risiko for stormflod, der kan true vo-
res anlæg med oversvømmelse. Det 
skyldes dels, at klimaforandringer har 
givet stærkere og hyppigere storme 
samt højere vandstand, dels bedre vi-
den, bedre data og bedre analyser. 

Vi har derfor gennem en længere 
periode arbejdet med at analysere, 
hvordan vi bedst beskytter området 
og anlæggene, så en stormflod ikke 
kan skade - eller vil skade mindst mu-
ligt.

Vi kan gå to veje i forhold til at sikre 
vores værdier. Vi har muligheder for 
at beskytte os ved at bygge nye eller 
forhøje de eksisterende volde tæt på 
vores anlæg. Det giver en meget lokal 
sikring, men udnytter ikke de mulige 
synergier, som fælles sikringsprojek-
ter kan give. 

Ulempen ved denne løsning er, at 
vi risikerer at løse egne udfordringer 
uden at udnytte de fordele, der kan 
være ved at finde fælles løsninger 
med andre lodsejere på Amager. 

Alternativt kan vi indgå i 
samarbejder med andre - der også har 
risikoen - og i fællesskab arbejde frem 
mod at etablere stormflodssikringer. 
Ved at gøre det i fællesskab, vil vi 
beskytte flest muligt og mest muligt. 
Men det kræver, at vi i fællesskab får 
identificeret de udfordringer, vi står 
overfor, og derefter bliver enige om, 
hvilke fælles løsninger der kan give 
den nødvendige sikkerhed for alle. 
Ellers vil vandet trænge ind der, hvor 
sikringen er dårligst med enorme 
konsekvenser for husejere og for vores 
anlæg – og i sidste ende de tusindvis 
af daglige brugere af infrastrukturen 
og for samfundet som helhed. 

Vi vil derfor gerne opfordre endnu 
flere – både kommuner, infrastruktur-
ejere og øvrige lodsejere – til at indgå 
i samarbejdet om at skabe overblik 
over udfordringerne og deltage i 
drøftelserne omkring mulige tiltag, 
så vi sikrer, at husejerne og andre 
interessenter vil bakke op, når vi 
drøfter de tiltag, der i fremtiden kan 
holde Amager fri for vand. 

Indlægget er forkortet af redaktionen.

Hvordan beskytter vi os bedst mod oversvømmelse af Amager fra syd og 
øst? Og hvad kræver det? Det ønsker artiklens to forfattere at belyse og 
opfordrer til samarbejde mellem kommuner og husejere for at etablere 
grundlaget for en drøftelse af en fælles løsninger på, hvordan vi bedst 
beskytter os mod vandmasserne.
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Carpenters genoplives i bogstaveligste for-
stand, da den aldrende Richard Carpenter 
hjemsøges en aften af sin afdøde søsters 
minde – det bliver Close To You.

På scenen får du historien om søskendepar-
ret Richard & Karen Carpenter fra Californien 
i USA, der blev verdens mest succesrige duo 
i start 70´erne. Deres karriere endte alt for 
tidligt og meget ulykkeligt, da Karen Carpen-
ter døde. 

Forestillingen følger den aldrende Richard 
Carpenter, der en aften hjemsøges af sin 
afdøde søsters minde. Mødet mellem det 
genforenede søskendepar tager os på en 
rejse gennem deres karriere, og viser de lyse 
og mørke sider af historien.

De genoplever deres store musikalske suc-
ces, der hurtigt gjorde dem verdensberømte 
med sangen Close To You i 1969. Men på 
bagsiden af deres enorme succes var deres 
liv præget af omsorgssvigt, ulykkelige kær-
lighedsforhold, et løgnagtigt ægteskab, pil-

lemisbrug, sygdom og søskendejalousi i en 
dysfunktionel familie, styret af en voldsomt 
dominerende mor. Dette fik en brat ende i 
1983, da Karen døde af efterveerne til sin 
sygdom i en alder af 31 år, og verden mistede 
derved endnu en stor stor stemme.

Linda Olofsson er uddannet på Göteborgs 
Musicalakademi og har medvirket i adskillige 
musicals blandt andet i hovedrollen som Kim 
i Miss Saigon, Tarzan og Aladdin på Fredericia 
Teater, Dance of the Vampires på Det Ny Tea-
ter, og optrådt ved sommerkoncert sammen 
med Stig Rossen.

Lars Oluf Larsen er uddan-
net skuespiller i 1985 fra 
Statens Teaterskole. Har 
medvirket i adskillige 
teater- og musical-
forestillinger som 
eksempelvis Les 
Misérables, Mam-
ma Mia, Cyrano og 
Peter Pan.

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

Close to you’ 
... om søskendeparret Richard & Karen Carpenter

Tirsdag 8. og onsdag 9. februar kl. 19.30. i KulturHuset Kastrup Bio

Det er covid-19 sikkert at gå i 

Det er covid-19 sikkert at gå i Amageteatret.
Amageteatret.

Dracula - en kisteglad Dracula - en kisteglad 
grinebider  grinebider  

med Figaros og Den Ny Opera.

Du kan allerede nu købe billet til sæsonens sidste 
forestilling

Mandag 7. og tirsdag 8. marts kl. 19.30. 

OBS: Bemærk spilledagene.  
Onsdagsabonnenter har teaterdag mandag 7. 
marts til denne forestilling 

Billetsalg til denne (og efterfølgende forestillinger) på 

www.amagerteatret.dk

Intet billetsalg i Kastrup Bio. Priser mellem 220,- og 250,- 

Et genhør med 20 af deres mest populære sange med blandt andet Top Of The World, There´s 
A Kind Of Hush, Only Yesterday, Please Mr. Postman, Yesterday, Once More, Goodbye To Love 
og selvfølgelig Close to You.El-skraldebiler, CO2-

fangst og en kommende 
liberalisering. Det er nogle 
af de opgaver, ARCs nye 
bestyrelse skal forholde sig 
til i det nye år

ARCs fem kommunale ejere 
har efter kommunalvalget 
udpeget seks bestyrelses-
medlemmer. Mette Reissmann 
(A) fra Københavns Kommune 
er ny bestyrelsesformand, 
mens Allan S. Andersen (A) 
fra Tårnby og Laura Lindahl 
(C) fra Frederiksberg er 
næstformænd. Bestyrelsen 
består af seks medlemmer 
samt en ny medarbejdervalgt 
observatør. 

Den nye bestyrelse skal 
sætte retningen for ARC 
i de næste fire år, hvor 
der er store forandringer 
undervejs. Blandt andet står 
affaldssektoren over for 
en liberalisering, ligesom 
ARC fortsat skal være en 
central drivkraft i at udvikle 
gode affaldsløsninger, som 
øger mængden af genbrug 
og genanvendelse, mens 
restaffaldet omdannes til el 
og varme til byen. 

Affald på dagordenen

- Aldrig tidligere har affald, 
genbrug, klima og grøn 
omstilling været højere 
på dagsordenen, og aldrig 
tidligere har ARCs aktiviteter 
været vigtigere eller mere 
relevante, siger ARCs nyvalgte 
bestyrelsesformand Mette 
Reissmann (A). 

- Det skal vi være både 
stolte af og bevidste om. Og 
vi skal som ny bestyrelse 
være med til at sikre, at ARC 
også i de kommende år fortsat 
er en central brik i den grønne 
omstilling og i arbejdet med 
at sikre mest mulig genbrug 
og genanvendelse.

- Over de næste par år skal 
hovedparten af skraldebilerne 
i København køre på el, 
projektet med at fange 
CO2 på Amager Bakke skal 
afgørende videre, og vi skal 
fortsætte med at involvere 
os i udviklingsprojekter, der 
skaber mere genbrug og 
genanvendelse. 

Skolebesøg og liberalisering 

- Samtidig skal skoler og 
uddannelsesinstitutioner fra 
hovedstaden besøge ARC og 
blive inspireret til klima- og 
miljøvenlig adfærd, siger 
Mette Reissmann.

Affaldssektoren skal libera-
liseres over de kommende 
år, og her skal ARC omstilles 
og udvikles, så fundamentet 
fortsat er stærkt.

- ARC står over for en meget 
vigtig periode. Sammen med 
den nyvalgte bestyrelse skal 
vi forberede virksomheden til 
fremtiden, hvor vi skal agere 
på et liberaliseret marked 
i fortsat tæt samarbejde 
med private virksomheder, 
siger ARC-direktør Jacob H. 
Simonsen. 

- Jeg ser meget frem til 
samarbejdet om at finde den 
rette model, som kan bringe 
os ind i den liberaliserede 
fremtid, hvor vi både skal 
byde ind med ambitiøs miljø- 
og klimarigtig håndtering af 
affald og løbende udvikling.

- Vi er til for de lokale 
borgere og virksomheder, 
så bedst mulig håndtering 
af ressourcer og affald med 
mindst mulig belastning af 
klima og miljø er overskriften 
for vores arbejde. 

spanger

Fra venstre mod højre ses Ole Edvardsen (medarbejdervalgt 
observatør), Tina Cartey Hansen (C) Hvidovre Kommune, 
Allan S. Andersen (A) Tårnby, Christina Olumko (Å) 
København, Kenneth Gøtterup (C) Dragør, Mette Reissmann 
(A) København, Laura Lindahl (C) Frederiksberg. Foto ARC.

Fire vigtige år for ARC 
med ny bestyrelse 
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Jan Bakmand har altid 
brændt for specialområdet

Tekst og foto: Mia Engstrøm

Jan Bakmand er en karismatisk 
og engageret skoleleder, der 
brænder for specialområdet. 
Han har været leder på 
skolen siden 2018, og var 
viceskoleleder i tre år inden. 

Jan kan tale længe og 
passioneret om skolen og 
ikke mindst eleverne, som 
han kender alle som én. Det 
er tydeligt, at Jan trives på 
sin skole, og han fortæller om 
glæden ved at kunne gøre en 
forskel for børn, som kan have 
det svært. 

- Vi kan se effekten af det, 
vi går og laver til hverdag, 
fortæller Jan, vi kan virkelig 

ændre noget for de børn, 
som har ‘slået sig’ i den 
almindelige folkeskole og se, 
at de kommer videre og kan 
forlade skolen med en større 
selvtillid og en hverdag, hvor 
det ikke er svært hele tiden. 

Jan kan ikke gøre det alene 
og i sin takketale rettede han 
da også en stor tak til både 
lærere og pædagoger for 
den måde, de møder skolens 
elever i hverdagen. Det er 
essentielt, at børnene trives 
for ‘børn lærer kun, når de 
trives, og når de trives, lærer 
de’, som Jan formulerede det 
i sin tale.

Læring og det hele barn

Glæden ved læring og børn 

er central i det maleri, der 
hænger på Jans kontor.

Jans svigerfar har malet et 
meget personligt og naivistisk 
maleri til Jan, som næsten er 
et helt symbolsk udtryk for 
den måde skolen arbejder på. 

- Vi bliver klogere og 
dygtigere, når vi er sammen 
med andre, som ikke er som 
os selv, fortæller Jan. 

- Der er plads til alle, 
samtidig med, at der er 
fokus på det enkelte barn. 
Skolen arbejder med det 
hele barn igennem social, 
faglig og personlig læring. 
Jan er taknemmelig for det 
tilbud, kommunen giver til 
de udfordrede børn. Der er 
afsat ca. en fjerdedel af det 
samlede skolebudget til 
specialområdet, fortæller Jan, 
og det kommer blandt andet 
Tårnbygårdsskolen til gode.

Vi fokuserer ikke på 
handicap

Jan forklarer, at de elever, som 
er på skolen, alle er ramt af et 
handicap i større eller mindre 
grad, og at det primært er et 
kommunikationshandicap.

- Alle vores elever er børn 
med en ekstra udfordring, som 
vi skal lære dem at håndtere, 
og Tårnbygårdsskolen er først 

og fremmest en specialSKOLE, 
der fungerer som andre 
skoler.

Nysgerrig på mennesker

For Jan har jobbet på 
specialskolen betydet, at 
‘min interesse for mine 
medmennesker og deres 
historie er vokset’.

- Jeg er blevet nysgerrig 
på mennesker, og på den 
historie, der ligger bag 
en given frustration eller 
uenighed. Uenighed kan være 

godt, smiler Jan, og være 
grobund for et bedre resultat.

Den nysgerrighed smitter 
af på eleverne, kan jeg 
konstatere, da jeg forlader 
skolen. Ved skoleporten 
spørger to mindre elever 
nysgerrigt ind til, hvad jeg 
hedder, og hvor jeg skal hen, 
og hvorfor jeg bliver hentet. 
Kan du ikke køre selv, spørger 
de, og det er egentlig et godt 
spørgsmål. 

Maleriet, der hænger på Jans kontor er malet af Jans 
svigerfar. Det er et meget personligt og naivistisk maleri lavet 

til Jan, hvor også Jans børn har bidraget med små tegninger, 
der indgår i helheden. Maleriet er næsten et helt symbolsk 

udtryk for den måde skolen arbejder på. 

Tårnbygårdsskolens leder Jan Bakmand modtog prisen 
sammen med sin forgænger og sparringspartner 
Anna Murmann, som startede skolen. Han takkede 
Handicaprådet for, at skolen fik æren af at være den første 
modtager af Handicapprisen, og rettede en stor tak til 
skolens lærere og pædagoger for den måde, de møder 
skolens elever i hverdagen:

- Du må ned i børnehøjde og møde børnene, hvor de er. 
Så kan det godt være, folkeskoleloven fortæller os, at vi 
skal have test lige om snart. Men først må vi lige helt ned 
i tempo og sikre, at vi får en god dag i dag. For børn lærer 
kun, når de trives, og samtidig trives de, når de lærer. Det 
lykkes vi med næste hver dag, men det kan også være 
svært, forklarede skolelederen.
Foto: Kurt Pedersen.

Interview med Jan Bakmand - skoleleder på Tårnbygårdsskolen

Her trives børn, der har slået sig i folkeskolen

FAKTA: 
Tårnbygårdsskolen er 
Kommunens specialskole 
for børn med vidtgående 
funktionsvanskeligheder, 
som ikke kan dækkes af de 
almene tilbud. 

Sådan beskriver 
skolen sig selv på 
skolens hjemmeside, og 
om eleverne står der 
følgende: Børnene er alle 
præget af komplekse 
problemstillinger, der 
primært er neurologisk 
betinget og betegnes i de 
fleste tilfælde som børn 
med autismespektrum 
forstyrrelser, børn med 
ADHD, børn med socio-
emotionelle vanskeligheder 
samt børn med andre 
svære gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser. 
Nogle af børnene har 
kognitive udfordringer. 

Skolen har 88 elever og 
50 ansatte.

Kastrup  
onsdagsvenner
BANKOSPIL

Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier 

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

- Det er med vilje, at vi ikke 
benævner det som, at eleven 
ER handicappet, men at de er 
RAMT af et handicap. På den 
måde bliver det ikke noget vi 
fokuserer på, og i hverdagen 
taler vi faktisk aldrig om 
handicap.
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ENDNU EN GANG GØR REDAKTIONEN opmærksom på, at tryk på 42 grams 
avispapir ikke er fair over for foto som det, Mirja Kilpanen har fanget tirsdag 
18. januar ved halvni-tiden. Udover at gengive et fantastisk farvespil på 
himlen, et farvespil som det kun har taget 1/50-del sekund at optage og 
næsten, men også kun næsten, ligeså hurtigt forvandledes til en grå masse 

med dryp, rim og tøsne på skift. Dog er det også det optimistiske signal, at 
solen er stået et kvarter tidligere op end ved midvinter. Se foto på 
www.taarnbybladet.dk - eller stå selv tidligere op og oplev himlen i hele det 
rød/orange/gule og grå spekter. Det findes i virkeligheden. 
Foto: Mirja Pilkanen, Amager Fotoklub.

Ny strategi for Peberholm skal 
bevare biodiversiteten

For første gang har man forsigtigt 
fjernet træer og buske på visse dele 
af Øresundsforbindelsens kunstige ø, 
Peberholm. Øresundsbro Konsortiet 
har fokus på at sikre en stærk 
biodiversitet og lade det meste af øen 
fortsætte med at udvikle sig naturligt.

- Hvis vi fortsat følger strategien 
med at lade naturen passe sig selv, er 
der en risiko for, at Peberholm mister 
noget natur, som bør beskyttes. Vi 
supplerer derfor den tidligere strategi 
med naturplejende indsatser på knap 
en tiendedel af øens areal, siger 
Bengt Hergart, anlægsdirektør for 
Øresundsbroen.

Det opmudrede materiale, der 
blev tilovers ved etableringen af 
forbindelsens tunnel, blev brugt til at 
anlægge den kunstige ø i slutningen 
af 1990’erne, og siden da har naturen 
på Peberholm med stor succes fået lov 
til at passe sig selv uden indgriben.

Det var en vellykket strategi, og der 

gik kun få år, før det grusede område 
var fyldt med et imponerende plante- 
og dyreliv. Der er fundet omkring 600 
forskellige planter på Peberholm, og 
cirka 30 fuglearter yngler på øen. Men 
på det seneste har de årlige undersø-
gelser vist en tilbagegang for nogle 
arter, herunder den grønbrogede tud-
se og terner.

- Nogle af de fugle, der trives i åbne 
områder, har forladt øen, og vi kan 
se, at den øgede vegetation er ved at 
udrydde visse planter. Det er i bund 
og grund en naturlig udvikling, når et 
område gror til. Men samtidig ønsker vi 
at bevare en stor diversitet af biotoper 
og dermed en stærk biodiversitet, 
siger Ulla V. Eilersen, sikkerheds- og 
miljøchef på Øresundsbroen.

I forbindelse med broens 20-års 
jubilæum sidste år blev Peberholms 
udvikling analyseret, og resultaterne 
ligger til grund for beslutningen omat 
udføre nænsomme naturplejende 
indsatser på 10 af øens 130 hektar. 

- Vi har lært meget om, hvordan 
naturen udvikler sig i kunstige 

miljøer, og vi vil gerne fortsætte dette 
arbejde, men vi vurderer, at mindre 
naturplejende indsatser på øen vil 
styrke mulighederne for at bevare den 
fine udvikling på Peberholm, siger 
Bengt Hergart.

Øresundsbro Konsortiet er ved at 
oprette en uafhængig ekspertgruppe, 
der får til opgave at følge udviklingen 
på øen endnu tættere.

- Vi er taknemmelige for deres store 

engagement. Gruppen får adgang til 
Peberholm, og hvert år tager vi deres 
udtalelser og råd til efterretning til 
gavn for øen, siger Ulla V. Eilersen.

tsp

I foråret  2021 blev der ryddet en 
del havtorn, pil og birk på øen. Her 

er journalister inviteret på ekslusivt 
besøg på øen. Foto: Allan Petersen.

Der bliver skovet på Peberholm
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Frivillige tovholdere søges til 
SeniorNET Tårnby  

Informationsarrangement i Tårnby søndag 30. januar kl. 10-11

SeniorNET er et aktivitetsbaseret 
tilbud til friske, enlige og 
ensomme ældre over 65 år, 
udbudt af Dansk Folkehjælp, 
Tårnby Kommune og Fonden 
Østifterne. 
Netværket ses til kaffehygge 
ugentligt og skal derudover på 
en månedlig udflugt. Netværket 
er på mange måder selvkørende, 
men mangler tre til fem frivillige 

tovholdere til at planlægge, 
administrere, kommunikere 
og afvikle 10 udflugter/
arrangementer i løbet af de 
næste 11 måneder.  
Der er i gennemsnit 10 timers 
arbejde om måneden, og man 
får sit eget ansvarsområde 
inden for eksempelvis økonomi, 
aktivitetsorganisering eller 
kommunikation. Der skal 
benyttes egen computer og 
internetforbindelse til rådighed 
i jobbet. Som tovholder er man 
velkommen til at deltage gratis i 
udflugter og arrangementer. 

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, så kom til 
informationsarrangementet i Tårnby søndag 30. januar kl. 10-11. 

Tilmelding hos Projektleder Amanda Vanggaard Wittwer på tlf. 70 220 230

Vi kalder os ikke 
rejse-eksperter, men 

ved godt, at vi er ret gode til at arran-
gere fællesrejser som vi har gjort det 
i små 20 år i samarbejde med søster-
foreninger i de nordiske lande, som har 
hjulpet os med at finde både kendte og 
ukendte seværdigheder.
I 2022 går rejsen til Åland. Det selvsty-
rende (finske) område. Kendt af navn, 
mens natur, historie, levevis er ukendt 
af de fleste. Nu har et par medlemmer 
fra bestyrelsen været på research-
tur med henblik på at skrue en rejse 
sammen - og de er kommet hjem med 
overvældende positive oplevelser. Her 
er virkelig noget at rejse efter. 
Lidt om turen: Afrejse Tårnby med 
luksusbus onsdag 20. juli – hjemkomst 
fredag 29. juli 2022. 
Pris max 10.000 pr. deltager. Mange 
måltider inkl, entreer, kahyt. Kontakt for 
brochure.
Dag 1 og 2. Vi når Grisslehamn ved 
spisetid bliver her med to overnat-
ninger, så sjæl og krop når at følge 
med. Fra Grisslehamn tager vi en 
færge til Eckerö på Åland.
Dag 3, 4, 5 og 6 udforskes Åland. Vi 

kører dagligt på tur 7-8 timer og vi når 
langt rundt og oplever meget, blandt 
andet Bomarsund, Kastelholm slot og 
Smagsbyen og vi besøger regerings-
bygningen. Vi bor på hotel Cikada i 
Mariehamn. 
Dag 7, dag 8 og dag 9 foregår alle i 
Sydfinland, Raseborg Kommune med 
udflugter i Fiskars/Bilnäs området; vi 
skal se teater for foden af borgruinen 
Raseborg og besøge Frontmuseet.
Møder før og efter: Vi arrangerer flere 
møder før turen, dels møder, hvor vi 
hører om forholdene på Åland, der et 
demilitariseret område mellem Finland 
og Europa.
Og så holder vi et hyggemøde med 
deltagerne før turen og igen foto/hyg-
geaften efter turen. Alt dette inklusiv.

Tilmelding eller brochure med 
 flere oplysninger

terkel.spangsbo@mail.dk eller  
tlf.: 40 38 04 50  

birgitte.barkholt@mail.dk.eller  
tlf.: 21 17 59 85. 

Vi skal til Åland - vil du med?
Foreningen Norden Tårnby arrangerer en fællesrejse til ’Sommer-
byen’ Grisslehamn, Sverige - Åland/Mariehamn - Sydfinland i juli 

2022 • Flere oplysning  • kontakt for brochure

Meget, meget få pladser  
tilbage

Coronaen kan ikke stoppe 
eleverne på Skelgårdsskolen 
fra at deltage i Danmarks 
Indsamlingen

På Skelgårdsskolen gør alle 
børnene i disse dage en masse 
gode gerninger.

Det gør de, fordi hver god 
gerning, der bliver gjort 
af danske børn i januar, 
indkasserer 20 kroner til 
Danmarks Indsamling fra 
Novo Nordisk Fonden. 

Projektet hedder Gode Ger-
ninger og er for andet år i træk 
en del af Danmarks Indsam-
ling. 

Sidste år lykkedes det dan-
ske børn at gøre gode gernin-
ger for over 2 millioner kroner. 

Grundet corona har de 
på Skelgårdsskolen tænkt 
kreativt for at gøre gode 
gerninger. Derfor har de 
fundet på en række online- 
aktiviteter, blandt andet et 
online gyser-escaperoom, 
som de øvrige elever kan lære 
og underholdes af. 

På Skelgårdsskolen kick-
starter eleverne torsdag 27. 
januar fra 8-12 dagen med et 
fokus på de projekter, som der 
bliver samlet penge ind til ved 
Danmarks Indsamling.

For andet år i coronaen tegn

Danmarks Indsamling samler 
for andet år i træk ind til 
Coronakrisens Børn. Det 

er første gang i Danmarks 
Indsamlings historie, at 
samme tema går igen to år i 
træk, men givet situationens 
alvor er det nødvendigt. I 
2020 steg antallet af alvorligt 
fattige for første gang i 20 år. 

Ifølge FN er op mod 124 
millioner mennesker blev 
skubbet tilbage i ekstrem fat-
tigdom, og skolelukningerne 
har haft så store konsekven-
ser, at FN mener, at børnenes 
manglende læsefærdigheder 
får katastrofale konsekvenser 
for en hel generation.

Tårnby biblioteker støtter 
skolens indsats og stiller 
blandt andet bøger relateret til 
årets indsamling til rådighed 
samt registrerer børnenes 
gode gerninger og udleverer 
diplomer til børnene.

tsp

 

Typisk arbejder alle Skelgårdsskolen elever 
sammen i et par uger op til Danmarks 

Indsamlingen og opgaverne indgår i 
undervisningen (næsten uden eleverne 

opdager det). Her er de igang med en simpel 
talopgave – arkivfoto.

De fortsætter med gode gerninger

Åbent hus
 
Vi vil gerne præsentere vort nye carambolebord – doneret 

af DIFs foreningspulje og Nordea Fonden - samt vore 
øvrige pool- og kegleborde.

Lørdag 5. februar kl. 10 – 14 i Amagerhallen indgang BLørdag 5. februar kl. 10 – 14 i Amagerhallen indgang B
Alle er velkomne.

Se mere på www.b-k-a.dk
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Et morgensyn fra et 
kupévindue

Af Læsehesten

Kl. er 7.51 ser jeg, idet jeg kigger op fra bogen 
’Allahs sønner’ og en stemme siger: ’Vi holder i 
øjeblikket stille og venter på tilladelse til at køre 
videre’.

Jeg kigger ud ad vinduet. Ser København fra et 
Øresundstog. Rødviolette vattotter bevæger sig 
adstadigt mod øst på en rolig, turkis himmel. Sikke 
et syn. Men synet ødelægges af de skånselsløse 
betonelementer, som er sat sammen af stål og 
glas og virker fjendtlige, medens kranerne med 
girafhalsene ser ud, som om de skal til at gå i krig 
mod den brutale beton. Jeg ved godt det omvendte 
er tilfældet. 

Jeg stiger ud på den mere end 100 år gamle, 

smukke banegård og 
går ned ad trapperne 
og mod metroen. 
Den lange gang med 
de hvide fliser og 
skarpe lys er ren 
og enkel – det hele 
er rent, enkelt og 
effektivt, rød perron 
og metrotog til tiden 
– og pludselig står jeg 
ved de stejle rulletrapper på Gl. Strand Station. Jeg 
stiger tillidsfuldt ud på trappen, der rejser sig i den 
gråblå tunnel og fører mig mod de 16 granittrapper, 
som jeg ved egen hjælp må forcere. 

Og der kommer han til syne, Absalon, og si´r god-
dag, goddag, goddag. Jeg nyder et øjeblik pladsens 
smukke huse og byens relative morgenstilhed, in-
den jeg tager 100 år tilbage i tiden for at høre om 
Wien og fin de siécle på Folkeuniversitetet.

Han sagde JA til 
instinktet, der sagde GÅ
Højt at flyve, dybt at falde – også ned fra et 
stillads

Anmeldelse af Ellen Margrethe Kokbøl

KRIGER er en autofiktiv roman om og af Søren Byder. 
Han havde det hele, dejlig kone, tre skønne børn 
og karrieren kørte på skinner – men han magtede 
det ikke. Fra den ene dag til den anden valgte han 
at forlade sit liv som feteret skuespiller, sin kone 
og lade børnene blive skilsmissebørn, hvilket 
resulterede i økonomisk ruin.

Man kan ikke lade være med at beundre Søren 
for at have modet til så drastisk at starte forfra i en 
verden, han slet ikke kendte – og alligevel være far. 
Han sagde JA til instinktet, der sagde GÅ.

Noget var gået i stykker, han befinder sig i et 
eksistentielt vakuum og alt, hvad han mærker, er 
savnet af børnene. Han føler sig som Sisyfos, som 
aldrig kommer videre, men han har selv valgt det 
og bærer derfor skylden. Som et mantra gentager 
han børnenes navne igen og igen, dem vil og skal 
han kæmpe for – som enlig far i en boligblok nær 
Gellerupparken.

Han starter på en uddannelse som stilladsarbejder, 
selvom han er i oprør og har en indre kamp 
kørende, også når han sidder mutters alene i sin 
campingvogn, hvor hans tanker ofte går til sin mor, 
som han mistede, da han var en lille dreng.

Søren er et konkurrencemenneske og under 
uddannelsen lærer han samtidig en masse om livets 
grundlæggende værdier, selvom han ofte føler sig 
som en elefant i en glasbutik.

Bogen er ikke et glædesbud, men den fænger og 
opfordrer til refleksion.
Efterskrift: 
Efter 10 år har Søren Byder fundet fodfæste og 
tilværelsen ser atter lys ud.

Biografi af Søren Byder: Kriger
ISBN-13 9788794083843
ISBN-10 8794083843
270 sider
Forlaget Brændpunkt, 2021

... Ikke en spurv ...
Forfatteren Ina Ravnkilde, født 
i 1944 - beskriver i prosa sit 
misrøgtede liv - moren vælger 
straks efter fødslen at tage sig af 
dage og efterlader sit lille barn 
uden rødder - faren ukendt

Anmeldt af Bitte Christensen

Den lille digtsamling ... ikke en 
spurv ... er en sort, sort beretning om et lille barn, 
nu en ældet kvinde i sit livs efterår, der udtrykker sin 
vrede og afmagt over det liv, der blev hende givet.

Det kunne måske være vendt til en god fremtid; 
men ... adoptionen til en præstefamilie var alt 
andet - ja, direkte misrøgt og misbrug af det lille 
ubeskyttede barn. Hvilket naturligvis har givet evige 
sår på sjælen.

Den unge Ina havde svært ved at finde sin plads i 
voksenlivet, men arbejdede alligevel i flere år som 
sygehjælper, uddannede sig som socialrådgiver og 
var ansat i kriminalforsorgen indtil sit otium. Har 
altså formået at give indhold i livet til andre, der 
givet vis har nydt godt af denne omsorg.

Hele digtsamlingen emmer af afmagt og beskriver 
i mørke vendinger den bitterhed, der konstant 
synes at være en stor bestanddel af lnas liv. Nu 
og da fornemmes lyse indtryk at titte frem, men 
gennemgående er svigt og misbrug en fast del af 
livet.

Der er mange henvisninger i digtene, som for mig 
står hen i det uvisse og som nok kun relaterer til 
forfatterens erfaringer gennem sit lange svære liv. 

- jeg lader derfor anmeldelsen slutte med et citat 
fra digtsamlingen: ’Uden vrede er ordene væk ... jeg 
kan ikke mere.’

ISBN-13 9788794083652
ISBN-10 8794083657 
Hæftet, 48 sider
Forlaget er Brændpunkt ,2021

I Pestens Tid - en 
coronakomedie
Hanne Guldberg Mikkelsen er foruden at være 
forfatter cand.mag, historiker og journalist 
og har udgivet et større antal bøger, lige fra 
strikkeopskrifter, historiske beskrivelser og ‘rejser 
jorden rundt’.

Anmeldt af Bitte Christensen

Forfatteren beskriver tydeligvis den tid, vi her i 
landet gennemgår med Covid-19 ud fra en komisk 
synsvinkel.

Så den enkelte læser må tage stilling til, om dette 
så alvorsfulde emne kan omskrives til en komedie!

Hvis ‘Ja’ fordi vi ikke kan blive ved med at kravle 
rundt nede i ‘et sort usikkert hul’, så er det bare om 
at gå i gang med komedien.

Når man lige har tygget lidt på omskrivningerne 
af såvel stedbetegnelser som person-karikaturerne 
eksemplificeret af lensbaron-familien og deres 
levevis i Sønder Uvelse, vil omskrivningen af øen 
Lindholm (der for 4-5 år siden figurerede i alle 
danske nyheder} til Fæholt, falde helt i tråd med 
de talrige personligheder, som vi er stødt på i de 
daglige opdateringer under coronaens rasen.

Hovedpersonen, lensbaronesse, Bolette Birgitte 
Christenze Amalie Krukow, giver os indblik i sit 
fantasifulde liv. Skønt sin fremskredne alder beviser 
hun vitterlig, at ‘det aldrig er for sent’, hverken at 
opleve livet udenfor det snævre lensgrevskab og 
dets gurglende påfuglehold, eller at opleve et 
blomstrende kærlighedsforhold ...

Hvor mange af vores lands så stræbsomme og 
hårdt belastede eksperter (ingen nævnt/ingen 
glemt}, der vil kunne genkendes i omskrivningerne 
i denne Coronakomedie står naturligvis hen i 
det uvisse. Men lad det nu være ved det. I hvert 
fald har en håndfuld læsere bagerst i bogen givet 
deres overvældende positive anmeldelser - det 
bemærkes, at samtlige vist nok falder ind under 
betegnelsen: forfatterens nære relationer.

Det afsluttende kapitel beskriver en del fakta 
vedrørende pandemier gennem tiden - de kommer/
forsvinder i forskellige styrker… lad os håbe at, 
den aktuelle pandemi er på vej ud og vi med gode 
vacciner slipper for yderligere lockdown.

I Pestens Tid - En Coronakomedie
af Hanne Guldberg Mikkelsen
ISBN-13 9788794083805
ISBN-10 8794083800 
Hæftet, 136 sider

Hanne Guldberg Mikkelsen har 
skrevet Anders And-historier, 
kulturstof på Berlingske, 
kronikker i Politiken, 
anmeldelser til Information, 
nyheder, features og en lang 
stribe fagbøger samt flere 
børnebøger og føljetoner i 
dagblade. 
Forlag Brændpunkt
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Noget om gamle dage i KastrupNoget om gamle dage i Kastrup

Bodil, Marchen, Rigmor og andre beboere på gården Ved Diget
Uvidenhed, tællefejl, tastefejl, 
sætternissen, ja alle muligheder 
foreligger, når man skriver 
et indlæg; og når man læser 
korrektur på egen tekst, kan 
der opstå en slags blindhed for 
egne fejl, som efterfølgende er 
svære at se bort fra, men de 
ses på tryk

Hvorfor nu komme med en slags 
indrømmelse, for det er bestemt ikke 
en bortforklaring, for der var faktisk en 
fejl i mit forrige indlæg, hvor jeg frejdigt 
afslørede, at den nye hovedbygning 
på Udstillingscentret ved Diget 26-28 
havde fået 3 rum opkaldt efter tidligere 
beboere på stedet.

Jeg nævnte, at der havde været 1 
Marchen, 1 Rigmor og 2 Bodil’er, som vi 
opkaldte 3 rum efter. Sandenheden er, 
at der har været flere med navnet Bodil i 
dette hus - såmænd hele 3.

Der har i en periode i 1970’erne også 
været udlejet privat, så der kan ikke 
afvises at have været flere med navnet 
Bodil; og naturligvis andre navne.

Rigmor Larsen døbte et barn Bodil, 
efter at de var flyttet fra gården, men 
hende tæller vi ikke med.

Jeg vil gerne akkreditere alle de 

andre familie-fornavne, som har boet på 
adressen fra 1747 og frem til 2007, hvor 
gården bliver solgt til Tårnby kommune.

Så her kommer alle navnene jeg er 
bekendt med, så er det bare med at 
tælle efter.

Cornelius, Karen, Hans, Nille, Chrilles, 
Karen, Dirch, Marchen, Petter/Pitter, 
Anders, Hans, Ane, Karen, Bodil, Bodil 
Christine, Bodil Karen, Bernhard Jakob, 
Svend Gerner, Rigmor Eivy Inge, Knud, 
Svend, (Bodil), Annelise.

Som det kan læses, har der været 
mange sammenfald i navnene, da 
man i fordums tid, ganske ofte lod 
efterkommere få navne fra tidligere 
slægtninge.

Eneste nulevende fra gården er 
Svend, Bodil, Annelise, som har været 
børn på gården. Deres mor Rigmor 
Larsen (senere Rigmor Schäfer) ses 
længst til højre på dette billede. Det 
er den glade unge pige med lange 
fletninger.

Teksten i dette indlæg er bestemt 
ikke nem at tyde uden et stamtræ eller 
indsigt i familierne på gården, men hvis 
du stadig er med som læser, så skal du 
bestemt havde tak og stor ros.

Der vil på et tidspunkt komme 
et indlæg med et stamtræ på 

udstillingscentret.
Har du oplysninger om et eller andet, 

du synes kunne være interessant at 
fremvise/udstille på udstillingscentret 

ved Diget 26-28, så kom glad og besøg 
os en søndag imellem 13 og 16, eller 
skriv til os på Diget26@youmail.dk. 

Foto fra venstre:  Bodil Gjertsen - gift Larsen - datter af nr. 2, Bodil Ahrenkilde 
(født Nielsen) - gift Gjertsen. Derefter ukendt person, evt. datter af en nærtboende 

Kastrup Doktor (ubekræftet) og længst til højre Rigmor Larsen - senere gift Schäfer - 
datter af Bodil Gjertsen.

Foto B7225 er doneret af Svend Egede Schäfer til lokalarkivet, og han har givet 
tilladelse til, at Udstillingscentret Ved Diget 26-28 benytter billedet.

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26-28, ET VOKSENDE KULTURCENTER I 
TÅRNBY PÅ DEN GAMLE GÅRD. Her har været kendte bygninger siden 1747, og nu 
er renoveringen af hovedbygningen snart ved at være klar. Det har været en opgave 
’op ad bakke’, men nu ser vi altså snart etape 2 være klar. Øst-Længen, som var 1. 
etape, har været udstilling siden september 2020. Etape 3, Vest-Længen, følger i de 
kommende år, men hastigheden af renoveringen afhænger af de økonomiske midler. 
Øverste foto 6. sept. 2020, nederste 19. Januar 2022, begge foto af Stig Løvenkrands

Her ses 
gården fra 
nogenlunde 
samme 
position i 
2021. 
Foto: Stig 
Løven-
krands.
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Noget at opleve og deltage i ...Noget at opleve og deltage i ...

Biblioteket i februar
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Tårnby Kommunebiblioteker og Covid-19
Når du besøger biblioteket skal du fortsat bruge 
mundbind eller visir, mens du bevæger dig i biblioteket 
– børn under 12 år er undtaget. Når du sætter dig – fx 
for at deltage i et kulturarrangement – kan du tage 
mundbindet af. Du skal også være opmærksom på, at 
du skal vise coronapas ved kulturarrangementer. Vi 
opfordrer til, at du henter appen Coronapas og tjekker 
hjemmefra, om dit coronapas stadig er gyldigt.

Slug kamelen - der kommer flere 
ved Flemming Møldrup og Julie Ralund

Godt en tredjedel 
af alle ægteskaber 
ender i skilsmisse. 
Det er smertefuldt for 
alle, ikke mindst for 
de involverede børn. 
Heldigvis kan det 
lade sig gøre at dele 
forældreskabet efter 
en skilsmisse, men 

det kræver rigtig mange slugte kameler.
Det ved Flemming Møldrup og Julie Ralund alt 

om. Efter deres skilsmisse valgte de at skubbe deres 
uenigheder til side, og i stedet fokusere på deres 
samarbejde og kærligheden til deres datter. Men 
det har ikke altid været let, og i ’Slug kamelen - 
der kommer flere’ fortæller de ærligt, humoristisk 
og rørende om deres vej til at blive en moderne 
skilsmissefamilie.
2. februar kl. 19.30 – 21.30, Tårnby 
Hovedbibliotek, Kamillevej 10. Billetpris 
75 kr. Billetter via AOF.

Historie og Historier 
– Fakta og Fiktion v. Kåre Johannessen

Alle eventyr er gode historier 
– og al historie er en lille 
smule eventyr. Historiker og 
forfatter Kåre Johannessen 
causerer over forholdet 
mellem historiske fakta 
og fiktionens skildringer 
af historiens velkendte 
personligheder.

Under oplægget bliver 
der taget forsvarligt fat i nakkeskindet på en række 
velkendte historiske skikkelser, der alle har dét til 
fælles, at de også har optrådt i fiktionen. Her kan man 
bl.a. møde Svend Poulsen Gønge, Den Røde Baron og 
gangsterparret Bonnie & Clyde.

Kåre Johannessen er, ud over at være Danmarks nok 
mest velklædte historiker, en medrivende formidler, 
der er kendt for at fortælle om historie, så alle kan 
forstå det. Mange vil kende Kaare fra hans medvirken i 
talrige tv-programmer, herunder Historiequizzen på DR. 
Han har arbejdet 20 år i museumsbranchen, bl.a. som 
inspektør på Middelaldercentret i Nykøbing F. 
9. februar Kl. 19.30 – 21.30, Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, 2770 Kastrup. Billetpris 30 kr. 

Uge Sex for unge og voksne på Tårnby 
Kommunebiblioteker

I grundskolerne er der tradition for at uge 6 står i 
seksualundervisningens tegn. Men som Graucho Marx 

sagde, så er sex nok kommet for at blive. Derfor 
markerer Tårnby Kommunebiblioteker Uge Sex med en 
række arrangementer for unge og voksne. 

Følgende arrangementer afholdes i 
anledning af Uge Sex:

Orgasmebogen – en faktuel fortælling om 
sex, lyst og løgne 
ved Kristine Tiedt

Vi ved alle, hvad en 
orgasme er. Eller gør 
vi? Kan det virkelig 
passe at klitoris først 
blev opdaget i 1998? 
Hvilken betydning har 
nervesystemet for vores 
seksuelle nydelse? Og 
hvorfor får kvinder 
ofte ikke orgasme 
under sex? Kristine 

Tiedt har skrevet den flotte og underholdende bog 
Orgasmebogen, der gennem satire, fakta og fiktion gør 
os klogere på sex og lyst – men også nedbryder løgne, 
myter og forkvaklede forventninger til fænomenet sex.

Kristine Tiedt vil under dette foredrag fortælle om 
Kvinden, Kussen og Eksperten der sammen er taget 
på en øde ø for at få fred og tale om orgasmen i et 
historisk, kropsligt og psykologisk perspektiv. 
Målgruppe: unge og voksne
7. februar kl. 19.30 – 21.30 Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Billetpris 30 kr.

Unges seksualitet i en digitaliseret verden 
ved Heidi Als Ringheim

Et fordomsfrit foredrag hvor 
man som forælder eller alment 
interesseret får mulighed for 
at blive inviteret ind i barnets 
og teenagerens verden på de 
digitale platforme. 

Børn og unge kan blive 
udsat for skadelige handlinger 

på nettet, eller de kan selv udsætte andre for bl.a. 
ulovlig billeddeling, sexting og grooming; oplevelser 
der kan være grænseoverskridende og krænkende. 
Det er derfor afgørende, at man som forælder eller 
pårørende tager ansvar for at forebygge, at barnet 
eller teenageren kommer ud i sådanne situationer. At 
gøre dette forudsætter, at man har viden, der gør én i 
stand til at kende og være opmærksom på de risici, der 
er ved at færdes og navigere på de sociale medier og 
platforme.

Heidi Als Ringheim er formand for og medstifter af 
Mediesundhed for børn og unge, en organisation hvis 
formål er ’At sikre børn og unges mentale sundhed 
og relationelle, seksuelle og emotionelle trivsel og 
sikkerhed i en digitaliseret (medie) verden […].’
Målgruppe: voksne
8. februar kl.19 – 21 Vestamager Bibliotek, Ugandavej 
111. Billetpris 30 kr.

En samtale om sex, tantra og parforhold 
v. Yazmin Fox Eisen

’Alle levende mennesker 
har en seksualitet – men 
ikke alle mennesker har 
en levende seksualitet’. 
Seksualiteten forandrer sig 
livet igennem. Hvad er de 
bedste omstændigheder for en 
levende seksualitet i udvikling, 
og hvordan skaber vi dem? 

Sexolog Yazmin Fox Eisen 

inviterer til en snak om sex, tantra og parforhold. 
Yazmin Fox Eisen har 29 års erfaring som underviser 

og terapeut inden for sexologi og parterapi. Hun er 
uddannet i almen og klinisk sexologi på Göteborgs 
Universitet – og har længere uddannelser i yoga, tantra 
og ayurveda.
Målgruppe: unge og voksne
10. februar kl. 19 – 21, Vestamager Bibliotek, Uganda-
vej 111. Billetpris 30 kr.

Livestreaming fra Aarhus Universitet
Naturvidenskab på lærred direkte fra Aarhus Universitet
Med livestreaming er det muligt at komme tæt på 
forskernes nyeste opdagelse inden for alle grene 
af naturvidenskab. Niveauet er højt, og du bliver 
udfordret, men alle kan være med uanset faglige 
forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til forskerne via 
sms og få svar. 

Aarhus Universitet sender direkte i mere end 50 
byer, for flere tusinde tilhørere.
Foredragene begynder præcis kl. 19, hvorfor vi 
anbefaler at man kommer i god tid.

Fremtidens natur
Foredrag ved professor Jens-
Christian Svenning, Institut 
for Biologi - Økoinformatik og 
biodiversitet. 

Jorden er en levende planet 
fyldt med mange forskellige 
livsformer. Men Jordens store 
befolkning presser nu naturen. 
Hør hvordan mennesket 

påvirker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne 
for fremtidens levende natur. Hvilke løsninger skal vi 
satse på?
8. februar kl.19–21 Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10. Gratis billetter.

Den sovende hjerne
Foredrag ved Ved lektor 
i neurobiologi Birgitte 
Rahbek Kornum, Institut 
for Lægemiddeldesign og 
Farmakologi. 

Hvad sker der i hjernen, når 
vi sover, og hvorfor er søvn 
nødvendig for helbredet? Med 

afsæt i den nyeste forskning dykker vi ned i søvnens 
mysterium – herunder de gavnlige effekter af de fire 
søvnfaser og hvilke søvnråd, der er værd at lytte til.
22. februar kl.19 – 21 Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Gratis billetter.

Drømmen om at gøre en forskel 
ved Gitte Jespersen

Mød Gitte fra Vestamager der fandt sit livs kald i 
mødet med afrikanske teenagepiger og unge kvinder. 
Nu syr hun og mange andre kvinder genanvendelige 
hygiejnebind til dem og oplyser både piger og drenge i 
Kenya om menstruation og sex.
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Du kan blive frivillig ... Du kan blive frivillig ... 

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

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

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

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

Egentlig ville Gitte bare gerne til Afrika, som hun 
havde forelsket sig i gennem Wilbur Smiths romaner. 
Hun ville også gerne hjælpe bare ét barn med en 
uddannelse, hvis hun kunne. Det gik dog ikke helt 
efter planen, for Gitte kom til at hjælpe mange flere 
med uddannelse i det, der er meget tabuiseret og som 
ingen har undervist de unge piger og drenge i. Nemlig 
menstruation og sex.

Med sig på aftenen har Gitte sin ven og 
samarbejdspartner Bonface Kangonga Wanjiku. Bonface 
er 29 år og født og opvokset i Sowetos slum 11 km fra 
Kenyas hovedstad Nairobi. Han arbejder som frivillig 
i organisationen Soweto Youth Initiative og hjælper 
også med at uddele hygiejnebind til de unge piger i 
slummen. Bonface fortæller sin historie på engelsk.

’MOJA - Stitch for education’
I 2019 stiftede Gitte 
foreningen ’MOJA - Stitch 
for education’ (Ét - 
sting for uddannelse), 
som arbejder på at 
højne selvværdet for 
menstruerende skolepiger 
i Kenya ved at sy og 
donere genanvendelige 
bind til dem og tale 
om alle de tabubelagte 
emner bl.a. hvordan man 
undgår at blive gravid, 
så de kan blive i skolen 
og færdiggøre deres 
uddannelse.

23. februar kl. 19.30 Tårnby Hovedbibliotek, Kamille-
vej 10. Gratis billetter.

En gåtur og en god historie
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem 
Byparken til Hovedbiblioteket. På biblioteket runder 
vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura 
Michelsen læser en historie højt.

Gå med en tur i februar solen og få lidt motion til 
både hjerte og hjerne.

Helene Filskov møder jer kl. 14 ved rundkørslen på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi 
til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.
Onsdag 23. februar kl. 14. Fri adgang uden billetter

Fire skriveworkshops 
v. Sofie Boysen

Går du med en forfatterdrøm 
i maven? Har du et 
ufærdigt manuskript i 
skrivebordsskuffen? Ruger 
du på en romanidé? Eller 
har du bare lyst til at 
skrive? Så er bibliotekets 
skriveworkshops måske 
noget for dig. De er for alle 
over 18 år.

Hvad end din genre eller motivation er, så er der 
plads til dig på forårets fire skriveworkshops med 
forfatter Sofie Boysen, der har gået på Forfatterskolen 
For Børnelitteratur og har skrevet både til børn og 
voksne, samt afholdt flere skrivekurser og forfatterhold.

Vi vil gennem skriveøvelser og konkret feedback 
spore os ind på vores manuskripter og forbedre vores 
idé- og skriveproces - og i sidste ende den færdige 
tekst. 

Den samlede pris for de fire workshops er 125,- kr.
Vore skriveworkshops henvender sig til voksne og 

unge fra 18 år. Har du spørgsmål, kontakt bibliotekar 
Laura Michelsen: lnm.hb.uk@taarnby.dk 
24. februar, 31. marts, 28. april. Dato i maj meldes ud 
senere på sæsonen. Alle dage kl. 18-21 
(OBS! Det er vigtigt, at du som udgangspunkt kan del-
tage alle fire dage)

Opera for alle 
ved Henrik Engelbrecht

En lynguide til operaens 
verden for alle, der er 
nysgerrige på genren.

En introduktion til 
operaens skønne og 
forunderlige verden 
med vilde historier fra 
400 års operaliv. Vi skal 
høre om kastrerede 
drenge, komponister 
med storhedsvanvid og 
operachefer, der svindler 

løs – og selvfølgelig se videoklip med fantastiske 
eksempler på sangere fra før og nu undervejs. 

Alle kan være med, uanset om du endnu aldrig har 
set en opera eller du allerede er stamkunde i alverdens 
operahuse. Det sidste kan du risikere at blive – for 

begejstring smitter som bekendt!
Henrik Engelbrecht har tidligere arbejdet som 

musikchef i Tivoli, operadramaturg på Det Kongelige 
Teater, som studievært og operaredaktør ved DR’s P2.
24. februar kl. 19.30 Tårnby Hovedbibliotek, Kamille-
vej 10. Billetpris 30 kr. 

Strikkecafé
Pindene gløder når vi mødes hver anden onsdag i 
strikkecaféen. Her kan du få nye ’pindevenner’ og 
masser af inspiration til nye strikke- og hækleprojekter. 
Der er kaffe og te på kanden.
Onsdag i lige uger kl. 16 – 18 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Fri adgang uden billetter.

Syng dig glad – sangeftermiddag 
ved Marianne Kragh 
Bliver du også i godt humør af at synge? Og kan 
du lide at synge sammen med andre? Så kom til 
sangeftermiddag på biblioteket.

Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger 
lyset og glæden frem med korleder og musikpædagog 
Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er 
årstidens højskolesange, revyviser og andre minder fra 
den danske sangskat.
28. februar kl. 16 – 17.30, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr.

Netværkshuset Kastruplund har åbent for aktiviteter og du er velkommen!
I Netværkshuset passer vi godt på hinanden 
og overholder myndighedernes retningslinjer 
ift. corona, så du kan trygt besøge huset 

Af  Hildur Thorisdottir, Netværkshuset Kastruplund.
Vi har fællesspisning hver anden tirsdag og Walk’n 
talk-gruppen går 5 km hver tirsdag i al slags vejr i højt 
humør; du kan danse dig glad med zumba om lørdagen 
og komme helt i zen til yoga om onsdagen.

Vi har morgennetværk med let morgenmad og 
nyheder, KREA-værksted, hvor de frivillige kan hjælpe 
dig i gang med at strikke, hækle eller noget helt tredje; 
og vi har en aften om ugen, hvor der kun er åbent for 
18-30 årige, spil-aften og åbent hus. 

Hver uge er der et ugeprogram, som vi lægger ud på 
www.facebook.dk/kastruplundgade 

Netværkshuset 
Kastruplund er et 
hus under Røde 
Kors Hovedstaden, 
støttet af Tårnby 
kommune. Alle 
husets aktiviteter 
drives af frivillige 
og understøttes 
af husets ansatte. 

Huset er for dig mellem 18-65 år som har lyst til nye 
meningsfulde og aktive fællesskaber. Vi har også altid 
brug for flere frivillige, som har lyst til at være en del af 
de eksisterende aktiviteter, eller sætte nye aktiviteter 
i gang.

Du er hjertelig velkommen.
Netværkshuset ligger i Kastruplundgade 13. Du skal 

ind bag ved hotellet, og holde øje med skiltene, hvor 
der står Netværkshuset Kastruplund.

Kunne du tænke dig at være frivillig i 
Netværkshuset Kastruplund?
Lige nu søger vi frivillige til flere forskellige aktiviteter. 
Vi søger fx frivillige til Ungværket, som er til de unge 
fra 18-30-årige og til vores fællesspisning. Vi har brug 
for dig, som brænder for at arbejde med mennesker 
med forskellige sociale udfordringer, er rummelig og 
har humor. Du må gerne kunne være frivillig mindst 2 
gange om måneden. Du behøver ikke at have erfaring 
eller uddannelse inden for det sociale område, det 
vigtigste er, at du har tid og lyst til at stille dig til 
rådighed for andre mennesker og gøre en forskel. 

Som frivillig kan du også deltage i forskellige 
spændende kurser og arrangementer og netværke med 
andre frivillige, både i Netværkshuset, og i Røde Kors 
hovedstaden. Kontakt os gerne for at høre mere!

Kontakt: Hildur Thorisdottir, daglig leder,  
tlf. 28107565, e-mail: hiltho@rodekors.dk
Stine Weller, koordinator, tlf.: 28 11 21 10,  
e-mail: stiwel@rodekors.dk
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Noget at gå til i laaaaaang tid ... til næste årNoget at gå til i laaaaaang tid ... til næste år

Kulturzonen er Tårnby Kommunes 
kulturelle samlingspunkt med blandt 
andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række inden- og 
udendørsaktiviteter.
Kulturzonen er åben
Uge 31-33: Kl. 9-15
Caféen åbner igen 23. august 2021
Udendørsarealerne kan frit benyttes døgnet rundt. 

Sædvanlige åbningstider:
Kulturhuset
Mandag-torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

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

Administrationen kontaktes på tlf eller mail 
Man. - fre. kl. 9-15
E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813 
www.kulturzonen.net

  Naturcenter Amager 
- Friluftshuset

Åbningstider:
Fredag kl. 9-14 • Weekend kl. 10 - 16.  
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er 
udenfor, så prøv igen senere.

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – 
naturformidling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over 
bålsteder omkring naturcenter – man kan ikke 
reservere

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand. 
Lukket indtil foråret.

 er i gang igen
Som dyrene om foråret kravler ud af 
deres vinterhi, kravler Kulturzonen nu ud 
af sit coronahi og byder igen inden for til 
eftermiddagshygge og arrangementer i 
februar måned
Der har været stille på Kulturzonen i januar, men nu 
vender livet tilbage til de gule længer: I vinterferien 
holder vi Music Camp, den altid populære bolsjedag 
og ikke mindst Kulturzonens store bagedag, hvor 
gæstedommer i år er Micki Cheng, som mange vil 
kende fra bl.a. Ultras sorte kageshow og Vild med dans. 
Senere på måneden holder vi fastelavn for hele familien 
– indendørs som altid.

Musikskolen er i fuld gang med at forberede 
forårets store show, ’Verden er din’, som finder sted 
i Kulturhuset Kastrup Bio i begyndelsen af marts. 
Årets show består af helt nye sange med tekst og 
musik af musikskolens elever og arrangeret for stort 
blæserorkester, strygere og band. Du kan læse mere 
om forestillingen og billetsalg på kulturzonen.net.

Vinterferie i uge 7
Tilmelding og billetsalg på kulturzonen.net. 
Begrænset antal pladser til alle arrangementer. Først til 
mølle får først malet.
Mandag-onsdag 14.-16. februar kl. 11-16

Music Camp 

Guitar-nørderi til Music Camp i juli 2021 

Tre dage med masser af sammenspil, workshops, 
lækre korstemmer, tips og tricks, fede guitarsoloer, 
sangskrivning og fællesskab. 
Alder:  min.12 år, let øvede/øvede. 150 kr. for alle 3 
dage.
Instruktører: Silje Holtan og Kennet Lauridsen

Den store bagedag med Micki Cheng
Bag med Micki 
Cheng, finalist i 
DR’s Den store 
bagedyst 2015, 
dommer i Ultras 
sorte kageshow, 
deltager i Vild 
med dans og 
meget, meget 
mere. Tag 
dine bedste 
bagevenner med 
til en hyggelig og 
sjov kagedag.

Alder: 11-15 år, hold à 2-3 personer. 120,- kr. pr. team.
Tirsdag 15. februar kl. 11-16
[Billedtekst: Micki Cheng er dommer ved  
Den store bagedag]

Den store bolsjedag 

Det er nemt og sjovt – og varmt! – at lave bolsjer, 
og du bestemmer selv smag, farve og form. Forkæl 
din søde tand og mød op til Den store bolsjedag på 
Kulturzonen. 
Alder: min. 10 år. 30,- kr. pr. deltager.
Torsdag 17. februar kl. 11-13.30. 

Fastelavn på Kulturzonen - indendørs

Amagers sjoveste og hyggeligste fastelavnsfest for hele 
familien på Kulturzonen. 

Vi slår katten af tønden indenfor i varmen, bliver 
malet i ansigtet, hygger og spiser fastelavnsboller. 
Musikalsk underholdning med René Madsen og Tårnby 
Musikskoles yngste orkester PixiHOT. Præmier til de 
flotteste kostumer – både til børn og voksne.
Pris: 30 kr. pr. person. Fastelavnsbolle og saftevand/
kaffe inkluderet i prisen.
Tilmelding på kulturzonen.net senest 25. februar  
kl. 12. Først til mølle.
Lørdag 26. februar kl. 10.30-14.30

Ekstra 
informationsaften 
på US10 Tårnby
... for kommende 10. klasse elever
US10 Tårnby afholder en ekstra informationsaften 
mandag 31. januar kl. 16.30-17.30 for dem, der 
ikke havde mulighed for at deltage den 24. januar. 
Arrangementet henvender sig primært til elever og 
forældre i 9.klasse, men alle som er nysgerrige på, 
hvad et skoleår på US10 kan byde på, er velkomne. 
Man kan læse meget mere på vores hjemmeside 
om informationsmødet og US10 på https://
us.aula.dk/

Vi glæder os til at se jer.
US10 Tårnby, 

Løjtegårdsvej 167, 
2770 Kastrup
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Nyd naturen ... i gummistøvler.Nyd naturen ... i gummistøvler.

Naturparkens vandpytter er for tiden 
enorme, så skal du ud at gå en tur derude 
i vinterlandskabet, er det en god ide at 
trække i gummistøvlerne 
Sådan lyder anbefalingen fra naturvejleder Jes 
Aagaard, der samtidig opfordrer til, at man kommer 
ud og oplever de mange nye midlertidige søer, som er 
opstået på særligt Kalvebod Fælled. 

- Det har været en regnfuld december 
og begyndelse af januar og det kan ses på 
arealerne, fortæller han. 

Blandt andet omkring Naturcentret og ved 
Himmelhøj Naturlegeplads, hvor områderne 
delvist er oversvømmede. 

De mest befærdede steder har dog fået en 
tiltrængt hånd med på vejen. 

- Amager Skovhjælpere har nogle få steder 
lagt ekstra grus ud på stierne, men de fleste 
steder står vandet højt, siger han.  

Og der er en god chance for, at børn og 
barnlige sjæle kan få sig en ekstra oplevelse 
herude, hvis vi er heldige at få frost.

- Så omdannes søerne til de sjoveste 
skøjtebaner og vi har allerede oplevet, 
hvordan ungerne har en fest herude, så snart 
vandet fryser til. 

- Naturen er på ingen måde ked af vandet. 
Det er med til at skabe den allerbedste start 
på ynglesæsonen for en lang række af de 
fugle, padder og mange andre dyr, som snart 
kommer i forårshumør herude, slutter Jes 
Aagaard.

bbark

Vand, vand og atter vand i Naturpark Amager

Vis os dit friluftsliv i 
Danske Naturparker
Danmark er et yndigt land. Med masser af smuk natur 
og mulighed for storslåede friluftsoplevelser
Hvis man er i tvivl om det, kan man bare tage et kig på de 325 
billeder, der er kommet ind i Friluftsrådets store fotokonkurrence ’Vis 
os dit friluftsliv’.

 Alle billederne er taget i de 14 Danske Naturparker 
og pilotnaturparker, som ligger over hele landet og er en 
særlig mærkningsordning under Friluftsrådet, som bl.a. 
betyder, at der er 50 procent beskyttet natur i parken, 
samt masser af muligheder for friluftsliv.

 Konkurrencen er nu afsluttet, og de 14 vindere kåret 
- en for hver af de naturparker og pilotnaturparker, som 
Danmark havde i efteråret 2021, da konkurrencen kørte. 

 Et af de vægtige kriterier for udvælgelsen af 
vinderbillederne er, at der er mennesker på. Det har 
mange af deltagerne lyttet til, blandt andet Morten 
Romild, står bag vinderfotoet fra Naturpark Amager.

Det er de enkelte naturparker, der har udvalgt 
vinderbilledet samt en række runner ups for deres 
område.

Vinder fra Naturpark Amager: Morten Romild
Runner ups fra Naturpark Amager: Elena Denysyuk, Lars Hestbæk, Kurt 
Søe
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Kunst og natur ... lige nu og i et stykke tid fremoverKunst og natur ... lige nu og i et stykke tid fremover

Cathrine Raben Davidsen Grafik 1998–2022
På denne retrospektive 
udstilling præsenteres nu 
for første gang et udvalg af 
Cathrine Raben Davidsens store 
grafiske produktion fra 1998-
2022 
Udstillingen er et studie i, hvordan en 
kunstner bruger forskellige grafiske 
teknikker – kobberstik, litografi, 
monotypi og monoprint – til at opnå 
nuancer i skildringen af menneskets 
forhold til naturen og vores forståelse af 
den åndelige verden.

Cathrine Raben Davidsens afsæt 
for alle kunstneriske processer er det 
grafiske værk. Stregen. Det skrevne ord 
eller den tegnede streg, men mest det 
skrevne ord – også selvom det ender 
med en visuel fortælling udmøntet i 
billedkunst. 

For Cathrine Raben Davidsen er ord 
og billeder indbyrdes forbundne i det 
grafiske, og allerede fra hendes ganske 
tidlige alder har skriften fungeret som 

et æstetisk værktøj for hende. Dette 
er konkretiseret i de spektakulære, 
omfattende og tætskrevne mindmaps, 
som indgår i udstillingen, og som 
ligger til grund for hele Cathrine Raben 
Davidsens kunstneriske praksis. Disse 
mindmaps bidrager desuden til vores 
forståelse af kunstnerens proces og ikke 
mindst hendes inspirationskilder, som er 
at finde i hele kunstens historie. 

I sine snart 30 år som billedkunstner 
har Cathrine Raben Davidsen udviklet 
og raffineret et genkendeligt og stærkt 
personligt udtryk. Uanset hvilket medie, 
hun arbejder med, har værkerne den 
samme kerne af feminin, poetisk og 
nærmest sfærisk energi. Cathrine Raben 
Davidsen bevæger sig ubesværet i tid 
og rum, imellem myte og historie, lys 
og mørke, virkelighed og fantasi, fra 
oldtiden til samtiden.

Udstillingen åbner lørdag 5. februar og 
fortsætter indtil 6. juni 2022.

CRD Elegi, Litografi. Foto: Lars Gundersen.

Frost, sol, en flok græssende dåhjorte og 
man er kun lige kommet ind af den røde 
låge til Kalvebod Fælled 

Tekst: Rikke Mortensen, biolog og naturvejleder ved Tårnby 
Naturskole. Foto: Martin Rivero.

Alle skulle have lov til at hive en halv time ud af 
kalenderen på de morgener, hvor naturen bare kalder. 
Det er bl.a. de vinterdage, hvor himlen er insisterende 
blå, iskrystaller er drysset jævnt ud over Kalvebod 
fælled og en flok dåhjorte tager imod på fælleden med 
ophøjet ro og smukke skovlformede gevir. 

Den ro, som hjortene udviser, skyldes dog mest, at 
de er skrupsultne efter en lang og opslidende brunst og 
har brug for alt den mad, de kan finde.

Brunst hos dåhjorte strækker sig fra oktober til 
november og handler om, at hannerne skal imponere 
hunnerne, så de vil parre sig med dem. 

Dåhjortene er nogle rigtige charmetrolde i brunst 
(måske lidt ligesom teenagere en fredag aften). De 
glemmer at spise, de brøler, de ruller sig i mudder og 
eget tis for derefter, med siden til en konkurrent, at 
puste sig op og prale med sit gevir. Er de ikke enige om 
hvem, der er stærkest, ender det med, at de to hjorte 
baldrer hovederne sammen for at afgøre det.

Dådyr var almindelige i Danmark i sidste mellemistid, 
men efter den sidste istid forsvandt de fra Danmark, 

indtil de blev udsat omkring 1100- tallet som kongeligt 
vildt, primært i områderne omkring godserne. Sidenhen 
er de undsluppet og udsat i det meste af Danmark.

Dåvildtet på Kalvebod Fælled blev udsat fra 
Dyrehaven omkring 1986, for at hjælpe med at 
afgræsse området. I dag er hjortenes formål, ifølge 
Naturstyrelsen, først og fremmest at bidrage til en god 
naturoplevelse for de besøgende. 

Kalvebod Fælled er en del af Naturpark Amager, som 
indgår i netværket af naturområder under Natura 2000 
– naturbeskyttede områder, hvor Danmark er forpligtet 
over for EU til at sikre sjældne og arter og naturtyper. 

Dansk natur har det generelt ringe – og det 
altoverskyggende problem er tabet af areal og plads. 
Derfor er Kalvebod Fælled et unikt område med en 
vigtig berettigelse til at beskytte og sikre sjældne arter 
og naturtyper. 

Så når vi går igennem den røde låge til fælleden, 
skal vi huske at nyde, at vi står på et af de få steder 
i Danmark, hvor naturen faktisk kan få plads, hvis vi 
giver den lov.

Foto: Martin Rivero

Hvis du rider i Kongelunden eller på Kalvebod Fælled
Naturstyrelsen forenkler ordning 
med ridekort pr. 1. februar 2022 
Fra den dag bliver det gratis at ride, hvis 
man er under 15 år. Man skal dog, som 
alle andre ryttere, sætte sig ind i reglerne 
for at ride i naturen. Naturstyrelsen 
appellerer til, at voksne ryttere lærer fra 
sig, så naturen ikke lider overlast og der 
tages hensyn til andre brugere.

Det tidligere erhvervsridekort udgår; 
alle, som rider i Kongelunden og på 
Kalvebod Fælled, skal fremover erhverve 
sig et personligt ridekort. Alle ryttere, 
uanset om man rider på ens egen hest 
eller en andens hest, skal fremover 

sørge for at købe et personligt ridekort, 
inden man sætter sig til hest. 

Hvordan får man et ridekort?
Ridekort købes via Naturstyrelsens 
hjemmeside: nst.dk/ridekort. 
Ridekortet skal altid medbringes og 
kunne fremvises for Naturstyrelsens 
personale sammen med ID, evt. på 
smartphone.

Hvorfor ny ridekortsordning?
Med det personlige ridekort følger 
vigtig information om, hvordan 
man gebærder sig til hest i disse 

naturområder. Regler for ridning findes 
også på Naturstyrelsens hjemmeside: 
Naturstyrelsen.dk/hst-ridning

Med den nye ordning for ridekort 
ønsker Naturstyrelsen at gøre det gratis 
at ride for børn og unge under 15 år og 
samtidig at forbedre muligheden for at 
kontrollere, at øvrige ryttere rider med 
ridekort. 

bbark

Fremover skal alle ryttere og personer, 
som trækker en hest med sadel og/eller 

hovedtøj, købe og medbringe et ridekort 
på turen. Det gælder dog kun personer 

på 15 år og derover. 

Dåhjorte på Fælleden – en natur oplevelse alle bør opleve
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

Februar 2022

                    

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

I løbet af de næste måneder vil der blive nye 
arrangementer. Det vil ikke være alle, som 
kan nå at komme med i Tårnby Bladet, så 
hold øje med vores hjemmeside, evt. opslag 
og vores nyhedsbrev. Men her forneden ses 
et udpluk af arrangementerne.

Vikingernes Verden
Frederikssund

Søndag den 19. juni 2022
Midlerne til arrangementet kommer fra  

Regeringens hjælpepakke og er for alle ældre,  
som har følt sig begrænset under Corona tiden. 

Derfor er brugerbetalingen kun 200 kr. pr. person.

Miniferie på Solkrogen
i Gedesby

15.-18. august 2022
Prisen (højst) kr. 1.500 dækker:

Bustransport, fuld forplejning fra frokost mandag til 
torsdag efter brunch. 

Tilmelding via hjemmesiden.
Yderligere info: Johnny Fredelund:

hjfredelund@yahoo.dk, tlf. 21915036

Ældre Sagen Tårnbys aktiviteter i 2022:

 1. Badminton, Vestamagerhallen
 2. Besøgsvenner/Spisevenner/Gåvenner
 3. Besøgsven til hjemmeboende demensramte 
 4. Billard, plejehjemmet Ugandavej
 5. Bisidder. Kontakt kontoret 
 6. Bowling, Bowlernes Bowlingcenter, Englandsvej
 7. Bridge, Ved Diget og i Postkassen
 8. Cafe Livsglæde, demensramte og pårørende
 9. Cafe Rosen, pårørende til hjemmeboende psykisk syge
10. Coaching
11. Cykling, på Kalvebod Fælled,
12. Dans/musik på plejehjemmene
13.  Danseundervisning, Squaredance, Tårnby Skoles festsal
14. IdeCafeen, ”sammen med andre”, Postkassen
15. It-Cafeen, Postkassen
16. It-undervisning, Postkassen
17. Kreativ Motion, Vandtårnet
18. Krolf, Travbaneparken bag plejehjemmet Løjtegårdsvej,
19. Lev Livet Godt, Skottegårdsskolen
20. Læsevenner på Løjtegårdsskolen
21. Madlavning for Mænd, Korsvejensskole
22. Mentor (Talentspejder) til rådighed for unge mennesker
23. Petanque, Vestamagerhallen
24. Pilates, Amagerhallen
25. Postkassen
26. Skubbere på plejehjemmene (el sang/musik) 
27. Sorg- og Livsmodsgruppen for mennesker, der har mistet. 
28. StrikkeCafeen, Postkassen
29. Svømning, Kastrup- og Vestamager Svømmehaller
30. SøndagsCafeen, Postkassen
31. Tirsdagsklubben med sang og musik
32. Vandrehold, Kalvebod Fælled
33. Vågetjenesten, hjælp til pårørende til døende
34. Whist, Postkassen
Se på hjemmesiden hvilke dage og tidspunkter aktiviteterne er.
Kontoret er åbent tirsdage fra kl.10-15 (dog lukket i skolernes ferier) 
tlf. 2170 0516 i Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71.
Hvis intet andet står, så kontakt kontoret - eller: Anne-Grethe  
Kragerup, formand, tlf.2629 8016/ Susanne Nyberg, næstformand 
tlf. 2625 9071.

Årsmødet afholdes i Foreningscentret Postkassen
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup
Lørdag den 12. marts 2022 kl. 14.00

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
5.  Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i 

hænde senest 14 dage før mødet
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år
7. Valg af suppleanter for 1 år
8. Eventuelt

Mangler du - eller een du kender - hjælp til at blive vaccineret? 
Ring til Røde Kors’ hjælpelinie på 3529 9660 eller book hjælp 
på etgodtstik.dk. Telefonen er åben alle dage fra kl. 10-16.

Besøgstjenesten er igen åben, tirsdag fra kl. 12-13 vi glæder 
os til gensynet.
Venlig hilsen
Annette Gemynthe og Karna Kaslund

Cafe Livsglæde starter 1. februar i vores egne stuer.

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

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

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

MitID - er temaerne i IT-caféen i februar
Tirsdag d. 1. og 15. februar kl. 14 ser vi på skiftet fra NemID 
til MitID – og forklarer hvordan skiftet vil komme til at ske for den 
enkelte – og hvad du skal bruge og gøre for at gennemføre det.
Husk Corona-pas og mundbind!
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71… det er gratis!
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Gudstjenester
Januar    
Søndag 30. 4. s. e. H. 3 k. Matt. 14, 22-33 kl. 10.00 Julie Aaboe

Februar     
Tirsdag 1. Morgensang  kl. 10.00 Julie Aaboe
     Ole Reuss Schmidt
Søndag 6. Sidste s. e. H. 3 k. Johs 12, 23-33 kl. 10.00 Miriam Joensen
Torsdag 10. Ro til tro  kl. 19.00 Miriam Joensen
Søndag 13. Septuagesima. Matt. 25, 14-30 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 20. Seksagesima. Mark. 4, 26-32 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 27. Fastelavn. Luk. 18, 31-43 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 27. Fastelavnsgudstjeneste for børn kl. 14.00 Julie Aaboe

Paulus brev til Galaterne 3:28: Her kommer 
det ikke an på at være jøde eller græker, 
på at være træl eller fri, på at være mand 
eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus.

Oplysningstidens fokus på frihed og respekt 
til et hvert individ - at vi alle har værdi 
i os selv - er vokset ud af den kristne 
tradition og budskab. Men med tiden, og 
med den franske revolutions indflydelse, 
er budskabet blevet sekulariseret, dvs. 
gjort irreligiøst, i en grad, at man alene 
taler om humaniora som udgangspunktet 
for disse værdier. Værdier der i dag i en 
vestlig sammenhæng ses som en afgørende 
del af vort demokrati og identitet, og 
som også er det. Ud af denne udvikling, 
der først førte til 60érnes ungdomsoprør 
og modstand mod det etablerede 
middelklassesamfund, og siden udviklede 
sig til de forskellige minoritetsbevægelser 
med fokus på lighed, voksede kvindernes 
og homoseksuelles ret til ligestilling, og 
den sorte menneskerettighedskamp tog sin 
begyndelse. Bevægelser vi i dag kender 
som Black lives Matters, Me2 og Lgbt 
bevægelserne, og med en samlet betegnelse 
kendes under navnet Woke. Bevægelser der 
ud fra en kristen synsvinkel holder fast i 

budskabet om at vi alle som en har en værdi 
i sig selv. 

Men i nyere tid har denne udvikling 
bevæget sig i en potentielt uheldig 
retning, hvor en mindre og aggressiv 
del af Woke kulturen er blevet næsten 
totalitær. En kulturrevolution kaldes den 
endda. Udgangspunktet hos de oprindelige 
minoritetsbevægelser var enkelt: At kræve 
ikke at blive forulempet af køns eller 
racemæssige grunde, og blive accepteret 
i den kønsidentitet man nu vælger, noget 
der burde være en menneskeret, men 
efterhånden er den aggressive del af woke 
blevet toneangivende. Målet synes at være 
en totalitarisme, hvor det gælder om at 
sætte samfundsgrupper op mod hinanden. 
Samtidig spilles der på følelser, der 
sætter majoriteten i et skamsforhold. En 
samfundsforståelse, hvor det menneskelige 
møde hele tiden skal skabes i kontrasten, i 
modsætningsforholdet, som et magtforhold: 
jeg er kvinde, jeg er ikke mand, jeg er 
brun, jeg er ikke hvid etc. Dvs. en udvikling 
henimod at vi ikke kan mødes igennem vor 
ligeværdige medmenneskelighed, men hvor 
hvert menneske i stedet får et mærkat, 
som man så også skal holde sig indenfor 

og vurderes ud fra. Det er ikke alene fra 
en kristen synsvinkel en synd over for ens 
medmennesker, det er ligeledes en bombe 
under demokratiet, og i øvrigt, uendeligt 
fantasiforladt i en kulturel sammenhæng. 
Det er en skam, at de mere mainstream-
medlemmer af Woke bevægelsen, og de 
store og uendelig vigtige bevægelser som 
Me2, Black lives matter og Lgbt bevægelsen 
tages som gidsel i denne udvikling med fare 
for at miste fodfæstet i samfundet.
 
Et stort emne til en lille klumme.

Julie Aaboe, 
Sognepræst i Korsvejskirken

I kristendommen er vi alle lige

Aktiviteter - Februar
 

Morgensang– 
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt

Vi synger dagen ind, inspireret af dagens 
læsning. Morgensangen erstatter den 
tidligere musikandagt. Med sang, musik og 

læsninger reflekterer vi over skriftens ord. 
Bagefter nyder vi fællesskabet over en kop 
kaffe og en ostemad.
Tirsdag 1. februar kl. 10.00

Hans Egedes landing i Grønland 
Korsvejstræf v. Thorkild Kjærgaard
Den 3. juli 2021 var det 300 år siden den 
nordnorske præst Hans Egede med sin 
hustru Gertrud Rask og fire børn gik i land 
i Grønland for at udbrede kristendommen. 
Foredraget denne sogneaften giver et 
indgående portræt af den utrættelige 
ildsjæl Hans Egede (1686-1758) som blev 
ophavsmand til måske den mest succesfulde 
protestantiske mission nogensinde, og tegner 

et billede af det nye Grønland, han skabte, 
og som siden på godt og ondt har været en 
betydningsfuld del af Danmarks historie. 
Hans Egede var hen over sommeren 2020 
skydeskive for voldsom kritik og er blevet 
beskyldt for at have været en hensynsløs 
kolonialist og imperialist.
Thorkild Kjærgaard er cand.mag. i historie 
og fransk. Fra 2002 til 2015 arbejdede 
han som lektor og institutleder ved 
Ilismatusarfik/Grønlands universitet i Nuuk, 
med ansvar for undervisning og forskning i 
Grønlands og Nordatlantens historie. Han 
har skrevet flere bøger bl.a. om Grønland.
Onsdag 2. februar kl. 14.00

Torsdag 10. februar kl. 19.00
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Koncert med Lars Lilholt og Shaka 
Loveless

Umiddelbart kan de synes som et umage 
par, de to spillemænd. Men både Lars Lilholt 
og Shaka Loveless har en fælles fascination 
af kirkerummet, en fascination som er 
baggrunden til at de sammen har valgt at 
tage på en landsomfattende kirketurné, som 
slutter i Korsvejskirken den 6. februar. 
De ser kirkerummet som ’et rum for 
fordybelse, hvor det er muligt at ramme 
alvoren, hvor der er højt til loftet og 
stilheden giver plads til tanker, fordybelse 
og følelser’. Lilholt & Loveless med hver 
deres guitar byder her på en anderledes 
koncertoplevelse, med såvel musikalske 
nyfortolkninger og historiefortælling. 

Køb din billet til koncerten 
i Korsvejskirken, ved at 
scanne QR koden. Du 
kan også finde linket til 
billetbestilling på vores 
hjemmeside.    
Søndag 6. februar kl. 17.00

Orgelrecital –

Ved denne orgelrecital spiller Ole Reuss 
Schmidt Præludium og Fuga i Es-dur, BWV 
552 af Bach.
Han fortæller videre om Brorsons salme ’Her 
vil ties...’ som vi også synger i fællesskab.
Til sidst drikker vi en hurtig kop kaffe. 
Enhver er hjertelig velkommen.
Fredag 11. februar kl. 17.00

’Når en kristen får abort’ – 
Sogneaften v. Maria Bentsen

Vi får besøg af 
Maria Bentsen, 
som er en af 
de frivillige 
rådgivere på 
Abortlinien 

og sidder med i Retten til Livs 
repræsentantskab. Hun holder et foredrag 
ud fra sine egne erfaringer: ’Jeg ønsker at 
invitere folk ind i en tidslomme af mit liv, 
hvor dette fyldte alt for mig, hvordan skyld 
og skam overtog mit liv, til hvordan at troen 
har hjulpet mig ud igen. Abort er så meget 
mere end sort og hvidt, men ofte forholder 
vi os kun til det i disse to farver, så jeg 
håber min historie vil give et bredere syn på 
abort.’
Torsdag 17. februar kl. 19.00

Ulvetime - 
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad. Temaet denne gang er 
’Den barmhjertige samaritaner’.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
’lande’, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Efter fællesgudstjenesten 
inviteres alle til fællesspisning og denne 
gang byder vi på nigeriansk mad. Af hensyn 
til madlavning vil vi gerne have tilmeldinger 
senest tirsdag kl. 12 i samme uge. Send en 
mail til lone@korsvejskirken.dk, hvis din 
familie skal med! Det koster ikke noget at 
deltage, men du er velkommen til at give et 
bidrag!
Torsdag 24. februar kl. 16.30

Fastelavn er mit navn – 

Er du klar med udklædningen, så holder vi 
fastelavnsfest for børn og voksne.
Det er mulighed for at komme mellem 
kl. 12 og 14 og blive sminket i kirkens 
konfirmandlokale. Duk bare op i dette 
tidsrum, hvis det har interesse!
Først er der en børnevenlig gudstjeneste 
i kirken. Bagefter slår vi katten af tønden 
på kirkepladsen, hvorefter vi kårer årets 
kattekonger/bundkonger, giver præmier til 
de flotteste og mest kreative udklædninger 
og laver en lille leg, inden vi spiser 
fastelavnsboller. 
Værter er sognepræst Julie Aaboe og 
børnemedarbejder Lone Madsen.
Søndag den 27. februar kl. 14-16 

Babysalmesang
Korsvejskirken inviterer til babysalmesang 
mandag formiddag kl. 9.45-10.45

Vi skal synge salmer, lege sanglege, danse, 
blæse sæbebobler, lære remser, tænde lys 
og lytte til musik. Vi bruger rekvisitter som 
f.eks. tørklæder og klokker. Vi slutter af 
med te/kaffe og en lille snak. Forløbet ledes 
af kirkens organist Ole Reuss Schmidt og 
kirkens børnemedarbejder Lone Madsen.
Har du spørgsmål? Skriv gerne til lone@

korsvejskirken.dk eller ring 
til Lone på 61165509 el. 
52739530. Du kan tilmelde 
dig ved at scanne koden 
eller fra vores hjemmeside: 
www.korsvejskirken.dk 

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

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen.  
Tlf. 51415450 • mijo@km.dk  
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.  
Mandag er fridag.

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

Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13 
samt torsdag kl. 15-18. 

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg.  Tlf. 6080 6900.

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

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

Gudstjenester februar 2022

Hverdagsgudstjeneste    onsdag 2. feb. kl. 13.45    
Louise Husted Rosenberg  

Højmesse      søndag 6. feb. kl. 10.00   
Louise Husted Rosenberg 

Højmesse      søndag 13. feb. kl. 10.00    
Susanne Freddin Skovhus 

Aftengudstjeneste     torsdag 17. feb. kl.19.30    
Ida Nielsen  

Højmesse      søndag 20. feb. kl. 10.00   
Ida Nielsen  

Ungdomsgudstjeneste    tirsdag 22. feb. kl. 19.00 
Karsten Møller Hansen 

Familiegudstjeneste - Fastelavn   søndag 27. feb. kl.10.00    
Ida Nielsen  

    

Kirkens præster 

Sognepræst 
Karsten Møller Hansen 
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende 
21 75 10 30/kmha@km.dk 
Træffetid: Tir. ons. og fre. 
kl. 10-11, tors. kl. 17-18 

Sognepræst Ida Nielsen 
32 50 41 86/idni@km.dk. 
Træffetid: Man. og ons. kl. 
10-11, tors. kl. 17-18, samt 
efter aftale  

 
Sognepræst 
Louise Husted 
Rosenberg 
30 46 08 86/lrr@km.dk 
Fri mandag 

 

Kst. sognepræst  
Susanne Freddin 
Skovhus  
23 67 42 37/sus@km.dk 
Fridag mandag  

Sognepræst  
Desirée Anastasia Pi 
Risum 
Desirée er på barsel, der 
henvises til sognepræst 
Susanne Freddin     
Skovhus 

Et spændende 
forår i vente
Et	nyt	år	er	så	småt	begyndt	at	
folde	en	frem2d	ud.	Også	her	i	
Tårnby	Kirke	begynder	e;erårets	
tankefrø	at	blomstre	op	2l	
forårsak2viteter.	
					Folkekirken	er	folkets	kirke,	og	
det	enkelte	menneskes	kirke.	
Kirkerummet	er	dit	-	et	sted	du	
bare	kan	være	dig.	Her	skal	du	ikke	
præstere	noget	eller	være	noget	for	
nogen.	Du	skal	ikke	være	noget,	du	
ikke	er.	Denne	”din	selvstændige	
væren”	har	måske	snart	fået	nok	af	
at	være	alene,	eller	sammen	med	
de	samme	i	en	corona-isola2on	og	
delvis	nedlukning	af	samfundet.	
					Vi	vil	derfor	gerne	invitere	dig	2l	
et	spændende	forår	med	
inspirerende	og	krea2ve	
værksteder	med	bl.a.	
blomsterkransebinding	i	maj	-	og	
sanselige	øvelser	med	
stemmetræning	og	foredrag	om	

stemmens	styrke	ved	kirkens	
korleder	Rose,	der	i	deJe	forår	også	
vil	starte	et	ungdomskor	op.		
Det	er	også	nu	i	foråret,	hvor	vi	
byder	velkommen	2l	vores	nye	
organist	Peter	Møllerhøj.		
					Den	sidste	2rsdag	i	hver	måned	
vil	vi	samle	ungdommen	og	
sprænge	gudstjenestens	formelle	
rammer.	Det	former	sig	i	et	møde	
omkring	eksisten2elle	temaer,	som	
udtrykkes	gennem	populærmusik,	
filmklip,	hjemmestrikkede	bønner	
og	medita2oner	under	en	grøn	
hvælving.	Til	februar	kommer	en	
spirende	ung	kunstnerinde	og	deler	
ud	af	sine	sange.		
					I	fællesskabets	rum	kan	vi	møde	
hinanden	på	måder,	hvor	vores	
fordomme	kan	afvikles	og	nye	
inspirerende	tanker	få	ny	jord	at	gro	
i.		
					Vi	glæder	os	meget	2l	at	se	rig2g	
mange	af	jer.	
Alt	godt,	og	med	kærlig	hilsen 
Louise	Rosenberg,	sognepræst	
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                          februar  2022
MØDER & ARRANGEMENTER

KONTAKT 

Kirkekontor 
Kordegn Tine Hastrup Bendsen 
Englandsvej 330, 

2770 Kastrup

32 50 41 95/thbe@km.dk

Åbent: Man.-fre. kl. 9-13, 

torsdag kl. 16-19


Kirketjenere 
Mads Gravers Nielsen,

Jens Peter Kondrup Jepsen 
21 66 70 30/
kirketjener@taarnbykirke.dk


Kirkegårdsleder 
Henrik Schoubye 
Kirkegårdskontoret 
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk 
Åbningstider: 

man.-fre. kl.11-13


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


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


Kirkebil 
Kirkebil bestilles senest kl. 12 
dagen før. Kirkebil til søndag 
bestilles senest fredag kl. 12 hos 
kordegn Tine Hastrup Bendsen 

tlf.: 32 50 41 95


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

Bestyrelsesformand: Hanne 
Præst Pedersen,

happ1606@gmail.com


FASTELAVNSFEST		
-	søndag	den	27.	feb.		
E0er	gudstjenesten	kl.10	ved	Ida	Nielsen	inviterer	
vi	=l	fastelavnsfest	med	fastelavnsboller	og	
kakao.	Vi	skal	slå	kaBen	af	tønden	udendørs.	Der	
er	præmier	=l	kaBekonger	–	og	dronninger	og	
slikposer	=l	alle	børnene.	Vi	håber,	I	vil	komme	
udklædte.		

NETVÆRKSGRUPPEN		
-	den	17.	og	20.	feb.		
Netværksgruppen	er	et	fællesskab	af	mennesker,	
der	er	blevet	alene	eller	af	andre	grunde	har	lyst	
=l	et	nyt	fællesskab	i	livet.	Netværksgruppen	
samles	ca.	to	gange	om	måneden	=l	gudstjeneste	
og	e0erfølgende	samvær.	I	februar	samles	vi	
torsdag	den	17.	feb.	=l	a0engudstjeneste	kl.	
19.30	og	e0erfølgende	kaffe	i	konfirmand-
stuerne.	Netværksgruppen	samles	igen	den	
=l	gudstjeneste	søndag	d.	20.	feb.	kl.	10.00	med	
e0erfølgende	kaffe	og	hygge	i	konfirmand-
stuerne.		

DÅBSKLUDESTRIK	-	mandag	den	7.	og	
21.	feb.	kl.	14-16	

UNGDOMSGUDSTJENESTE		
-	=rsdag	den	22.	feb.	kl.	19	
ved	sognepræst	Kasten	Møller	Hansen.	

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE	
Der	er	gudstjeneste	på	plejehjemmet	på	
Løjtegårdsvej	torsdag	d.	10.	feb.	kl.	10.30	ved	
Louise	Husted	Rosenberg.	Der	er	gudstjeneste	på	
plejehjemmet	på	Irlandsvej	ved	Ida	Nielsen:	
Fredag	d.	25.	feb.	kl.	10.45.	Inden	gudstjenesten	
synger	vi	sammen	fra	kl.	10.15.	

HVERDAGSGUDSTJENESTE		
-	onsdag	d.	2.	feb.	kl.	13:45	
ved	sognepræst	Louise	Husted	Rosenberg.	E0er	
gudstjenesten	er	der	workshop	ledet	af	korleder	
Rose	Marie	Majlund	Kent.	Hun	guider	os	i	den	
grundlæggende	stemmetræning:	Kropsholdning,	
vejrtrækning	og	stemmeøvelser.	Vi	arbejder	med,	
hvordan	usikkerhed	i	forbindelse	med	sang	kan	
forvandles	=l	selv=llid	og	sangglæde.	
Vi	får	teknikker	=l	at	synge	sundt,	som	kan	
mo=vere	=l	at	bryde	evt.	psykiske	barrierer.		
Det	er	øvelser	og	sange,	som	alle	kan	være	med	
=l.	

	 	 												
																																																		Rose	Marie	Majlund	Kent	

UNGDOMSKOR	-	onsdag	den	16.	feb.	
kl.	16.30	i	konfirmandstuerne.	
For	unge	mellem	15-30	år.	
Kom	og	vær	med	i	Tårnby	Kirkes	nye	ungdomskor	
-	et	moderne	kor,	der	samler	unge	i	et	skønt	
musikalsk	fællesskab.	Her	er	der	plads	=l	
forskellige	niveauer,	ny	som	øvet!	I	koret	er	
musikglæden	i	fokus	med	et	særligt	blik	på,	at	det	
skal	være	sjovt,	hyggeligt	og	mo=verende	at	
synge.	Vi	arbejder	med	forskellige	teknikker	og	
al=d	med	fokus	på	en	sund	og	udviklende	sang-/
stemmebrug.		
Repertoiret	spænder	bredt	med	en	god	blanding	
af	rytmiske	sange	og	smukke	salmer,	og	vi	
arbejder	primært	med	flerstemmige	satser.	Koret	
er	en	del	af	Tårnby	Kirke,	og	har	i	den	forbindelse	
et	par	koncerter	og	arrangementer	knyBet	her=l	i	
løbet	af	året.	
Koret	ledes	af	Rose	Marie	Majlund	Kent,	som	er	
kandidat	i	musikvidenskab	med	profil	i	
musikledelse.	Rose	har	bred	erfaring	med	kor	og	
arbejder	dagligt	med	både	voksen-,	børne-,	teen-	
og	ungekor	i	forskellige	konstella=oner.	



3
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 •
 F

EB
R

U
A

R
 •

  2
0

2
2

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 Kastrup

Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk / 
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10
Fri fredag

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

Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk / Tlf. 2546 1649.
Træffetid: 
Tirsdag 12-13, onsdag og fredag 
kl. 10-11

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med
undtagelse den sidste torsdag i 
måneden.

Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk

Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes bedst 
hverdage 10-11. Fri mandag

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

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

Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk
Tlf.: 3250 7193

Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov, blandt 
andet med julehjælp. 
Bidrag modtages med tak, og kan 
indbetales til BankNordik reg.nr. 
6506 konto 3052994208

Afmægtighed er en følelse, som jeg tror, en del 
mennesker har følt de sidste par år. Vi har mærket 
denne følelse, fordi vores verden er blevet ramt af 
en pandemi, der har afgrænset os fra at gøre ting, 
som vi før marts 2020 tog for givet: gå i biografen 
og til koncerter, rejse frit rundt i Europa og verden 
og ikke mindst kramme andre mennesker. Vi kan 
gøre meget, men vores indsats har ikke kunnet 
forhindre, at den ene corona variant efter den 
anden skyllede ind over landet, og derfor har 
det været en svær tid, der forhåbentlig snart er 
overstået.

Men afmægtigheden bliver tilbage. Den knytter 
sig bare til andre fænomener i vores liv. Ja, 
afmægtigheden har altid været der, vi har bare ikke 
tilladt os selv at skænke den mange tanker, fordi 
afmægtigheden er skræmmende.

Tænk blot over den globale klimakrise! Er vi ikke på 
sin vis afmægtige, hvad den angår? Jeg ved godt, 
at vi kan gøre meget selv. Vi kan flyve mindre, 
spise færre bøffer og spare på el og varme, men 
på trods af sådanne ”afsavn” vil vi stadig stå over 
for en krise, der ikke bare sådan kan afværges – 
det ser man også i de unge klimademonstranters 
desperate blikke, der tit og ofte pryder avisernes 
sider ikke bare herhjemme, men også i udlandet.

Rune Lykkeberg – chefredaktør ved Information 
– kom ind på afmægtigheden og tabet af den 
menneskelige kontrol over klimaudviklingen og 
naturen i en artikel sidste år, hvori han skrev, at 
”det er et eksistentielt anliggende, at komplekse 
dynamikker i naturen er forskudt og virker sammen 
på en måde, vi ikke kan forudsige eller overskue”.

Og det er der, vi står lige nu – midt i et eksistentielt 
anliggende, hvor vi ikke bare ved hjælp af vores 
intellekt kan regne os ud af problemerne. Nej, 
vi står midt i dem og må erkende, at vi ligesom 
generation efter generation før os er dybt 

afhængige 
af naturen. 
Engang 
troede vi, 
at vi skulle 
beherske 
den. Nu 
erkender 
vi, at vi skal 
leve med 
den. Ja, 
leve med og 
under dens 
dynamik!

Vi møder 
afmægtig-
hed på 
mange måder i livet. Vi møder den ved dødsfald 
hos vores nærmeste, i kærlighedens ophør ved 
vold og mobning. Afmægtigheden kan imødegås – 
eller man kan forsøge at gøre det – ved at række 
ud mod andre. Det kom Dronning Margrethe II ind 
på i en nytårstale, hvori hun sagde: ”Hvis vi ikke 
vover at stole på hinanden, bliver vi for alvor fattige 
og afmægtige. Tilliden er kittet, som holder os 
sammen i et fællesskab.”

Jeg kan selvfølgelig ikke give Dronningen andet 
end ret. Men afmægtighed kan også mødes med 
bøn. Det så vi alle i sommers, hvor Braithwaite bad 
for sin holdkammerat Christian Eriksen, som lå 
med hjertestop på grønsværen. Men vi kan se det 
mange andre steder. 

Ja, vi har måske selv prøvet at henvende os til Gud 
i bøn midt i en følelse af afmægtighed. Det kan 
godt være, at afmægtighed følger os igennem livet, 
men et er sikkert: Det gør bønnen også – i hvert 
fald som mulighed.

Bæredygtigt 
konfirmationstøj
Lån dit konfirmationstøj – det er bæredygtigt og 
smart
Inden længe er det forår, og de første konfirmander 
springer ud. 
Hos Ildsjælene har du mulighed for at låne dit tøj 
til den store dag. Vi har et stort, spændende og 
smukt udvalg til både piger og drenge.

For at aftale nærmere om at se og prøve tøjet skal 
du kontakte Bente Flyger på telefon 31 20 53 37.

Vi modtager også meget gerne dit brugte 
konfirmationstøj, som derved bliver en del af vores 
udlånskollektion. 

Projektet er et samarbejde med Kastrup Kirke, og 
tøj kan doneres hertil.

Ny hjemmeside

I februar får Kastrup Kirke ny hjemmeside. Her 
kan du læse om alt, der sker i kirken, og du kan 
også læse om kirkens spændende historie og 
udsmykning.

På hjemmesiden kan du også tilmelde dig 
kirkens nye, digitale nyhedsbrev, som fremover 
vil udkomme én gang om måneden.
Adressen er stadig www.kastrup-kirke.dk

Albert Dürer, Bedende hænder, 1508

Afmægtighed og bøn
 Af sognepræst Allan Ivan Kristensen
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Lørdag d. 12. februar 2022, kl. 14

PAJAvokalensemble består af otte kvinder, der 
alle er bosat på Bornholm. Næsten alle er eller har 
været ansat som organister eller kirkesangere, og de 
deltager alle på mange forskellige måder i Bornholms 
levende musikliv. Ensemblet opstod under coronaens 
første bølge i foråret 2020. De otte kvinder savnede i 
den grad at synge sammen med andre og besluttede 
at starte et lille ensemble. Det har været Sigga 
Eythorsdottirs drøm, fra hun flyttede til Bornholm for 
godt tre år siden, at starte et lille velsyngende kor, og 
nu gik den drøm i opfyldelse.
PAJAvokalensemble synger flerstemmig musik, 
mest til den klassiske side og gerne moderne og 
udfordrende værker og stræber efter, fortrinsvis, at 
synge værker, der er skrevet for vores type ensemble. 
På kyndelmisseprogrammet er de fleste værker 
skrevet for kvinde-/pigekor, mens andre, fx både Ola 
Gjeilos og Stefán Arasons værker, oprindelig er skrevet 
for blandet kor, men transskriberet af komponisterne. 
Kyndelmissekoncerten kredser om lysets komme, 
afslutningen på vinteren og glæden ved, at håbet altid 

er med os – ønsket om skønhed, fred og forløsning.
Sigga Eythorsdottir (MA i musikvidenskab), som leder 
PAJAvokalensemble, har sunget i kor fra barnsben af 
og har arbejdet som korleder i ca. 35 år.

Program:
Lysets engel går med glans, Jeg er verdens lys, Det 
er hvidt herude, Der er ingenting i verden så stille som 
sne, Northern Lights, Hell over me, Be still and know 
I’m whith you, O nata lux, Her vil ties, her vil bies, Var 
inte rädd for mörkret, Lyset er vendt.

Kalender

FEBRUAR 2022

Onsdag d. 2. februar 
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan 
Kristensen
Kl. 16: Kyndelmisse-
lysgudstjeneste v/ Susanne 
Steensgaard

Fredag d. 4. februar
Kl. 10: Babysalmesang

Lørdag d. 5. februar 2022
Kl. 14: Koncert med 
Rebecca og Anders 
Forsberg

Søndag d. 6. februar
Kl. 10: Højmesse v/ Allan 
Ivan Kristensen

Onsdag d. 9. februar
Kl. 12: Andagt v/ Susanne 
Steensgaard

Fredag d. 11. februar
Kl. 10: Babysalmesang

Lørdag d. 12. februar
Kl. 14: Koncert med 
PAJAvokalensemble

Søndag d. 13. februar 
Kl. 10: Højmesse v/ 
Susanne Steensgaard

Onsdag d. 16. februar
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan 
Kristensen

Torsdag d. 17. februar
Kl 16: Syng-dig -glad

Fredag d. 18. februar
Kl. 10: Babysalmesang

Søndag d. 20. februar
Kl. 10: Højmesse v/ Allan 
Ivan Kristensen

Onsdag d. 23. februar
Kl. 12: Andagt v/Susanne 
Steensgaard

Torsdag d. 24. februar
Kl. 18: Menighedsrådsmøde

Fredag d. 25. februar
Kl. 10: Babysalmesang

Søndag d. 27. februar 
Kl. 10: Højmesse v/ 
Susanne Steensgaard

Følg Kastrup Kirke og læs 
mere på: 
www.kastrup-kirke.dk, 
Facebook og Instagram

Kyndelmisse-
lysgudstjeneste
Onsdag d. 2. februar kl. 
16.00
Kastrup Kirke inviterer 
til en stemningsfyldt 
lysgudstjeneste i anledning 
af kyndelmisse. 
Der vil være stilhed, bøn og 
refleksioner, Taizé-sange og 
meditation ved lyskorset.

Fransk musik for mezzosopran og orgel/flygel
... med bornholmske kunstnere

Minikonfirmand-
undervisning
Husk, at det er nu, Kastrup Kirke tilbyder 
minikonfirmandundervisning til alle børn i sognet, der 
går i 3. klasse. Til minikonfirmandundervisningen vil 
børnene lære kristendommen og Kastrup Kirke at 
kende. Vi fortæller historier, leger, synger og kaster 
os ud i kreative aktiviteter som drama og tegning. 
Det foregår i kirken om torsdagen kl. 13.45-15.15. 
Børnene vil blive hentet på skolen. 1. gang er 
torsdag d. 3. februar 2022. 
Mere information og tilmelding hos sognepræst 
Elizabeth M. Laursen på 25461649/eml@km.dk

Mini koncertrække m. bornholmske kunstnere
Kyndelmissekoncert
... med PAJAvokalensemble

Lørdag d. 5. februar 2022, kl. 14

Mezzosopran Rebecca Forsberg Svendsen og organist 
Anders Forsberg Svendsen præsenterer et rent 
fransk program spændende fra romantisk og moderne 
orgelmusik til parisiske chansons og opera-arier med 

PAJA er: Kristin M. Schmidt, Christine Simpson, Jelena 
Heiberg, Lydia Riis, Tine Hammarlund, Christina 

Gornitzka, Lis Pedersen og dirigent Sigga Eythorsdottir.

værker af bl.a. Louis Vierne, Léfébure-Wèly, Langlais, 
Satie og Bizet.

Rebecca Forsberg Svendsen er uddannet fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse og 
har i 25 år virket som solist og ensemblesanger med 
førende kor og ensembler i Danmark, Sverige og rundt 
i Europa. Rebecca er nu ansat som organist og kor-
leder i Østerlars og Gudhjem kirker på Bornholm.

Anders Forsberg Svendsen er uddannet fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium hos professor Hans 
Fagius og docent Lasse Ewerlöf med videre studier i 
Paris hos professor Susan Landale.

Efter 25 år som organist og kirkeleder i København 
er han nu ansat som organist i Skt Nicolai kirke i 
Rønne. Han er aktiv som akkompagnatør for kor, 
instrumentalister og sangere.

Foto: Jacob Jepsen
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Velkommen i  
Skelgårdskirken!

Velkommen indenfor i årets 
koldeste måned. 
Mens istapper truer derude, 
har vi kaffe på kanden og 
en masse spændende på 
programmet: foredragsaftener, 
filmaftener, maleworkshops 
og koncert! Hver søndag 
fejrer vi højmesse, så kom og 
syng igennem på salmerne. I 
slutningen af måneden laver 
vi fastelavn med børnene - det 
luner altsammen.
Vel mødt indenfor i varmen i 
Skelgårdskirken i februar!
Følg med på kirkens hjemme-
side og facebookside:
www.skelgaardskirken.dk   
facebook/skelgårdskirken

Aktiviteter i februar i 
Skelgårdskirken
01. feb. kl. 16.15: Børne- og  
juniorklub
02. feb. kl. 10:00 Morgensang
02. feb. kl. 13:15 Babysalmesang
02. feb. kl. 14.00 Babycafé 
02. feb. Kl. 19.00 No Exuse – 
gudstjeneste for  
8.C 8.G, 8M, 8X1 og 8X2 
03. feb. kl. 11:30 Babysalmesang
03. feb. kl. 10.30  
Babysalmesang Café
03. feb. kl. 11.30 Babysalmesang
03. feb. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden,  
mødested Hilversumvej-broen
04. feb. kl. 10.00 Kirkeyoga
04. feb. kl. 18.00 Spis sammen
06. feb. kl. 10:00 Højmesse  
v/ Karen Giødesen
07. feb. kl. 11.30 fortællekreds
07. feb. kl. 19.30 Menighedsmø-
de: ’mennesker der mødte Jesus’
08. feb. kl. 16.15: Børne- og ju-
niorklub
08. feb. Kl. 18.30 Filmaften:  
’Som i himlen’
09. feb. kl. 10:00 Morgensang 
09. feb. kl. 13:15 Babysalmesang

09. feb. kl. 14:00 Babycafé
09. feb. Kl. 15.00 Sorggruppe
10. feb. kl. 11:30 Babysalmesang
10. feb. Kl. 10.30  
Babysalmesang Cafe´
10. feb. Kl. 11.30 Babysalmesang
10. feb. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden,  
mødested Hilversumvej-broen
10. feb. kl. 17.00 Yin yoga  
gudstjeneste
13. feb. kl. 10:00 Højmesse  
v/ Poul Bo Sørensen
15.feb. kl. 14.00 Sangcafe
15. feb .kl. 16:15 Børne &  
Junior klub
16. feb. kl. 10:00 Morgensang
16. jan. kl. 13:15 Babysalmesang
16. feb. Kl. 14.00 Babycafé
17. feb. kl. 10:00 Babysalmesang
17.feb. kl. 10.30  
Babysalmesang Café
17. feb. Kl. 11.30 Babysalmesang
17. feb. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden,  
mødested Hilversumvej-broen
20. feb. kl. 10:00 Højmesse  
v/ Annelise H. Mehlsen
21. feb. Kl. 19.30 ’Hvordan  
opmuntre hinanden i troen?
22. feb. kl. 16:15 Børne & J 
unior klub
23. feb. kl. 10:00 Morgensang
23. feb. kl. 13:15 Babysalmesang
23. feb. Kl. 14.00 Baby Café
23. feb. kl. 15.00 Sorggruppe
24. feb. kl. 10:00 Babysalmesang
24.feb. kl. 10.30  
Babysalmesang Café

24. feb. kl. 11:30 Babysalmesang
24. feb. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden,  
mødested Hilversumvej-broen
26. feb. Kl. 11.00 Fastelavnsguds-
tjeneste 
27. feb. kl. 10:00 Højmesse  
v/ Karen Giødesen
27. feb. Kl. 12.00 Rytmisk  
Gudstjeneste

Sognepræster: 

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

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

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

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

Daglig Leder: Carsten Brank
Tlf. 5122 8194

Kirkekontor:
Kordegn Nina Thorendahl 
Sindingvej 9. 2770 Kastrup 
Tlf. 3253 7744 
Mail: Skelgaards.sogn@km.dk

Hjemmeside:  
www. Skelgaardskirken.dk

Kontortid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag kl. 10 – 13 
torsdag kl. 13-18

SKELGÅRDSKIRKEN

En aften i Skelgårdskirken:

Tag en kær ven med i hånden og tag turen til Skelgårdskirken - hvor 
rummet vil være fyldt med levende lys, kendte sange vi synger 
sammen, tid til reflektion, guidet meditation. 
Vores ønske er at skabe et rum, som får hjerterne til at finde ro og 
mærke livets kærlighedspuls.
Saxofonisten Charlotte Andersson vil berige os med de skønneste 
toner, mens præsterne Kamilla Bugge og Annelise Mehlsen vil lade 
kærlighedens ord komme til jer. 

Kom og vær med.
Torsdag 3. marts kl. 19.30
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Filmaften’Som i himlen’
Daniel Daréus er dirigent i ver-
densklasse. En dag beslutter han 
sig pludselig for at trække sig 
tilbage fra musikscenen, og slå 
sig ned i sin barndomsby i det 
nordlige Sverige. 
Det opdager det lokale kirkekor, 
der lokker det musikalske geni 
til at kigge forbi til deres øveaf-
tener. Det får konsekvenser. Ikke 
blot for det hurtigt voksende 
kor, men bestemt også for Da-
niel.
Efter filmen drikker vi kaffe 
sammen og der er mulighed for 
at tale om hvad vi har fået ud af 
filmen. Arrangementet er gratis.
Tirsdag 8. februar kl. 18.30:

Spis sammen 
Vi mødes i 
Skelgårdskir-
ken og spiser 
sammen, et 
hjemmelavet 
festmåltid 
der betales 
kontant på 
aftenen, et 
sted mellem 
50-100 kr. 
Man med-
bringer selv 
drikkevarer 
Efter måltidet hygger vi os sammen med kaffe og fællessang
Tilmelding hos kordegn senest 30. januar på tlf: 32 53 77 44.
Fredag 4. februar kl. 18.00:

Foredrag med Pernille Aalund 
Pernille Aalund fortæller om bøn og om sin fremragende bog 

‘Bønnens Magt’.
 Alle vil kunne forvente at få 
et stort udbytte af foredraget, 
som er gratis.
Forinden vil Pernille deltage 
i højmessen kl. 10.00, læse 
indgangsbøn, udgangsbøn og 
uddele nadver. 
Det må forventes at man skal 
forevise Coronapas ved ind-
gangen.
Søndag 6. marts kl. 12.00:

Yin Yoga Gudstjeneste

Kom til en stemningsfuld yogatime og gudstjeneste i Skel-
gårdskirkens smukke kirkerum.
Gudstjenesten bliver guidet af Kamilla Bugge, præst og yogalærer, 
og Nicole Kruckenberg, sognemedhjælper og crossyoga instruktør. 
Temaet for denne gang er Kyndelmisse og fejring af lyset der er på 
vej. Vinteren er langsomt ved at slippe sit greb, men vi er stadig 
den stille og reflekterende periode. Dog nærmer de længere dage 
sig og vi ser mere og mere til solen. Vi tænder lys indenfor og er 
taknemmelige for den varme vi har.   
Tag gerne en egen måtte med, men vi har nogle her til låns. Med-
bring også egen drikkedunk, tæppe og varme sokker, evt. varm 
trøje. Vi opfordrer til at man ankommer i god tid til kirken og i 
stilhed finder en plads inde i kirkerummet
Deltagelse er gratis men tilmelding og evt. spørgsmål skal ske per 
mail til Nicole på: nicole@skelgaardskirken.dk
Torsdag 10. februar 2022 kl. 17-18.15.

Nye babysalmesangshold
Begyndte i januar og varer indtil april.
• onsdage kl. 13.15 v/ præst Karen Giødesen 
• torsdage kl. 10.00 v/ sognemedhjælper Nicole Kruckenberg 
• torsdage kl. 11.30 v/ sognemedhjælper Nicole Kruckenberg
Det er gratis at deltage. Medbring eget tæppe/dyne. Der er plads 
til ca. 10 børn med deres voksne på hvert hold. 
Skriv derfor til Karen (kag@km.dk) eller Nicole (nicole@skelga-
ardskirken.dk) for tilmelding.  Husk at skrive dit navn, tlf.nr. og 
barnets fødselsdato i mailen. 
Vi passer selvfølgelig på hinanden med afstand, håndvask og af-
spritning. Efter ca. 35-40 minutters sang inde i kirkerummet er 
der kaffe, te, frugt og hygge. Medbring evt. egen babymad.

SKELGÅRDSKIRKEN FEBRUAR
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Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- kr) og 
fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Banko. fredag 28. januar
Hygge, spil og andet onsdag 2. februar
Banko. fredag 4. februar
Generalforsamling kl. 12. onsdag 9. februar
Banko. fredag 11. februar
Vinterferie 16. og 18. februar
Spisning kl. 12. 100,- kr. onsdag 23. februar
Banko. fredag 25. februar

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Ok-dag. 3. februar
Allan synger svenske sange. 10. februar
Vinterferie. 17. februar.
Fastelavn - der trækkes lod om fastelavnsris. 24. februar

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. Der 
hygges med kaffe/kage og en god snak. Alle er velkomne og 
der kræves ikke tilmelding
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister 
og Deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby 
Kommune. (OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter 
i en prøveperiode). Vi er et hus hvor du kan komme og 
gå, som du har lyst. Du kan bruge vores hyggelige cafe, 
overvære eller deltage i specialarrangementer, deltage i 
foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, 
tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.  
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10 - 16.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til 
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 
4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Vi går på Hjertestien søndag 20. februar - kl. 11.00 fra 
indgangen til byparken ved vandtårnet på Englandsvej. 
Nytårskur mandag 31. januar kl. 14.
Cafémøde mandag 28. februar.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875. tom@fuglevig.eu

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022 
eller fastnet 3258 3985.  • Mødested i Postkassen.
Vi mødes på Kastrupgård torsdag 24. februar kl. 14. Der 
bydes på kaffe og kage samt lotteri. Vi slutter senest kl. 16.
Der er stadig Parkinson dans hver onsdag kl. 13 i 
Sundhedshuset. Vores nye instruktør, Amanda, er meget 
dygtig, så vi er blevet flere til dans.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Alle aktiviteter foregår i Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63, 
2300 Kbh.S. Alle er velkomne – Det er gratis at deltage. Der 
er ingen forhåndstilmelding til caféer og intro aftener. 
Samtalegruppe: Gruppeleder Psykoterapeut Susanne 
Kalvåg. Intro aften tirsdag 1. februar kl. 19-21. Fremtidige 
møder i lukket samtalegruppe. Tirsdage 1., 15. og 29. marts, 
12. og 26. april, 10. og 24. maj.
Mindfulnessgruppe: Annette Kjærulf Andersen
Intro aften torsdag 10. februar kl. 19-21.
Fremtidige møder i lukket Mindfulnessgruppe. Torsdage 24. 
februar, 10. og 24. marts, 7. og 21. april, 5. og 19. maj, 2. og 
16. juni. 
Pårørendecafe: Tirsdag 8. marts kl. 19-21.
’Polyfarmaci. Hvorfor der nogle gange bliver ordineret flere 
typer medicin på samme tid til den enkelte person’ v. læge 
Anna Kalandyk.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 1. februar
Cafémøde 8. februar
Cafémøde 15. februar
Årsmøde 22. februar

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere 
oplysninger.
Ændring af dato til generalforsamling!
På grund af det stigende smittetal har vi følt det nødvendigt 
at flytte vores generalforsamling fra februar til mandag 28. 
marts 2022. 
Det er stadig i Postkassen på Amager Landevej og denne 
gang med spisning. Husk venligst at notere ændringen i din 
kalender. Indkaldelse, dagsorden og tilmelding kan ses i de 
lokale blade samt på vores hjemmeside fra slut februar. Vi 
håber at få tilført nye kræfter til bestyrelsen.
Men indtil da skal I ikke snydes for vores gåture om 
mandagen i Tårnby og om torsdagen i Dragør. Mail for mere 
info på: jane@piasecki.dk   

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

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte 
og deres pårørende. 
Caféen åbner igen 1. februar i egne stuer.

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

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarnby@
gmail.com 
Mødes hver torsdag kl. 16. Kontakt konstitueret formand Per 
Eilersen tlf. 4096 3795. 

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

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle 
mellem 20 og 65 år. 
Læs mere på s. 25 i denne udgave af Tårnby Bladet.
Program: facebook.netværkshuset.kastruplund

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

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 
10.30 i Kastrup Bio.
Undtagelsen af Jesper W.Nielsen. Danmark 2020. 31. januar
Lille Sommerfugl af Søren Kragh -Jacobsen. DK 2020. 7. feb.
Vinterferie. 14. februar
Wild Rose af Tom Harper. England 2020. 21. februar. 
Vores Mand i Amerika. Christian Rosendahl. DK 2020. 28. 
februar

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 29.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Februar 2022

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

Mandag - fredag: 11:00 - 18:00
Lørdag - søndag: 10:30 - 14:00

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET • FEB
R

U
A

R
 • 2

0
2

2
 3

9
3F’s ældste medlem:

En levemand på 103 år
Aksel Gunnar Pedersen har i mange 
år kørt hestevogn som skraldemand. 
Siden blev han kommunalarbejder i 
Dragør. I dag er han 103 år og stadig 
medlem af 3F Kastrup

Af Ole Wugge Christiansen.  
Foto: Henrik Bay-Clausen

Artiklen bringes efter aftale med og  
stor tak til 3F Kastrup

Ingen er i tvivl om, at det er en 
levemand, man besøger, når man 
træder ind i Aksel Gunnar Pedersens 
beskyttede bolig i Wiedergården, 
Dragør. Væggene er fyldt med 
fotografier med gamle minder, og 
tv’et er tændt - og så lugter der heftigt 
af cerutter. 

Det sidste betyder, at to medbragte 
cigarer fra 3F Kastrup ikke er spildt.

- Jeg har røget, siden jeg var ti år. En 
pakke cigaretter kostede ti øre. Men 
det havde vi ikke råd til, så vi købte en 
ad gangen, siger han.

Still going strong

Gunnar Pedersen er 3F Kastrups 
ældste medlem. Årene er ikke gået 
sporløst hen over den tidligere 
mælkekusk, skraldemand og 
kommunalarbejder - det kniber med 
hørelsen, og han mangler et ben. 

Men åndsevnerne og mundtøjet er 
der ikke noget galt med.

Benet mistede han på grund af 
koldbrand, da han var i 90’erne og 
boede i det blå hus, Dragørgården, på 
hjørnet af Kirkevej og Linde Alle.

- Der gik betændelse i storetåen, 
der måtte skæres af, og så bredte 
betændelsen sig op i låret - havde det 
holdt sig under knæet, ville jeg stadig 
kunne gå, siger han.

Han kan dog selv med håndkraft 
rulle en kørestol gennem lejligheden i 
Wiedergården. Han brygger også selv 
kaffe og dækker op i opholdsstuen.

- Jeg har en elektrisk rullestol. Men 
en aften gik den i stå midt i døren 
til toilettet. Heldigvis havde jeg et 
kaldeapparat, så de sendte en kvinde, 
der kunne skubbe mig fri. Siden har 
jeg ikke rørt den, siger han. I entreen 
står også en el-scooter på tre hjul.

- Den har jeg aldrig problemer 
med. Jeg kører på havnen hver lørdag, 
hvor jeg køber fiskefars til frikadeller 
på røgeriet. Det laver jeg med 
kartoffelmos.

Det er godt.
Han bruger også scooteren til at 

køre i Føtex, Netto eller på apoteket.

- Så har jeg en dosmerseddel med. 
Og jeg slår til, hvis der er et godt 
tilbud - for nylig var det på cerutter, 
fortæller han.

Barndom

Gunnar Pedersen er født i Ørbæk på 
Fyn i 1918, men han flyttede allerede 
som et-årig til Christianshavn.

- Min far kom til Fyn for at arbejde 
på en herregård. Han kørte mælk 
til Nyborg. Det var dårligt betalt, så 
det gad han ikke. Men han havde 
truffet min mor, så da han flyttede 
til København for at finde arbejde, 
lovede han at sende bud efter hende, 
siger Gunnar Pedersen.

Det skete, da han etablerede sig 
som hestetrukket vognmand for 
KGR, Kjøbenhavns Grundejeres 
Renholdningsselskab, der 
senere skiftede navn til 
Renholdningsselskabet af 1898, R98. 
Her var han, til han blev pensioneret.

Gunnar Pedersen har selv arbejdet, 
siden han gik ud af skolen efter syv år.

- Min far sagde: ’Her er din rygsæk 
og din cykel. Jeg har fundet hyre til 
dig hos en gartner for 20 kroner om 
måneden med kost og logi’.

- Jeg delte værelse med gartnerens 
søn. Det var en bisse - og jeg var en 
lille lort. Så han tævede mig. Da der 
var gået et halvt år, tænkte jeg: Det 
her går ikke. Så jeg boksede ham en, 
og han stak i et hyl og råbte: ’Mor, mor, 
han tæver mig.’

- Men nu var det hans tur, så jeg tog 
min rygsæk og gik.

Starten som skraldemand

Efter at have kørt mælk til Kastrupgård, 
startede Gunnar Pedersen som 
skraldemand og medhjælper for sin 
far i et distrikt på Østerbro. Vognen, 
hans far ejede, var hestetrukken.

- Jeg mødte klokken 3 om natten. Det 
var mig, der havde med hestene at gøre 
- de var mit et og alt. Det første læs kørte 
vi klokken 5. Så ud at losse af på Island 
Brygge. Og så tilbage igen og få en kop 
kaffe. Og så i gang med andet læs.

- Det var mig, der måtte knokle og 
tage det hårde arbejde - især under 
krigen. Min far var altid god mod sig 
selv, og han lod mig køre alene ud 
til lossepladsen. Men jeg var hurtig 
og blev kaldt lynet, griner Gunnar 
Pedersen.

- Men selv om min far lod mig 
knokle, var han også god mod familien 
– vi startede med at bo i Prinsessegade 
med lokum i gården og endte med at 
bo i eget hus på Amager.

Gunnar Pedersen blev ved med 
at arbejde for sin far, indtil hestene 
blev skiftet ud med lastbil. Det skete 
i 1957, da farens forretning blev 
overtaget af København Kommunes 
Kørselsafdeling. Derefter arbejdede 
han de næste ti år som motoriseret 
skraldemand i KGR og - i et halvt år - i 
Dragør.

Arbejde i Dragør

Gunnar Pedersen blev medlem af 3F 
Kastrup 27. juli 1968 – eller rettere: 
af DASF Afdeling Kastrup, som 
fagforeningen hed dengang. DASF er 
forkortelse for Dansk Arbejdsmands- 
og Specialarbejderforbund.

Det var, da han startede som 
kommunalarbejder i Dragør 
kommune.

- Vi asfalterede vejene. Mine 
makkere strøede asfalt ud, mens jeg 
tromlede, siger han.

Han fortsatte i vejafdelingen, indtil 
han blev pensioneret - og han gav 
en hånd med i haverenovationen i 
kommunen, indtil han var 87 år.

Arbejdet i Dragør blev også 
anledning til at flytte til byen.

- Jeg er kommet her fra jeg var barn 
- for jeg havde en kammerat herude.

Bosætningen betød blandt andet 
bedre muligheder for at dyrke 
interessen for at sejle og fiske.

- Jeg har haft mange joller gennem 
årene og fanget mange ål i ruser, siger 
han.

Gunnar som ung skraldemand. Fra 
fotobogen om Gunnar.

Gunnar nr. 2 fra venstre, 
da han kørte med mælk.

Gunnar i sin lejlighed på 
Wiedergården i Dragør. November 

2021.

Gunnar blev også et 
kendt ansigt på cafeer 
og værtshuse i Dragør. 
På Cafe Sylten på Søndre 
Strandvej er der endog 
lavet en lille fotobog om 
Gunnar, som han med 
stolthed viser frem. 
Foto fra bogen.

Læs resten af artiklen side 46.
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Curlingspiller fra Tårnby er med i Beijing
Ti danske curlingspillere 
er udtaget til vinter-OL 
og fra Tårnby Curling Club 
deltager Kasper Wiksten, 
fortæller Johannes Jensen, 
der er formand i Tårnby 
Curling Club

DEN RUTINEREDE OL-
DEBUTANT

Der er masser af rutine bag, 
når Kasper Wiksten sætter 
sine sten for det danske 
herrelandshold i curling.

- 41 år gammel og jeg har 
spillet curling i 31 år. Født 
og opvokset Hvidovre, men 
jeg har min daglige gang i 
Tårnby Curling Club, hvor 
jeg træner 2-3 gange om 
ugen. Derudover træner 
jeg et juniorhold og et 
kørestolshold, fortæller 
Kasper.

- Olympiske Lege har 
længe været en drøm og 
et mål i min lange karriere 
som curlingspiller. Nu er det 
endelig blevet en realitet 
efter mange års hårdt 
arbejde og dedikation til 
curlingsporten.

- At skulle repræsentere 
sit land i en alder af 41 år 
er kæmpe stort og bevis på, 
at det er aldrig for sent at 
opgive drømmen. Det har 

altid været en stor ære at 
kunne trække den rød/hvide 
trøje over hovedet. Og med 
næsten 100 landskampe i 
bagagen kommer jeg med en 
masse erfaring på banen. 

Mine forventninger til OL 
er at få en kæmpe oplevelse 
på CV’et, selvom der spilles 
uden fysiske tilskuere, men 
dog kigger hele verden på 
alligevel hjemme fra tv-
skærmene. Vi spiller nogle 
spændende kampe mod 
verdens bedste lande og kan 
forhåbentligt lave et godt 
resultat for Danmark.

- Jeg håber på at blive et 
forbillede for andre unge, 
som kan se, at intet er umuligt, 
hvis man bærer passionen for 
det, man elsker, slutter Kasper 
før afrejsen til Beijing.

Både danske kvinder og 
mænd deltager i Beijing

- Jeg tror ikke, at jeg træder 
nogen over tæerne ved at 
sige, at det er fantastisk, men 
også overraskende, at vi er 
repræsenteret med både 
kvinderne og mændene i OL-
curlingturneringen i Beijing. 
Lige så positivt overraskede 
vi er, lige så begejstrede 
og stolte er vi. Vi er sikret 
minimum 18 curlingkampe, 

som danskerne kan følge på 
skærmene fra Danmark, og 
så håber vi naturligvis i vores 
stille sind på curlingfeber 
a la Nagano i 1998, hvor en 
masse danskere stod op om 
natten for at følge de danske 
curlingspillere, siger Mikkel 
Sansone Øhrgaard, der er chef 
de mission for den samlede 
danske OL-delegation i 
Beijing.

Rutineret kvindehold

De to danske curlinghold 
kommer til OL med vidt 
forskellige forudsætninger. 

Kvinderne sikrede sig 
OL-billetterne ved VM i maj 
2021, og skipper Madeleine 
Dupont er en OL-rutineret 
kvinde med to OL på CV’et fra 
sydkoreanske PyeongChang i 
2018 og canadiske Vancouver 
i 2010.

Udover skipper Madeleine 
Dupont, består det kvindelige 
danske curlinghold af 
søsteren Denise Dupont, 
Mathilde Halse, My Larsen 
og Jasmin Lander. Der er fire 
på banen ad gangen og en 
reserve.

Mændene måtte gennem 
playoffkamp

Det mandlige danske cur-

linghold kommer med en 
anden bagage til vinter-OL. 
Mændene måtte igennem 
en sidste og afgørende OL-
kvalifikation kort før jul, hvor 
holdet endte i en afgørende 
playoffkamp mod Tjekkiet 
om de sidste OL-billetter. De 
danske mænd var køligst på 
isen, besejrede tjekkerne og 
kom gennem kvalifikations-
nåleøjet til vinter-OL. 

Team Krause, som holdet 
kalder sig, er alle OL-

debutanter. Udover Mikkel 
Krause består holdet af 
Mads Nørregaard Rasmussen, 
Henrik Holtermann, Kasper 
Wiksten og Tobias Thune. 
Ligesom hos kvinderne er 
der fire spillere på banen ad 
gangen og en reserve.

SH

Tidligere Amager Jets-Ishockeykvinder udtaget til OL
For første gang nogensinde 
er Danmark repræsenteret i 
ishockeyturneringen ved De 
Olympiske Lege. Fire kvinder 
kommer fra Amager Jets

OL-DELTAGELSE

Lisa Sellberg Jensen, Kristine Melberg 
Hansen, Malene Clarin Frandsen, 
alle tre nu fra Malmö Redhawks og 
Nicoline Søndergaard Jensen, nu 
i HV71 begyndte deres ishockey 
karriere i Amar Jets, fortæller Lea 
Karlsen fra Amar Jets.

- Vi havde faktisk besøg af Lisa, 
Malene og Kristine, da Dansk Ishockey 
Union og pigerne var forbi for at lave 
en lille video for det kommende OL. 
Temaet for videoen er noget a la ’Her 
startede vores ishockey karriere’.

Deltog i U9 træningen på Røllikevej

De blev kort interviewet og deltog 
efterfølgende i U9 træningen på lige 
fod med vores små spillere.  

Det var superfedt, og de syntes at 
det var hyggeligt at være tilbage i 
klubben, hvor de blandt andet mindes 
fællesspisning i Pucken. Lisa Sellberg 

Jensen fik da også tilføjet, at dette 
stadig er den bedste klub, hun har 
spillet i.

- De blev også en lille stund efter 
træningen og skrev autografer, inden 
de skulle videre til Malmø og træne, 
slutter Lea Karlsen.

DIF har udtaget 23 spillere

Der er dømt dansk ishockeyfeber, 
når vinter-OL i Beijing går i gang 4. 
februar. Og som en tyk understregning 
af succesen er det både de danske 
ishockeyherrer og -kvinder, der har 
kvalificeret sig.

DIF har nu udtaget de 23 spillere, der 
udgør den kvindelige landsholdstrup.

Den historiske OL-kvalifikation 
for ishockeykvinderne blev sikret 
i midten af november, da Danmark 
vandt OL-kvalifikationsturneringen 
foran Tyskland, Italien og Østrig. 
Spørger man ishockeylandsholdets 
anfører, Josefine Jakobsen, så kan der 
være flere store resultater i vente.

Den danske anfører erkender, at 
det oftest er herrerne, der løber med 
opmærksomheden, når snakken 
falder på dansk ishockey, men det 

billede kan det kommende vinter-OL 
måske ændre på.

SH

Tre OL-deltagere, Lisa Sellberg Jensen, Kristine Melberg Hansen og Malene 
Clarin Frandsen trænede med Amar Jets U9-holdet på Røllikevej. 

Foto: Amar Jets

En rutineret Kasper Wiksten 
sender en sten afsted.  

Foto: DIF

Flere Tårnby spillere på OL-is
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Dansker skøjter for Canada ved OL
Den dansk-canadiske duo, der både danner par på og 
udenfor isen, sikrede sig en billet til OL, da de blev nummer 
to til de canadiske mesterskaber i isdans. De ligger i 
øjeblikket nummer syv på verdensranglisten.

32-årige Nikolaj Sørensen er opvokset på isen i Gentofte 
skøjtehal. Allerede efter ungdomsårene valgte Nikolaj 
Sørensen at tage til Canada for fortsat at udfordre sig selv 
på isen.

Ved store internationale konkurrencer som EM og VM er 
det tilladt at stille op som par, selvom man har forskellige 
nationalitet. Parret valgte derfor at repræsentere Danmark 
i internationale sammenhænge og opnåede mange gode 
resultater under dansk flag.

- I 2017 forsøgte vi at få dansk statsborgerskab til 
Laurence, men fik en mail fra den daværende kulturminister, 
Mette Bock (LA), hvori der stod, at der ikke blev givet 
nogen form for særbehandling på baggrund af sportslige 
resultater, forklarer Nikolaj Sørensen til dr.dk.

I august 2021 blev han canadisk statsborger, og parret 
skiftede derfor Danmark ud med Canada. 

I 1998 blev danskeren Michael Tyllesen nummer ni ved 
OL i Nagano. 

Skøjteløberne kan følges på DRTV og DR’s kanaler, når 
vinter-OL i Beijing begynder 4. februar.

Danske rekorder til de unge Vikinger
- Ved årets første stævne, Ladies Open i Slagelse, lykkedes 
det for 11-årige Alberte S. Schmidt at sætte nogle danske 
ungdomsrekorder i 35 kg klassen. Først med 32 kg i træk 
og senere med 44 kg i stød, total 76 kilo, der også er dansk 
rekord, fortæller Erling Langtved.

Efter Emily Lykkes rekordhøst i december kunne hun lige 
så godt forsætte i det nye år, og det gjorde hun selvfølgelig 
også, hun løfter svarende til et sted mellem 59 kg klassen 
og 64 kg klassen. Denne gang ny dansk rekord i 64 kg 
klassen med 79 kilo og et rigtig godt forsøg på 81 kilo, der 
kiksede hårfint. SH

Alberte på 11 år løfter 44 kg og tager dansk rekord. 
Foto: AK Viking

The Nordic og Flyver Cup
’The Nordic’ bliver holdt hvert femte år i Danmark – i år i 
Hørsholm.

Annika Skibby fra Tårnby Skøjteløber Klub, TSK, har holdt 
sig klar til ’The Nordic’ lige siden danmarksmesterskaberne 
i december, hvor hun blev nummer fire. Dansk Skøjte Union 
udtog tre deltagere, hvor Annika blev tredje reserve. Noget 
skuffende efter gode resultater, men man skal aldrig miste 
håbet. Annika har nemlig fået besked om, at der var en plads 
til hende og blev naturligvis jublende glad.

Cheftræner Michael Tyllesen og Annika skal repræsentere 
Danmark til ‘The Nordic’ i Hørsholm den 27.-31. januar. Det 
danske team består af ni deltagere (otte piger og en enkelt 
herre).

- TSK har naturligvis også arrangeret en tur til Hørsholm 
med masser af bannere og rød/hvide farver. Her kan 
de heppe på de nordiske deltagere, og et par enkelte 
andre, som tager til The Nordic for at skaffe point til 
diverse store udenlandske konkurrencer (europa- og 
verdensmesterskaberne og de olympiske lege, fortæller 
Lene Skibby fra TSK.)

Flyver Cup

TSK holder deres 31. internationale konkurrence ‘Flyver 
Cup’ 12. og 13. februar i Kastrup Skøjtehal med over 200 
dygtige skøjteløbere fra ind- og udland.                   SH

Danskerne falder i motionsfælden
I januar snøres træningsskoene ekstra 
flittigt blandt danskere, som med god 
energi og overskud har planer om at være 
mere aktive end tidligere

NYTÅRSMOTION

Hver fjerde dansker planlægger at øge 
deres træningsindsats i januar måned, men 
for rigtig mange fører det også til skader, 
der kunne være undgået. Det viser en ny 
undersøgelse som Kantar Gallup har foretaget 
for Forsikringsselskabet Gjensidige.

Særligt i den unge del af befolkningen er 
forandringsviljen stor. Blandt de 18-29-årige 
er det nemlig helt op mod hver tredje, der er 
klar til mere sved på panden.  

Samtidig viser undersøgelsen, at op mod 
fire af ti danskere er kommet til skade i 
forbindelse med motion og idræt. 

- Og netop skader kan være en af 
konsekvenserne ved at lægge for hårdt 
ud, forklarer Gjensidiges fagansvarlige for 
Sundhed, Louise Brix.  

Mere bevægelse, flere skader 

Det er særligt tre typer af motion, der har 
forårsaget skader hos danskerne. Fire ud af ti 
har oplevet skader i forbindelse med holdsport 

som fodbold og håndbold, mens samme andel 
er blevet skadet efter en løbetur.

- Selvom der selvfølgelig er en skadesrisiko, 
når man starter op på en sportsgren eller 
forsøger at komme ud at løbe noget oftere, så 
er der også mange fordele forbundet med det. 
Det fysiske helbred hænger ofte sammen med 
det mentale, og det er endnu en grund til, at 
det er en god ide at få rørt sig og gerne i fæl-
lesskab med andre, siger Louise Brix.

SH

Mere bevægelse, flere skader. Foto: Gjensidige

Ny ordningen med ridekort

Farmen på Kongelundsvej

Tårnby Bladet har talt med Kari Anne 
Petersen om de nye ridekort. Kari driver 
Amager Voksenridetur

Af Søren Havemann

Fra den første februar 2022 er ridekortet 
obligatorisk for alle ryttere, uanset om man 
rider på egen hest eller andres heste. Man skal 
også have ridekort, hvis man trækker en hest 
med sadel og/eller hovedtøj. Og man skal også 
købe et dagskort, hvis man vil på hestetur med 
en professionel aktør. Den tidligere ordning 
med erhvervsridekort nedlægges. Til gengæld 
fjernes pligten til ridekort for alle under 15 år.

Umiddelbart er Kari Annes reaktion, at 
det er forskelsbehandling og vil ramme 
hesteudlejere hårdt. 

- Det bliver bureaukratisk at gøre det 
sværere at være erhvervsdrivende, fordi alle 
som deltager i arrangerede ture, nu skal købe 
deres eget ridedagskort. Og så forstår jeg ikke, 
at 15-årige der har egen hest, slipper fri, mens 
15-årige der lejer en hest skal betale. 

- Jeg er indkaldt til møde hos Naturstyrelsen 
og vil her fremføre mine synspunkter, siger 
Kari Anne.

Hvad siger Naturstyrelsen?

Tårnby Bladet har også talt med Sven Norup og 
Stella Blichfeldt fra Naturstyrelsen.

De mener begge, at det er en god 
ordning for naturen. Naturstyrelsen skriver 
i en pressemeddelelse, at indtægten fra 
ridekortordningen vil gå til ’at opretholde en 
tilfredsstillende standard på ridestierne’. 

Sven Norup siger, at man skal medbringe 
ridekort og kunne fremvise kortet for 
Naturstyrelsens personale sammen med ID. 
Han standser jævnligt ryttere uden ridekort. 
Og han konstaterer, at den nye ordning ikke 
bliver en guldgruppe, men giver en bedre 
naturpleje.

Stella Blichfeldt bekræfter, at der er indkaldt 
til møde med erhvervsvirksomhederne for at 
lytte på deres indvendinger og for eventuelt at 
rette uhensigtsmæssigheder.

FAKTA:

Prisen for ridekortet bliver. Dagskort: 65 kr. 
Ugekort: 125 kr. Månedskort: 250 kr. Årskort 
850 kr.

- Farmen er et fristed, fortæller Kari Anne 
Petersen, som jeg har drevet i otte år. 
- Her er der plads til hygge og en fælles 
interesse for hestene. Det vigtigste er, at vi kan 
slappe af og passer på hinanden.

Kari Annes oprindelige idé var, at det skulle 
være muligt for alle at komme på en ridetur 

uden at have fast part på en hest eller tidligere 
erfaring.

- Så uanset om du er en af dem, der aldrig fik 
sat dig i sadlen som barn eller du af forskellige 
årsager har taget dig nogle års pause, så er der 
en hest, der venter på dig her ved os.

- Vi har en del faste folk, som hjælper 
til, vi er en erhvervsvirksomhed som lever 
af guidede ture i Kongelunden, rideterapi 
til soldaterveteraner, kæresteture og 
polterabends på trygge og sikre vilkår; en 
masse forskellige mennesker der vil have en 
god tryg oplevelse på hesteryg i Kongelunden.

- Med den gamle  erhvervsordning klarede 
jeg det praktiske, men nu skal mine kunder 
først gennem Naturstyrelsens hjemmeside for 
at komme op på en hest, også hvis de er under 
15 år, siger Kari Anne Petersen.

Kari Anne Petersen kæler for en af sine 21 
heste på Farmen. Foto: Søren Havemann.
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TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE

VELKOMMEN TILBAGE TIL     
KULTURARRANGEMENTER
Vi kan igen byde velkommen til kulturarrangementer og har et 
fantastisk program, vi har glædet os til at dele. Få overblik over alle 
bibliotekets arrangementer og bestil billetter på taarnbybib.dk

Mundbind og Coronapas ved arrangementer
Når du besøger biblioteket skal du fortsat bruge mundbind eller 
visir, mens du bevæger dig i biblioteket – børn under 12 år er und-
taget. Når du sætter dig – fx for at deltage i et kulturarrangement – 
kan du tage mundbindet af.
Du skal også være opmærksom på, at du skal vise coronapas ved 
kulturarrangementer. Vi opfordrer til, at du henter appen Coronapas 
og tjekker hjemmefra, om dit coronapas stadig er gyldigt.

ARRANGEMENTER I FEBRUAR
1/2 Erindringscafé: Fastelavn på Amager

kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

2/2 Læseklub: Kom med til Asien
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Tilmelding 

Slug kamelen - der kommer flere 
ved Flemming Møldrup og Julie Ralund
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 75 kr. via AOF

3/2 Læseklub: Historiens vingesus
kl. 17 / Vestamager Bibliotek / Tilmelding

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Tilmelding i Info

7/2 Filmperler
kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - workshop 
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

8/2  Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

9/2 Åbent tegne- og maleværksted 
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

10/2 Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

10/2 Overrækkelse af Tårnby Kommunes   
Kulturpris 2021
kl. 18 - 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

12/2 GræshoppeSalsa - teater for de 3-9 årige
kl. 11 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.

22/2 TårnbyDox: Fra det vilde hav
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

23/2 Drømmen om at gøre en forskel   
ved Gitte Jespersen
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Åbent tegne- og maleværksted
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

En gåtur og en god historie
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

24/2 Opera for alle - ved Henrik Engelbrecht
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

Fire skriveworkshops v. Sofie Boysen
kl. 18 - 21 / Tårnby Hovedbibliotek / Pris 125 kr.

28/2 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

UGE SEX

Vi åbner dørene for Uge Sex for unge og voksne. Bliv klogere 
på tantra og parforhold, lær om teknologiens betydning for 
unges seksualitet og tag på opdagelse i orgasmens mysterier. 

7/2  Orgasmebogen - en faktuel fortælling om 
sex, lyst og løgne ved Kristine Tiedt
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

8/2 Unges seksualitet i en digitaliseret verden  
ved Heidi Als Ringheim
kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr.

10/2 En samtale om sex, tantra og parforhold  
ved Yazmin Fox Eisen
kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr.
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TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBYS FAGLITTERÆRE  LÆSE-
FÆLLESSKAB: NU OM DIKTATUR
Denne måned undersøger vi ”fænomenet” diktatur, som 
desværre er et meget aktuelt emne. I månedens tænkepause 
kan man læse, at diktaturer tilsyneladende er kommet for 
at blive.Tænkepauseforfatter og lektor i statskundskab ved 
Aarhus Universitet Jakob Tolstrup skriver, at i mere end 40 % 
af verdens lande lever befolkningerne i et diktatur. Og tallet 
synes end dog at være stigende.

Hvorfor skal vi dog beskæftige os med diktaturer, tænker 
du måske? Ifølge lektoren er det nødvendigt at vide noget 
om diktaturer for overhovedet at være i stand til at kunne 
dæmme op imod det. Og selvom vi ikke selv bor i et diktatur, 
er vi alligevel påvirket af andres antidemokratiske styrer fx. 
i form af de nye medborgere, vi tager imod, som flygter fra 
både fjerne og mere nærtliggende diktaturstater. Måske kan 
vi ovenikøbet komme til at forstå og rumme dem bedre, hvis 
vi kender mere til deres baggrund?

Vil du også være klogere? Så tag en tænkepause med os: 
Find både tænkepauser og flere bøger om diktatur på biblio-
teket eller online på eReolen.dk 
Det kræver ingen tilmelding at deltage i Tårnbys faglitterære 
læsefællesskab, og du kan læse med efter behov, lyst og tid 
fra måned til måned. Du kan følge med i månedens emne og 
bøger via bibliotekets nyhedsbrev og på Tårnby Kommune-
bibliotekers hjemmeside taarnbybib.dk/fagbog 

TAGER DU KØREKORT? 
ELLER KENDER DU EN DER GØR?

Bestå teoriprøven med eBiblioteket
TurTeori er Tårnby Kommunebibliotekers online tilbud til alle, 
der er ved at tage kørekort. Med adgang hjemmefra til det 
nyeste teori- og prøvemateriale bliver det nemmere at bestå 
teoriprøverne i alle kategorier (A-E) samt truck. 
Få adgang via taarnbybib.dk/turteori 
Den eneste forudsætning er, at man skal være oprettet som 
bruger på Tårnby Kommunebiblioteker samt have bopæl i 
Tårnby kommune.

FIKTION, KONSPIRATION OG    
JAGTEN PÅ SANDHEDEN

Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden. Men hvad er sand-
heden? Findes der overhovedet en sandhed? Det tematiserer vi ved 
en række arrangementer under overskriften ”Fiktion, konspiration og  
jagten på sandheden”. 

9/2 Historie og Historier - Fakta og Fiktion   
ved Kaare Johannessen
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

2/3 Konspiration - teori og sandhed    
ved Steen Svanholm og Claus Larsen
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

23/3 Samtalesalon: Om sandhed – er den til diskussion  
eller skrevet i sten?
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

LIVESTREAMING FRA    
AARHUS UNIVERSITET

Igen i år er det muligt at bliver klogere på den naturvidenskabelige 
forskning netop nu, når vi en række tirsdage i foråret blænder op for 
det store lærred og livestreamer videnskabelige foredrag fra hver en  
gren af naturvidenskaben. 

8/2  Fremtidens natur
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

22/2 Den sovende hjerne
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

1/3  Klimaændringer
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

15/3  Ekstrem fordøjelse
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

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

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
1/2: kl. 10.30: TAG MIN HÅND – med danske 
undertekster

BABYBIO KL. 11.15
1/2: kl. 11.15: TAG MIN HÅND – med danske 
undertekster

Danmarkspremiere:
TAG MIN HÅND med danske undertekster
27/1 – 2/2: kl. 17.30 + 20.00 
SPIDER-MAN: NO WAY HOME
27 – 28/1: kl. 19.00
29 – 30/1: kl. 16.00
31/1: kl. 19.00
2/2: kl. 19.00 
PETIT MAMAN
27 – 28/1: kl. 17.00
29 – 30/1: kl. 19.10
31/1 – 2/2: kl. 17.00 

DEN MAGISKE MÅNEREJSE  
– dansk tale
29 – 30/1: kl. 13.30 
Forpremiere:
SYNG 2, dansk tale
29 – 30/1: kl. 14.30 
Opera på lærredet:
De Tre Tenorer
1/2: kl. 19.00  
Programmet for perioden 3/2 – 22/2 kan ses 
løbende på www.kulturhusetkastrupbio.dk,
men vi ved at du bl.a. kan glæde dig til:

3/2: Danmarkspremiere på SYNG 2 - dansk 
tale og VILDMÆND med danske undertekster
12/2: Damarkspremiere på ROBOTBROR
  
I vinterferien 12 – 20/2 åbner vi tidligt alle 
dage og viser film for både store og små. 
Der er bl.a. SYNG 2 - dansk tale, 
ROBOTBROR og TAG MIN HÅND på 
programmet
 
Husk coronapas og mundbind (når du står op) 
når du besøger os.

TAG MIN HÅND
Alt kører for Maja. Hun bliver snart forfremmet til 
overlæge og bor sammen med sin mand, Claes, og 
teenagesønnen, Magnus, i et skønt hus, der snart 
får en flot dyr tilbygning. Det kommer som et chok, 
da Claes meddeler, at han vil skilles og foreslår, at 
Maja lige logger ind på borgerservice.dk og vælger 
rubrikken straksskilsmisse. Tryghedselskende Maja 
er i frit fald og forsøger at genvinde styringen over 
sit liv, og kaster sig ud på gyngende grund med en 
skrantende økonomi, en 20 år yngre elsker og en 
teenagesøn i problemer.

 
SYNG 2
Det lykkedes for Buster Moon at forvandle en flok 
håbefulde talenter til et succesfuldt musicalteam, der 
fejrer store triumfer på scenen i deres hjemby. Men nu 
drømmer han om at tage skridtet fuldt ud og overføre 
succesen til Redshore City. Buster får sneget holdet 
med til en audition for den magtfulde Jimmy Crystal. 

Ved at improvisere en drøm om et spektakulært show 
og love at trække rockstjernen Clay Calloway ud af 
hans eremittilværelse, får de overtalt Crystal til at 
give dem en chance. Mens Buster bakser med at få 
et manuskript på plads og overhovedet at finde en 
adresse på Calloway, kæmper hver og en på holdet 
med deres egne udfordringer; generthed, højdeskræk, 
manglende dansetræning. Nåh ja, og så synes Jimmy 
Crystal i øvrigt, at det er en helt fin idé, at hans datter 
Porsha skal overtage hovedrollen fra Busters stjerne, 
Rosita.

VILDMÆND
Martin er skredet fra det hele. Til Norge. For at 
bo i naturen og jage sin egen føde. Som en rigtig 
vildmand. Men da hashsmugleren Musa pludselig 
dukker op nær hans lejr – blødende og forslået efter 
et biluheld – bliver Martins selvrealiseringsprojekt 
vendt på hovedet. Snart er det umage makkerpar på 
flugt gennem de barske fjelde med norsk politi, Musas 
rivaler og Martins intetanende hustru lige i hælene.

ROBOTBROR
I en nær fremtid er klimaproblemerne løst. Alt er lyst 
og grønt og dejligt - og alle børn har tilmed deres 
egne menneskelignende robotter, der følger dem 
rundt som personlige assistenter. 12-årige Alberte 
har til gengæld en virkelig forældet én af slagsen – 
Robbi, som mest af alt ligner en forvokset bamse. Og 
hun mobbes i skolen af samme grund. Men hendes 
popularitet vender, da hun i fødselsdagsgave får den 
nyeste humanoid-model på markedet. Ind træder 
Konrad, den mest livagtige robot, der nogensinde 
er set. Han ligner faktisk 1:1 et menneskebarn. 
Efterhånden begynder Alberte at føle en ægte 
forbindelse til Konrad – men kan man overhovedet 
være venner med en robot? 

PETIT MAMAN
Den otteårige Nelly har lige mistet sin elskede 
mormor, og hjælper sine forældre med at rydde 
op i moren, Marions, barndomshjem. Nelly går på 

opdagelse i huset og i de samme skove hendes mor, 
legede i da hun var lille pige. En barndom Marion har 
fortalt Nelly utallige historier fra.
Marion tager pludselig alene tilbage til byen og 
samme dag møder Nelly en pige på sin egen alder 
ude i skoven. Pigen er i færd med at bygge et træhus, 
hendes navn er Marion, og hun spørger om Nelly vil 
være med.

DEN MAGISKE MÅNEREJSE
Drengen Peter tager på en magisk rejse mod månen 
for at redde sin lillesøster Anne, der kidnappes af 
den ondskabsfulde Månemand. For at gøre ondt 
værre viser det sig, at Månemanden tilmed truer hele 
universet med sin månekanon!
En stor mundfuld for en ung dreng, men heldigvis 
møder Peter flere magiske venner på sin vej mod 
månen; heriblandt den søvnige Ole Lukøje og den 
talende bille Hr. Zumzemann. Den umage gruppe er 
fast besluttet på at stoppe Månemanden og redde 
Anne. Deres rejse tager dem til eventyrlige verdener 
som Stjerneengen og Natfeernes slot i skyerne.

DE TRE TENORER:
Evighedens stemmer 30-års jubilæum -  
1. februar kl. 19.00
Det er nu 30 år siden Luciano Pavarotti, José Carreras 
og Plácido Domingo sammen skabte historie med den 
legendariske Tre Tenorers koncert fra oldtidens Terme 
di Caracalla i Rom. Oplev 90 minutters dokumentar 
med højdepunkterne fra den oprindelige koncert og 
tillige fra den efterfølgende koncert fra Los Angeles. 
Med helt nye interviews samt hidtil ukendte optagelser 
fra backstage får vi her muligheden for at følge de 3 
stjerners rivalisering og venskab fra den fantastiske 
koncert i Rom og til Pavarottis alt for tidlige død 
i 2007. Tale er tekstet på engelsk. Musik er ikke 
tekstet.
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Kære Lisbeth medlemmer
Så er vi i endelig gang igen

Programændring
7. februar 2022 Filmen ”Officer og Spion” 
udgår i stedet vises ”Lille Sommerfugl” der var 
programsat i Januar.

Ny kasserer i klubben
Carl-Aage Hansen har efter mange år valgt at holde op, stor tak til 
Carl-Aage for det store arbejde han har lagt i klubben.
Fra årsskiftet tiltræder Holger Foskjær – holger@foskjaer.dk

Meddelelser fra klubben kan ses her
www.kulturhusetkastrupbio.dk/program/lisbeth-klubben/

Hilsen alle os i Lisbeth Klubben

Det sker at en to-øre bliver flere 
kroner værd. Besøg den lokale 
møntbørs og hør nærmere

Af Steen Jakobsen, AMN

Det kan godt være, at vi kommer til at 
savne mønterne og pengesedlerne, 
når det pengeløse samfund indhenter 
os. Derfor er det godt, at der findes 
numismatikere. Numismatikere hvad 
betyder det? Nå ja, møntsamlere, fordi 
vi elsker mønter og pengesedler.

Den lokale møntklub, Amagerlands 
Numismatiske Forening, oplever en 
stigende interesse for samleriet, 
hvilket kommer til udtryk via den 
markante stigning, foreningen har 
oplevet i medlemstallet gennem 
de senere år. For få år tilbage havde 
foreningen 125 medlemmer og nu er 
der 250, som sammen dyrker deres 
hobby. 

I år fylder foreningen 50 år og det 
fejres med manér til efteråret.

Gratis vurdering

Men inden da holdes traditionen tro 
årets møntbørs på Skottegårdsskolen. 

Her inviteres alle til at kigge forbi, 
det er ganske gratis. Børn under 15 år 
kan få lov til at få en håndfuld gamle 
mønter med hjem. ’Onkel John’ har 
taget 25 kilo mønter med ned på 
Skottegårdsskolen, som han deler ud.

Hvis du har mønter eller sedler, som 
du gerne vil have vurderet eller sælge, 
så kig forbi. Foreningens eksperter vil 

være tilstede og give dig en gratis og 
uvildig vurdering.

Det hænder at penge er mere værd 
end der der er præget på den i 

tiderhes morgen.  
Foto: Numismatisk Forening

Møntklubben forærer 25 kilo mønter væk

INFO:
Møntbørs på Skottegårdsskolen 
lørdag 12. februar fra klokken 10. 

Indkaldelse af ansøgninger om:

Tilskud til 
frivilligt 
socialt 
arbejde
Der er ansøgningsfrist for an-
søgninger om tilskud til frivilligt 
socialt arbejde i Tårnby Kom-
mune 1. april
Tårnby Kommune samarbejder i 
henhold til § 18 i lov om social ser-
vice med frivillige organisationer, 
foreninger og enkeltpersoner. 

Det gør kommunen blandt andet 
ved at yde støtte til udgifter i for-
bindelse med etableringen af for-
eninger eller særlige projekter og 
andre nye tiltag med relation til fri-
villigt socialt arbejde – under for-
udsætning af lokalt tilhørsforhold 
eller væsentlig lokal tilknytning til 
kommunen.

Der skal søges hvert år, selvom 
man er tidligere modtager af 
tilskud.

De der kan få ...

Frivillige organisationer, forenin-
ger og enkeltpersoner, som har 
mulighed for at søge tilskud, har 
typisk følgende karakteristika:

• der er tale om socialt arbejde
• der er tale om en ulønnet ind-

sats, der indgår som et afgørende 
led i de konkrete aktiviteter

• der er tale om aktiviteter, der 
har udgangspunkt i Tårnby Kom-
mune, eller at en væsentlig del af 
aktiviteterne tager udgangspunkt i 
kommunen eller nærområdet.

Tidligere modtagere har været 
De gamles Skovtur, De gamles Jul, 
Blixen KLubben og Mænds Møde-
sted.                     

tsp

 Mens skoleelever med mellemrum 
må blive hjemme, er en ny sæson 
startet på hundeskolen

 
Hundetræningen i Schæferhunde-
klubbens Kreds 2 starter en ny sæson 
med fuld fart under poterne!

Mange nybagte hundejere kom til 
under coronaen, og de blev ‘hængen-
de’  i klubben, fordi det er her, man får 
lært, hvordan man får en god, lydig og 
omgængelig hund. Og så foregår det 
på nye baner, i nyt klubhus, men med 
det samme gode sociale samvær.

  Nu åbner holdtræningen igen for 
gamle og nye hundejere. Klubbens 
formand og dygtige trænere glæder 
sig til at kunne give den fuld gas, nu 
hvor alle restriktioner er væk og med-
lemstallet boomer.

 Alle typer familiehunde er velkomne 
- fra små bjæffende kælehunde, der 
viser sig at kunne meget andet end at 
se søde ud og fistre forvirret rundt i en 
lang line. Til de større familiehunde - 
og naturligvis schæferhundene!

 Der er både hold kun for schæfere 
og blandede hold.

  Og uanset ambitioner  - hvem har 
i første omgang ikke lyst til at få en 
hvalp, der kommer, når man kalder, og 
i øvrigt lærer at lystre og omgås sine 
artsfæller og mennesker på en har-
monisk og velafrettet facon? Samti-

dig med, at de har det sjovt, og ejeren 
også bliver klogere?

  Holdene strækker fra hvalpehold 
på en særlig hvalpebane, til agility på 
forskelllige niveauer. Der er lydighed, 
sporarbejde og mulighed for at gå ef-
ter pokaler og prøver i Schæferhun-
deklubbens regi. Der er også en uges 
sommerlejr for børn og unge med 
schæfere.

Passer det ikke lige interesserede at 
komme til indskrivningen lørdag 29. 
januar (husk gerne forsikringspapirer) 
kan man bare hoppe på lidt senere. 
Tag for eksempel over en lørdag 
formiddag og tal med trænere og 
hundejere, og se, hvordan det foregår.

tsp

Hundene må godt komme i skole

 Det er indskrivning til holdene lørdag 29. januar kl. 10 - 12.  Klubben fik 
nye baner og klubhus forrige år, og det er helt perfekt nu på Selinevej 2. 
Alle er velkomne til at ringe til mangeårig formand og grand old man, 
Henning Visholm og høre nærmere. Henning Visholm 51 28 96 32

Foto: DOKTOR HVIRVELVIND
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Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene 
om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig 
velforsynet med lokalaviser og vi bringer her 
udvalgte citater, som vi finder vedkommende 
for vores læsere. Og vi topper gerne med klip fra 
vores svenske venskabskommunes lokale aviser 
(Alingsås)

Nordøstamager
Amager Øst Lokaludvalg vil i 2022 have fokus på 
den generelle trafiksikkerhed i bydelen. Der skal 
sikres skoleveje og holdes øje med den tunge 
trafik, ligesom der skal udbygges sikre overgange. 
Dette skal ske i forbindelse med etablering af 
Lynetteholmen. Og gerne før, mener lokaludvalget! 
Ligeledes ser Amager Øst Lokaludvalg frem til, at 
der bliver etableret Metro.

Amagerliv jan. 2022

2022
Efter 2 år med corona, håber formanden for 
handelsstandsforeningen at det nye år bliver 
mere med fest og farver. Det var helt igennem 
en god ting, at der til jul blev lavet skattejagt. På 
den måde fik flere Bryggeborgere øjnene op for 
de mange nye tiltag og butikker, der er kommet 
til. Handelsstandsforeningen håber, at Bryggens 
fødselsdag og juleoptog i 2022 vil sætte sit præg på 
bydelen i det nye år.

Bryggebladet jan. 2022

Tårnby Forsyning
I ca. 3 måneder vil Skøjtevej være spærret, da Tårnby 
Forsyning skal etablere ny fjernvarmeledning og en 
regnvandsledning. Dette for at aflede vandet til 
Øresund. Ledningen er en del af et større projekt, 
hvor vejvandet fra Skøjtevej samt regnvandet 
fra SAS-grunden frakobles og i fremtiden ledes 
ud i Øresund. Herved mindskes presset på 
rensningsanlægget for mængden af overløb ved 
meget kraftige regnskyl.

Amagerliv jan. 2022

Spænding
Der ventes spændt på udspillet fra regeringen 
om almennyttig bebyggelse på Christiania. Der 
er blevet spurgt ind til aktindsigt, men ingen ved 
noget, er der overhovedet nogen der ved noget – så 
lige nu er der ingen information omkring boliger. 
Det er dog i dagspressen kommet frem, at det er 
planen at bygge 15.000 m2 boliger!

Christianshavneren dec. 2021

Lidl
Den sjette Lidl på Amager ser dagens lys, denne 
gang på Kongelundsvej. På grunden lå der tidligere 
en mindre Irma samt en genbrugsbutik. Der vil være 
et samlet salgsareal på 850 m2 med åbningstid 
alle dage kl. 7-22. Der er kun gået et år siden Lidl 
åbnede på Amager Landevej.

2770 jan. 2022

Rensningsanlæg
Københavns Lufthavn har konstateret PFOS-
forurening i drænvandet med afløb til hovedgrøften 
i Dragør Kommune. For ikke at sprede forureningen 
etablerer lufthavnen et rensningsanlæg på 
lufthavnsarealet. Spredning af PFOS-forureningen 
stammer fra brandslukningsskum brugt ved øvelser. 
Der har i flere år været et afværgeanlæg, som 
pumper det forurenede vand op og renser det 
før udledning, men det har ikke kunnet forhindre 
spredning af forurening. Det har også fået HOFOR til 
at overvåge kvaliteten af drikkevand.

Dragør Nyt jan. 2022

Formand fortsætter
Ældrerådet i Dragør er på plads. Valget blev 
afholdt som brevvalg og formandsposten gik 
til Leif Ingersholm, en post, han også bestred i 
sidste periode. Renee Schwaner blev valgt som 
fondsbestyrelsesmedlem i Blomsterhandler Peter 
Børge Andersen og Hustru Ingers Fond samt som 
repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. Den 
gennemsnitlige stemmeprocent var 38,2% i forhold 
til sidste valg, hvor procenten var 57,2.

Dragør Nyt jan. 2022

Fredens Havn
Sidste mand lukker og slukker. Det er nu helt 
definitivt slut med husbåde i Erdkehlgraven ved 
Christiania. Kystdirektoratet er i gang med at rydde 
vandområdet for både. Det er foregået stille og 
roligt og der er jo heller ikke grund til andet. Sidste 
beboer er blevet tilbudt midlertidigt ophold hos 
en Christianit, så det er planen lige nu. Det har 
kostet tid, meget tid, at få ryddet vandområdet. 
Vandområdet er blevet endnu mere fantastisk end 
det var for 15 år siden, så det må være starten på en 
stor opgave at bevare området.

Amagerliv jan. 2022

Den Blå Planet
Planeten kom på Finansloven for 2022, men det 
ser ud til, at det er en stakket frist, da der kun 
er givet tilsagn for 1 år. Derfor må der findes en 
løsning, så man kan fortsætte arbejdet med en 
overlevelsesbevilling. Det er svært at bibeholde 
kvalificeret arbejdskraft, når medarbejdere ved, 
det er en stakket stund, inden planeten risikerer 
nedskæringer og fyringer. 

Amagerliv jan. 2022

Vandrerhjem søger bestyrer
Alingsås kommune søger lejer, der vil drive 
overnatningsvirksomhed i Villa Plantaget. Mange 
Tårnby-borgere har gennem tiden tilbragt festlige 
dage på Plantaget, som ofte var overnatningssted 
for nordiske gæster ved Nordiske Dage. 
Vandrerhjemmet har været lukket i flere år, men nu 
søger Alingsås kommune en interesseret lejer. 

Alingsås Tidning, november 2021

Højvande 
Det er nu anden gang i år, at vandstanden er steget 
i Dragør Havn. Mandag morgen 17. januar blev der 
målt vindstød af stormstyrke - 26,3m/s. Vandet blev 
presset ind i havneområdet og vandstanden steg 
til 80 cm over daglig vande om aftenen. Ænder og 
måger kunne ved middagstid tage svømmetur på 
parkeringspladsen i Dragør Havn.

Dragør Nyt jan. 2022

Den store kærlighed

Gunnar Pedersen var gift i 
godt 50 år, inden hans kone, 
som han fik to børn med, 
døde 75 år gammel.

Men det er især en veninde, 
som han mødte efter konens 
død, han husker med vemod.

- Det var jordens bedste 
kammerat. Vi rejste sammen 
på ferie hvert år – for 
eksempel til Mallorca. Hun 
kunne give et ordentligt 
kram. Hun kunne være skrap, 
men hun var normalt sød, 
stille og rolig.

- Vi mødte hinanden på 
en bistro. Hun kom hver 
dag og fik en bajer med sin 
daværende kæreste. Jeg kom 
der også fast. En dag sad Lene 
og jeg ved et af langbordene 
og talte sammen. Men så kom 
hendes kæreste og sagde: 
’Jeg ved godt, at I er kærester.’

- Det skulle han aldrig have 
sagt. For der var ikke noget, 
og Lene blev vred: Værsgo, 
her er så lige dine nøgler og 
det armbånd, jeg har fået af 
din mor, sagde hun. Så var det 
forhold slut.

Gunnar Pedersen og Lene 
var nære venner - i ti år, indtil 
hun fik en knude i brystet.

 - Åh, hvad er det her, 
spurgte jeg hende. ’Det er 
bare en fedtknude,’ sagde 
hun. Men det var kræft, og 
den var opdaget alt for sent. 
Hun blev 60 år, Lene. Hende 
savner jeg meget.

Selvhjulpen

Gunnar Pedersen bor i dag i en 
beskyttet bolig og får dagligt 
besøg af en hjemmehjælper.

- Men jeg gør alt selv. 
Hjemmehjælperne laver ikke 
en skid, siger han.

Det sidste skal ikke tages 
helt bogstaveligt - for han 
tilføjer:

- Men det er min egen 
skyld - for jeg beder dem selv 
om at sætte sig ned. Jeg har 
en hjemmehjælper, der er 
skidesød og gør alt for mig 
- hun går blandt andet på 
apoteket efter fantompiller. 
Dem må jeg tage om aftenen 
for ikke at hoppe op under 
loftet af smerter.

Men sådan en pille - den 
hjælper. 

- Men ellers klarer jeg alt 
selv, også mit kateter. Hver 
morgen laver jeg to kopper 
kaffe og en franskbrødsmad 
med ost og en med chokolade. 
Jeg fodrer også fuglene og 
hælder vand i et fuglebad. 
De er så tillidsfulde, at de 
kommer helt herind, siger 
han.

Som afskedshilsen trækker 
Gunnar Pedersen armen og 
skulderen godt tilbage, inden 
han svinger næven ned i et 
fast håndtryk.

- Det var hyggeligt. Det må 
vi gentage en anden gang, 
siger han.

- Det må vi. Og næste 
gang har vi et videokamera 
med, siger fagforeningens 
udsendte, inden turen går 
tilbage til Saltværksvej.

På vejen hjem kører vi - 
formand og journalist i 3F 
Kastrup – forbi Dragørgården 
og Cafe Sylten og filosoferer 
lidt over den lyslevende 
beretning, vi lige har fået. Tak 
Gunnar!

En levemand på 103 år...
... fortsat fra side 39 

Gunnar Pedersen i sin lejlighed, nov. 2021. 
Foto: Henrik Bay-Clausen.

Gunnar i lastbil. Fra fotobogen om Gunnar.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand • 

Godt nytår ønsker  Godt nytår ønsker  
Tårnby Bladets medarbejdereTårnby Bladets medarbejdere

SSmmeeddeenn
Lokal smed tager imod alle opgaver, 

store og små. Stor erfaring med alle typer 
af metalarbejde, inde og ude, også på både.

Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

Dennis Nielsen mobil 28651923
www.smeden.one

Inserat

Smeden
I gamle dage var der en 
smed i hver en landsby. En, 
der kunne sit håndværk, 
og så lidt til. Smeden i 
landsbyen kunne sætte sko 
på hesten, lave beslag og 
nagler, endda lave våben. 
Som moderne smed i Tårnby 
kan jeg også mit håndværk, 
og så lidt til. 

Jeg kan lave et 
gelænder, der passer helt 
præcist til både trappe, 
udhæng og nedløbsrør, 
jeg laver havelåger, 
brændeovnsplader og 
tilpassede stænkplader til 
vask/komfur Jeg udformer 
specialmøbler, hvor metal 
og træ mødes, jeg udskifter 
rør, jeg laver new yorker 
vægge på specialmål. Jeg 
har stor kærlighed til både, 
og laver sø-gelændere, 
rorbeslag, røstjern eller 
andre beslag, der skal passe 
helt præcist til båden. 

Mest af alt holder jeg af 
at finde løsninger sammen 
med mine kunder, så 
resultatet bliver bedre, end 
de havde forestillet sig. Jeg 
tager mig tiden til at dvæle 
lidt ved løsningen. Det 
synes jeg, passer sig for en 
smed.

Efter 30 år som ansat har 
jeg startet mit eget firma. 
Jeg fik lyst til at prøve 
det. Jeg har haft nogle 
fantastiske kunder indtil 
videre, og jeg er glad for 
hver eneste arbejdsdag. 

Med venlig hilsen Smeden 
Dennis Nielsen

Rygterne har svirret om-
kring Olsen Banden Statue-
projektet om alle pengene 
mon er brugt på pilsnere, 
pelse og pandekager, men 
vi forsikrer jer, at det ikke er 
tilfældet
Hvis Egon Olsen har lært os 
noget som helst, er det nem-
lig, at alle forbrydere bliver 
fældet på deres forbrug. 
Derfor har vi været fornuftig 
og brugt al tiden på at holde 
kunstneren Thor Larsen i så 
kort snor som overhovedet 
muligt, og det har allerede ka-
stet resultater af sig.

Arbejdet med Egon skrider 
hastigt frem, så der går ikke 
længe, inden vi skal have 
samlet ler nok op fra gulvet til 
også at kunne komme i gang 
med formen til Benny. (Skide 
godt!)  

Køb din folkeaktie  i dag  og 
støt projektet med 500 kro-
ner - og få en flot, personlig 
aktie tilsendt, du kan hænge 
op derhjemme. www.folkeak-
tien.dk

 

Thor Larsen i atelieret  
må have taget en 

selfie for foto er også 
krediteret Thor Larsen.

Olsen Banden statueprojekt skrider frem
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LOKALBOLIG KASTRUP/TÅRNBY/DRAGØR APS Kongelundsvej 264, 2770 Kastrup
Tlf: 36 30 15 52 Mail: kastrup@lokalbolig.dk

Sundby, Dragør og nu har jeg hjemme 
i Kastrup. Der er efterhånden ikke en 
krog af Amager jeg ikke kender. 

- Thomas Kvist
Indehaver
Mob. 41 89 07 03

Født og opvokset i Dragør, 15 år i 
2300 og bor nu i Kastrup. Jeg sælger 
min hjemby.

- Kasper Terkildsen
Salg & Vurdering
Mob. 31 43 53 70

Hvis du går med salgstanker, så kontakt os gerne allerede i dag 
for en gratis salgsvurdering – Måske har vi allerede køberen!

Lyrens Alle 28


