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Blomstrende 
Travbanepark
Hjælper vi ikke også naturen 
når vi sår blomster

- Det var et, blandt mange, 
spørgsmål fra elever i 2. 
klasse, da de hjalp med at så 
vilde blomster i ny-anlagt bed 
i Travbaneparken. 

Her kan beboerne på ple-
jehjemmet Tårnbygård og 
andre, der færdes i parken 
så hele sommeren glæde sig 
over såvel blomster som in-
sekter.

Klassen vil besøge bedet 
løbende og følge væksten og 
udviklingen i ”deres bed” som 
en del af undervisningen i na-
tur og teknologi.

Læs mere - også naturvej-
ledernes svar til de interes-

serede elever - på side 20.

De nye familier som kom 
til Tårnby i 2015 fik en på 
opleveren, da foreninger 
inviterede på åbne huse

Af Terkel Spangsbo,  

Længe har invitationen lig-
get - den der skulle vise flygt-
ningefamilierne Tårnbys for-
eningsliv. 

Men de nye medborgere 
havde det første lange stykke 
tid andre prioriteter end at 
bruge deres fritid til sjov og 
ballade i en forening. Derfor 
lykkedes det først nu med en 
indsats fra Venligboerne og 
ikke mindst mere end 10 for-
eninger spredt over hele kom-
munen på en solrig maj-dag 

at vise nogle af de aktiviterer, 
som kommunen på alle leder 
er så stolte af.

Det var Foreningernes Fæl-
leskontor, som tog sig af den 
praktiske organisering.

Og et bredt udvalg af kom-
munens foreninger brugte en 
dag på at præsentere den ak-
tivitet, de hver især brænder 
for for de nye medborgere. 
Det var så forskellige tilbud 
som ro- og sejlsport, teater, 
fodbold, maling, selvforsvar, 
radiokommunikation, tennis 
og petanque. Alt sammen til-
sat godt med rød sodavand og 
økonomisk støttet af Tårnby 
kommune.

Læs mere side 8.

Kan børn sejle alene i sådan en? Ja når de bliver søspejdere i 
al fald. Foto: Venligboerne.

En dag at være stolt af

… siger den ene part. Men det er det faktisk, 
siger den anden

Af Terkel Spangsbo

Er der behov for et Naboværn eller kan mindre 
gøre det? Er det trygt at være borger i Tårnby 
eller vil netop øget patruljering og oprettelse 
af en værn give grund til at tro, at der er noget 
at være utryg over.

Det var den store diskussion, da politidirek-
tør Anne Tønnes, sekunderet af nærbetjente 
og andre politifolk, stationeret i den imposan-
te, men hermetisk lukkede station på Kamil-
levej var på lørdagsvisit i Tårnby for at mødes 
med og tale med borgere.

- Når borgere nu føler sig utrygge, så er det 
det, vi må regne med, sagde stifteren af Tårn-

by Naboværn, venstremanden Ali Qais, der var 
blandt de fremmødte.

- Mange borgere savner at have deres egen 
politistation, som de havde på Kamillevej.

Uden direkte at kritisere Ali Qais og Tårnby 
Naboværn fortalte Anne Tønnes om de tiltag, 
som politiet driver.

- Der er stadig politifolk på Kamillevej. De 
laver noget andet end tidligere, men de er 
både til at få fat på og de er her og der og alle 
vegne i kommunen, bare ikke til akutte politi-
opgaver, men på ikke mindst forebyggende og 
rådgivende opgaver. De løser en stor opgave, 
sagde politidirektøren.

Læs mere om politiets indsats  
i Tårnby på side 4 og 5

Det føles ikke trygt….

De blå blink var slukkede, 
da  nærpolitiet med 

politidirektøren i spidsen var 
på  oplysningskampagne og 

charmetur i Tårnby.
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Foto: Tårnby Komunes hjemmeside

Tilforordnede søges til Folketingsvalget
Tårnby Kommune søger tilforordnede i forbindelse med 
Folketingsvalget onsdag 5. juni. De tilforordnede udleverer 
stemmesedler, sikrer at stemmerne kommer i valgurnerne og 
hjælper til med at tælle stemmerne op, når valget er slut.

Valgdagen er en ganske særlig dag og der plejer at være en 
rigtig fin stemning på valgstederne.

Der serveres morgenmad, frokost og aftensmad og man får 
en diæt på 1.400 kroner, hvis man hjælper til fra kl. 7.15 og 
til stemmerne er talt op cirka kl. 22. Diæten er B-indkomst.

De tilforordnede skal have bopæl i Tårnby Kommune, være 
fyldt 18 år og have valgret til Folketinget.

Interesserede skal senest 29. maj rette henvendelse til 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat på telefon 3247 1204.

Ingen blå flag-strande på Amager
Vil man på badetur på en strand, der garanterer at stranden 
arbejder for at sikre vores fælles natur og miljø, skal man til 
Hundige, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby strand.

Ingen strande på Amager eller Københavnshavn har opnået 
eller ønsket at opnå Blå Flag denne sæson.

Blå Flag er en miljømærkningsordning, hvor gæster og lo-
kale folk inddrages ved afholdelse af Natur- og miljøformid-
lingsaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De 
informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, 
når man gæster en Blå Flag strand. 

Læs mere på www.friluftsraadet.dk

Greta Thunberg taler i København
25. maj kommer Greta Thunberg til København, hvor hun vil 
være hovedtaleren på Folkets Klimamarch. Demonstrationen 
holdes i flere danske byer, men i København vil den svenske 
klimaaktivist stå i centrum og holde tale på Christiansborg 
Slotsplads.

- Vi kender jo hendes taler fra nettet, men det at se hende 
selv giver noget, man aldrig kan få fra YouTube, siger Christian 
Jensen, Politikens chefredaktør, i Politiken til News Øresund.

Dagture over Øresund 25 % dyrere hvis ...
Den nuværende borgerlige danske regering indgik i 2017 en 
aftale med Dansk Folkeparti om at indføre ”periodebaserede 
vejafgifter i Danmark for person- og varebiler” fra 2020. Der-
efter har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udarbej-
det en ny lov, der giver statsselskabet Sund & Bælt Holding 
(som ejer halvdelen af aktierne i Øresundsbro Konsortiet) 
mulighed for at starte forberedelser til at kunne tage de nye 
vejafgifter op.

I et brev til transportminister Ole Birk Olesen skriver Øre-
sundsbro Konsortiets bestyrelsesformand Peter Frederiksen 
og næstformand Bo Lundgren, at den udformning som vejaf-
gifterne forventes at få, vil betyde, at den totale pris for ikke-
danske bilkunder, som kører enkelte ture frem og tilbage over 
Øresundsbron, vil stige med mellem 25 og 40 procent, når 
den nye vejafgift medregnes. Det højere procenttal gælder 
for de bilister, der vender tilbage over broen inden for seks 
timer.

Fire kolde fra kassen
HVAD ER LIVET

Et pust i sivet

Hvad er døden

Et gok i nøden

DET VAR FILOSOFI PÅ HØJESTE PLAN i min 
barndom. Verset blev brugt i tide og utide og 
uden større refleksioner om det fantastiske 
sammentræf, at netop jeg blev jeg og du blev 
dig.

SÅDAN VAR DET BARE, som fysisk fænomen 
husker jeg ingen som undrede sig over vores 
tilstedeværelse sådan åndelig talt. Vi og an-
dre mennesker var her jo, hvorfor bruge tid på 
at tænke over det, når der var mange prakti-
ske sager at tage stilling til.

HVOR KOM DEN NÆSTE 10- eller 25-øre fra. 
Det var taksten, når Peddersen på første skul-
le have hentet fire grønne. Det var Peddersen 
selv, som satte taksten, der kunne svinge fra 
gang til gang. Han havde hårdt morgen- og 
formiddagsarbejde som gulvsliber og når han 
kom hjem, skulle såvel hans longjohn og sli-
bemaskinen ned ad køkkentrappen og ind i 
hans kælderrum og renses.

DET SKULLE HAN OGSÅ SELV bare oppe på 
første og derefter skulle der skylles. Dagens 
udvalgte blev kaldt op til ham, fik et net med 
de tomme flasker fra i går, lidt mønt og skulle 
så hen til købmanden for en ombytter eller 
refill på nye flasker, som det kunne hedde i 
dag. Tilbage med rationen og så spændt ven-
te på, om det blev 10-øren eller formuen på 
25 øre, der faldt af i dag.

AFHANG HØJDEN PÅ LYKKEN af eventuelle 
byttepenge? Jeg har søgt på nettet og fået 
oplyst, at man i 1950 skulle betale 61 øre for 
en pilsner, eller cirka 11,76 kroner omreg-
net til i dag (2012). Der er mange populære 
ølmærker på markedet i dag til forskellige 
priser: En Odense Pilsner fra Albani koster 
omtrent otte kroner flasken, mens Tuborg og 
Carlsberg typisk forlanger en krone mere.

VED SAMME LEJLIGHED dukker efterfølgende 
oplysning op.

I 1954 KOSTEDE DET 30 ØRE at sende et brev, 
og hvis man regner det om til nutidens pri-
ser, lander man på 4,47 kroner. Post Danmark 
kræver i dag ti kroner for at levere et helt al-
mindeligt brev. Nu er prisen sådan set ligegyl-
digt – varen ses sjældent på hylderne.

UANSET 10 ELLER 25. Det var en formue, som 
straks blev omsat til salmiakstænger (10 øre) 
eventuelt til Pinocchio kugler, som kunne fås 
enkeltvis for 1 øre hos samme købmand el-
ler til et halvt franskbrød i ismejeriet. Isme-
jerimanden var dog så nærig, at når et helt 
franskbrød kostede 50 øre, så tog han 30 for 
et halvt.

AF ØL KUNNE MAN VÆLGE mellem Hof eller 
Grøn Tuborg, dem med håndtag kom ikke i 

omløb i det arbejderkvarter, hvor jeg voksede 
op og man blev ikke forvirret over, hvilket 
franskbrød man skulle købe, der var også kun 
to slags – med eller uden birkes. Dem med 
birkes var bandlyst på grund af min fars gebis.

ANDRE EKSISTENTIELLE PROBLEMER kunne 
være, om gårdmanden eller værre hans kone 
med følge af andre i vinduerne hængende 
madammer fik øje på os børn, når vi bevæge-
de os ind på karreens græsplæne for at hente 
en bold. Så hjalp ingen kære mor, for hun ville 
ikke lægge sig ud med sladrekællingerne. 
De slog ikke, hverken gårdmand eller kællin-
gerne, så skulle de jo have forladt de brede 
vindueskarme, men skete det for tit for det 
samme barn – måske selve ejeren af bolden 
– blev man stemplet som en Astrid Lindgren 
figur fra Katholt. 

GENNEM ÅRENE lå det i baghovedet, at når 
denne krig, denne konflikt var overstået, så 
blev verden et bedre sted at være og skulle 
der alligevel blive uro i Fjernøsten, så var 
den netop, som navnet siger, fjern. Materi-
elt, som er en langt nemmere målestok end 
psykisk velvære, gik det fantastisk. Vi havde 
ikke fjernsyn i min barndom, det skulle opfin-
des først og dog dukkede apparatet først op, 
da min far midt i 60’erne sad meget hjemme 
med sin kræftsygdom. Bil fik vi aldrig – det fik 
jeg allerede som 19-årig og tv købte jeg for 
en diæt som tilforordnet vælger. Det kostede 
mig posten, en partisoldat forlangte, at min 
diæt skulle gå i partikassen.

MEN DER BURDE VÆRE BASIS for en fredeli-
gere, en mere samdrægtig tilværelse, men er 
det fordi man ved mere i dag, bliver mere op-
lyst om kontroverser nær og fjern, at det hele 
virker sådan. Er løsningen, at man trækker sig 
tilbage til sin 37 tommer nærhorisont og hol-
der sig til Ib Henrik Cavling programmer?

MÅSKE LIGGER TILFREDSHEDEN i at dyrke et 
bed med kruspersille helt for sig selv. Det vil 
jeg overveje, mens blomstrende træer endnu 
engang symbolsk viser, hvor smuk og farverig 
tilværelsen kunne være.

LAD OS GÅ UD OG KIGGE PÅ DEM og medtage 
fire grønne for egen regning.

ALLE NAVNE brugt i denne beretning dækker 
over personer, som engang har levet, men det 
er ikke deres rigtige navne, ligesom andre 
hændelser, der vil kunne afsløre personerne, 
kan være skiftet ud med tilsvarende.

SOM JEG ALTID SAGDE i mine lørdagsudsen-
delser i radiodagene på Radio Amager, er 
enhver sammenligning med nulevende per-
soner … rigtig tarvelig.

God sommer ønsker den gamle 
redacteur, Terkel Spangsbo.

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

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

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

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

OPLAG: 23.500.  
16.500 husstandsomdeles, re-
sten distribueres via butikscen-
tre, biblioteker, Rådhuset, Udstil-
lingscenter Plyssen, oa.

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: FK Distribution
Udebliver Tårnby Bladet kontakt 
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tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.30-
16, fre 8.30-15.30 eller email 
diskvalitetost@fk.dk hurtigst 
muligt efter udeblivelse af blad. 

Husk at opgive nøjagtig adresse 
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DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 24. maj.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er Juli/aug. udkommer 
fredag 28. juni, deadline mandag 
24. juni. Annonce-deadline fre-
dag 21. juni - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
August* udkommer fredag 9. 

aug.*, deadline mandag 5. aug. 
Annonce-deadline fredag 2. aug.
September udkommer fredag 
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aug. Annonce-deadline fredag 
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* Ændringer i forhold til det 
normale

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Sundhedsforvaltningen og modta-
gere af hjemmehjælp og sundheds-
pleje må vente på næste udbud, før 
dobbeltbetjeningen kan ændres

Af Terkel Spangsbo  
Tegning: Benny Bang Jensen

Tårnby Bladet beskrev i april-udgaven, 
hvordan modtagere af hjemmehjælp 
og sundhedspleje i Tårnby oplevede 
at hjemmehjælperen, som hjalp en 
klient med at komme ud af sengen 
umiddelbart, blev mødt af en sund-
hedsassistent, som gav støttestrøm-
per på.

En dobbeltydelse som tidligere blev 
leveret af en og samme person.

Situationen er opstået efter Tårnby 
havde genåbnet for muligheden at 
personer, som er visiteret til oven-
nævnte ydelser, har kunnet vælge en 
anden leverandør end den offentlige 
kommunale tjeneste.

I udbudsmaterialet var der alene 
beskrevet, at kommunen søgte privat 
firma til hjemmehjælper-delen. Sund-
hedsydelser var ikke medtaget og der-
for kommer sundhedsassistenten lige 
efter hjemmehjælperen er gået (eller 
samtidig).

- Bortset fra renderiet morgen og 
aften, må det da også være en dyrere 
ordning for kommunen, siger en kli-
ent, som Tårnby Bladet har talt med.

Hvem har ansvaret?

Forvaltningschef Kim Madsen, Ar-
bejdsmarkeds- og sundhedsforvalt-
ningen har sagt til Tårnby Bladet, at 
han godt kan se, at det er gak, men 
også en kompliceret sag.

Men det kan man ikke gøre noget 
ved, uagtet at den private aktør Hjem-
mehjælpen A/S har kvalificeret per-

sonalet og har samlet hjemmehjælp 
og sundhedsopgaver hos een person 
i andre kommuner, hvor de er såkaldt 
”anden aktør”.

Efter Tårnby Bladets artikel har den 
private leverandør af hjemmehjælp 
tilbudt også at kunne levere ydelser 
under sundhedsloven som eksempel-
vis medicingivning og på-/aftagning 
af støttestrømper.

Forvaltningen har undersøgt mulig-
hederne for at lade HjemmeHjælpen 
A/S udføre enkelte sundhedslovsydel-
ser.

I et notat til Sundhedsudvalget skri-
ver forvaltningen, at i langt de fleste 
tilfælde vil opgaven blive udført kor-
rekt af en medhjælper efter anvisning 
fra en sygeplejerske, men problemet 
opstår, hvis der sker noget utilsigtet. 
Det er som udgangspunkt sygeplejer-
sken i Tårnby Kommune, der har an-
svaret for, at opgaven er udført korrekt 
og hæfter i tilfælde af svigt.

I det tilfælde, at opgaven udføres af 
HjemmeHjælpen A/S, skal ansvarsfor-
delingen og retningslinjer for utilsig-
tede hændelser nøje beskrives.

Det kræver nyt udbud

I et svar til Hjemmehjælpen A/S lyder 
det, at Tårnby Kommune vurderer, at 
det ikke er juridisk muligt at lave et 
tillæg til kontrakten og dermed ud-
vide opgaveområdet. Alternativt kan 
man lave et separat udbud, men det 
vil på nuværende tidspunkt ikke sikre 
en samlet opgaveløsning hos den en-
kelte borger, tværtimod rummer det 
en risiko for endnu en leverandør på 
området. Vi har derfor besluttet ikke 
at gå i et nyt udbud.

Samtidig gøres det klart, at udbuds-
materialet efter kommunens opfattel-
se har været meget klart, men proble-
matikken og erfaringerne med sund-

hedslovsydelser vil indgå i evaluerin-
gen af udbud, kontrakt og forløb inden 
næste udbudsrunde (- om cirka tre år, 
fortæller udvalgsformand Ei-
ner Lyduch).

Forvaltningen vil bi-
drage til, inden for 
givne rammer, at 
samar-
b e j -
d e t 
om-
kr ing 
borge-
r e , 

som modtager ydelser fra flere leve-
randører, opleves som smidigt, og der-
med fortsat bidrage til det gode sam-
arbejde med HjemmeHjælpen A/S. 

Tårnby Bladet har tidligere forsøgt 
at få tal på antal klienter med dobbelt-
besøg, hvilket vi ikke har fået oplyst.

Einer Lyduch fortæller dog, at det er 

s e k s 
procent af hjemmehjælpsmodtager-
ne, som har valgt Hjemmehjælpen A/S 
som leverandør i stedet for den kom-
munale hjemmehjælp.

- Hold til højre på 
trappen. Vi ses de 
næste tre år

Hvad er 
Sundhedslovsydelser?
Gennem de senere år, har der væ-
ret en udvikling på pleje- og om-
sorgsområdet, der har medført, at 
grænsen mellem sundhedslovs- 
og servicelovsydelser er blevet 
mere udvisket. I praksis bliver en 
del sundhedslovsydelser udført 
af hjælpere efter delegation og 
handlingsanvisning fra en syge-
plejerske. Det er opgaver som ek-
sempelvis:
• Medicingivning
• På- og aftagning af støttestrøm-
per
• Skift af stomi- og kateterposer
• Øjendrypning i forbindelse med 
grøn og grå stær eller øjenbetæn-
delse
• Indsmøring med lægeordineret 
creme eller salve

Forskel på pligt og mulighed
Alle borgere i eget hjem har ret til at vælge frit, når det drejer sig om kom-
munale serviceydelser på ældreområdet jf. § 83 i serviceloven. Frit valg 
på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at indgå aftaler med 
privat leverandør af ydelser under serviceloven som madservice, personlig 
og praktisk hjælp, således at den enkelte borger har mulighed for at vælge 
mindst én anden leverandør ud over den kommunale hjemmehjælp.

På sundhedslovs området kan kommunerne vælge at indgå aftaler, men er 
ikke på samme måde lovgivningsmæssigt forpligtet.

I Tårnby Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet at lave et udbud 
på servicelovsydelser alene. Et udbud, der blev vundet af HjemmeHjælpen 
A/S. 

Tre år mere med dobbelt betjening
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Kære Mette
Hvis du bliver 

 statsminister, har vi 
 forventninger om

FLERE BILLIGE 
LEJEBOLIGER

Bestil en betjent
Din Betjent styrker trygheden
Din Betjent er lokale politibetjente, der skal bringe borgere 
og politi tættere på hinanden og styrke trygheden lokalt. Din 
Betjent vil være i tæt dialog og samarbejde med borgere og 
lokale aktører i deres lokalområde. Du kan spørge Din Betjent 
til råds eller give oplysninger, som har med tryghed og sik-
kerhed at gøre.

Bestil en færdselskontrol
Hvis du oplever, at der køres for hurtigt på en strækning eller 
vurderer behov for en knallertkontrol, kan du anmode politiet 
om at gennemføre en færdselskontrol på stedet.
Bestil en tilstedeværelse ved et større arrangement
Hvis du er arrangør af et større arrangement eller begiven-
hed, kan du anmode politiet om at komme og være til stede.

Du kan anmode politiet om at holde et foredrag, eksempel-
vis om kriminalitet i jeres lokalområde, hvordan I bedst sikrer 
jer mod indbrud, it-kriminalitet, tricktyveri osv.

Altsammen på hjemmesiden politi.dk.

For de fleste borgere er 
politiet politiet, men sådan 
er det ikke helt

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Pedersen,  

 Amager Fotoklub

Hvis du slår op på politi.dk/
bestil en betjent er ord num-
mer 2 ”Selvbetjening”. Det 
bringer mindelser frem om 
tiden, hvor ungdommen pro-
klamerede ”Hjælp politiet! 
Tæv dig selv!”

Den tid er forbi og der er 
kort vej fra knappen selvbe-
tjening, til man kan få fat på 
en levende og interesseret 
politimand. Tårnby har sine 

egne to nærbetjente, der 
begge har arbejdsplads på 
Kamillevej, de er bare sjæl-
dent hjemme, deres opgaver 
ligger ude blandt borgerne.

Den store folkelige diskus-
sion siden Station Amager 
lukkede i 2016 har været om 
fravær af tryghed, uanset om 
statistikker viser et markant 
og stadig faldende tal for alle 
kriminalitetsformer undtagen 
for vold.

- Det er også et emne, vi 
hører om, når vi har kontakt 
med borgere, men tryghed er 
et svært emne, siger politias-

sistent Mikkel Kristensen, en 
af Tårnbys to såkaldte nærbe-
tjente, en ny titel på lokalpo-
litiet.

- Nogen opfatter synet af 
en patruljevogn fem gange 
på en dag som tegn på, at 

noget utrygt er under opsej-
ling, mens andre synes, det er 
dejligt og tryghedskabende – 
derfor kommer vi også rundt i 
civil, både hvad angår os selv 
og vores køretøjer.

- Som nærbetjent er du me-
get engageret i nærmiljøet, 
for mig eksempelvis Tårnby, 
der også bor og har familie i 
kommunen.

Sommeren kalder på særli-

Nærpolitiet, beredskabet, Din 
betjent, færdselspolitiet, SSP

Tårnby nyder godt af, 
at der har været en stor 
politistation. Mange af 
kollegerne og jeg selv 
har arbejdet på Station 
Amager  tidligere, bor her og 
kender kommunen. Det er 
en luksus, som ikke mange 
nærpolitistationer har, siger 
Mikkel Kristensen.

- Vi kommer og er til stede, 
hvor borgere forventer vi er, 
siger politiassistent, Mikkel 
Kristensen.
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Avène B-Protect Sun Cream 

Ta’ 3 betal for 2, det billigste produkt er gratis!
Tilbuddet gælder hele Apotekets Solserie, som består af 
Astma-Allergideklarerede og Svanemærkede solprodukter 
uden parfume og parabener til hele familien – fra faktor 15 
til faktor 50+.

Avène B-Protect Sun Cream SPF50+ er en ansigts 
solcreme, der giver meget høj solbeskyttelse til 
sensitiv hud i ansigtet og på halsen.
Solcremen er velegnet til hud med parfumeallergi 
og til lys hud, der let bliver solskoldet.
Den letfarvede creme frigiver mikroindkapslede 
pigmenter, der giver huden en varm, strålende 
glød samt et mere klart og jævnt udseende. 
Solcremen tilpasser sig hudens farve. 

Pris før: 99,50.-
NU: 79,60.-

Duolac Rejse+ 2 i 1 med Prolac-T™ er et kosttilskud med et 
dagligt tilskud af mælkesyrebakterier. 
Duolac Rejse+ 2 i 1 med Prolac-T indeholder 2,3 mia. mælkesy-
rebakterier pr. tablet fordelt på 5 forskellige mælkesyrebakterie-
stammer. 
Tyggetabletterne har ananassmag.

30 stk.
Pris før: 89,95.-

NU: 71,95.-

Duolac Rejse+ 2 

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbuddene gælder fra. 27. maj til 22. juni 2019

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

Tjek din hørelse
Kom ned på dit lokale apotek og få tjekket din hørelse. 
Høremanden vil være på:
Kastrup Apotek tirsdag d.11.6 kl. 9.00- 15.00.
Dragør Apotek fredag d.12.7.kl. 9.00 - 15.00

Apotekets Solbeskyttelse

Nærpolitiet findes på Amager/
Tårnby og bor på Kamillevej

Af Terkel Spangsbo

Der var både kaffe og citronhalvmåne 
og nærhed, da en stor del af de lo-
kale betjente stillede op ved Meny på 
Tårnbyvej og ved Essex Park/Knarre-
borgvej til en uformel snak med ”din 
lokale betjent” om, hvad der optager 
borgerne i lokalmiljøet. Også politi-
direktør Anne Tønnes og borgmester 
Allan S. Andersen lagde vejen forbi 
pavillonen til løs snak og debat.

Fra en politimæssig betjening af 
Tårnby med en fuld styrke med pa-
truljerende og kriminalpoliti og åben 
ekspedition til nu 14 betejente på den 
store stationsbygning på Kamillevej 
med låste døre er der et stykke vej, 
men politidirektøren afviste, at der 
ikke var politi med godt kendskab til 
lokalområdet.

- Politiets opgaver er fordelt på en 
anden måde end før. Vi har nærbe-
tjente og vi har Din Betjent og en spe-
cial-afdeling til at bekæmpe indbrud, 
sagde direktøren blandt andet.

En tidlig lørdag formiddag i maj kunne borgerne møde politidirektør Anne 
Tønnes, initiativtageren til Naboværn, Ali Qais og borgmester Allan S. 
Andersen til en snak om generel tryghed. Foto: Kurt Pedersen.

Der er stadig betjente på Amager

112, 114 eller noget helt andet
Her finder du den rigtig afdeling

Hvis du skal anmelde et indbrud, færdselsuheld e.l., skal du ringe 114. Har du 
brug for, at politiet rykker akut ud, skal du ringe 112.

Hvorimod oplysninger om ødelagte vejskilte, manglende færdselstavler, 
defekt asfalt mv. skal til Tårnby Kommune, der er vejmyndighed 3257 1111 
eller til Vejdirektoratet.

ge opgaver af forebyggende karakter.
- Så samles unge blandt andet ved 

søbadeanstalten Sneglen om aftenen 
og natten. Det holder vi et ekstra øje 
med, vi kigger der ned og får en snak 
med de unge, forklarer Mikkel Kristen-
sen.

- Vi fortæller de unge, at dårlig ad-
færd har konsekvenser. Metrobillet-
ten, der ikke betales, rudeknusning 
og at man ikke behøver være den, der 
kaster stenen, man kan blive straffet 
for medvirken ved adfærd.

- Jeg har været rundt på nogle af 
skolerne i Tårnby og tale med udsko-
lingen med et foredrag vi kalder ”Straf 

og konsekvens”. Det kalder vi et road-
show.

- Vi kommer også, hvis nogen op-
lever gruppedannelser ved bord/
bænkeområder og oplever hærværk i 
grundejerfreninger.

Følelser svært målbare

Det samme med arbejdet som nærbe-
tjent. Tryghedsskabende er det store 
dyr i åbenbaringen, men nærbetjente 
arbejder udfra devisen, at jo mere 
borgerne ved om de faktiske forhold, 
jo tryggere vil de føle sig.

- Vi tager os ikke af akutte proble-
mer, men drages ind i eksempelvis 
den særlige politienhed, der efter-
forsker indbrud. Er der videoovervåg-
ning, genkender vi måske personerne 
på optagelserne.

- Man kan maile til os med alt, hvad 
man vil. Har emnet noget med nær-
politiet at gøre, kommer de på vores 
bord. Vi kommer gerne på besøg i for-
samlinger. Bare kontakt os, vi skal nok 
svare hurtigt.

Mikkel Kristensen har et tæt 
samarbejde med SSP-Tårnby, et 
samarbejde han kalder fantastisk.
- Vi mødes som regel hver mandag 
- det er helt unikt. Med de jævnlige 
møder så ofte fanges mange ting 
op. Vi deler så at sige hinandens 
bekymringer.
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 18.6.2019, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2019
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2019 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 27.8., 24.9., 
29.10., 26.11. og den 17.12.2019 
Der tages forbehold for ændringer.

Skal du have PAS til årets udlandsrejse?
Skal du have nyt pas i år, kan du bestille tid til dig selv og hele fa-
milien på kommunens hjemmeside. Samtidig kan du forberede og 
betale din ansøgning hjemmefra. Det gør behandlingen af din og 
familiens ansøgning mere effektiv og gør, at du får en hurtigere eks-
pedition. 
Ansøgeren (også børn) SKAL altid møde personligt og SKAL med-
bringe følgende:
• Det sidst udstedte pas.
• Original dåbs- eller navneattest samt sundhedskort hvis det er før-
ste gang du skal have pas eller hvis du har mistet dit pas.
• Navne- eller vielsesattest hvis du har ændret navn eller er blevet 
gift.
• Børn under 5 år skal ALTID medbringe foto.
• Dokumentation på dansk statsborgerskab, hvis du ikke har et 
dansk CPR-nummer. Dokumentationen skal du have fra dit bopæls-
land – max. 3 mdr. gammel.
Særlige forhold for børn under 18 år
Børn under 18 år skal have underskrift fra den eller de der har 
forældremyndigheden. Hvis du benytter løsningen på kommunens 
hjemmeside, kan begge forældremyndighedsindehavere skrive un-
der hjemmefra. Det foregår ved brug af NemID. Alternativt kan du 
udfylde en papiransøgning, som begge forældremyndighedsindeha-
vere skal underskrive. Ansøgningen skal du medbringe ved bestilling 
af passet.
Pasansøgning til børn kan hentes på taarnby.dk eller politi.dk. 
Foto
Det er ikke nødvendigt at medbringe pasfoto af personer over 5 år. 
Foto kan tages i forbindelse med ekspeditionen og koster kr. 135,-. 
Det er fortsat muligt at medbringe eget foto, det skal dog opfylde de 
gældende krav, som kan ses på kommunens hjemmeside.
Af tekniske årsager er det kun muligt at tage foto af stående borgere 
(over 120 cm) og børn skal være fyldt 5 år. 

Sundhedscenter Tårnby informerer
Ernæringsvejledning i eget hjem
SundhedsCenter Tårnby har et tilbud til dig, som er over 65 år og har 
haft et uplanlagt vægttab. Via satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen 
har SundhedsCenter Tårnby i perioden 2018-2020 mulighed for at 
tilbyde vejledningsforløb om ernæring i eget hjem.
Vejledningen foregår ved, at du får besøg af en ernæringskonsulent. 
Sammen lægger I en plan, der skal hjælpe dig til at stoppe dit vægt-
tab eller tage på i vægt. Ernæringskonsulenten tager udgangspunkt i 
dine ønsker og behov, så du får en plan, der passer til dig. Du vil blive 
vejet ved hvert besøg.
Har du en pårørende eller en ven, som er en god støtte, når det 
gælder madlavning og indkøb, er de meget velkomne til at deltage i 
samtalen. 
Er du interesseret i forløbet, eller har du spørgsmål, kan du kontakte 
ernæringskonsulenten på tlf.: 2491 4268. 

(Billedet hører til teksten: Ernæringsvejledning i eget hjem)

Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til bor-
gere med en demens sydom.
Ved demenskoordinator og forebyggelseskonsulenterne.
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 ven-
ner. Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er 
muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske 
med demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår på følgende dage i SundhedsCenter Tårnby, Kamil-
levej 4, 1. th., Kastrup:
Juni
Tirsdag d. 25. juni fra 16.00-17.30
Torsdag d. 27. juni fra 10.00-11.30

I juli måned mødes vi ikke på grund af ferie.

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 
institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 
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Fortsat fra forrige side ...

August
Tirsdag 27. august fra 16.00-17.30
Torsdag 29. august fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi by-
der på kaffe, the og vand. 

CYKLING UDEN ALDER
Har du friske ben, elsker du at cykle og er du klar til at snuppe en for-
årstur med nogle skønne ældre mennesker, så kan du blive en del af 
kommunens cykelpiloter. Tårnby kommune har syv lækre rickshaws 
fordelt på kommunens plejehjem, daghjemmet og boligorganisatio-
nen Tårnbyhuse til formålet, og du kan læse mere om initiativet og 
tilmelde dig som pilot på www.cyklingudenalder.dk 
Det kan også være, du kender en, der trænger til en cykeltur - så kan 
du skrive til kommunens frivillighedskoordinator på sc.sf@taarnby.
dk eller ringe til tlf. 3076 0525. Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan 
også læse om Cykling uden Alder på facebook.com/cyklinguden-
alder 

FOREDRAG: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din part-
ner et graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten
• Forventninger til fødslen
• Amning
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen
• Forventninger til hinanden i forældrerollen / parforholdet
• Reaktioner fra søskende
• Mødregrupper
• Sundhedsplejerskens tilbud
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget bliver afholdt mandag 3. juni 2019 kl. 15.00-16.30 i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., Kastrup
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os 
på tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km 
eller 4 km. 2 km ruten er i moderat tempo, og 4 km-ruten foregår i 
rask tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen,  
Tårnby Lokalforening. 
Mødested: P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

MEN’S HEALTH WEEK
Igen i år støtter Tårnby Kommune op om Men’s Health Week. Som 
sædvanligt er det uge 24 dvs. fra 11.-14. juni, der er omdrejnings-
punkt for ugen.
Vi samarbejder bl.a. med Mænds Mødesteder, og da årets tema er 
”Fællesskaber i naturen” vil der være mange spændende aktiviteter 
rundt omkring i kommunens udeliv. Hold øje med programmet på 
www.taarnby.dk/sundhedscenter eller på Facebook på Mænds 
Mødesteder eller SundhedsCenter Tårnby.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 • 2770 Kastrup • 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 indtil 
august 2019)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i 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 - fredag kl. 10.00 - 16.30 

Mandag 3. juni kl. kl. 10.30
Salg af skovtursbilletter til bakken.
Fredag 7. juni kl. 13.10 - 15.30
Bankospil i caféen.
Fredag 14. juni kl. 12.00 - 15.30
Sommerfest hvor temaet er blomster og Jan Winther kommer 
og underholder. (se husopslag)
Mandag 17. juni kl. 13.30
Infomøde omkring Polensturen og sidste betaling af turen.
Fredag 21. juni kl. 12.30 - 15.00 
Seniorshop kommer og holder udsalg.
Torsdag 27. juni kl. 10.00 
Skovtur til bakken.
Fredag 28. juni kl. 13.30 - 15.00
Caféeftermiddag med hygge og afslutning hvor vi ønsker 
hinanden en ferie. Solgården giver en lille en til ganen.

Ferielukning i hele juli måned. Vi starter op igen torsdag 1. august. 
God ferie til alle.

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune, er velkom-
men i Bordinghus. 
Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset og kunne du tænke dig 
at høre nærmere, så kig indenfor til åbent hus.
Åbningstider:
Mandag lukket 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus 
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Der er mulighed for køb af kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Lørdag 15. juni kl. 13.30 – 15.00 Underholdning med 
Telekoret 
Igen får vi besøg af dette dejlige kor, som underholder og 
spiller op til fællessang. I pausen servers der kaffe og kage. 
Billetsalg foregår i Bordinghus senest 11. juni. Pris kr. 40,00. 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side ...
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TÅRNBY KOMMUNE

Onsdag 19. juni kl. 12.30 Frokosttur med Pia 
Denne gang mødes vi i Petersens familiehave på 
Frederiksberg. Af hensyn til bordbestilling bedes du tilmelde 
dig i Bordinghus senest 14. juni. Mad og drikke er på egen 
regning. 
Fredag 28. juni kl. 13.00 Fællesfrokost 
Medbring din egen madpakke/ godt humør og nyd den i 
selskab med andre. Vi sørger for mulighed for køb af øl, 
vand, vin, kaffe og kage.
Bordinghus holder lukket onsdag 5. juni 
(grundlovsdag) samt 9.-10. juni (pinsen).

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Alle pensionister i Tårnby er velkomne i Pilehaven. Deltag i vores faste 
aktiviteter f.eks. folkedans, frimærker, fiskeklub, petanque, siddedans, 
gymnastik, korsang, knipling, seniordans, 3-d kort fremstilling, edb, 
krop og hjernemotion, litteratur, og gåture - eller kom til nogle af vores 
særlige arrangementer:

Onsdag 5. juni
Grundlovsdag/valgdag – lukket.
Fredag 7. juni 13.00 – 14.30
Gymnastik for krop og hjerne, kaffe og brød.
Onsdag 12. juni kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost – Ostebord. 25 kr. Tilmelding senest dagen før. 
Torsdag 13. juni kl. 12.30 – 15.30
Skovtur i Kongelunden. 
Torsdag 13. juni kl. 12.30 – 16.30
Cykeltur i Nordhavnen. Medbring madpakke og penge til 
kaffe.
Fredag 14. juni kl. 18.00 – 20.00
Grill i haven. 30 kr. Tilmelding i Pilehaven senest dagen før.

Mandag 17. juni kl. 10.00 – 14.00
Udflugt til Haveforeningen Vennelyst. Tilmelding i Pilehaven.
Onsdag 19. juni kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost – Jordskokkesuppe og lækkert brød. 25 kr. 
Tilmelding senest dagen før.
Onsdag 19. juni kl. 14.00 – 15.00
Opticon høreapparater fortæller og tester din hørelse. Gratis
Torsdag 20. juni kl. 13.00 – 15.00
Vi får besøg fra Rapistan – unge historiefortællere med 
flygtningebaggrund. Vin, øl eller vand og sandwichs. 25 kr. 
Tilmelding senest dagen før.
Lørdag 22. juni kl. 13.30 – 16.30
Skt. Hans fest. Sommermad, dessert, musik og hygge. Billet 
á 100 kr. i Pilehaven
Onsdag 26. juni kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost – vi tømmer køleskabet. Gratis. Tilmelding 
senest dagen før.
Onsdag 26. juni kl. 17.45 – 21.00
Gadeteateret Dansk Rakkerpak – ”Lus i skindpelsen”. Bus til 
frue Plads ellers gratis.
Torsdag 27. juni kl. 12.30 – 15.00
Cykeltur til Kongelundsfortet. 
Fredag 28. juni kl. 13.00 – 14.30
Gratis ferie kaffe og hygge i haven (eller inde hvis vejret er 
skidt). 

PLYSSEN • UDSTILLING • APRIL
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, 
samlere samt frivillige medarbejdere.
Plyssen holder sommerlukket fra 26. maj til 31. august.

Fortsat fra forrige side ...

Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...

Tårnbys nye familier fik en 
på opleveren, da foreninger 
inviterede på åbne huse

Af Terkel Spangsbo,  
Foto: Venligboerne

Der har længe ligget en invi-
tation til de flygtningefami-

lier, som i 2015 og årene efter 
blev boligplaceret i Tårnby.

Når det tog så lang tid skyl-
des det, at de nye medborge-
re havde andre prioriteter end 
at bruge deres fritid til sjov og 
ballade i en forening, men 
med tilskud fra Tårnby Kom-

mune, en indsats fra Venlig-
boerne og ikke mindst mere 
end 10 foreninger spredt over 
hele kommunen lykkedes 
det en solrig maj-dag at vise 
nogle af de aktiviterer, som 
kommunen på alle leder er så 
stolte af.

Det var Foreningernes Fæl-
leskontor, som tog sig af den 
praktiske organisering.

- Idéen var fra starten, at vi 
ville vise det bredest mulige 
billede af foreningslivet, for-
tæller fælleskontorets sekre-
tær Michael Pedersen, men 
det kunne kun blive et lille 
udpluk og der skulle vælges 
og sorteres.

- Nu er foreningerne ak-
tive - ikke mindst når vinteren  
lægges bag os og vejret inspi-
rerer til udeliv. Derfor var der 
en del foreninger som gerne 
ville, men ikke kunne tage 
imod, den dag vi havde valgt.

- Vi mødte ingen negative 
afslag, hvilket viser noget om 

styrken og viljen i foreninger 
til at stille op til andet end 
kampe og aktiviteter for de-
res egne medlemmer, siger 
Michael Pedersen.

Kostumer, bolde  
og frigørelsesgreb

Det så lidt tyndt ud, da der var 
10 minutter til starttid ved 
Tårnby Teater og Fælleskon-
toret på Tårnby Skole, men de 
første familier var kommet og 
var budt op i Tårnby Teaters 
kostume lager og andre duk-
kede derefter op.

Venligboernes danske 
medlemmer har i mange til-
fælde hver deres familie at 
være mentor for. De havde 
organiseret transport og hen-
tede familierne hjemme.

Efter en gang formiddags-
kaffe med dansk wienerbrød 
og røde sodavand gik rund-
turen på besøg hos Tårnby 
Malerne og Radioamatørerne 

Mical Ambæk fra AB Tårnby 
samlede alle børnene til 
en rigtig holdopstilling og 
kvitterede med en ægte 
vimpel, der blev dagens 
klenodie.

Et godt møde på en god dag
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MARTIN HENRIKSEN

Café FunkIS
Alléen 56A, 2770 Kastrup

Tlf. 26 80 81 85
Email: funkisaps@gmail.com

Foråret er over os og  
sommeren er lige  
om hjørnet.

Og med en ny sæson føjer 
vi altid lidt nyt til  
menukortet - så kom ned 
og smag de nye lækkerier. 

Nyd solen og hinandens 
selskab over en kop kaffe, 
en frokost, en drink eller en 
god gang is fra Hansens Is.

Følg med i hvad der sker i Café FunkIS på vores  
Facebookside  www.facebook.com/funkisogkaffe

Vi glæder os til  at se jer,  Kim og Rikke

15-17 årige får 65 kr. i timen

Bliv omdeler og tjen dine egne penge

Læs mere og søg jobbet på

Omdel 1-2 gange om ugen

Stadig tid til skole og venner

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

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

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

5 gode grunde

Vi søger faste omdelere  
og sommerferieafløsere

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

Mangler din 
teenager et 
sommerjob?

Sensei/formand 
Theis Wederkinch 
fra selvforsvars-
klubben Shogun 
fik startet dagen 
med mange 
ord og en sjov 
demonstration.

Tænk hvad man kan blive med en 
hat og en anden jakke. Ungerne 

kunne være blevet i Tårnby Teaters 
kostumelager hele dagen, men nye 

oplevelser ventede.

inden Selvforsvarsklubben Shogun 
viste kvindelige medlemmer som ky-
lede rundt med dobbelt så gamle (og 
tunge) mænd som de selv.

Lidt hurtig undervisning i det første 
frigørelsesgreb blev der også tid til - 
til stor forundring, var det virkelig så 
nemt for den lille at komme fri af den 
store?

Så stort som Barcelona

På fodboldbanerne hos AB Tårnby 
blev især de unge og børn mødt af 
noget de kendte - fodbold og det var 
stolte unger som forlod Camp Vesta-
mager med en rød vimpel, som om det 
var en gave fra selveste Messi.

Videre til tennis, hvor de gule bolde 
kom i sving fra første sekund mens det 
blev lidt mere adstadige kuglekast på 
petanquebanerne hos P98.

Videre til havnen, til frokost med 
flere røde sodavand og robåde hos 
Roklubben Øresund og optimistjoller 
hos Søspejderne.

Om de bliver til medlemmer i for-
eningerne er nu op til familier og 
klubberne at finde ud af, men et godt 
møde fra begge sider (!) var det i al 
fald.

- og en indsats, som foreningerne 
kan være stolte af.
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9 Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

XGlarmester 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.

Kære Mette
Hvis du bliver 

 statsminister, har vi 
 forventninger om

GENSKABELSE AF ET  
SKATTEVÆSEN, DER VIRKER

Valgdebat på den lokale HF 
&VUC-skole på Amager skal 
få de unge til stemmebok-
sen

KBH SYD har det sidste halv-
andet år haft fokus på med-
borgerskab. Eleverne skal 
prøve, hvordan det er at blan-
de sig i debatten, så de får 
mod til at bidrage og blande 
sig - også uden for skolen. 
Derfor var det naturligt for 
skolen at invitere til debat op 
til valgkampen. Og skolen er 
derfor også til stede igen i år 
på Ungdommens Folkemøde 
med en stor stand under nav-
net ”Bland dig!”. 

- Husk at stemme, sagde 
Rektor Peter Zinckernagel, før 
debatten gik i gang. 

- Jeres stemme tæller lige 

så meget som andres. Jeres 
stemme kan faktisk gøre en 
forskel.

Hvad med klimaet

Midt i maj var over 100 elever 
og 4 politikere klar til valgde-
bat på HF & VUC-skolen på 
Sneserevej, KBH SYD, Ama-
ger-afdelingen. 

Skolen havde inviteret Mar-
tin Henriksen fra DF, Peter 
Hummelgaard fra Socialde-
mokratiet, Martin Geertsen 
fra Venstre og Rosa Lund fra 
Enhedslisten. Journalist Ab-
del Aziz Mahmoud var mode-
rator. Han jokede med poli-
tikerne og holdt dem i stram 
debat-snor. 

- Et spørgsmål, et svar, måt-
te han flere gange understre-
ge, da debatten rigtig tog fat 

og elevernes spørgsmål blev 
flere og flere.

Det var eleverne selv, der 
havde valgt de emner, som 
politikerne skulle forholde 
sig til: Klima, velfærd og inte-
gration. 

Fra venstre er det journalist Abdel Aziz Mahmoud, der som 
moderator holder styr på tropperne: Martin Henriksen fra 
Dansk Folkeparti, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet,  
Martin Geertsen fra Venstre og Rosa Lund fra Enhedslisten. 

Politik hører til VUC-pensum

Der blev stillet spørgsmål 
til minimumsnormeringer i 
daginstitutionerne, bebyggel-
se på Amager Fælled og nye 
ungdomsboliger på Amager. 
Flere stillede spørgsmål til, 
om politikerne ville forpligte 
sig på en mere progressiv kli-
mapolitik. Og mange ytrede 
deres bekymringer for para-
digmeskiftet på udlændinge- 
og integrationsområdet, og 
hvad det vil få af konsekven-
ser.

I øjenhøjde med politikerne

Politikerne svarede det bed-
ste, de havde lært i jagten på 
stemmer. 

- Jeg synes, at det kan mær-
kes, at der er valgkamp, de 
bliver distancerede, og man 
kan ikke rigtig se, hvor de hø-
rer til på fløjene. Det bliver 
populistisk, sagde eleverne 
Mie, Katja og Sara efter de-
batten. 

De tre elever syntes, det var 
Martin Henriksen fra DF og 
Rosa Lund fra Enhedslisten, 
der tydeligst kom ud med 
deres politiske holdninger. På 

trods af det, var de meget til-
fredse med debatten. 

- Jeg synes, man kommer i 
øjenhøjde med politikerne, 
og det bliver tydeligere, hvad 
de mener.

Valgdebat gør eleverne 
mere politisk bevidste

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi 
som elever bliver hevet med 
til debatter som denne, sagde 
Rikke, der læser HF.

- Så kan vi få luftet vores 
bekymringer og måske blive 
mere politisk bevidste. 

- Jeg tror bestemt, at de 
elever, som ellers ikke ville 
have stemt, nu kommer op ad 
sofaen og hen til stemmebok-
sen.

Det var Katja, Mie og Sara 
enige i.

- De af vores klassekamme-
rater, der ikke er politisk in-
teresserede får en bedre idé 
om, hvad de skal stemme. Og 
det er vigtigt, at de stemmer, 
siger de tre piger.

tsp

Tårnby Bladet ønsker læserne 
en god sommer med mange 

oplevelser - en del af dem kan 
findes i denne udgave af  bladet
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Udvalget De Gamles Skovtur har igen i år fornøjelsen at kunne tilbyde  
ældre borgere i Tårnby kommune, eventuel med ledsager.

SKOVTUR FOR ÆLDRE BORGERE
... som traditionen tro, finder sted i uge 30 fra mandag 22. 
juli til fredag 26. juli 2019 (se køreplanen)

Vi kører „ud i det blå“ med busser til Sørup Herregård
Vel ankommet, vil der blive serveret en to-retters menu, 
samt 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand.
Orkestret spiller under middagen og i pausen kan man gå 
tur i området.
Kl. 14.30 serveres kaffe og kage – og så spilles der op til 
dans. Afgang igen med bus kl. 16.00

Billetter á 180,- kr. sælges onsdag 12. juni kl. 10 – 12 i 
Forenings-centret Postkassen, Amager Landevej 71.
Kuponen herunder skal udfyldes, medbringes og afleve-
res ved køb af billet. Der sælges 300 billetter pr. dag

NB. Bordene vil blive nummererede, hvorfor det anbefa-
les, at deltagere, der vil være i selskab, slår sig sammen 
ved køb af billetter.
1 person kan max. købe 10 billetter

Invitationen er indrykket af Udvalget „De Gamles Skov-
tur“ maj 2019.
Der udsendes ikke personlige indbydelser i år.

Venlig hilsen Elise Andersen, formand, Tlf. 3179 7004

Nedenstående skema skal udfyldes og medbringes ved køb af billet. Kun borgere i Tårnby kommune kan købe billet 
- husk at medbringe sygesikringskort!
Sæt kryds ud for den dag De ønsker at deltage, samt sæt en streg under det stoppested, hvor De ønsker at stige på 
bussen. Intet billetsalg på turdagene !

Der er indstigning på busser ved følgende stoppesteder, og busserne stopper KUN ved disse 
stoppesteder. Afgang kl. 9.30:

Sæt kryds ved
det ønskede:

MANDAG
den 22. juli

TIRSDAG
den 23. juli

ONSDAG
den 24. juli

TORSDAG
den 25. juli

FREDAG
den 26. juli

Skottegårdsskolens skolegård - Randkløve Alle/Amager Landevej - Tårnby Skole -  
Amagerhallen

Kongelundsvej/Nøragersmindevej - Oliefabriksvej/Holdkærs Ager - Pilegård Alle/Kongelunds-
vej - Præstefælledvej/Jerslev Allé - Præstefælledvej/Ole Klokkersvej - Tårnby Skole -  
Amagerhallen

Amager Landevej/Randkløve Alle - Kongelundsvej/Nøragersmindevej -
Kongelundsvej/Pilegård Allé - Tårnby Skole - Amagerhallen

Hedegårdsvej - Skottegårdsskolens skolegård - Amagerhallen

Skottegårdsskolens skolegård - Randkløve Allé/Amager Landevej - Amagerhallen

NB! FOR KØRESTOLSBRUGERE AFGÅR BUS ONSDAG FRA AMAGERHALLEN.
Ønske om kørestolsbus, og afhentning af kørestolsbrugere i hjemmet, skal aftales ved køb af billet

! !
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Invitation til Nordisk visesang
Foreningen Norden, Tårnby/Dragør og Visens Venner på Amagerland ind-
byder til en helt speciel viseaften, hvor Visens Venner og duoen Tommy og 
Berra fra Gotland har hver deres afdeling i en tre timer lang viseaften samt 
en afdeling, hvor de spiller sammen og vil få publikum til at synge med.

Tommy og Berra har spillet sammen i mange år og er en institution på Got-
land. Her lærte Foreningen Norden de to musikanter at kende ved forenin-
gens rejser i 2017 og 2018. Ikke bare er de vildt musikalske, de har også en 
helt særlig smittende gotlandsk humor.

Visens Venner på Amagerland samler hver måned sine medlemmer til muntre 
viseaftener og for en gang skyld kan man møde dem til en offentlig koncert.

Foreningen Norden for hele Norden fyldte 100 år i april 2019 og denne 
visefest er et led i den omfattende fejring af jubilæet.

HVOR? Festsalen Korsvejens skole, Tårnbyvej 5, 2770 Kastrup.  
Torsdag 6. juni kl. 19-22. Indgangen åbnes 18.30.
Ud over koncerten bydes i pausen på et lille måltid og en forfriskning. 

Billetsalget:

Billetter af 70,- kroner købes via mobilepay (35201) og på Tårnby Bladets 
redaktion, Englandsvej 290, 2770 Kastrup, hverdage mellem kl. 9 og 12 eller 
ring 32 509 290 og hør om redaktionen er bemandet.

Ved brug af mobilepay husk at skrive antal og et tydeligt navn. Billetterne kan 
da afhentes på Tårnby Bladets redaktion eller vil ligge på navnet ved indgan-
gen til festsalen 6. juni fra kl. 18.30.

Kommunalbestyrelsen har ansat 
43-årige Henriette Krag som forvalt-
ningschef for Børne- og Kulturfor-
valtningen

Henriette Krag kommer fra en stil-
ling som afdelingschef for skoler og 
uddannelse i Albertslund Kommune. 
Hun har derudover været konstitueret 

direktør i samme kommune for Børn, 
Sundhed og Velfærd. Henriette Krag 
er uddannet cand.scient.adm. fra RUC, 
og hun har arbejdet med offentlige 
ledelse i en længere årrække. Hun er 
derudover i gang med en master i of-
fentlig ledelse fra CBS. 

Hun får fra 1. juni ansvaret for sto-
re og vigtige kernevelfærdsområder 
i Tårnby Kommune, herunder hele 
skole- og dagtilbudsområdet samt 
familieområdet og kultur- og fritids-
området. 

Erfaren og visionær

- Med Henriette Krag får vi en yderst 
kompetent, erfaren og visionær for-
valtningschef i Børne- og Kulturfor-
valtningen. Hun bliver en del af den 
øverste ledelsesgruppe i kommunen, 
og jeg ser meget frem til samarbejdet, 
siger borgmester Allan S. Andersen.

Henriette Krag vil som forvaltnings-
chef blandt andet skulle stå i spidsen 
for arbejdet med en ny sammenhæn-
gende børne- og ungepolitik og have 
fokus på at sikre, at Tårnby Kommune 
også fremadrettet har en frontposi-
tion på hele kultur- og fritidsområdet. 

Markant og fremtrædende profil

Henriette Krag ser selv meget frem til 
at bestride stillingen fra 1. juni:

- Jeg glæder mig utrolig meget til 
at få ansvaret for et område, jeg vir-

kelig brænder for og har betydelig 
erfaring med. Jeg vil gå konstruktivt 
og strategisk til opgaven i samarbejde 
med de mange dygtige medarbejdere, 
ledere og samarbejdspartnere. Der er 
en række spændende politiske visio-
ner på hele børne- og kulturområdet i 
Tårnby, som jeg ser frem til at arbejde 
med.  

- Tårnby Kommune har en markant 
og fremtrædende profil på hele fag-
området, som jeg vil bidrage til at bi-
beholde og videreudvikle. Ikke mindst 
børne- og skoleområdet er der et stort 
fokus på i samfundet. 

- Vi har som kommune et stort an-
svar for at lytte til og inddrage børn, 
unge og deres familier. Det er et vel-
færdsområde som forpligter og stiller 
store krav til os.

tsp

Ny forvaltningschef på plads

Henriette Krag, ny forvaltningschef 
for Børne- og Kulturforvaltningen fra 
1. juni 2019.

Travl påske opvejer pilot-strejke
Pilot-strejken i SAS de sidste fem dage 
i april betød 85.000 færre rejsende 
end forventet i Københavns Lufthavn. 
Til gengæld trak den travle påske op, 
så det samlede antal rejsende lan-
dede på 2,5 millioner, en fremgang på 
0,5 procent i forhold til samme måned 
sidste år.

Påsken er traditionelt en af årets 
mest travle perioder i Københavns 
Lufthavn og i år var ingen undtagelse. 
Samlet var der 2.508.962 rejsende 
igennem terminalerne i april måned.
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PETER HUMMELGAARD
S T E M  P E R S O N L I G T  PÅ

AMAGERS  
STEMME  

I FOLKETINGET
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Ingen gravko, kun en spade i rødt
Borgmesteren måtte nøjes med en 
klassisk spade, da første spadestik 
skulle tages for Energicentralen

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Det er kun et par uger siden byen kun-
ne opleve borgmester Allan S. Ander-
sen som chauffør på en gravko, da han 
var med til at markere TDC’s nedlæg-
ning af fibernet i det centrale Tårnby 
og i morgendisen på Rensningsanlæg-

get stod en noget større udgave af et 
stykke entreprenørmaskineri.

Det blev dog med et par klassiske 
spader, da han sammen med Tårn-
byForsynings formand Einer Lyduch, 
skulle tage første spadestik til nyska-
belsen ikke bare i Tårnby, men i Dan-
mark - et fjernkøleanlæg, som skal be-
tjene de store virksomheder omkring 
Scanport.

- Men spaden er i al fald rød, fik 
borgmestrens lige luftet i valgkam-
pen.

- Når man laver køling, skaber man 
også varme. Normalt ville denne var-
me blive sendt ud i luften eller til ha-
vet. Vi har valgt at anlægge en anden 
betragtning, forklarede Einer Lyduch 
ved ceremonien. 

- Både køl og varme er nyttige pro-
dukter, og vi som forsyningsselskab 
har mulighed for at nyttiggøre begge 
dele. Til at hjælpe med at få det til 
at virke, bruger vi renset spildevand, 
som vi har lige her ved siden af. Vi vil 
trække varme ud af spildevandet til 
varmeproduktion, også når der ikke er 
et behov for køling. Det er løsningen 
på den gordiske knude, så vi kan pro-
ducere på anlægget hele året.

Teknologisk anlæg

TårnbyForsyning vil opføre et anlæg, 

der skal forsyne de kommende kon-
tor- og hotelbyggerier i og omkring 
Scanport området med køling. Anlæg-
get forberedes endvidere til udvidelse 
mod området bag SAS-bygningen på 
den vestlige side af Amager Strandvej.

- I den 450 kvadratmeter store byg-
ning vil vi have kernen i det hele. Fire 
store varmepumper, der producerer 
fjernvarme til vores net og udnytter 
”spildproduktet” det kolde vand til at 
forsyne erhverv med fjernkøling.

- Lagertanken vil blive anvendt til 
oplagring af vand, som er blevet kø-
let ned, når elpriserne er lavest og til 
levering af det kolde vand til de nye 
kunder på Scanport området ved mor-
genens spidsbelastninger.

Det er et projekt til ca. 65 mio. kro-
ner og det vil stå færdigt om et års tid.
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Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

Ved statsautoriserede fodterapeuter Mariah Kruse,  
Karin Zachariasen og Christina Larsen.

Klinikken har ydernummer og udfører alle specialer  
med lægehenvisning til

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegigt og Psoriasisgigt

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

CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

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

Journalist i Danmarks Radios gravergruppe, Niels Fastrup, fik 3F Kastrups 
eksterne Aktivpris for sin dybdegående journalistik og afdækning blandt 
andet af sager om udbytteskat og skatteunddragelse.

Julian Joensen 
har haft et langt 
og flot virke som 

fællestillidsmand 
på Gate 

Gourmet. Han 
er fortsat  aktiv i 
lokalsamfundet, 
nu blandt andet 

som Mona Lisa 
sammen med 

Kastrup Løverne.

1. maj er også til prisuddelinger
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www.jensensmad.dk 
Amager Landevej 129 
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769
Åbent for selskaber alle dage

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

100,- kr.

Nyd din mad i restauranten 
eller tag den med hjem

Dagens ret hver dag fra kl. 16

Hver mandag
Stegt flæsk og persillesause

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

Cesar salat
med Crispy og saftig kylling

90,- kr.

95,- kr.

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

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

3F Kastrups Aktivprisen blev den 
1. maj 2019 givet til journalist ved 
Danmarks Radio, Niels Fastrup og 3F 
seniormedlem Julian Joensen

3F Aktivprisen er indstiftet i forbin-
delse med SID Kastrups 100 års jubi-
læum i 1996 og uddeles hvert år ved 
1. maj arrangementet. 

Aktivprisen kan gives til ”personer 
eller grupper, der aktivt arbejder for at 
sikre, forbedre eller beskrive livsvilkå-
rene for almindelige arbejdere. Dette 
gælder både arbejdsmæssigt, kultu-
relt, miljømæssigt, uddannelsesmæs-
sigt, historisk, videnskabeligt mv.”

Prisen består af et kontant beløb, et 
diplom, noget kunst og naturligvis, og 

vigtigst; hæder og ære.
Der uddeles to Aktivpriser – én til 

en fra 3F Kastrups egne rækker og én 
ekstern. 

Graverjournalist

Journalist ved Danmarks Radio, Niels 
Fastrup får prisen for dybdegående 
journalistik og afdækning af hele sa-
gen om udbytteskat og skatteunddra-
gelse.

Det er gigantisk journalistisk gra-
vearbejde, som førte til afsløringen af 

fup og svindel med udbytteskat, der 
kostede vores lille land næsten 13 
milliarder.

Han har vist, at økonomisk krimi-
nalitet ikke kender til grænser og at 
europæiske statskasser blev lænset 
for hundrede af milliarder.

Niels Fastrup stod også for afdæk-
ningen af CPH’s brug af skattely i 
Luxemburg og Bahamas, og det store 
arbejde med afsløringer omkring Ry-
an-air og andre lavprisselskaber.

Langt fagligt liv

Seniormedlem Julian Joensen, der har 
haft et langt og flot virke som faglig 
aktiv, hvor han i mange år var fælles-
tillidsmand på Gate Gourmet, og som 
fortsat er aktiv i lokalsamfun-
det efter sin pensio-
nering. 

Han har været 
med til drive Folkets 
Radio og været aktiv 
omkring Dagbladet arbej- de-
ren. Nu er Joensen aktiv i Kastrup Lø-
verne, som tager ud og optræder på 
plejehjem og ældrecentre – nogle 
gange med ham som Mona Lisa. Kort 
sagt, han fortsætter som aktiv til gavn 
for andre end ham selv.

GOD SOMMER
Tårnby Bladet udkommer 

allerede 28. juni
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Stram udlændingepolitik - 
mere velfærd!  
Husk, at det er afgørende, at Danmark fastholder  
en stram udlændinge politik.

Det betyder blandt andet:
• Flere boliger til danskerne 
• Bedre pasningsmuligheder og undervisning til 
børnene  
• Værdig ældrepleje og fair pensionsalder  

 

Stem Dansk Folkeparti • Det kan betale sig
Kære Mette
Hvis du bliver 

 statsminister, har vi 
 forventninger om

UDDANNELSE 
TIL ALLE

Børnehavebørn fra Gemmas Alle 
var blandt de første til at møde luft-
havnsfisken Blue Sky 

Det var en formiddag i  fiskenes tegn 
i Københavns Lufthavn, da 32 lokale 
børnehavebørn spændte ankom for at 
fejre åbningen af et nyt akvarie, hvor 
forskellige fisk heriblandt den særlige 
lufthavnsfisk, Blue Sky, er flyttet ind. 

Københavns Lufthavn havde invi-
teret børn fra børnehaven Gemmas 
Alle, sammen med børnehaverne Ha-
revænget og Smyrnavej. 

Dagen bød på lærerige og sjove op-
levelser, hvor lufthavnens akvariepas-
ser startede med at fortælle børnene 
om de forskellige fisk, hvorefter de 
fik mulighed for at komme helt tæt 
på akvariets fisk og se dem blive fod-
ret. Børnene var helt opslugte af de 
farverige fisk og ivrige efter at finde 
lufthavnsfisken, Blue Sky, der kende-
tegnes ved at være blå og gul ligesom 
Københavns Lufthavns farver. 

Blue Sky fik for nyligt sit navn efter 
en fælles afstemning på Facebook, og 
nu kan lufthavnens passagerer møde 
den farverige lufthavnsfisk ved deres 
kommende besøg i luft-
havnen.

Tidsfordriv til venteti-
den 

- Hos lufthavnen er vi 
rigtig glade for at kunne 
tilbyde flere unikke op-
levelser, særligt med det 
nye akvarie, hvor både 
vores små og store rej-
sende kan komme helt 
tæt på fiskene og udfor-
ske det fabelagtige liv 
under vand, siger Peter 
Goll, kommunikationsdi-
rektør hos Københavns 
Lufthavne. 

- Ved fejringen af det 
nye akvarie tog de lokale 
børnehavebørn rigtig 

godt imod vores svømmende venner, 
og jeg er sikker på, at lufthavnens rej-
sende vil få stor glæde af akvariet. 

Efter spændende fortællinger fra 
lufthavnens akvariepasser om det 
nye akvarie og de nyindflyttede un-
dervandsbeboere, sluttede børnene 
dagen af med at farvelægge fiske-
tegninger, hvor de gjorde sig umage 
med at udvælge deres yndlingsfisk fra 
akvariet efterfulgt af en fælles frokost 
på WOK i lufthavnens Terminal 2 før 
sikkerhedskontrollen.

tsp

Børnehaver til akvarieåbning 
i lufthavnen 

Lufthavnens 
akvariepasser fortalte 

børnene om de 
forskellige fisk, og de fik 
mulighed for at komme 

helt tæt på akvariets 
fisk og se dem blive 

fodret. 

Lufthavnsfisken, Blue Sky, er 
kendetegnes ved at være blå og gul - 
Københavns Lufthavns farver. 
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Fra Mette Reissmann, Uddannelses- 
og forskningsordfører (S) 

Fyringer af lærere, mindre feedback, 
færre valgfag og større klasser. Det er 
bare nogle af de konsekvenser, som 

Regeringens besparelser har for Tårn-
by gymnasium. Og for den sags skyld 
for alle andre gymnasier i landet. 

Tårnby gymnasium skal fra 2019 til 
og med 2022 spare 12,6 mio. kroner. 
Det svarer til mere end 23 gymnasie-

lærer på fuld tid. 
For mig og Socialdemokratiet er 

gode uddannelser helt afgørende. Vi 
skal skabe råd og plads til, at alle unge 
kan få den uddannelse, de gerne vil 
have. At der er råd og plads til, at man 
kan få den studieretning og de valg-
fag, man drømmer om. Og ikke mindst, 
at der er råd til, at lærere og elever ta-
ger sig tid til at få talt sammen om op-
gaver, karakterer og hvordan eleverne 
har det. 

I Socialdemokratiet vil vi sætte en 
stopper for regeringens besparelser 
på uddannelser. Jeg vil kæmpe for, at 
der på alle landets gymnasier er råd 
til elevsamtaler, feedback og valgfag. 
Så derfor skal to procent ompriorite-
ringsbidraget væk.

Mette Reissmann (S)© Steen 
Brogaard

Vi har modtaget:

Gymnasium skal spare 12,6 mio. de næste fire år 

Louise Holck, vicedirektør, Institut 
for Menneskerettigheder

Det seneste år er danskernes menne-
skerettigheder blevet indskrænket på 
flere mærkbare områder. 

Hos Institut for Menneskerettighe-
der har vi netop afleveret vores år-
lige beretning til Folketinget, og i den 
peger vi blandt andet på, at Danmark 
har fået indført et system, der sanktio-
nerer børn helt ned til 10 år uden at 
give dem de retssikkerhedsgarantier, 
voksne har. 

I fængslerne har skærpede discipli-
nærstraffe ført til en eksplosiv stig-
ning i indsatte, der sidder i isolation 
i strafceller, og Folketinget har vedta-
get et forbud mod at dække ansigtet 
til på offentlige steder.

Samme rettigheder for alle

Ingen af tiltagene er i direkte strid 
med Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention, men de er allige-
vel alle med til at svække beskyttel-
sen af borgernes rettigheder. Måske 
hænger de svækkelser sammen med 
den måde, vi taler om menneskeret-
tighederne på. 

Ved Institut for Menneskerettighe-
der oplever vi, at især når det kommer 
til beskyttelsen af udlændinges ret-
tigheder, vakler opbakningen til men-
neskerettighederne. Det er, som om 
det er blevet ok at snakke om forskel-
lige menneskerettigheder til forskel-
lige grupper. 

Men styrken i menneskerettighe-
derne er netop, at de gælder for alle 
mennesker, uanset hvem de er.

Når politikerne siger ’gå til kanten 
af menneskerettighederne’, får det 
menneskerettighederne til at fremstå 
som en forhindring frem for den be-
skyttelse af det enkelte menneske, de 
reelt er. 

For hver dag menneskerettigheder-
ne bliver italesat som noget, der be-
grænser os og står i vejen, risikerer vi 
at underminere opbakningen til vores 
grundlæggende rettigheder.

Danmark som foregangsland

Menneskerettighederne er skabt af 
mennesker, og naturligvis både kan 
og skal vi diskutere dem. Men vi skal 
også have for øje, at menneskeret-
tighederne udgør hjørnestenen i den 
verdensorden, der i årtier har skabt 
fred og økonomisk fremgang i vores 
del af verden. 

I andre europæiske lande som f.eks. 
Ungarn og Polen ser vi bekymrende 
begrænsninger i borgernes rettighe-
der. I Danmark har vi tradition for at 
være et menneskeretligt foregangs-
land. Det skal vi holde fast i. 

Du kan få et overblik over menne-
skerettighedssituationen i Danmark 
på menneskeret.dk/beretning.

Vi har modtager:

Hold nu fast i 
menneskerettighederne
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Oplev en 
verdensomsejling 
under overfladen
Kom helt tæt på glubske hammerhajer og elegante rokker 
i Nordeuropas største og mest moderne akvarium.

DANMARKS AKVARIUM 
NATIONAL AQUARIUM DENMARK

Halv pris på
årskort til borgere 
i Tårnby Kommune

denblaaplanet.dk
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Vil du høre mere om Norge?
INVITATION til en aften med myter, skrøner og sande historie om Nor-
ge. Arrangementet er gratis 

Foreningen Norden, Tårnby/Dragør har lokket Kaj Spangenberg til at cause-
re om Norge med udgangspunkt i sine mange erfaringer. Kaj Spangenberg 
er journalist og rejseleder, medlem og medstifter af foreningen Danske 
Rejsejournalister og har siden 1977 været medlem af Eventyrernes Klub.

I 1970 skrev han sammen med den skånske arkitekt, Peter Broberg, bogen 
”Drömmen om Scantopia” (kun på svensk). Siden fulgte bøgerne ”Natio-
nale mindretal i Europa” samt ”Finland”. Desuden har han skrevet bidrag 
til flere bøger og indlæg i dagspressen.

Foruden dansk taler Kaj Spangenberg svensk (og norsk), engelsk, tysk og 
nederlandsk. Foredraget om Norge bliver på klingende dansk!

HVEM: Alle som vil med til en munter aften i Nordens tegn. Med-
lemsskab af Foreningen Norden ingen betingelse og naboen er også velkom-
men. Arrangementet er gratis.

HVOR? Foreningscenter Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup
Ud over causeriet bydes i pausen på kaffe og en forfriskning.

Reserver plads:
Arrangementet er gratis, men vi ser gerne en forhånstilmelding, så vi har 
plads og forfriskningerne nok. Tilmeld dig/jer på terkel.spangsbo@mail.dk 
eller 32 51 08 73 (helst mail).

Kaj Spangenberg kan den nordiske historie med myter og sandheder. 
Måske virker han bekendt. Han har lagt ansigt til hjemmeværnsmajoren i 
Rullepølsekompagniet i At Tænke Sig. Foto: Finn Hillmose

Foreningen 
Norden for hele 

Norden fyldte 
100 år i april 

2019 og denne 
gratis causeri-

aften er et led i 
den omfattende 

fejring af 
jubilæet.

© Anne Lange

Hjælper vi ikke også naturen når vi 
sår blomster? 

Af naturvejlederne, Tårnby 
Naturskole

- Det var et, blandt mange, spørgsmål 
fra elever i 2. klasse, da de hjalp med 

at så vilde blomster i Travbaneparken. 
I Tårnby arbejdes der målrettet med 

at opretholde biodiversiteten. Det be-
tyder bl.a. fokus på øget biodiversitet 
i naturen og i parkerne. Det skal være 
til glæde for de borgere, der bor i kom-

munen, de skal gives mulighed for na-
turoplevelser tæt på, hvor de bor. Det 
er en politisk prioritet og gartnere og 
naturskole bakker naturligvis op om 
den gode sag. 

Netop i Travbaneparken har gart-
nerne nu fjernet en smule græsplæne 
og anlagt en større bed lige ved siden 
af Plejehjemmet Tårnbygård. I løbet af 
sommeren vil beboerne kunne have 
glæde af de mange forskellige blom-
ster, som eleverne såede en dag i maj. 

I rækken af elevernes relevante 
spørgsmål var der også en, der spurg-

te, om det nu var de rigtige planter, 
der blev sået og om de passede til in-
sekterne, som lever i Travbaneparken? 

Til det svarede naturvejlederen fra 
Naturskolen ja og nej.

– Nu er I i gang med at give flere ar-
ter af insekter mulighed for at kunne 
trives. I blomsterne vil de kunne søge 
føde. Men der skal også gøres andet 
og mere for at hjælpe de mange for-
skellige arter gennem deres livscyklus 
- med steder at bygge bo og overvin-
tre, sagde han.

Blomstrende Travbanepark

Eleverne fra 2. klasse var ikke blot nysgerrige, men også meget ivrige for at 
så blomsterfrø i Travbaneparken. Her deler gartneren fra Tårnby Kommune 
gavmildt frø ud, mens naturvejleder fra Tårnby Naturskole besvarer 
nysgerrige spørgsmål fra de videbegærlige elever.
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TVÆRPOLITISK 
VALGMØDE
Kom og vær med mandag den 27. maj kl. 17.30.
Det er med spisning og alle er velkomne.
Se mere på www.3f.dk/kastrup

DET ER IKKE SÅ MANGE ÅR SIDEN, at Amager udover et beskidt kaldenavn også blev markedsført som Biløen Ama’r. Det var i overvejende grad bilforretninger 
på Englandsvej og i Kirstinehøj i Tårnby som i et tæt business-samarbejde fik sat Amager på det automotive verdenskort. I de mange hundreder af år inden 
var det grønsagsdyrkningen og afsætningen på Amagertorv som kendetegnede øen. Natrenovationen fra København blev på vogne som det afbillede og i 
togvogne kørt ud til bønderne, som dengang hævdede, at penge ikke lugter. Alt samlet i dette foto af Gunnar Larsen, Amager Fotoklub en tidlig forårsdag på 
Tømmerupvej - forfald kan godt have sin egen skønhed.
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blive...
…En anmeldelse af en bog om livet 
på en losseplads

Anmeldelse af Else Andersen

Der er nok nogle af Tårnby Bladets 
læsere, der kan huske lossepladsen 
på Amager på den tid, da der lugtede 
fælt i vinden og mågerne foretog fa-
retruende flyvninger over hovedet på 
en, når man på cykel kørte over 
Sjællandsbroen.

Tilsæt 45 graders varme, 
tilføj hundredevis af lastbilers 
daglige affald - og forestil dig 
stanken. Et affaldsbjerg, der dag-
ligt vokser og vokser, og hvor der i 
heden og forrådnelsen hver dag, år ud 
og år ind, lever mennesker, i tørke som 
i skybrud. Mennesker med liv og sjæl 
som dig selv, mennesker som lever i 
og af lossepladsen.

Det er her, handlingen foregår. Det 
er her, menneskene i bogen lever – le-
ver, hvordan?

De lever af og med deres drømme. 
Midt i plasticposer med nyfødte, 
uønskede babyer, affald fuld af sum-
mende spyfluer og maddiker, rådnede 

frugter som  klæber til deres bare ben 
medens de går og graver i forfærde-
ligheden med rotterne springende 
omkring sig. De håber og tror på, de 
en dag finder skatten i skraldet, der 
kan hjælpe dem ud af elendigheden. 

Charmerenden charlataner

To veninder finder hver deres vej, den 
ene med en engel, den anden med 
en rig mand. Historien rummer også 

to charmerende charlataner, der 
sælger kager, drømme i maskiner 
og lindrer trængende kvinders 
lyster, et horehus med skæbner, 
du ikke vil tro kunne eksistere 
og en præst, der har glemt at 

være rigtigt menneske. Er der en 
redning, er der en vej væk derfra? 
- Drømme er kun brændsel på elen-

dighedens bål … vejen væk er kun for 
de modige… dem som tør erkende, 
hvor de kommer fra - tør erkende 
hvad de i virkeligheden er, siger For-
tuna Salazar, der som en blanding af 
grå eminence og heksemutter gen-
nem hele bogen følger folk, sladrer 
og ind imellem tilbyder lindring, frisk 
frugt og forudsigelser.

Tro nu ikke det kun er i bogen, den-

ne elendighed findes, nej, den findes 
rundt om på hele kloden – og denne 
bog er skrevet ud fra forfatterens egne 
oplevelser tilsat lidt befriende men-
neskeligt overskud. Tilsat drømme 
og fantasier, håb og kærlighed uden 
hvilke elementer mennesket ville gå 
til grunde.

Gå til grunde gør de fleste i bogen 
til sidst - men der findes trods alt glæ-
der på vej til undergangen - i form af 
venskaber, kærlighed, galskaber - og 
engle. Og måske har også du brug for 
en engel, selv om du ikke lever i en 
sump.
En dag slipper vi væk herfra
© 2019 Joan J. Andersen og Forlaget 
Brændpunkt.
ISBN: 9788793383937
Sider: 372
Pris for trykt bog kr. 249,-
Pris for E-bog kr. 99,-

Af sumpen er du kommet, til sump skal du 

Grønland ændrer hans liv for altid
Lokket af udsigterne til en god hyre 
og masser af arbejde drager den 
nyudlærte malersvend til Grønland. 
Det ændrer hans liv

Anmeldelse af Tina G. Larsen.

Den 24-årige Svend Erik, også kaldet 
Busse, er uddannet bygningsmaler. 
Malerfaget er han rigtig glad for, men 
lønnen er ikke så god. En ugeløn for en 
svend er 170 kr. I 3 år har han arbejdet 
uden at få lønforhøjelse. Busse drøm-
mer om at blive selvstændig og starte 
sit eget firma. 

Busse søger ind til politiet. Her er 
lønnen bedre. Da han tager ind med 
sin ansøgning på politigården, opda-
ger overbetjenten et problem, som 
gør at han ikke kan optages i politiet. 
Busse er simpelthen 3 centimeter for 
lav.

Overbetjenten opfordrer Busse til 
at søge til Grønland, hvor de søger 
efter danske håndværkere. Lønnen 

der er god og han kan komme ud og 
opleve verden. Busse synes først ikke, 
at det tilbud er særlig attraktivt, 
men vil dog tænke over det.  
Busse kommer i tanke om, at 
hans arbejdskammerat Orla 
Nielsen har været i Grønland. 
Han vendte hjem efter 5 måne-
ders ophold og blev modtaget 
som byens helt. Dog havde Orla 
også fortalt om, hvor hårdt det var 
at være afsted. At der var masser af 
kulde, ensomhed og ødeland. 

En dag møder Busse Orla, de falder 
i snak og de beslutter sig for at tage til 
Grønland sammen. Når de har hinan-
den, så skal det nok gå. Tanken om at 
være sikret løn i minimum 3 måneder, 
uanset om der er arbejde eller ej og 
at der er nærmest garanti for at spare 
penge op, tiltrækker Busse. 

Den 3. august 1957 drager Busse 
afsted mod Grønland. Turen tager 10 
dage. 

I Grønland bliver Busse taget godt 
imod af de andre danske håndværke-

re. De bor sammen i barakker.
Busse befinder sig godt i Grøn-

land. Han er glad for arbejdet og 
da hans kontrakt udløber, be-
slutter han sig for at forlænge 
den.

Busse kommer tilbage til 
Danmark i december 1959. Han 

får et job på B&O. Men Busse har 
det svært. Han kan ikke rigtig finde 
sig selv igen. Han bliver mere og mere 
deprimeret.

 I foråret 1960 tager Busse sin cykel 
og kører ind til Mollerup Automobiler 
i Struer. Her køber han en spritny fol-
kevogn til 15.400 kr. kontant. Busses 
nye liv begynder.

Fokus på historien

Bogen er skrevet på en meget levende 
måde. Jeg har kunnet se Grønland for 
mig.  Jeg har kunnet se den smukke 
natur og den barske vinter. Jeg blev 
hurtigt grebet af fortællingen om Bus-
se og hans oplevelser i Grønland. Det 
er en meget spændende historie. Som 
at høre en gammel ven eller bedstefar 
fortælle. Forfatteren skriver forrest i 
bogen: 

- Denne bog er baseret på min fars 
erindringer om Grønland, dog iblan-
det elementer af fiktion.

Jeg synes 
det var en rig-
tig god bog. 
Den kan 
anbefales 
til både 
unge og 
g a m l e . 
Især hvis 
man er 
lidt hi-
storisk 
i n t e -
r e s - se-
r e t . Jeg 
kunne godt fri- stes 
til at læse en af forfatte- rens 
andre romaner, for at undersøge, om 
de andre er ligeså levende og griben-
de. Og er de det. Ja så har jeg fundet 
en forfatter, som jeg vil læse bøger af 
i fremtiden. 

Sidste båd fra Disko, af Jacob 
Munkholm Jensen, 2019. Udgivet på 
forlaget Brændpunkt med støtte fra 
Den Grønlandske Fond.
ISBN: 9788793383876
Sider: 196
Pris for trykt bog: 229,-
Pris for E-bog: 109,95

Joan J. Andersen er uddannet international/
interkulturel socialrådgiver, og har i flere 

år arbejdet på Guatemala Citys losseplads 
som socialarbejder. I dag beskæftiger hun 

sig med fællesskaber og kulturmøder i 
udsatte boligområder.  

Jacob Munkholm Jensen er uddannet 
journalist (født 1974) og debuterede som 
forfatter i 2011. Siden har han skrevet en 
række titler i forskellige genrer. Fælles for 

dem alle er en interesse for den historisk 
korrekte detalje, som sandsynliggør og 

underbygger fortællingernes troværdighed.
Sidste båd fra Disko er hans fjerde roman. 
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Aktiviteter i sommerferien

Plyssen
Invitation til Tårnbys foreninger
Når Plyssen åbner efter sommerferien (31. august), vil vi gerne præsentere for-
eningerne i kommunen, og det projekt inviteres I til at være med i.

Jeres opgave bliver kort og godt at fremstille en planche om jeres forening i en 
rimelig størrelse (op til 40x50 cm). Planchen bør være i skifteramme (kan købes 
hos Harald Nyborg), da det letter ophængningen og helhedsindtrykket. Planchen 
kan indeholde såvel tekst som billeder. Der vil også blive afsat plads til flyers.

Som udgangspunkt vil udstillingen vare indtil 15. december.
Vil I være med, så kontakt Allan Meyer på mobil 9386 8730 eller mail plys-

sen@outlook.dk hurtigst muligt og inden 1. juni.

Plyssen holder sommerlukket fra 26. maj til 31. august.

Sommercamp på 
Bornholm med 
UngTårnby
Ledige pladser til sommerens store 
oplevelsestur
I dagene 3. til 5. juli tager en flok friske og even-
tyrlystne unge fra UngTårnby til Bornholm for at 
deltage i årets Sommercamp. 

På campen, som er arrangeret af Bornholms 
Ungdomsskole og Ungdomsringen, vil man kunne 
prøve rappelling på de bornholmske klipper, køre 
mountainbike i bakkerne, padle i kano, spille rolle-
spil og meget meget mere. 

Der kommer også andre unge fra hele landet og 
selvfølgelig fra Bornholm. Så der bliver masser af 
muligheder for, at få nye venner fra andre steder i 
landet.

Vi skal bo i telte på lejrpladsen og hygge ved 
bålet om aftenen. Lejr pladsen ligger ved Baunehøj 
tæt på Rønne. Pladsen er omgivet af skov, marker 
og søer. Vi glæder os helt vildt meget til fællesska-
bet og aktiviteterne. 

Der er stadig få ledige pladser på denne tur. Man 
skal være (kommende) 7. – 8. eller 9. kl. for at 
deltage. 

Turen koster KUN 600 kr. inkl. rejse, ophold, 
aktiviteter og mad. Så hvis det er noget for dig, så 
skynd dig ind på UngTårnby’s hjemmeside og til-
meld dig. 

3.-5. juli 2019. Ring gerne til UngTårnby hvis du 
gerne vil vide mere. Tlf: 3250 1751.

Sommersjov i Tårnby Kommune
Traditionen tro afholdes der igen i år 
Sommersjov for Tårnby Kommunes 
skoleelever 
Klub Tårnby arrangerer Sommer på Stranden i uge 28 
og 29 for 3. – 6. klasserne, hvor der vil være masser af 
aktiviteter hver dag. 

Der vil ligeledes være Sommer på Satellitten ved 
Fælleden i uge 30 og 31. 

Tårnby Naturskole byder på Sommer på Fælleden 
for de små og Hulebyggeri for de lidt større. 

På  kan man komme til stor Rolle-

spilsdag 6. august eller kaste sig ud i en Music Camp, 
Udforske sine 5 sanser eller lave Mad i naturen. 

Og hvis man har lyst, kan man jo også kaste sig 
ud i nogle af alle de tilbud, som foreningerne har på 
programmet. Her er der f.eks. Tennis-Camp, Svømme-
skole, Kajakpolo og Kajakroning, Selvforsvar, Karate og 
Spejderdag. 

UngTårnby/Ungdomsskolen tilbyder igen i år Den 
store Bagedyst, hvor man får afprøvet sine konditorev-
ner. Der vil være Danse-Workshop for de danseglade 
og Sport Academy for dem, der har lyst til at prøve 
flere forskellige sportsgrene i tre dage. Der vil være 
Klatredag på Bryggen for dem, der vil højt til vejrs og 
Rulleskøjtedag for rulleskøjtefans. Man kan også prøve 
kræfter med Dysten på Fortet, en aktiv dag på Konge-
lundsfortet, hvor der dystes i samarbejde, præcision, 
logik og meget mere. 

Endelig er der også traditionen tro tur til Zoologisk 
Have, hvor man i år kan hilse på de berømte pandaer! 
Sidst, men ikke mindst, holder Pilegårdsbadet Åben 
svømmehal i uge 32 og bibliotekerne tilbyder masser 
af spændende aktiviteter hele sommerferien, som man 
kan læse mere om på bibliotekets hjemmeside.
Programmet bliver delt ud på alle kommunens 
folkeskoler i uge 22, og man kan ligeledes se det på 
UngTårnby’s hjemmeside fra 24. maj. Tilmelding til ak-
tiviteterne åbner op mandag 3. juni kl. 10.00 på www.
us.taarnby.dk.
UngTårnby/Ungdomsskolen. Tlf 3250 1751

Sommerferieaktiviteter på 
Husk, at Kulturzonen snart åbner for tilmeldingen til 
spændende sommerferieaktiviteter: Udendørssjov, Mu-
sic Camp og rollespil.

TÅRNBY KOMMUNE

SOMMERSJOV 2019
SE HOLDENE FRA D. 24. MAJ

TILMELDING FRA D. 3. JUNI
PÅ WWW.US.TAARNBY.DK

-AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE 
BOSIDDENDE I KOMMUNEN OG/ELLER GÅR I EN AF KOMMUNENS FOLKESKOLER 

Ture med 
UngTårnby
Sæler & softice 
Tag med på en fantastisk tur på Øresund - hvor vi skal 
se på sæler mellem Saltholm og Peberholm. Vi sejler 
under Øresundsbroen, og hvis vejret er med os, kan 
det være vi tager smut til Malmø og spiser en is.
15. juni

Kanoweekend i Sverige 
Kom med på kanotur i Sveriges sydligste naturreser-
vat, på grænsen mellem Skåne og Blekinge. Oplev den 
smukke natur, hvor vi ror på søerne og overnatter på 
Shelterpladser, laver mad på bål og er langt væk fra 
larm og støj i 2 døgn. Vi kører fra Frederiksberg fredag 
kl. 16:00 og kører op til et shelter ved søen. Næste 
morgen sætter vi kanoer i søen og starter en rundtur, 

eller sejler ture fra basen. Vejrudsigten vil afgøre om vi 
laver en tur fra A til B eller om vi laver en Base-Camp 
og ror ud
8.-10. juni. Pris kr. 400 

Tilmeld dig på vores hjemmeside  
www.us.taarnby.dk og husk at følge  
os på Facebook
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Noget at gå til i juni... og et helt år frem

Sankt Hans 
arrangementer 
- se side 34

Biblioteket...
... er ved at lægge sidste hånd på 
sommerprogrammet, der udkommer medio 
maj
Igen i år er der et fint musikprogram med fokus på jaz-
zen fra 7.-13. juli. Duoen John Mogensen Live kommer 
forbi den 17. august.

Derudover er der rockcafe om Eagles hvor du kan 
tjekke ind på Hotel California sammen med Thomas 
Ulrik Larsen 6. juni, midsommersang med Marianne 
Kragh ved klaveret 24. juni, og endelig slutter vi som-
mersæsonen af med trubaduren og sangskriveren 
Bjarne Jes Hansen 7. september.

I juni kan du igen få din tablet gjort rejseklar, så du 
ikke skal fylde kufferten med tunge bøger. Personalet 
står klar 25. og 27. juni.

Og så er der selvfølgelig også tænkt på børnene.

Familierytmik med Tårnby Musikskole
Kom og deltag lørdag formiddag sammen med dit barn 
eller barnebarn. Nanna Khoury Sabroe fra Tårnby Mu-

sikskole invi-
terer til musik, 
leg og bevæ-
gelse for de 1 
til 5-årige.

I en verden 
fuld af mu-
sikalsk magi 
skal vi synge, 
danse, lytte, 
hoppe og 

klappe. Musik, leg og bevægelse 
giver nærvær og styrker barnets 
motorik og sprog.

Lørdag 25. maj og 22. juni kl. 9.30 og 10.30. Tårnby Ho-
vedbibliotek. 30 kr. pr. barn. 1 voksen pr. barn. Billetter 
på kulturzonen.net/tilmelding.

Plantebyttedag på biblioteket
Nu er haven godt i vækst, og 
måske har du opdaget, at du 
har en plante til overs, som du 
gerne vil bytte til en anden fin 
plante. Så kom til plantebyt-
tedag på biblioteket pinselørdag. 

Alt hvad du har tilovers har 
interesse: stauder, frø i små 
poser, buske eller knolde - må-
ske har andre deltagere noget 
spændende at bytte med.

Det er gratis at deltage. Vi 
bytter plante til plante, og salg 

er ikke tilladt. Planterne skal være fri for dræbersnegle 
og ukrudt. De skal være sunde og helst i potte, forsynet 
med plantenavn - hvis du ellers kan huske det!
Lørdag 8. juni kl. 11 – 13, Tårnby Hovedbibliotek.

Sommerferie! Masser af tid til at læse! 
Gode bøger til børn i sommerferien 
Sommerferien står for døren og nu er det tid til at læse 

lige det, DU har 
allermest lyst til.

Kom og få 
hjælp til at finde 
sjove, spæn-
dende, sørgelige, 
uhyggelige bøger 
eller hvad du nu 
bedst kan li’. Vi 
står parat med 

en masse gode bøger! Vi skal nok finde noget.
At støtte dit barn i at læse er en gave for livet. Læs-

ning er en basal praktisk færdighed, som man har brug 
for i mange af livets sammenhænge. Men læsning kan 
også give masser af sjove, spændende, uhyggelige, 
rørende og storslåede oplevelser. Her er nogle tips til, 
hvordan du kan støtte dit barn i at læse. 

• Læs højt for dit barn – også dit store barn. 
• Vis interesse for hvad dit barn synes om bogen. 
• Lad dit barn læse højt for dig og lyt interesseret. 
• Vis interesse for hvad dit barn selv læser. 
• Vær en god rollemodel. Snak om bøger, lad dit barn 

se at du også selv læser og tag f.eks. en hyggestund, 
hvor I sidder sammen og læser – evt. i hver sin bog. 

• Lad dit barn læse det han/hun har lyst til i fritiden. 
Lysten til at læse er det vigtigste. 
Tirsdag 25. juni kl. 15 - 17 på Vestamager Bibliotek
Torsdag 27. juni kl. 15 - 17 på Tårnby Hovedbibliotek
Søndag 30. juni kl. 10 - 12 på Tårnby Hovedbibliotek
Fri adgang

En gåtur og en go´ historie
Har du lyst til at komme ud og gå en tur i hyggeligt 
selskab med andre? Så kom med, når vi går en tur ad 
Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket.

På biblioteket drikker vi kop kaffe eller te, mens 
Laura Michelsen læser en historie højt.

Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Eng-
landsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. Gå med og 
få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Fri adgang – uden billetter. 
Tirsdag 18. juni kl. 14. Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 

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

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

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

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

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

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

Foto: Kurt Pedersen 
Amager Fotoklub

Tårnby Musikskole 
- Tilmeld dig sæson 19/20 
- der er rift om pladserne

Lær at synge og spille - og få masser af oplevelser! 
Du kan få soloundervisning, spille i band, orke-

ster og synge i kor. For de yngste er der Babyryt-
mik og Musik, leg og bevægelse. 

Det er sjovt at fordybe sig i musikken og lære at 
spille et instrument – især sammen med andre. 

Tårnby Musikskole er også - Faglighed, Fælles-
skab og Fordybelse!
Tilmeld dig sæson 19/20 nu – først til mølle! Læs 
mere på: kulturzonen.net/musikskolen/tilmelding.

Musikskoledage i Tivoli
En weekend i musikkens tegn når Tivoli åbner dørene for alle landets mu-
sikskoler. Tårnby Musikskole deltager med masser af musik. 

Tid   Sted   Optrædende
Kl. 13.00-13.30  Terrassen   PixiHOT
Kl. 13.15-13.45  Akvariefoyer  The Jokers
Kl. 13.30-14.00  Salon 2   Saxofonkvartetten Saxolicious
Kl. 14.00-14.30  Terrassen   MiniHOT
kl. 16.40-17.10  Orangeriet  Toppen af poppen, solosangere
Kl. 17.20-17.50  Orangeriet  Rock i Tårnby
Kl. 18.00-18.30  Plænen   HOT, The Jokers og Nordlys
Kl. 19.00-19.30  HC Andersen Salen  Det store guitarorkester
Kl. 19.00-19.30  Salon 2   Strings
Kl. 19.40-20.10  Den Grønne Scene  Slagtøjsorkester
Kl. 20.30-21.00  Glassalen   Nordlys

Søndag 26. maj kl. 10-21. Tivoli, Vesterbrogade 3.
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Noget at gå til i juni... og huske resten af sommeren

GRAFIK – Kastrupgårdsamlingen 40 år

I anledning af 40-året for 
statsanerkendelsen af 
Kastrupgårdsamlingen vises den største 
præsentation af museets samling i mands 
minde. 
Udstillingen vil vise værker fra 4 årtiers indkøb til sam-
lingen og præsentere grafikkens mangfoldighed af tek-
nikker og metoder

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

Kulturministeriet så med venlige øjne på det nye 
museum for grafisk kunst i Tårnby kommune, og stats-
anerkendelsen blev opnået i januar 1979. Siden da har 
Kastrupgårdsamlingen været en del af det nationale 

museumsvæsen. 
Museet rummer i dag over 6000 værker af godt og 

vel 580 kunstnere. Denne udstilling vil bringe gensyn 
med nogle af danske kunsts store grafikere som Asger 
Jorn, Svend Wiig Hansen, Dea Trier Mørch, Lene Adler 
Petersen og internationale navne som David Hockney, 
Man Ray, Niki De Sant Phalle, Sam Francis og Picasso. 

Værksted for familier i åbningstiden
Til de børn og barnlige sjæle som har lyst til at udfor-
ske teknikkerne, vil der blive opstillet et lille værksted 
i museets cafe, hvor man kan lave sine egne tryk på 
sjove og nemme måder – med udpræget fare for, at 
man får pletter på tøjet og lyst til at lave endnu mere 
derhjemme.
Udstillingen åbnes 29. maj kl. 19, hvor åbningstalen vil 
blive holdt af borgmester i Tårnby Kommune, Allan S. 
Andersen. Alle er velkomne.

Fra venstre: Man Ray, Landskab med Billiard, Litografi 1973  og Dea Trier Mørch, helicopter, Linoleum, 1969.

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

Caféen: Mandag til torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administration: Mandag til fredag kl. 9-15

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

Vis hensyn på 
Kalvebod Fælled

Kalvebod Fælleds åbne vidder tiltrækker 
hvert år mange hundredetusinder af 
besøgende. Alt fra gående børnefamilier 
til toptunede cykelryttere

Desværre giver de mange besøgende flere trafikale 
konflikter mellem gæsterne.

Derfor skyder Naturstyrelsen og DGI København 
nu en stor kampagne om at vise hensyn i gang.

- Kampagnen hedder 9 ud af 10 viser hensyn, 
for heldigvis tager langt de fleste gæster hensyn til 
hinanden, siger Jes Aagaard fra Naturstyrelsen.

Kampagnen foregår både på de sociale medier 
og ved indgangene til Kalvebod Fælled ved Kanon-
vej, Otto Baches Allé, Frieslandsvej og Kalvebod 
bro. Ved indgangene er der placeret store skilte, 
der opfordrer alle til at vise hensyn.

- På Kalvebod Fælled og i Naturpark Amager er 
der plads til alle – både cyklister og gående. Og 
sådan skal det blive ved med at være, siger Jes 
Aagaard.

i juni 2019

Tårnby Musikskoles koncerter - på Kulturzonen
• Mandag 3. juni kl. 19 Cafékoncert for obo og fagot
• Onsdag 12. juni kl. 18 Sommerkoncert med PixiHOT  
   og soloindslag
• Onsdag 12. juni kl. 18 End of the Road – kom og hør  
   musikskolens bands
• Tirsdag 18. juni kl. 18 Sommerkoncert og afslutning  
   for HOT, MiniHOT og PixiHOT
• Onsdag 19. juni kl. 18 Sommerkoncert med sangsoli 
   ster, klaver og The Jokers
• Torsdag 20. juni kl. 17 Sommerkoncert med Musik 
   karrusel, Musikværksted og  
   Musik og eventyr
• Torsdag 20. juni kl. 19 Cafékoncert for klaver
• Torsdag 20. juni kl. 19 Guitar sommerkoncert

End of the Road
Tårnby Musikskoles sommerafslut-
ning for bands og sammenspilshold.

Hvis vejret holder, rykker vi scenen 
udenfor og tænder op i grillen. Så 
ta’ tæppet under armen og kom til 
Rock’n Picnic.

Onsdag 12. juni kl. 18-21. Kulturzo-
nen, Nøragersmindevej 90.
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Noget at gå til i juni

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

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

Kastrup Søbad: Åbningstider med opsyn ved søbadet/omklædningsfaciliteter:

Måned    Hverdage   Weekend/helligdage
Juni    15.00-1800  11.00-18.00 
Søbadet kan kun benyttes uden for åbningstiderne i begrænset omfang og uden adgang til omklædningsrum.

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset
Hverdage undtagen mandag 9 - 15. 
Weekend 10 - 17.

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

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

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle 
lørdage og søndage kl. 10-14.

Vi har brug for din hjælp til at gøre en forskel!!
Dansk Flygtningehjælp starter i samarbejde 
med Tårnby Kommune to Leg- og 
læringsklubber i Tårnby 
En klub for børn på 6-10 år og en pigeklub for piger i 
alderen 10-16 år. Har du lyst til at blive frivillig i en af 

klubberne og hjælpe børnene/pigerne til at falde godt 
til i Danmark, så kontakt Helle (projektkoordinator i 
Dansk Flygtningehjælp).

Som frivillig er du med til at give børnene/pigerne 
en god og lærerig eftermiddag en gang om ugen (du 
skal ikke nødvendigvis kunne være med hver uge, da 
I er flere frivillige til opgaven). Du er med til at skabe 

trygge rammer, og du hjælper børnene/pigerne med 
at lære det danske sprog og kulturelle koder. Det hele 
på en sjov og nærværende måde med aktiviteter og 
udflugter i et fællesskab, hvor din tilstedeværelse gør 
en forskel!

Børneklubben
Klubben vil være åben en gang om ugen kl. 14-16 og 
er planlagt til at være i lokaler på eller tæt ved Skotte-
gårdsskolen. Den endelige ugedag fastsættes sammen 
med jer frivillige. 

Pigeklubben
Klubben har åben en gang om ugen kl. 16-18 i Bolig-
organisationen Tårnbyhuse, Tårnbyparken. Det fast-

sættes sammen med jer 
frivillige, om det skal være 
mandag eller onsdag. 

Info og kontakt: Helle Hø-
rup, projektkoordinator i 
Dansk Flygtningehjælp på 
2611 8099 eller helle.hoe-
rup@drc.ngo

Invitation til klubber og foreninger i Tårnby

Nu har I chancen for at promovere jeres 
forening på Tårnbys årlige Friluftsfestival 
- og få flere børn og unge fra Tårnby med i 
jeres fællesskab
Friluftsfestivallen arrangeres af boligorganisationen 
Tårnby Huse og Tårnby Kommune. Den afholdes for at 
inspirere og hjælpe flere børn og unge til (nye) fritids-
aktiviteter - og for at vores lokale klubber og foreninger 
kan møde potentielle nye medlemmer bosiddende i 
Tårnby.

Festivalen afholdes som en markedsplads, hvor 
tårnbyborgere og lokale klubber og foreninger mødes. 
Børnene og de unge kan prøve forskellige aktiviteter, og 
deres forældre har mulighed for en snak med klubber 
og foreninger om mere praktiske ting omkring et even-
tuelt medlemskab.

Sidste år dannede de grønne områder i Tårnbypar-
ken ramme om Friluftsfestivallen. Stemningen var i 
top da en masse engagerede klubber og foreninger fra 
lokalområdet inviterede nysgerrige børn og unge til at 
prøve deres aktiviteter. Og der var meget at prøve. Hos 
AK Viking kunne både drenge og piger blive vægtløftere 
for en dag. Golden Angels imponerede med akrobatik 
og hjalp kommende engle til tops på deres ”menneske-
pyramider”. I teltet hos Spares and Strikes mødte vi 
bowletalenter i alle aldersklasser og Kastrup Boldklub 
havde fuldt hus på banerne. Amager Demons spillede 
kamp og imponerede med deres færdigheder og deres 
udstyr, som kommende dæmoner også kunne prøve. 
Klubben Keikokan demonstrerede forskellige karatetek-
nikker og lavede en betagende opvisning på den store 
plæne. Cykling uden alder spredte igen glæde med 

deres tilstedeværelse, og i teltet hos Naturskolen blev 
der bagt snobrød og hygget. Der blev danset Groove, 
mange fik prøvet Capoeira for første gang og hos AOF 
blev der dyrket yoga og lavet udetræning. Café Lix og 
Kerner, Produktionsskolen, Mænds Mødesteder og Net-
værkshuset forkælede os med dampende supper, lækre 
salater, grillmad og lækre kager. Traditionen tro var der 
fællesskab og højt humør omkring madboderne.

26. september 2019 kl. 16 - 19.30 i bevægelsesland-
skabet i Vægterparken.
Af hensyn til planlægningen vil vi være glade for en 
tilkendegivelse senest 25. juni. Endelig tilmeldingsfrist 
er 20. august – begge dele hos Malene Pedersen på bo-
ligsocial@taarnbyhuse.dk | tlf. 2573 7135

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

UngTårnby
Tårnby Ungdomsskole har fået nyt navn: 
UngTårnby
Det nye navn har flere årsager, men vigtigst af alt kom-
mer det nye navn af ønsket om at være omdrejnings-
punktet omkring de unge i Tårnby. Vi er en skole for de 
unge i Tårnby.

UngTårnby har pt. fire afdelinger. Ungdomsskolen, 
Åben Skole, Valgfag og US10.

Ungdomsskolen er vores fritidsafdeling, hvor ele-
verne frivilligt vælger at gå til eksempelvis ekstra un-
dervisning for at dygtiggøre sig i skolefagene, frilufts-
hold som snorkling, overlevelsesture og fiskeri. Der er 
sportshold, diverse madlavningshold, kreativitetsfag og 
meget mere. Der udkommer en brochure om de mange 
muligheder i begyndelsen af august måned. 

Åben skole laver bla. endagskurser for folkeskoler-
ne; English house, class building, førstehjælpskursus, 
seksual undervisning og synopsekursus. Derudover ar-
rangerer de to store dage; Historiedagen på Kastrupfor-
tet og Bevægelsesdagen på Kongelundsfortet. De står 
endvidere for arbejdet med at understøtte skolerne i 
forhold til ikke-uddannelsesparate elever.

UngTårnby koordinerer i samarbejde med folke-
skolerne og de lokale kulturinstitutioner kommunens 
valgfag for udskolingen. Dette giver 8. og 9. klasse 
mulighed for at vælge mellem omkring 19. forskellige 
valgfag med utrolig dygtige faglærere. 7.klasse skal ef-
ter ny lovgivning vælge mellem fire toårige valgfag med 
afsluttende prøve. 

US10 er vores 10.klasse, som pt. har 4 klasser og 
ca. 100 elever. 10.klasse er for de elever, der har brug 
for et ekstra skoleår inden de 
påbegynder en ungdomsuddan-
nelse. US10 skaber muligheden 
for at højne sit faglige niveau, 
forbedre sin studieteknik og 
blive uddannelsesparat.  

Det er på UngTårnby, man 
kan danne relationer, netværk 
og fællesskab på tværs af kom-
munen og folkeskolerne.
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LOKALAFDELINGEN 
KASTRUPVEJ 324 . TLF. 21 70 05 16         . 

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12 

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

Facebook: Ældre sagen tårnby

MOBILPAY: 35267

   TÅRNBY...

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

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

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

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

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

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

HANDEL PÅ NETTET OG SKYPE/FACETIME

… er temaerne i IT-caféen i juni. Tirsdag den 11. juni kl. 14-15 
gennemgår vi handel på nettet. Kom og hør hvordan du kan handle 
sikkert på internettet (varer, rejser og andet).

Tirsdag den 18. juni kl. 14-15 giver vi dig mulighed for at se 
personen, som du enten taler med i din mobil-telefon,  
iPad/tablet eller computer via Skype eller FaceTime - og gør det 
gratis (næsten). 

Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

KALENDEREN:
ANDELSLANDSBYEN NYVANG, HOLBÆK 
August måned, dato oplyses senere.
IDÈ-CAFEEN  
har mødedato mandag d. 24. juni kl. 14-16 i 
Postkassen, 1. sal.
Det LOKALE NYHEDSBREV 
ser snart dagens lys. Hvis man vil modtage vores 
LOKALE NYHEDSBREV – ret henvendelse til 
kontoret med oplysning om email-adresse.
Svømmesæson 2019/2020 
For svømmerne på hold 1 og 2 begynder den nye 
sæson tirsdag d. 3. september og svømmerne på hold 3 
begynder torsdag d. 5. september. Betaling for sæsonen 
er uændret kr. 300,-, som bedes  overført til konto reg.
nr. 4183 konto 11798640 med oplysning om navn, 
hold og medlemsnummer. Sidste frist for overførsel 
er fredag den 28. juni 2019 (der er i øjeblikket venteliste). 
Evt. henvendelse kan ske til Susanne Nyberg på tlf. 2625 
9071.

HAR I SAMARBEJDE MED 
ÆLDRE SAGEN I TÅRNBY ... 
arrangeret en firedages miniferie 

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

TILMELDING TIL KONTORET, men fra den 16. 
juni til 8. juli 2019 kontaktes Kirsten Sietam 
på tlf. 2466 2944. Sidste frist 8.7. 2019

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

Juni 2019

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

Efter årsmødet den 9. marts 2019 har bestyrelsen konstitueret sig med følgende 
personer:
Formand Anne-Grethe Krageruup • Næstformand/sekretær Susanne Nyberg •  
Bestyrelsesmedlem Bent Have • Bestyrelsesmedlem Birthe Dvoracek • Bestyrelsesmedlem 
Susanne Fagerli-Nielsen • Bestyrelsesmedlem Benny F. Hansen • Bestyrelsesmedlem  
Annette Gemynthe

Suppleant Bente Olofsen • Suppleant Jytte Larsen • Suppleant Lissi Bak Pedersen •  
Kasserer Erik M. Henriksen

OBS! Kontoret er lukket 16.6. - 4.8. 2019



2
8

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
1

9 Gudstjenester
Juni    
Søndag 2. 6. s.e. påske Joh. 15, 26-16, 4 kl. 10.00 Julie Aaboe og
     Crossroad Gospel
Søndag 9. Pinsedag Joh. 14, 22-31 kl. 10.00 Martin Herbst
Mandag 10. 2. Pinsedag Joh. 3, 16-21 Fællesgudstjeneste på 5-øren kl. 11.00 Julie Aaboe
Søndag 16. Trinitatis Joh. 3,  1-15 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 23. 1. s.e. trin. Luk. 16, 19-31 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 30. 2. s.e. trin. Luk. 14, 16-24 kl. 10.00 Julie Aaboe

Der var engang en konge. Han ønskede 
inderligt at gøre sit folk lykkeligt, for han 
havde hørt, at alle mennesker søger lykken, 
og om den sag var han ganske enig, thi 
han var en meget klog konge., Men hvor 
findes lykken, om det var hans hjerte i 
syv sind. Derfor besluttede han sig for at 
kalde verdens største lykkekandidater til 
sit rige, så de kunne tale deres sag og dyste 
om retten til at gøre hans folk lykkeligt. 
Vinderen af lykkekonkurrencen ville få 
prinsessen nu og hele kongeriget, når 
kongens hjerte havde slået sit sidste slag.  
Trompeterne lød, fanerne vejede i vinden 
og solen strålede ned på pladsen, hvor 
kongen og dronningen, prinsessen og hele 
folket ventede på, at lykkekandidaterne 
skulle gøre deres entré. Så råbte et lille 
barn, ’Se, nu kommer de!’ Og ind kom alle 
syv: Penge, Berømmelse, Magt, Kropslig 
Sundhed, Styrke og Skønhed, Sjælens Gode 
Egenskaber, Behaget og Alle Universets 
Goder. Lykkekandidaterne bøjede sig dybt 
for kongen og folket, for de ville så gerne 
have den smukke prinsesse og det skønne 
rige. Så begyndte de at fremføre deres 
valgtaler.
Den første, der tog ordet, var Penge. Den 
sagde, ’Vælg mig. For jeg er den mest 
populære af alle lykkens kandidater. Alle 
vil have mig, rig som fattig. Tænk, hvis du 
fik en pose penge!’ Kongen tænkte dybt og 
udbrød, ’Af alle mennesker i verden ved jeg 
bedst, at penge ikke er lykken. For penge 
er et middel, og lykke er et mål. Vi tjener 
penge for at blive lykkelige, vi er ikke 
lykkelige for at tjene penge. Så nej tak til 
dig, Penge.’  
Frem trådte Berømmelsen. ’Jeg er lykkens 
mål. Jeg er det stof, som drømme er lavet 

af. Kunstnere, politikere, skuespillere 
og ganske almindelige mennesker ligger 
søvnløse for min skyld.’ Men kongen svarede, 
’Tak, men nej tak. For lykke er noget inde 
i mennesket, mens berømmelse kommer 
udefra og afhænger af andre. Faktisk siger 
berømmelse mere om giveren end om 
modtageren, og berømmelse kommer og 
går. Så værsgo’ at gå Berømmelse. Og så gik 
Berømmelsen sin vej. 
Så var det Magtens tur. Den kunne næsten 
ikke vente med at holde sin tale. ’Giv din 
sjæl til mig. I bytte får du magten over 
andre. Og selv om du skulle miste den 
politiske magt, så skænker jeg dig magten 
til, at du kan sige og gøre, hvad du vil. For 
magt er frihed, og frihed er lykken. Derfor 
er jeg lykken!’ Men kongen svarede, ’Jeg 
ved, at alle, der har magt, frygter at miste 
den. Og hvad er nok så megen handlefrihed 
og ytringsfrihed værd, hvis man ikke er 
lykkelig eller bruger sin frihed til at påføre 
andre sorg og smerte? Så heller ikke du skal 
have prinsessen og folkets hjerte.’ 
Så kom chancen til Kropslig Sundhed, Styrke 
og Skønhed. ’Kan alle se mig? Kan alle høre 
mig? Lyt til mine tre S’er: Sundhed, Styrke 
og Skønhed. Er jeg ikke den treenighed, 
der er lykkens kilde? Jeg er præmien på 
alverdens hospitaler og fitnesscentre. Og 
hvad er penge, magt og berømmelse værd, 
hvis du må gå på krykker?’ Men kongen 
svarede, ’Moderen ofrer sit liv for at redde 
barnet ud af flammerne, og hvad er fysisk 
smerte sammenlignet med et knust hjerte?’  
Ind kom lykkekandidat nummer fem. Det 
var Sjælens Gode Egenskaber; et femkløver 
bestående af tålmodighed, selvkontrol, 
retfærdighed, overbærenhed og omtanke. 
Med én stemme udbrød de. ’Her er lykkens 

hjem. For lykken er, at man nyder at være 
i sit eget gode selskab.’ ’I sandhed en smuk 
sang,’ sagde kongen, ’men selv nok så 
fortrinlige personlige egenskaber kan ikke 
være livets mål. For man kan altid blive 
bedre til at udvise overbærenhed, omtanke 
og retfærdighed, men den lykke, vi søger, er 
en lykke, der er målet for alt. Så tak til dig, 
Sjælens Gode Egenskaber, men nu må du gå 
din vej. 
Så blev det den sjette kandidats tur. Det var 
Behaget. Behaget talte varmt og inderligt 
for sig selv. ’Består lykken ikke af behag 
og velvære?’ ’Jo’, svarede kongen, ’men 
behaget og velværen er resultatet af noget. 
Det er dette noget, der er lykkens genstand, 
så adjø med dig.’
Så kom turen til den sidste kandidat. Det var 
Alle Universets Goder. ’Vælg mig, og du skal 
opleve glæden ved alle skatte, kunstværker, 
bygninger, landområder, planeter og stjerner 
i hele universet. Nu må du da være tilfreds! 
Hvad andet vil du have? Hvad ville du ikke 
ofre for mig?’ ’Det skal jeg sige dig,’ sagde 
kongen, ’om jeg så fik alle solsystemer i 
hele universet med alt, hvad der er i dem, 
så ville jeg dog uden at blinke sige farvel til 
det hele, hvis jeg til gengæld kunne blive 
lykkelig.’ 
Penge, Berømmelse, Magt, Kropslig 
Sundhed, Styrke og Skønhed, Sjælens Gode 
Egenskaber, Behaget og Alle Universets 
goder var færdige med deres tale. Kongen 
var helt nedslået. For han ønskede så 
inderligt at finde lykkens kilde. Tåre efter 
tåre forlod hans kinder og vædede jorden 
ved hans fødder. Med et landede en lille 
rødkælk på jorden lige foran ham. Deres 
øjne mødtes. Så pippede den, ’Jeg kender 
lykkens kilde. Det er en kærlighed, der 
aldrig hører op. For kærlighed er kilden til 
lykke, og I søger en lykke, der aldrig hører 
op. Den kærlighed, der aldrig hører op, 
sendte mig.’ Kongen forstod i sit hjerte, at 
rødkælken havde talt sandt. Lykken er en 
kærlighed, der aldrig hører op. Han skulle 
lige til at takke rødkælken. Men den var 
allerede fløjet op til himlen, hvor den kom 
fra. Og så levede kongen og dronningen og 
prinsessen og hele folket lykkeligt til deres 
dages ende. Se, det var et rigtigt eventyr!
 

Matin Herbst

Lykkekonkurrencen
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Kontakt  

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  Tlf. 3141 6030.

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

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

Juni - aktiviteter

Musik-andagt – En tid til eftertanke
v. Julie Aaboe og 
Ole Reuss Schmidt
Kom og vær 
med til en 
stemnings-fuld 
musik-andagt i 
kirken. Med musik 
og læsninger 

reflekterer vi over skriftens ord ud fra et 
moderne og personligt perspektiv. En rolig 
stund i kirken med tid til eftertanke. Efter 
andagten nyder vi fællesskabet over en kop 
kaffe m.m.
Tirsdag 4. juni kl. 10.00

Sangeftermiddag med kirkens 
præster og organist 
Igen inviterer vi til en eftermiddag hvor 
sangen og fællesskabet er i centrum. Sang 
skaber fællesskab 
– Når man synger sammen, så hører man 
sammen. 
– Sangen skaber samhørighed og nedbryder 
barrierer. 
– Sangen er et universelt mødested. 
Man bliver glad af at synge. Så kom og vær 
med! 
Korsvejstræf onsdag 5. juni kl. 14.00

Prædikenværksted - v. Julie Aaboe 
Kom og vær med til 
at skabe søndagens 
prædiken. Gennem 
samtale og analyse 
vil vi i fællesskab 
komme til bunds i 
søndagens læsning 

for at forstå, hvad der ligger til grund for 
den pågældende tekst både kulturelt, 
historisk og teologisk. Vi mødes i kirken. 
Tilmelding til sognepræst Julie Aaboe – jua@
km.dk
Torsdag 6. juni kl. 12.00

Indskrivning til konfirmation

Skal dit barn konfirmeres i 2020? Denne 
torsdag er indskrivningsdag og mulighed for 
at hilse på præsterne.
Torsdag 6. juni kl. 17.00

2. pinsedag på 5-øren

Vi fejrer 2. pinsedag på 5-øren ved Amager 
Strandpark sammen med andre kirker på 
Amager. Kom og vær med til en festlig 
fællesgudstjeneste.
Mandag 10. juni kl. 11.00
 

Så er sommeren over os, og det betyder traditionen tro, 
at Crossroad Gospel giver sommerkoncert. Korets dirigent 
Simon Jansfort sørger for et fantastisk repertoire, og 
lover at koret er yderst veloplagt til en funky, festlig og 
smuk gospel-sommerkoncert. 
Vær forberedt på, at det bliver svedigt, men fortvivl 
ikke, for vi sørger for der kan købes kolde drikkevarer i 
pausen. 
Kom og fest med i Korsvejskirken. Dørene åbnes kl. 19.  
Entre er kun 50,- og børn u. 16 år har gratis adgang. 

Onsdag 12. juni kl. 19.30.

Crossroad gospel - sommerkoncert
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Og de læste Norwegian Wood helt af dem selv

Lad os sammen gøre Tårnby 
Kirkegård smukkere
Invitation til borgerne i Tårnby onsdag 
12. juni 2019 kl. 19.00. I Tårnby Kirkes 
konfirmandlokaler Englandsvej 330 

Det er ikke kun i Tårnby, at kirkegårdene er under 
forandring. Det sker over hele landet. Behovet for at 
sætte præg på sit eget gravsted har ændret sig drastisk i 
de senere år og givet plads til forandring på kirkegården.

Tårnby Kirke og kirkegård ligger midt i det fredelige 
landsbymiljø i Tårnby og er omdrejningspunkt for det 
største antal begravelser og bisættelser i Amagerland 

provsti. Derfor har vi mange besøgende hver eneste dag.
For Tårnby Kirkegård betyder det, at vi er nødt til at 

udarbejde en udviklingsplan for kirkegården.
Hvis du er interesseret, har du en enestående 

mulighed for at være med til at sætte netop dit aftryk på 
udviklingsplanen.

Tårnby Sogns Menighedsråd vil derfor invitere 
borgerne til et møde for at give jer mulighed for at 
komme med gode ideer. Vi er først lige begyndt på 
planerne, og vi vil derfor gerne indlede hele processen 
sammen med jer.

På mødet deltager 
Provst Poul Bo B.Sørensen vil sige noget om 

kirkegårdsplaner.
Henrik Schoubye, kirkegårdsleder ved Tårnby kirke, vil 
fortælle om de 
forskellige gravsteder på kirkegården.
Elisabeth Hess Thaysen, kirkegårds-supporter fra Solhøj, 
vil fortælle om de forskellige tidsaldre på kirkegården.
Birgitte Foghmoes, landskabsarkitekt, vil præsentere 
vores første skitseforslag til forandring af kirkegården. 

Kom med dit forslag, idéer og mening til, hvordan 
kirkegården skal se ud fremover.

Menighedsrådet ved Tårnby  Kirke

Det er noget af det bedste ved at være præst; at 
have konfirmander. At få lov til at være en lille del 
af deres unge liv, høre om deres tanker og drømme, 
se dem stråle en dag i maj. For mig smitter det at 
møde mennesker med så meget liv i sig og foran 
sig. Det er ikke sådan, at jeg misunder dem. Faktisk 
er jeg decideret lettet over ikke at være 15 år igen 
og skulle konfirmeres. For mig var det en svær tid, 
og billederne af mig selv med rød butterfly som 
passede til mine røde bumser i panden som passede 
til min konstante rødmen over at være i centrum 
til konfirmationen og ikke ane, hvordan jeg skulle 
være, om jeg skulle drikke colaen eller rødvinen, 
dem har jeg smidt ud. 

Og jo, sådan er de vel også. 

Jeg spurgte dem: hvad drømmer du om? Svaret: en 
pizza med ananas.

Hvad tror du på? Og han tegnede en tegning af 
nogle absurd store bryster og en cociomælk (50 cl). 

Hvad håber du på? Hun svarede slet ikke, hun sad 
bare i skjul og tog billeder af sig selv. Trutmund og 
et bedrøvet udtryk. I kender billedet ik!

Udover det, og deres generelt dårlige smag, og 
ja selvfølgelig også den kendsgerning at de er 
teenagere, og så det faktum, at jeg ofte tager mig 
til hovedet over mig selv og mine manglende 
undervisningsevner, synes jeg de unge mennesker 
kan en masse, og vil en masse. Hvordan skal det 
gå med vores ungdom? Det skal jeg fortælle jer; 
det bliver endnu bedre. De er ikke bare søde og 
positive. De er begavede og ansvarsfulde. De er 
behagelige at være omkring. De giver mere af dem 
selv. De tør også mere. De tør at sige, at de tror på 
Gud. Og de tør at sige det højt, hvis de ikke gør. 
Måske kunne jeg både trosbekendelsen og fadervor 
bedre end dem dengang, jeg kunne vist også mere 
bibelhistorie, men jeg fattede aldrig, at tro ikke er 
viden om noget, men en åbenhed for livet, og det er 
den åbenhed de kom med. Konfirmanderne kan en 
masse, men om de kan hele biblen udenad og synge 
med på samtlige salmer, så vil jeg bytte det hele for 
at de bare for et øjeblik lod deres længsel komme 
til syne og åbnede sig for det som er større end dem 
selv. 

En længsel,- det er den, de kommer med. 

Jeg tror, vi alle har en længsel i os, inde i os er der 
en eller anden dør, en dør ind til noget man ikke 
rigtig kan forklare, men som man ikke er i tvivl om 
man gik igennem, når man gør det.

En dør ind til en selv, en dør ind til Gud. Noget i 
den retning. 

Følg lige med;

Det er noget over os, noget uden for os, noget i os. 

Det som er i os, det er os, inde i os findes vi som 
dem vi er. Men det som er inde i os skal leve 
sammen med det som er uden for os. Det er det 
smukkeste, at leve sammen med andre. Men det er 
også det sværeste. For det som er uden for os, andre 
mennesker, skolen, arbejdet, sporten, familien, 
kommer til at bestemme meget af hvem vi er inde 
i. Når jeg ser på konfirmanderne ser jeg, at det 
uden for dem næsten bestemmer dem helt. Hvem 
de er inde i, har ingen chance for at komme frem. 
De opløser sig selv for at være sammen med de 
andre som de tror andre vil have dem til at være. 
Man bliver på den måde kun et aftryk af sine 
omgivelser, og andre mennesker bliver kun nogle 
man sammenligner sig med, og det er her i den 
sammenligning, de får deres plads, som den urolige 
dreng, som den skoletrætte pige, som nørden, som 
festtøsen, som 12 tals pigen, fodbolddrengen og 
den sjove. Det er som om, at den de er, bliver låst 
inde i en skattekiste som langsomt falder til bunds. 
Oppe på overfladen svømmer de så rundt som den 
rolle de er blevet tildelt og som de langsomt også 
føler de kun er. Man skulle så tro, at løsningen var, 
at de med al viljens kræft dykkede ned på bunden 
og hentede dem selv op. Men det tror jeg ikke man 
kan. I stedet tror jeg meget mere på, at man kan 
åbne sig op for det som er over en, det som er større 
end en. Måske kender i det som at blive forelsket. 
Pludseligt åbner alt sig ved et andet menneskes 
kærlighed. Pludseligt med en anden i hånden 
dukker skattekisten op på overfladen og man åbner 
den som det letteste i verden. En film kan også gøre 
det, en bog, en underviser, en ven, en sang på 3 min 
og 41 sekunder. Og Gud. Man bliver fortalt på en 
ny måde. Og alt åbner sig. Nu vil man gerne give.

Det kræver altid en ting; at kunne modtage. 

Alt godt er noget man modtager; kærligheden, 
venskab, troen. 

Det lyder nemt, men det er i virkeligheden det 
sværeste i livet, at kunne modtage det som er noget 
andet end dig. Man kan ikke modtage noget, hvis 
man svømmer rundt på overfladen og kun holder 
øje med hvad de andre laver, og man kan heller 
ikke modtage noget, hvis man har så travlt med at 
dykke ned for at finde sig selv i sin skattekiste, og 
det hjælper heller ikke at sætte sig foran skærmen, 
at skære i sig selv, at tabe sig, at bruge al sin tid 
på sport, at se youtube, at se hvad de andre gør, 
at købe nye sko, at hele tiden distrahere sig selv så 
meget, at man tror, man kan fortrænge ens længsel.

Jeg vil sige, at det er det, som er så smukt ved 
at have konfirmanderne, et øjeblik, lige dér, der 
dukker der et ungt menneske op, jeg vil mene, at 
det er det, de så gerne vil,- at det er deres længsel, at 
modtage, og jeg vil holde fast i, at det er det, som er 
kirkens fineste opgave; at give dem et sted hvor det 
kan ske.

Et sted hvor man ikke skal noget, ikke evalueres, 
ikke sammenlignes, ikke præstere noget, hvor man 
er elsket som man er. Det er ordene til enhver 
konfirmation her i kirken, landet over, til hver 
eneste gang man kommer i kirke; du er elsket, som 
du er, du behøver ikke blive noget andet, og det er 
de ord, jeg håber, de har hørt, og det er netop de 
ord, som kan give dem mod til at åbne døren.

Et guddommeligt rum. En dør inde i dem selv. 
Hvor alt åbner sig. Hvor det som er større end 
dem, kan bryde ned gennem overfladen og hente 
det som de er op fra bunden. På bunden af natten. 
Er det ikke rigtigt Victoria? Her bliver livet smukt. 
Og her kan man møde andre mennesker, modtage, 
give, dele.

Konfirmander, på Tårnby kirkes vegne, tak for i år. 

Må Gud være med jer. 

Og må I vide at døren altid er åben for jer.                                                     
Kh Karsten
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JUNI 2019
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, der 
har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab, er også 
meget velkomne. Så er arbejdet ikke så krævende 
og er børnene flyttet hjemmefra, så er det måske 
noget for dig. Vi mødes ca. 2 gange om måneden. 
Det er ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, eller 
om søndagen efter en Højmesse. Der er altid kaffe 
og nogle gange et andet arrangement.
I juni mødes netværksgruppen:
Mandag 10. juni, 2. pinsedag kl. 10 til 
gudstjeneste med efterfølgende kaffe og brød i 
konfirmandstuerne.
Tirsdag 18. juni til Bakketur, hvor vi mødes på 
Tårnby Station kl. 11.15 og tager toget til Bakken, 
hvor vi spiser frokost og slutter med kaffe. 
Tilmelding IKKE nødvendig.
Søndag 30. juni til gudstjeneste kl. 10.00. Efter 
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne, 
hvor vi også synger efter højskolesangbogen 
sammen med vores organist.

                               

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 13. juni kl. 10.30 ved 
Karsten M. Hansen.                                        
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej  
fredag 28. juni kl. 10.45 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager, 
Digevej 110, onsdag 19. juni kl. 11.00 og 13.00 i 
”cafeen” overfor afsnit B2. Ved Desirée Risum.
                                                                   
For børn

Babysang…
… er slut for denne gang, men vi mødes igen til 
efteråret. Babysang foregår i Tårnby Kirke seks 
tirsdage kl. 11.00, hvor vi igennem sang, leg og 
dans lærer nogle børnesange – og salmer. Det 
vare ca. en time hver gang inkl. en kaffepause. 
Det er gratis at deltage i babysang. Vil du vide 
mere, så kontakt Ida Nielsen på idni@km.dk eller 
32514186. Eller se billederne fra sidste hold på 
vores hjemmeside.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk                                                 

Korsvejsmarked
Husk allerede nu at notere, at der er 
Korsvejsmarked lørdag 1. juni ved FDF-huset 
på Gemmas Allé fra kl. 10-23. Præsten vil som 
sædvanligt være at finde i Lunden på Stand E5. 
                                                       

Gudstjenester

Maj
Lør 25. Dåbsgudstjeneste      10.00 Risum
        11.30 Risum
Søn 26. Højmesse 5. søndag efter påske     10.00 Risum
Tors 30. Kristi Himmelfartsdag 
  Konfirmation Amager Privatskole og andre  10.00 Risum   

Juni
Søn 2. Højmesse 6.s.e.påske og Sognedag    10.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste       11.30 M. Hansen
Lør 8. Dåbsgudstjeneste      10.00 M. Hansen
Søn 9. Højmesse Pinsedag      10.00 Risum
Man 10. Højmesse 2. pinsedag      10.00 Nielsen
Lør 15. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 16. Højmesse Trinitatis      10.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Lør 22. Dåbsgudstjeneste      10.00 Nielsen
Søn 23. Højmesse 1.s.e.trinitatis     10.00 Risum
Lør 29. Dåbsgudstjeneste      10.00 Risum
Søn 30. Højmesse 2.s.e.trinitatis     10.00 Nielsen                  

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

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



3
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
1

9

KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

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

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

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Det sker også i  
Kastrup kirke

Maj
Søn. 26. maj kl. 10 Højmesse 
ved Marie-Louise Impgaard 
Sørensen
Søn. 26. maj kl. 16 Koncert Ars 
Nova-koret, Slagelse
Kr. Himmelfartsdag tors. 30. 
maj kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard. 
Kristi Himmelfartsdag holdes 
gudstjenesten i gårdhaven, hvis 
vejret er til det. Og bagefter 
serveres en let anretning, 
ligeledes i gårdhaven.”

Juni
Søn. 2. juni kl. 10 Højmesse ved 
Susanne Worm Steensgaard
Søn. 2. juni kl. ca. 11.15 
Menighedsmøde med frokost
Pinsesøndag 9. juni kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen 
2. Pinsedag man. 10. juni: 2. 
Pinsedag på Femøren
Søn. 16. juni kl. 10 Højmesse 
ved Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 23. juni kl. 10 Sct.Hans 
gudstjeneste ved Elizabeth 
Laursen.  
Herefter samles vi til frokost i 
gårdhaven. Tag selv kød med til 
grillen, vi har brød og salat

Andagt hver onsdag 
kl. 12

Højmesse hver 
søndag kl. 10

Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www. Kastrup-
kirke.dk
 

Pinse på Femøren  

Gudstjeneste i det fri: Klokken 11. 2. pinsedag på Amager Strand.

Koncert:

Ars Nova koret fra Slagelse

Vi får besøg af et af Vestsjællands bedste kor ARS NOVA.

Koret har eksisteret i godt 40 år, består af ca. 40 medlemmer og dirigeres af 
Solveig Bjergkvist.

De har kaldt koncerten “Romantikken i ord og toner”, et program med 
hovedsagelig dansk musik af blandt andet Weyse, Gade, Hartmann, Rung, Heise 
og Lange-Müller.

Musikken kommenteres undervejs og sættes ind i en større sammenhæng af 
Poul Damsgaard, som er præst ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse og synger med 
i koret.

Søn. 26. maj kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Menighedsmøde
Efter gudstjenesten er hele menigheden inviteret 
til en lille frokost denne søndag. Bagefter vil 
menighedsrådets formand, Jan Jakobsen, suppleret 
af menighedsrådsmedlemmer orientere om 
menighedsrådets arbejde og visioner for fremtiden. 

Kassereren fortæller om økonomien. Alle er velkomne – også til at komme med 
nye ideer eller spørgsmål til rådet. 

Menighedsrådet 
Søndag 2. juni kl. ca. 11.15 efter gudstjenesten –  

i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

 
 
 

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

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

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

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

Rikke Drachmann Casper Drachmann

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

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

Rundvisning, kongegrave, Festgudstjeneste m.v.
Se mere på www.skelgaardskirken.dk

Tilmelding senest 30. maj    Pris kr. 100 pr. person

SKELGÅRDSKIRKEN         Sommerudflugt 
Lørdag d. 15. juni         Skt. Bendts Kirke

Min kære kone og bedste ven

Sygeplejerske

Judith Skovgaard * 8. august 1969

er den 8. maj 2019 stille sovet ind efter lang tids sygdom

Bisættelsen har fundet sted

Ian

KreaKirke- Sommerferie- 
aktivitet i Skelgårdskirken!

I Skelgårdskirken har vi sommerferieaktivitet for 
børn i klassetrin 1-3 (starter 1:e og starter 3:e) hvor 
man kan komme og male, tegne, lege med fimo-
ler, lave perleplader og lave smykker.  Vi kommer 
også til at hygge med lege, sange og bage kager! Det 
ligger i to perioder, to dage hver gang. Som ud-

gangspunkt bliver man tilmeldt til to dage, men hvis 
der er ledige pladser, kan man komme begge gange. 

Dato og tidspunkter:
9 og 10 juli kl.10-15
24-25 juli kl. 10-15

Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Nicole Kruck-
enberg Breum, sognemedhjælper i Skelgårdskirken, 
på nicole@skelgaardskirken.dk eller 20 18 41 33.

Børnene skal have madpakker med men vi byder på 
frugt, kiks, snacks, saftevand og en masse materialer. 
Det er først til mølle med tilmeldinger  
og der er plads til 10 børn begge gange.

Velkommen i Skelgårdskirken!

SKELGÅRDSKIRKEN

Bente Borgaard udstiller i Skelgårdskirken 
I forbindelse med den nye udstilling holdes 
reception søndag 2. juni - efter gudstjenesten - kl. 
11.30. Alle er velkomne og kirken byder på et lille 
glas og god musik til at følge kunsten på vej.
Bente Borgaard fortæller, at hun har haft maleriet 
som hobby, siden hun var ganske ung. Hun glædes 
ved farver og former og inspireres af naturens skif-
ten – sol, sne, bjerge, træer, ja alt hvad naturen giver. 

- Jeg havde orlov fra mit arbejde for SAS fra 1990 
til 1993, og orloven, hvor jeg boede i München, gav 
mig tid til at genoptage arbejdet med maleriet, siger 
Bente Borgaard og fortsætter

- Jeg har udstillet på caféer, restauranter og biblio-
teker i København og Odsherred og på Stadtsbüche-
rei i München. I 2008, 2010, 2012 og 2015 har jeg 
udstillet på ’Plyssen’ i Tårnby.
Jeg har ikke forsøgt at give mine malerier ’titler’, 
men overlader ’navngivningen’ til beskuerens egen 
fantasi.
Skelgårdskirken, juni og juli måned. Fernisering 
søndag 2. juni, efter gudstjenesten kl. 11.30.
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie indtil Mini-brunch 5. september

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om 
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 
11.15.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 29. maj
Banko fredag 31. maj
Banko fredag 7. juni  
Banko fredag 14. juni  
Banko fredag 21. juni 
Sommer i Gedesby mandag 5. til mandag 12. august.
Vi ses igen til banko fredag 16. august 2019

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kom-
mune, er velkommen i Bordinghus. Er du interesseret i at 
se, hvad der sker i huset og kunne du tænke dig at høre 
nærmere, så kig indenfor til åbent hus: Tirsdag kl. 14 - 17, 
fredag kl. 14 - 17 og søndag kl. 13 - 16. Der er mulighed 
for køb af kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-8

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionis-
ter og ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kom-
mune. (OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en 
prøveperiode indtil august 2019).
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage 
i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i 
nogle af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflug-
ter og rejser, og meget, meget mere. Huset er åbent for 
aktiviteter mandag-fredag fra kl. 10-16.30.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-8

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister i Tårn-

by. Kom til vores særlige arrangementer eller måske har 
du lyst til at være med til nogen af vore faste aktiviteter:
f.eks. Siddedans, seniordans og Edb, knipling, 3-D kort, 
billard, gåture og folkedans. frimærker, gymnastik, fælles-
sang og petanque, Pilehavekoret og gymnastik for krop 
og hjerne. Der er også mulighed for selv at iværksætte 
nye aktiviteter. Kom gerne på besøg til en kop kaffe i 
køkkenet. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-8

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

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

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128 
7999 
Skovtur: Amager Rundt. Bustur fra Tårnby Torv m. ophold 
undervejs & frokost. Torsdag 20. juni kl. 11.00.

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

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafemøde. 28. maj.
Banko - (vi spiser medbragt mad kl. 13). 4. juni
Udflugt med spisning 11. juni. Information hos Liselotte 

Nielsen tlf. 3250 9061.
Sommerferie til august.          

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårds-
vej. Hver mandag kl. 10.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør Aktivi-
tetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 4041 0868 
eller jane@piasecki.dk
Husk du kan møde bestyrelsen på Korsvejsmarked den 1. 
juni. Vi ses. 

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby:
Medlemsmøde om medicinrådet i Scleroseforeningens 
lokaler Poul Bundgaarsvej 1.st, 2500 Valby tirsdag 28. 
maj kl. 19 -21.30. Sammen med de øvrige lokalafdelinger 
i Københavnsområdet. Tilmelding Til Yrsa Rasmussen tlf 
2013 6105 eller asry@mail.dk. Gratis for medlemmer. Se 
mere på Scleroseforeningen.dk.
Sommerfest - kun for medlemmer søndag 16. juni.
Lokalafdelingen henter i uge 26 i samarbejde med seje 
frivillige indsamlingsbøtter, der har stået i butikker siden 
starten af april. Det er syvende år i træk, Sclerosefor-
eningen på denne måde samler penge ind til forskning i 
sclerose.

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

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Drej til 
højre, når du kommer ud fra viadukten ved Quality Hotel 
og følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år.
Kan du lide at svinge hofterne? Vi tilbyder gratis zumba, 
Groove, afspænding m.m. Du behøver ikke at melde dig til 
første gang. Hver lørdag kl. 11-12.
Sommerfest og 5 års fødselsdag. Underholdning og salg 
af lopper, hjemmelavede lækkerier, grillburger, kaffe og 
kage. søndag 12. juni kl. 12-16.

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 27

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Juni 2019

Tag hele familien med til hygge, lækre grillpøl-
ser, live musik, sjove aktiviteter, bål, båltale og 
selvfølgelig midsommervisen.  Aftenen skydes 
i gang med en familiekoncert i børnehøjde, og 
herefter er der svingende midsommerrock
På programmet er blandt andet... 
• Børnerockkoncert v. Nanna Khoury Sabroe og René 
Madsen kl. 18.
• Sjove aktiviteter for hele familien i samarbejde 
med KFUM spejderne Vestamager. Med et klippekort 
til 20 kr. kan du prøve kræfter med flødebollekast, 
dåsekast, ballon dart, snobrød, popcorn, fællesma-
leri… kl. 18.30-21.00
• Alma Sophie, deltager i dette års DR Børne MGP, 
optræder kl. 19
• Bandet Internationals med egne originale sange 
inspireret af moderne rock og pop kl. 19.30
• Bandet The Firecrackers spiller coverversioner af 
kendte numre kl. 20.15
• Båltale ved Tårnby Kommunes borgmester Allan S. 
Andersen kl. 20.45
• Bålet tændes, og vi synger Midsommervisen kl. 21.
• The Firecrackers slutter aftenen
Kulturzonen, søndag 23. juni kl. 18-22.

Amager Strand ved Sneglen
Flere forskellige orkestre spiller - blandt andet det 
legendariske Rubber Band, der traditionelt har spil-
let på Amager Strand til Sankt Hans. 

Desuden kommer DJ Bjarke - Wild Wax Combo 
med 50er rock - Sylvester Larsen og Nåleøjet med 

dansk pop-rock. 
Borgmester Allan S. Andersen holder båltalen og 

der vil hele dagen være salg af mad og drikkevarer 
til rimelige priser.
Musikforeningen Sneglen - Sankt Hans musik på 
Amager Strand ved Sneglen 23. juni fra kl. 16.

Eventyrligt Sankt Hans bål på 
Naturpark Amagers vilde savanne 
Oplev H. C. Andersens eventyr ”Fyrtøjet”, som 
ramme om det mest børnevenlige bål ved Natur-
center Amager 
Sankt Hans er sommerhygge med picnickurv, bål, ta-
ler og midsommervise, men i år er det også et even-
tyr. Bålet er bygget op, som det gamle hule træ i H. 
C. Andersens eventyr ”Fyrtøjet”. 

Allerede kl. 17 kan børn og voksne få læst eventy-
ret op på Traktørstedet på Naturcenteret. 

Vi tænder bålet kl. 19, så selv de små ben kan få 
lov at være med på den lange og lyse aften. 

Klokken 18.30 byder Jes Aagaard, Naturvejleder 
i Naturstyrelsen velkommen, hvorefter Henrik Zimi-
no, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby  
Kommune, holder båltalen.
Naturcenter Amager, søndag 23. juni klokken 17.

Sankt Hans-arrangementer på Amager - 23. juni

Foto: Torben Jensen
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

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

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

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

Dødsdansen er nok ver-
densdrammatikkens 
ultimative ægteskabs-
drama. Det har uden 
tvivl været inspira-
tionskilde til senere 
stykker, som Hvem 
er bange for Virginia 
Wolff og Scener fra et 
ægteskab. 

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

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

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

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

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

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

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

Bemærk:
Villads fra Valby er IKKE 

med i abonnementet
Billetter kan ej heller 

reserveres før billetsalget 
åbner for denne 

forestilling ca. medio 
november 2019

Familieforestilling

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

Nu kommer vi med teaterversionen.

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

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

22.  januar 2020 
kl. 18.00 

Louise Schouw Teater 

Forestillingen  
gennemføres i   

samarbejde med  
Tårnby Kommune

©
 Per M

orten A
braham

sen

Dødsdansen

©
 B

rita Fogsgaard

Tegn abonnement NU!

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

Abonnement   

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

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

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

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

De smukkeste kostumer og rekvisitter – dansetrin en masse – 
musik, sang og lystigt spil fra nogle af de fineste kunstnere, vi har 
herhjemme lige nu  – en skuespillerinde tager sig af Dyveke – og en 
fortælleglad konferencier af de mange anekdoter, der er fulgt med 
historiens vingesus! 
23. - 24. og 25. marts kl. 19.30

© Operettekompagniet
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Maciej Wawrzyniak, der er 
cheftræner i NTK-Amager, 
har fået Dansk Tennis For-
bunds ærestegn

TENNIS

Medaljen var en god grund 
for Tårnby Bladet til at besøge 
tennisanlægget på Vestama-
ger og få en snak med Maciej 
om tennis, træning, talenter 
og jobbet som cheftræner.
Hvordan har du det 
med at få en så fornem 
hædersbevisning?

- Jeg var meget overrasket, 
jeg havde ikke forventet det. 
Naturligvis er jeg meget stolt, 
glad og vil takke klubben og 
de folk der har indstillet mig 
til æresprisen og speciel tak 
til Joakim Thörring fra Dragør, 
der promoverede mig på DTF-
årsmødet.
Hvor lang tid er du været 
træner i NTK?
- Jeg kom til klubben i 1992 
og er rigtig glad for at være 
her. Det er en af Danmarks 
bedste klubber. Klubbens 
ledelse giver træneren gode 

muligheder for at træne og 
planlægge træningen for de 
mange unge talenter, der er 
i klubben. Vi arbejder godt 
sammen. Tennisanlægget er 
fantastisk velholdt og baner-
ne giver spillerne de bedste 
muligheder for at spille.  
Hvornår kom du til 
Danmark?
- Jeg kom i 1988 til Danmark 
fra Poznan i Polen. Min far var 
international atletik træner 
i Polen og blev inviteret til 
Danmark for at træne de bed-
ste danske atleter og fik stor 

succes. Han blev spurgt om 
han også kendte en der kunne 
gøre det samme for tennis-
sporten, det mente han godt 
hans søn kunne og derfor 
blev jeg inviteret af Hillerød 
Tennis Klub på et tre måne-
ders ophold. Som nu er blevet 
til mere end 30 år. 
Du er cheftræner i NTK, men 
er du derudover beskæftiget 
med andet?
Jeg er fuldtids professionel 
uddannet tennistræner. Men 
har spillet international ten-
nis i Polen. Jeg var tilknyttet 
tennisklubben Olympia i Poz-
nan, hvor også Angelique Ker-
ber har spillet. Kerber har nu 
sit eget tennisakademi. Jeg er 
en god bekendt af Wozniacki-
familien og har lejlighedsvis 
trænet med Caroline, da hun 
var yngre her på Vestamager.

Det har også haft stor be-
tydning for mig, at jeg i en år-
række var cheftræner for det 
polske landshold.

Talent eller træning?

Med et stort smil, jeg ved jeg 
bliver upopulær, talent er vig-
tigt men uden hård og megen 
træning udvikler man ikke sit 
fulde talent. Omgivelser her i 
klubben skal også fungere og 
det sociale liv være på plads. 
Og det er det her i klubben. 
Jeg medvirker til at følge op 

på klubbens filosofi, som al-
tid har været at tilbyde med-
lemmerne muligheder for at 
dyrke tennis på alle niveauer. 

Jeg værdsætter omhygge-
lighed i træningen, hvor der 
lægges vægt på, at teknik-
ken indarbejdes på rygraden, 
selvom det ofte betyder man-
ge gentagelser af de samme 
træningsøvelser.

(Maciejs kvaliteter, har 
blandt andet resulteret i tre 
danske ungdomsmesterska-
ber til klubben. Red)
Har du et bud på hvem der er 
vores næste Caroline?
- Clara Tauson er godt på 
vej. Hun har fysikken, træner 
hårdt, har god coaching, fin 
teknik og er tilsyneladende 
mentalt stærk. Hun bliver 
spændende at følge.
En afslutnings replik?
- Det er en fantastisk klub at 
være cheftræner i. Jeg er me-
get glad for samarbejdet med 
klubbens ledelse, der giver 
rum for god træning og giver 
frie rammer for mig til at plan-
lægge og tilrettelægge træ-
ningen for de mange unge ta-
lenter, vi har. Jeg håber æres-
tegnet, omtalen og de gode 
tennisforhold på Vestamager 
kan få endnu flere unge og 
ældre til at finde vej til vores 
dejlige tennisanlæg, hvor der 
både kan spilles udendørs og 
indendørs tennis.

SH

NTK-cheftræner fik forbundets ærestegn
Maciej Wawrzyniak, 
cheftræner i NTK-Amager 
tennisklub. Foto: SH.

Københavns Livredderklub 
vil gøre livgivende sport 
mere kendt og med en af-
tale med energiselskabet 
OK håber klubben, at det 
kan være en indgang til 
at udbrede kendskabet til 
sporten herhjemme

LIVREDNING

- Vi har et fantastisk sammen-
hold i klubben, ikke kun på de 
enkelte hold, men på tværs af 
børn og voksne, siger Mette 
Feldt-Rasmussen, der er be-
styrelsesmedlem i livredder-
klubben.

- Vores medlemmer dyrker 
ikke kun en sport, men påta-
ger sig også det sociale an-
svar, som ligger i den. Mange 
af de unge mennesker i vores 
klub bruger det meste af de-

res sommerferie som kystliv-
reddere rundt om i Danmark.

- Med aftalen kan vi komme 
ud og møde en masse men-
nesker, som forhåbentligt får 
lyst til at dyrke konkurrence-
livredning. 

- Vi synes, at livredning 
er en sund samt livgivende 
sport og ønsker, at en masse 
børn og unge vil få lyst til at 
begynde til den.

Konkurrencelivredning er 
en sport magen til svømning, 
men baseret på redningsfag-
lige discipliner. To svømmere 
er i tæt konkurrence i bassi-
net, men med sig i vandet har 
de ikke kun sig selv. 

De svømmer med en dukke, 
som de har bjærget. Konkur-
rencen hjælper dem begge til 
at blive bedre til livredning.   

- Pengene fra OK skal i før-

ste omgang gå til vores bør-
nehold. Vi vil gerne investere 
i udstyr og tøj, fortæller Mette 
Feldt-Rasmussen.

 SH

Livredning som sport

De aktive livreddere fra 
Københavns Livredder Klub 

Foto: OK Livredning

Kajak og roklub 
under fælles tag
Medlemmerne i Bryggens 
Kajak Club og Roklubben 
SAS, som for tiden har to 
romantiske, men ældre 
klubhuse i Københavns 
Havn, er kommet et åre-
tag nærmere på at kunne 
realisere ønsket om et nyt 
moderne klubhus.

Dels har politikerne i 
Kultur og Fritidsudvalget 
på Københavns Rådhus 
givet grønt lys og dels har 
klubberne fået fire millio-
ner fra klubhuspuljen, fire 
millioner fra den A.P. Møl-
lerske Støttefond og en 
halv million fra Pension 
Danmark. De to klubber 
kommer hver med en mil-
lion, så byggeriet kan stå 
færdigt i 2020.

tsp
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Europas stærkeste junior dødløfter
Til europamesterskaberne for juniorer repræsenterede 
Mickel Flensborg fra Tårnby Styrkeløfter Klub Danmark i 83 
kg klassen, hvor han i squat allerede lægger pres på konkur-
renterne ved at squatte 307,5 kg - en ny dansk junior/senior 
rekord. I bænkpres bliver det til 187,5 kg, og i dødløft viser 
Mickel, hvorfor han er den stærkeste. 307,5 kg bliver flået fra 
gulvet, og her må selv konkurrenterne fra Østeuropa give op. 

De 307,5 kg er udover ny dansk junior/senior rekord og 
nordisk rekord. Sammenlagt løfter Mickel 802,5 kg, som udlø-
ser en sølvmedalje - blot 2,5 kg fra guldet. 

Bronze til Kris i saunagus
Saunagus-nørden Kris Kristensen fra Nordfyn var blandt 13 
konkurrenter i finalen i saunagus i Nørresundby Svømmehal. 
Kris Kristensen fik sin bedste placering ved danmarksmester-
skaberne nogensinde. I 2018 og 2017 fik han en sidsteplads 
og en ottendeplads, skriver fyens.dk.

- Mit tema, der var inspireret af bogen ”træernes hemmeli-
ge liv”, passede rigtig godt til mine olier, og det er formentlig 
derfor, jeg har fået bronze. Plus min håndtering af den store 
ovn, hvor det var svært at finde de varmeste punkter, men jeg 
fik udnyttet de varme områder med mine isbolde, hvor jeg 
putter min olie i, fortalte Kris Kristensen til avisen, efter han 
havde fået medalje, diplom, saunasten og en æterisk olie af 
stjerneanis.

Der bliver konkurreret i tre discipliner: klassisk gus, show-
gus og teamgus.

Kommentar: Ihukommende den kommunale interesse for 
nye sportsgrene som e-sport er her et emne til yderligere 
aktiviteter. Kontakt til Det Danske Saunaselskab.

Camille Rasmussen i blåt viser sin medalje til 
holdkammeraten Anne Sofie Jensen.

KG66-gymnast vinder nordisk mesterskab
De just afviklede nordiske mesterskaber Västerås i Sverige 
blev samlet set en flot konkurrence for danskerne, og ud over 
flere danske medaljer, blev det til både disciplinfinaler og 
masser af vigtig erfaring for danskerne at høste.

Den flotteste af alle medaljerne, nemlig den eftertragtede 
all-around medalje, blev vundet af stortalentet Camille Ras-
mussen fra KG66. En stærk præstation af den unge gymnast 
som også understreger Danmarks position i Norden.

- Camille Rasmussen er holdets mest erfarne gymnast og 
hun viste sig igen på en utrolig stærk og ansvarsfuld måde. 
Men hele holdets præstation viser, at vi går en meget lys 
fremtid i møde, siger landstræner Bernadett Balazs.

I holdkonkurrencen sluttede de danske piger lige udenfor 
medaljefeltet, nemlig på en 4. plads.

I drengenes holdkonkurrence gik det også rigtig godt, idet 
drengene på flotteste vis sikrede sig bronze-medaljerne.

tsp

AK Viking havde valgt at 
bruge sit legat på at invi-
tere en idrætspsykolog til 
Ved Diget for at fortælle 
de mange vægtløftere om 
hvorfor det at være mentalt 
forberedt kunne forbedre 
din indsats både til træning 
og i kamp

Tekst og foto Søren 
Havemann.

VÆGTLØFTNING

Sportspsykologisk konsu-
lent og mentaltræner hos HH 
Mentality Henrik Hjarsbæk 
var manden, der skulle føre 
vægtløfterne gennem afte-
nens udfordringer. AK Vikings 
formand Christian Bærensen 
var glad for, at legatet gav 
klubben mulighed for at af-
holde arrangementet.

- Alle oplever mentalt pres, 
også mig. Lever jeg op til for-
ventningerne, kan jeg levere, 
så publikum går tilfredse 
hjem, kan jeg få publikum til at 
deltage og åbne op foran an-
dre, spurgte Henrik Hjarsbæk.

 - AK Viking er ikke bare 
en klub, hvor folk tager hen 
for at løfte tunge vægte. Den 
har et socialt fokus og lægger 
vægt på fællesskab, respekt 
og samhørighed. Det var også 
noget, jeg kunne mærke så 
snart, at jeg trådte ind i deres 
lokaler i Tårnby. 

- Jeg stødte på atleter i alle 
aldre, fra teenagere til senio-
rer, og alle med indstillingen 
om, at alle hjælper alle. Det 
var som at træde ind i et lille 
lokalsamfund i lokalsamfun-
det, siger Henrik Hjarsbæk.

Klubånden i AK Viking

- Når en af vores atleter er i 
gang med at forsøge at slå sin 
personlige rekord, så stop-
per alle i træningslokalerne 
deres egne sets og giver dem 
støtte, siger Karen Bærensen, 
der sammen med sin mand, 
formand Christian Bærensen, 
er kommet i klubben i over 
25 år.

Det er sådan noget, som 
gør mit sportspsykologiske 
hjerte rigtig varmt. For det gi-
ver vægtløfterne muligheden 
for at have mange øjne på sig, 
men i støttende omgivelser, 
der kan give dem succesop-
levelser i at præstere foran et 
publikum uden det store pres. 
Det er et godt tiltag, fordi man 
altid bør træne på samme 
måde, som man konkurrerer 
til stævner. 

Når du skal præstere foran 
et publikum, er der en risiko 
for, at du bliver nervøs og den 
indre stemme begynder at fo-
kusere på ’hvad nu hvis’ sce-
narierne. Sådan er det også 
for mig, og de tanker dukkede 
også op inden jeg skulle på 
hos AK Viking. Det er normalt 
at opleve et mentalt pres, 
når man skal præstere inden 

for et fag, der betyder noget 
for én, og det er ikke tanker, 
der er til at undgå. Men jeg 
kan kontrollere, hvordan jeg 
handler på dem, og bruge 
dem konstruktivt, er budska-
bet fra sportspsykologen.

Mental styrke handler ikke 
om kontrol

Men derimod om, hvordan du 
handler. Vægtløfterne hos AK 
Viking var åbne, engagerede 
og villige til at dele eksem-
pler på situationer, hvor de 
selv oplevede tvivl eller tan-
ker, der fik dem til at miste 
fokus på deres næste løft. 

Både de helt unge løftere 
kom, efter lidt venlig op-
muntring fra deres træner, 
på banen sammen med den 
lidt ældre skare af løftere, og 
her kunne man igen mærke 
de fremragende støttende 
omgivelser, som folkene i AK 
Viking har formået at skabe.

Tak for engagementet

- Det var en inspirerende op-
levelse at komme til AK Vi-
king. Derfor skal de have en 
stor tak for de gode forhold 
og de dedikerede deltagere, 
der mødte op. Jeg vil anbe-
fale alle, der har interesse 
for vægtløft, klubfællesskab 
eller gerne vil prøve kræfter 
med denne form for sport. I 
AK Viking er du i sikre hænder 
fra det sekund, hvor du træ-
der ind ad døren, til du skal 
løfte med den rigtige teknik, 
samt til hvis du har brug for 
at møde andre venlige sjæle 
til en hyggelig sludder, siger 
Henrik Hjarsbæk. 

Vikingerne fik sig et mentalt løft

Henrik Hjarsbæk og 
formand Christian 
Bærensen. 

De engagerede vikinger venter på at 
høre  om, hvad mentaltræning kan 

gøre for deres sport.  

Tårnby Bladforening uddelte et 
større antal legater på sin 
25-års fødselsdag. Der 
fulgte den betingelse med, at 
legatmodtagerne skulle bruge 
pengene (hver 6.000 kroner) til 
et oplysnings- og informativt 
arrangement og efterfølgende 
skrive en historie til Tårnby 
Bladet om det.
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Ingen tvivl om at 17-årige 
Christine Busch Andreasen 
er et dansk badmintonfund, 
når hun både i Tårnby og 
i Amager Bladet er blevet 
behørigt hædret

Af Søren Havemann.

BADMINTON FUND

Tårnby Bladet har haft en 
snak med Christine om hen-
des badminton karriere.

Hvornår begyndte du at 
spille badminton?
Jeg tror jeg gik i 0. klasse og 
var seks år, da jeg satte mine 
ben i ABC i Markmanns Gade. 
Det var min storebror, der fik 
mig i gang. Jeg spillede der i 
ca. fire år. Men hele min fami-
lie bakker mig op.

Årets fund på Amager?
- Det er da virkelig fedt og 
jeg var da meget overrasket. 
Også over at jeg fik to mulig-
heder for at komme ud og op-
leve, hvordan det er at blive 
fejret på den måde.

Jeg tror det har stor betyd-
ning for min fremtidige ud-
vikling. Det giver mig da stor 
motivation.

Hvad betyder ranglister for 
dig?
- Jeg går ikke rigtig op i rang-
lister. Vi har en dansk ju-
niorrangliste og det er fint. 
Internationalt er det godt 
med ranglister og de bruges 
blandt andet til seedninger.

 Så det er vigtigt at samle 

point til disse turneringer. 
Halvdelen af mine turnerin-
gen er i udlandet både som 
senior og ungdom.

Hvorfor har du valgt at spille 
double?
- Jeg spiller double og mix-
double. Jeg har valgt single 
fra, fordi jeg for nogle år siden 
fik en skade i låret og det for-
hindrede mig i at spille. 

Da jeg så kom tilbage, valg-
te jeg at spille doubler. Det er 
også fordi, at når jeg spiller i 
U17 gruppen, så kan man kun 
deltage i to rækker. Min dou-
blemakkere er ikke fra KMB, 
jeg spiller med en fra Solrød 
og en fra Højbjerg. Det kræver 
lidt rejser, men vi træner ikke 
sammen så ofte. Skal vi til en 
stor turnering, mødes vi til 
fælles træning.

Hvor meget træner du om 
ugen?
- Jeg træner ca. syv gange om 
ugen og det er både aften og 

morgentræning. Dertil kom-
mer styrketræning en tre-fire 
gange.

Jeg skal også passe mit 
gymnasium på Falkonergår-
den, hvor jeg går i en Team 
Danmark klasse. Gymnasiet 
giver mig mulighed for at 
træne og rejse, samtidig med 
at jeg har gode muligheder 
for at få fleksibel og ekstra 
undervisning. 

Lige nu skal vi i gang med 
2.G prøverne, så der er ekstra 
travlt. Men det fungerer godt 
nok for mig.

Hvordan synes du om 
træningen i KMB?
- Vi fik ny seniortræner sidste 
år og det er fedt, han er me-
get motiveret og vi får god 
træning. Vi spiller lige i øje-
blikket i den næstbedste bad-
mintonrække. 

Så glæder jeg mig til at Fre-
ja Ravn til næste år vender til-
bage til KMB. Hun er ligesom 
mig god til træning, så det bli-

ver fedt. Det bliver op til træ-
neren om det bliver os i et nyt 
doublepar. Jeg er virkelig glad 
for at være i klubben og glad 
for de træningsforhold vi har.

Hvis det ikke var badminton, 
hvad så?
- Tennis, det spillede jeg, da 
jeg var mindre og altid, når 
jeg er på ferie. 

Men nu spiller jeg badmin-
ton og har da også en lille 

drøm om en professionel kar-
riere og så må fremtiden vise, 
om jeg kan leve af det. Men 
jeg fortsætter med min ud-
dannelse, så jeg har et godt 
sikkerhedsnet. 

Tæt på årets badmintonfund

Årets fund i badminton Christine Busch 
Andreasen stiller op i de rød hvide farver. 
-  Det er da virkelig fedt og jeg var meget 
overrasket. Det giver mig ekstra stor motivation. 
Christine Busch Andreasen. Foto: SH

Om Christine Bush Andreasen:
Badmintonspiller, KMB og ABC. 17 år. 2G 
studerende. Landsholdet som ungdoms 
doublespiller. Spiller DM, VM og EM for 
ungdom. Til VM i Kazan i Rusland. Nummer 8 på 
juniorrangliste og i top-200 på seniorlisten.

Vi glæder os til at følge dig og dine resultater, hvis du 
Christine fortsætter med at udvikle dig så markant, kan det 
kun gå en vej, nemlig fremad mod toppen, var formand for 
Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning Jørgen Jørgensens 

ord ved prisoverrækkelsen.

Det er da virkelig fedt og jeg var meget overrasket. Det giver 
mig ekstra stor motivation, sagde Christine Busch Andreasen, 

da hun modtog prisen som Årets Fund 2018 på Tårnby 
Rådhus. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk
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Træner Roland Giessing varmer Freja op med en peptalk. 
Foto: AK Viking

Freja og Mikkel til jubilæum hos Thor
Vægtløfterklubben AK Thor holdt deres 125 års jubilæums-
stævne på Kløvemarken og Viking stillede med to løftere, 
nemlig Freja Obel Rosendahl i 71 kilo klassen og Mikkel An-
dersen i +109 kilo klassen.

Freja trak 82 kilo og stødte 92 kilo, hvilket var ny dansk 
junior rekord og tokamp-rekorden fik også et nøk opad, så 
den nu lyder på 174 kilo.

Mikkel Andersen trak ”kun” 140 kilo noget under vanlig 
standard. Til gengæld fik han sat et godt stød ind, 185 kilo, 
dansk rekord og en forbedring med tre kilo. Han vandt her-
regruppen ud af 20 deltagere og Freja fik en 4. plads ud af 
25 deltagende piger.

En af Frejas næste opgaver er junior EM i Rumænien i juli 
måned.                                                                                         SH

Amalie Dideriksen er klar til at bane vejen for stort 
etapeløb i Danmark (fra hjemkomsten i 2016). Foto: ARC

Danmark bliver medvært for verdens 
største kvindecykelløb

Mændenes Tour de France, der skal starte i København om 
to år, får nemlig en kvindelig pendant målt på præstige og 
mediedækning. Det er i hvert fald ambitionen hos arrangø-
rerne, Dansk Cykle Union samt de norske og svenske cykel-
unioner.

BATTLE OF NORTH

Kvindeløbet er døbt Battle of North, og det skal køres over ti 
etaper i Danmark,  Sverige og afslutningsvis i Norge.

- Vi er utrolig glade for og stolte af at være en del af det 
her projekt. Det har været vigtigt for os at være med til at 
skabe et løb, der matcher den rivende udvikling i dansk og 
international kvindecykling, og ambitionerne er, som det 
fremgår, meget store, siger Danmarks Cykle Unions for-
mand, Henrik Jess Jensen.

- Det er stort og positivt, at vi nu får et løb i Danmark. Vi 
har i mange år manglet et stort event i Danmark for kvin-
derne, vi har jo rigtig mange gode ryttere, så det er kun 
på sin plads, at vi nu kan vise os frem for danskerne, siger 
Amalie Dideriksen fra Amager Cykel Ring, der i 2016 vandt 
verdensmesterskabet i cykling på landevej.

Arrangørerne har god tid til planlægningen, da etaperne 
først skal køres i 2021. Den eksakte rute for etapeløbet er 
endnu ikke planlagt.                                                      SH

Med en føring på 2-1 i kam-
pe var det et velforberedt 
basketballhold fra Amager 
der gik på banen i den fjerde 
kamp i Nørrebrohallen mod 
Stevnsgade for at kæmpe 
om det danske mesterskab.  
Som oprykker må man sige 
det var en flot præstation at 
mesterskabet på fornem vis 
kom i hus

BASKET BALL

Amager-pigerne startede 
bedst ud med hårdt forsvar, 
hvor Emilie Fogelstrøm holdt 
Stevnsgades Hanna Sheik i 
kort snor og med flotte tre 
points scoringer af Ida Kluss-
mann og Maria Dinesen kom 
Amager godt i gang. 

Ved halvleg var stillingen 
30-38 i Amagers favør. 

Stevnsgade kæmpede 
bravt, men da Amagers to 
amerikanske spillere Valery 
Driscol og Geraldunn Leau-
pepe først kom i gang, var der 
også bid i angrebene. 

Slutresultat 75-69 og en 
stolt anfører fra BK Amager 
kunne løfte pokalen til stor 
glæde for de flere hundrede 
fremmødte Amager-tilskuere. 

En fortjent titel

Cheftræner Lars Klussmann 
var naturligvis stolt over præ-

stationen.
- Der er en fortjent titel, vi 

er et ungt hold, som er retur-
neret til ligaen i år, så det er 
fantastisk, at vi har fået det til 
at klikke. Vi har løftet os som 
hold gennem hele sæsonen, 
og vi har en solid grundstam-
me, som har hjulpet os, siger 
cheftræneren.

- Det betyder meget for 

klubben, der er kommet et 
stort sammenhold og flere 
sponsorer til og det betyder 
rigtig meget, for at vi vil gå 
efter at genvinde mesterska-
bet i næste sæson.

SH

Amagers unge basket piger 
tilbage på toppen

Geraldunn Leaupepe, tv. 
blev med sine 20 point 
topscorer og samtidig kåret 
til finaleseriens bedste spiller 
og lykønsket af Robert Rømer, 
forretningsfører i Dameligaen. 
Foto: BK Amager

Fuld koncentration i en time out. Foto: BK Amager.

Årets spiller i dameligaen
BK Amagers amerikaner Geraldunn Leaupepe blev valgt 
som årets spiller 

23-årige Geraldunn, 
der kom til BK Ama-
ger i november, tog 
straks ligaen med 
storm, blev valgt af 
de øvrige spillere 
som den bedste. Ge-
raldunn har haft en 
kæmpe indflydelse 
på Amagers vej til 
DM-guldet. Med et 
gennemsnit på 25,5 
point pr. kamp, 9,5 
rebounds, 4 assists 
og en effektivitet på 
hele 27,4 procent, er 
det helt i top.

Geraldunn blev 
også kåret til finaleseriens Most Valuable Player (MVP) i tæt 
opløb med holdkammerat Valerie Driscoll. De to spillere var 
en stærk cocktail i hele finaleserien.
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER 
Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag  ...................8-20 
Lørdag-søndag, hele året  ...9-16

Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag .................9-19  
Lørdag  ................................9-16  
Søndag lukket. 
Biblioteket er lukket:
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 30. maj, Grundlovsdag onsdag den 5. 
juni, Pinse søndag den 9. juni og mandag den 10. juni.

VELKOMMEN TIL OPLEVELSER PÅ BIBLIOTEKET!
Hent bibliotekets sommerprogram der dækker ar-
rangementer i juni-juli-august. Arrangementerne 
foregår både indendørs og udendørs på Scenen 
foran Hovedbiblioteket.

I samarbejde med jazzmusikeren Richard Anders-
son er der sammensat et flot program med en lang 
række koncerter i Copenhagen Jazz Festival-ugen. 
Det byder på både børnejazz, lokale og interna-
tionale jazznavne og Jesper Thilo Trio. Senere på 
sommeren optræder kopibandet John Mogensen 
Live. 

Derudover byder vi på en lang række arrangemen-
ter og aktiviteter for både børn og voksne i løbet af sommeren. Se det trykte 
program, som du kan hente på biblioteket, eller orienter dig på bibliotekets 
hjemmeside taarnbybib.dk

ÆNDREDE AFHENTNINGSTIDER PÅ RESERVEREDE 
MATERIALER
Undersøgelser viser, at reservationer oftest bliver hentet i løbet af 2-3 dage. 
Derfor forkorter vi den periode, hvor reserverede materialer står til afhent-
ning, til 5 dage.
Det betyder på længere sigt, at de efterspurgte materialer kommer hurti-
gere i omløb, og der bliver kortere ventetid på reserveringer.

ER DU JOBSØGENDE?
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamil-
levej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs 
i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - 
skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET – Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver torsdag kl. 14 - 16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamil-
levej 10. Tilmelding er ikke nødvendig. 

JURIDISK FØRSTEHJÆLP
Torsdag den 6. juni mellem 17 – 18 / Tårnby Hovedbibliotek
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på Tårn-
by Hovedbibliotek mellem kl. 17 og 18 den første torsdag i hver måned. 
Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du kan få gode råd om 
din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situation. Du skal 
møde personligt op og medbringe alle relevante papirer om din sag. 
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

IT-VEJLEDNING FOR VIRKSOMHEDER OG 
FORENINGER
Synes du, at det kan være en udfordring at være digital virksomhed? 
Skal I registrere ny bestyrelse i din forening, skifte NemID administrator 
eller skal du sende en elektronisk faktura til en myndighed?
Har du brug for at sidde sammen med én, som kan hjælpe dig i gang, 
så ring til os og aftal tid for vejledning. 
Kontakt Louise Tousig på tlf.: 32460500
Læs mere om, hvad vi yder it-vejledning om på https://hjaelp.virk.dk/
kontakt/hjaelp-paa-biblioteket

ÅBNINGSTIDER PÅ HAV A JAVA, 
Cafeens åbningstider er: 
Mandag – torsdag kl. 9-18  
Fredag kl. 9-16 
Se mere på Facebook: Hav a Java - Café - Tårnby Bibliotek

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker”. Du kan også hente et arrangements-
program på biblioteket.

BILLETBESTILLING: 
Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk. Se logo ved arrangement.
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved ind-
gangen.

Kreativt Krydsfelt: Lav lysende kort til Fars dag
Tirsdag den 28. maj kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og lav et flot kort med lysende dioder til din far (eller dit barns 
far?), som du kan give ham på Fars dag, som er onsdag 5. juni
For voksne og børn fra 8 år

Akvarelcafé
Onsdag 29. maj og onsdag 12. juni / kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og 
erfaringsudveksling.

The Eagles: Tjek ind på Hotel California. 
Rockforedrag ved Thomas Ulrik Larsen
Torsdag 6. juni kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Som optakt til rockbandet The Eagles’ koncert i Royal Arena tjekker 
musiker, journalist og foredragsholder Thomas Ulrik Larsen ind på et af 
rockmusikkens mest berømte hoteller, Hotel California. 

Plantebyttedag
Lørdag 8. juni kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Har du en plante til overs, som du gerne vil bytte til en anden fin plante, 
så inviterer biblioteket til plantebyttedag
Alt har interesse: stauder, frø i små poser, buske eller knolde - måske 
har andre deltagere noget spændende at bytte med. Det er gratis at 
deltage. Vi bytter plante til plante, og salg er ikke tilladt. Planterne skal 
være fri for dræbersnegle og ukrudt. 

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

De skal være sunde og helst i potte, forsynet med plantenavn - hvis du 
ellers kan huske det. Alle er velkomne - også haveglade uden planter. Vi 
ses foran indgangen til Hovedbiblioteket.

En gåtur og en god historie
Tirsdag 18. juni kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Turen starter kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien 
starter. Turen er knap 2 kilometer lang og slutter af med en god historie 
på biblioteket.

Nørklecafé
Onsdag 19. juni kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Tag dit håndarbejde med og mød andre nørklere til et par timers hygge. 
Vi mødes hver anden onsdag. 

Syng dig glad - Midsommersang
Mandag 24. juni kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge? Så kom til sangeftermiddag på 
biblioteket. Korleder og musikpædagog Marianne Kragh sidder ved kla-
veret.

Gode bøger til børn i sommerferien / Fri adgang
Tirsdag 25. juni kl. 15 - 17 på Vestamager Bibliotek
Torsdag 27. juni kl. 15 - 17 på Tårnby Hovedbibliotek
Søndag 30. juni kl. 10 - 12 på Tårnby Hovedbibliotek
Sommerferien står for døren og nu er det tid til at læse lige det, DU har 
allermest lyst til.
Kom og få hjælp til at finde sjove, spændende, sørgelige, uhyggelige bø-
ger eller hvad du nu bedst kan li’. Vi står parat med en masse gode bø-
ger! Kan du ikke på de nævnte tidspunkter, kigger du bare forbi en anden 
dag. Vi skal nok finde noget til dig.

Gør din tablet rejseklar
Tirsdag 25. juni kl. 16 / Torsdag 27. juni kl. 10 / Torsdag 27. juni kl. 15 /
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vil du gerne læse bøger, blade og aviser i sommerferien, men orker 
ikke en tung kuffert? Så fyld din tablet med e-bøger, lydbøger, magasi-
ner og musik i stedet.
Du skal medbringe din opladede tablet og dit brugernavn / din kode, så 
vi sammen kan hente app’s og gøre din tablet helt klar til ferien

Leg på biblioteket
Mandag 1. juli kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Tag dine forældre og bedsteforældre i hånden, og kom og leg de 
gamle lege.
Vi leger f.eks. ”jeg melder krig mod”, hinkeruder, dåseskjul, m.m. Det 
hele foregår udendørs - i tilfælde af dårligt vejr går vi ind på biblioteket. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer Du nr. 3-2019 
Røse Kajakklub - med vandet som nabo
Med en kyststrækning ud til Øresund er betingelserne 
ideelle for at dyrke sport på vandet. 
I dette Glemmer Du kigger vi på kajakklubberne – 
særligt på Røse Kajakklub som i år har 90-års jubi-
læum.

Glemmer Du kan hentes gratis på bibliotekerne så 
længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig ver-
sion på taarnbybib.dk under ”Stads- og Lokalarkivet”. 

Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glem-
mer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart 
det udkommer.

Fortsat fra forrige side

Hvis du spørger holddel-
tagerne på Dame4ever, 
hvorfor de deltager i Stafet 
For Livet i Tårnby, er svaret 
klart: ”Det giver følelsen af 
at have gjort en forskel for 
andre, dén følelse er alt-
overskyggende”

Af Inge Laustsen, Stafet For 
Livet Tårnby.

Med cancer tæt inde på livet 
har man et stort behov for at 
føle, at man ikke står alene. At 
vide at andre bakker op, når 
det er svært – men også når 
det går godt – er afgørende 
for at komme igennem syg-
dommen. Det giver styrke og 
håb at vide, at det nytter at 
kæmpe sammen med andre. 

- Vi havde behov for, både 
fysisk og 
socialt, at 
føle, at vi 
kunne være 
med til at 
skabe et 
fællesskab. 
Et positivt 
forum for 

folk med cancer, folk der er 
blevet raske, venner, pårøren-
de, familie, kolleger og børn, 
hvor følelsen af at stå sam-
men er i fokus, siger Claudia 
Laumann Caviglia, som del-
tager på tredje år i Stafetten 
med sit hold Dame4ever.  

Hvert skridt tæller

Stafet For Livet er et døgn 
fyldt med holdstafet, under-
holdning, aktiviteter og en 
generel hyldest til livet. Der 
sættes fokus på kræftsagen, 
man kæmper sammen og 
fejrer livet. Stafetten varer 
et døgn, som symboliserer, 
at kræft er en sygdom, der er 
der både nat og dag, og kræ-
ver styrke at bekæmpe. 

Du behøver ikke at kunne 
løbe for at være med. Du kan 
gå kort eller langt, alt efter 
hvad du kan og vil. Alle er vel-
komne. Det vigtigste er lysten 
til at deltage. Holdene er ty-
pisk på 10-20 deltagere, men 
flere eller færre, kan også 
gøre det, så længe holdet har 
mindst én person på banen 

det døgn, stafetten varer. Det 
gælder hverken om at komme 
først eller længst, men om at 
gøre en aktiv indsats sammen 
med andre i kampen mod 
kræft. 

Claudia Laumann Caviglia 
og Sinja Cetti Jørgensen fra 
Tårnby stiftede sidste år et 
hold med over 40 deltagere. 
De havde hørt andre fortælle 
om, hvor stor en oplevelse det 
er at deltage, og hvor meget 
glæde det giver at kunne gøre 
noget for andre. Sinja havde 
på det tidspunkt selv lige mi-
stet et nært familiemedlem 
og nærede derfor et stort øn-
ske om at gøre en forskel. 

At gøre en forskel er lige så 
vigtigt som indsamlingen

Dame4ever får heldigvis flere 
og flere deltagere på holdet. 
Stafetten er stadig ny i Tårnby 
og entusiasmen er ikke til at 
overse. De fleste deltagere 
får lyst til at gøre noget mere. 
Nogle kender nogen, der må-
ske vil sponsorere, andre har 
ideer til events osv. Fælles er, 

at folk siger: ”Næste år vil jeg 
være med i længere tid!”

Holdene betaler 100,- kr. 
pr. deltager for at være med i 
et døgn. Så jo større hold, jo 
flere penge samles der ind. 
Alle indsamlede penge går di-
rekte til Kræftens Bekæmpel-
ses arbejde for kampen mod 
kræft. Men det er mindst lige 
så vigtigt for holddeltagerne 
at vide, at man gør en forskel i 
fællesskab med andre. 

- Det er lige præcis den fø-
lelse, man får, når man delta-
ger i stafetten, siger Claudia 
og fortsætter: 

- Søndag aften, når stafet-
ten er slut, teltene er taget 
ned, lysene er slukket, fødder 
og ben værker og følelsen af 
taknemmelighed fylder hver 
fiber i kroppen, så er det man 
ved, at det har været det hele 
værd! De indsamlede penge 
er vigtige, men følelsen af at 
have gjort en forskel for an-
dre, er altoverskyggende. 

DU kan allerede nu tilmel-
de dig et hold eller oprette et 
nyt. Læs mere om Stafet For 

Livet på www.stafetforlivet.
dk under Tårnby og Deltag i 
stafetten.  Du kan også følge 
os på Facebook: Stafet For Li-
vet Tårnby.

Stafet for Livet Tårnby. 
31. august - 1. september, 
Tårnby Skole, Sneserevej 10.

Der er smil og glæde – og det gælder alle 24 timer!

Claudia Laumann Caviglia 
og Sinja Cetti Jørgensen fra 
holdet  Dame4ever.
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Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

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

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

Skrive lidt om foreningerne som dette eksem-
pel: Kastrup Højdespringer Forening har 60 
medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og 
deltager i danmarksturneringens 1. division. 

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

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

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

Følger du med i  
kommunens politiske liv

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

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

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

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

enings- og kulturstof, kirkesider og featurestof.

STILLINGAANNOCER I FORENINGSLIVET 

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

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

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

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

tlf. 2233 8072

 
Kan du afse et par timer?

måske en gang om ugen eller hver fjortende 
dag – kun d u bestemmer – er du sikkert den, 
vi søger som besøgsven til en hjemme boende 
demensramt, så den pårørende kan komme 

lidt hjemmefra. 
Henvendelse til Bente Olofsen, 

tlf. 2662 3421

OBS!!!! Havemand søges 
med grønne fingre. Du holder af havearbejde 

og kan afse nogle timer om ugen.
Henvendelse til Jytte Larsen, 

tlf. 5357 2307

Spejdere fra de tre Ama-
ger grupper - dvs. Tårnby 
Gruppe, Dragør Gruppe og 
Sundkirken Gruppe - deltog 
i De Grønne Pigespejderes 
100-års jubilæum i Århus

Tekst og foto: Anette Hansen 
og Ulla Riber, Tårnby gruppe

Omkring 2000 grønne pige-
spejdere mødtes i Århus for at 
fejre vores 100-års jubilæum, 
og sætte fokus på spejderliv 
for piger gennem tiden - mest 
på fremtidens spejderliv. Det 
hele startede med et festligt 
optog gennem byen, hvor 
glade pigespejdere, blandet 
med faner og musik fra tam-
burkorps, skabte glæde og 
smil på en kold, men solrig 
forårsdag. 

På festpladsen ved havnen 
var der åbning af jubilæums-
festen med taler og festlige 

indslag. Anders Breinholt 
sørgede for, at der blev grinet 
med sine finurlige interviews 
af spejdere i alle aldre om de 
bedste og værste spejderop-
levelser. Der var mange svar, 
som skabte smil på læben, 
men også mere målrettede 
svar, som bidrager til tanker 
om fremtidens spejderar-
bejde - hvad er jeg god til, og 
hvor kan jeg gøre en indsats 
for at skabe en god fremtid 
for alle.

Spejderliv er for alle og 
måske hele livet - det var især 
tydeligt med de mange æl-
dre, der havde valgt at sætte 
hinanden stævne og opfriske 
gamle spejderminder. Men 
også de yngste spejdere, 
Spirene (fra 5 år), var rigt re-
præsenteret, og sad i grupper 
og spiste madpakker eller 
legede, når det der skete på 

scenen, blev lidt for kedeligt 
for dem.

Om eftermiddagen var 
Tårnby Gruppe på besøg hos 
Århus Forbrænding til en 
rundvisning og dialog om 
håndtering af klimaudfor-
dringer, og hvad vi kan gøre 
for bedre at genanvende de 
store ressourcer, der er i vores 
affald. 

Dagens højdepunkt var i 
Tivoli Friheden, hvor der var 
aftensmad og mulighed for 
prøve diverse forlystelser, el-

ler blot gå tur og nyde fælles-
skabet. 

Omkring kl. 21.30 var der 
fakkeloptog fra Tivoli Frihe-
den gennem byen til Århus 
Domkirke. Det var en speciel 
oplevelse at gå i fakkeloptog 
4. maj - se lys i vinduer og 
møde mennesker, som var 
ude i nattelivet. Aftenen slut-
tede med en midnatsguds-
tjeneste - det var en meget 
stemningsfuld afslutning på 
en lang og festlig dag.

For Tårnby og Dragør Grup-
per var det en lang weekend 
med kun lidt søvn. Startende 
fredag med en bustur sam-
men med ca. 200 spejdere fra 
Region Øresund - desuden to 
overnatninger i en sportshal 

med alle de forskellige lyde 
der er, når ca. 200 personer 
i alle aldre opholder sig i 
samme rum, og skal forsøge 
at finde hvile og sove. 

Du kan møde De Grønne 
Pigespejdere fra Tårnby 
Gruppe til ”Stjerner i 
Natten” fredag 7. juni ved 
Naturskolen. Man bliver 
aldrig for gammel til leg 
og fællesskab. Du kan 
læse mere om De Grønne 
Pigespejdere, Tårnby Gruppe, 
på vores hjemmeside: www.
pigespejder.dk/taarnby-
gruppe.

100 års spejderliv for piger

Om aftenen var der koncert 
med ”Luftens Helte”, et stort 
lokalt orkester, som spillede 
Disney-sange, så der blev fest 
og stemning til den helt store 
guldmedalje. Børn, unge og 
ældre sang med og dansede 
foran scenen - det var en 
meget festlig oplevelse. 

Prinsesse Benedikte, som er protektor for de grønne 
pigespejdere, holdt en flot tale om starten af et spejderkorps 
for piger, og hvilken betydning spejderlivet har i nutiden.
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Nyheder fra Sundhedsugen
Tårnby Sundhedsuge 2019 finder sted lørdag 5. oktober til 
søndag 13. oktober og planlægningen er i fuld gang. Det er 
arrangørernes håb, at rigtig mange af Tårnby kultur-forenin-
ger har lyst til at bidrage til programmet (som tidligere år). 
Det er alle de frivilliges kreative bidrag, der gør, at sundheds-
ugen har en bred vifte af arrangementer til mange forskellige 
målgrupper.

Sundhedsugen arbejder med sundhed i bred forstand un-
der mottoet: Det skal være sjovt at være sund.

Temaet for Sundhedsugen er det samme som sidste år og 
er ’Trives du?’. Deadline til programmet er onsdag 21. august. 
Se www.taarnby.dk/sundhedsuge

VENSTRE I TÅRNBY lod tirsdag morgen det kommende folke-
tingsvalg og EU-Parlamentsvalg smelte sammen i en stor ga-
deaktion på Tårnby Station. En flok morgenfriske Venstrefolk 
uddelte croissanter og flyers for og med folketingskandidat 
Martin Geertsen (MF) og EU-kandidat Bergur Løkke Rasmus-
sen.

… men det vil sygehjælper-
ne fra Tårnby Kommune ikke

Af Terkel Spangsbo

82-årige Niels Jørgen Wrang 
fra Kastrupgårdsvej må und-
være at få sin medicin doseret 
af hjemmesygeplejerskerne, 
da hans rygetrang overstiger 
hans lyst til at få sin medicin.

- Jeg sidder i min stol, hvor 
hjemmehjælpere har sat mig 
om morgenen og der bliver 
jeg siddende hele dagen og 
ryger 45 cigaretter, siger Niels 
Wrang og sådan har min dag 
været i mange år.

Netop den kraftige rygning 
har fået sygeplejerskerne til 
at sige nej til at ville opholde 
sig i hjemmet den halve times 
tid, som det hver 14. dag tager 
at dosere og pakke medicin. 

- jeg har altså brug for at 
tænde en cigaret, når der er 
gået 20-25 minutter.

Da Tårnby Bladet taler med 
Niels Wrang, har han ikke fået 
medicin i 12 dage.

- Det er sørgeligt, det skal 
være på den måde. Jeg har 
selv arbejdet 35 år på Råd-
huset. Hjemmehjælperne 
kommer tre gange i døgnet 
og mens de er her, ryger jeg 
ikke, men de er her også kun 
i kortere tid.

- Når de ikke vil komme nu, 
kan de komme til min begra-
velse, fordi jeg ikke har fået 

min medicin. Det handler om 
blodfortyndende, Marivan og 
jerntabletter for blodprocen-
ten, i alt 5-6 piller pr. dag.

Det er en kedelig måde at 
slutte festen på, siger Niels 
Wrang, der dog gerne indrøm-
mer, at han nu er blevet stæ-
dig.

- Men fjernsyn og cigaretter 
er faktisk min eneste fornøjel-
se, og jeg er skuffet over den 
måde, samfundet behandler 
os rygere på.

Tårnby Bladet har henvendt 
sig til Sundhedsforvaltningen 
i Tårnby Kommune og ville 
gerne høre, om der er mange 
klienter som Niels Wrang og 
hvordan kommunen forhol-
der sig, når borgerne ikke kan 
få hjælp, fordi de ikke vil ind-
ordne sig under reglerne. 

Vi ville også have spurgt, 

om pillerne ikke kunne sor-
teres et andet sted og leveres 
hos Niels Wrang.

Vi fik en mail med svaret, 
at forvaltningen helt generelt 
ikke udtaler sig i personsager 
og at vi kunne læse reglerne 
for hjemmebesøg på nettet 
under ”Tårnby Kommunes 
kvalitetsstandarder på ældre-
området”.

Uddrag af reglerne:
§ Ved behandling i borgerens 
bolig

Der er rygeforbud i det tids-
rum medarbejderen opholder 
sig i boligen jf. gældende lov-
givning herom.

- Det kan blive ligesom ju-
leaften sidste år, hvor jeg le-
vede af to glas vand og fem 
brunkager, siger Niels Jørgen 
Wrang.

Kong Kristian stod …

Gentagelser falder i god jord 
hos børn

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Det er muligt forældre og 
bedsteforældre kan blive 
trætte af den samme godnat-
historie for de små, men in-
gen tvivl om, at de små poder 
elsker de samme fortællinger, 
de ved det ender godt, så et 
lille gys undervejs er ok.

Troede man noget andet, 
skal man blot som voksen 
lytte til reaktionen fra de helt 
yngste publikummer under 
Tivolis og Teater V’s uopsli-
delige forestilling Dyrene i 
Hakkebakkeskoven, der blev 
opført i Glassalen midt i maj.

Forestillingen er et led i 
Tivolis fokus på børn, musik, 
dans, korsang og kultur sam-
let i en børnenes kulturuge.

Teater V med instruktør 
og idémand Pelle Koppel har 

gennemprøvet forestillingen 
gennem ni år hjemme på de-
res eget teater og prøver nu 
kræfter med et bredt fami-
liepublikum og på en større 
scene for et stort (mange) 
publikum. Børn fra 5 til 12 år 
er indbudt og de fleste kla-
rer sig igennem de næsten 
to timer. Handlingsmæssigt 
er der ingen overraskelser 
og der kommer en happy end 
og oplevelse krydres med et 
direkte møde mellem dyrene 

og det unge publikum uden-
for Glassalen.

8-9 skuespillere klarer de 
mange roller og skifter ka-
rakter med en ny maske og 
T-shirt. T-shirten ses på 16. 
række - at der skiftes masker, 
er mere utydeligt, men det 
kan være belysningens skyld. 
Handlingen flyttes rundt i 
Hakkebakkeskoven, hvilket il-
lustreres af en ”karrusel med 
udfoldelige dekorationsstyk-
ker”, der klappes ind og ud og 
skaber nye scenerier.

Teater V forsøger med en ja 
og nej-dialog med børnene i 
salen og det går fint, så længe 
dyrene på scenen gør, hvad 
ungerne svarer, men når ba-
gerdrengen vil have børnene 
til at acceptere ”at var det ikke 
et kilo ekstra peber, mester 
sagde”, svarer ungerne adva-
rende nej, men bagerdrengen 
gjorde som han huskede pe-
berkagebagersangen og snød 
de klogere børn.

Der er ikke frådset med 
nyskabelser, sådan føles det 
bestemt ikke for en ældre 
bedstefar, som har spillet og 
sat samme forestilling i scene 
flere gange. Og når publikum 
forlader salen, har de et kort 
øjeblik overgivet sig til tan-
ken om, at alle dyr i skoven er 
venner (men en svineskinke 
må man godt æde).

I Tivoli fortsatte kulturugen 
med Rasmus Klump, Gemyses 
køkkenhave, kor-fest, Nattens 
Tivoli i Koncertsalen og bal-
letforestillingen Den Grimme 
Kylling, hvor Pjerrot og bal-
letbørnene fra Tivolis Ballet-
skole medvirkede.

 

Maria La Cour som Klatremus 
og Brian Hjulmann som Mikkel 

Ræv.

Skovens dyr i Tivoli

Hele ensemblet fejrer 
Bamses fødselsdag 
og salen vifter med 
de udleverede flag.
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UGLY DOLLS – dansk tale
25/5:               kl. 15.45 fr. u. 7

VILLY OG MONSTERPLANETEN  
– dansk tale
25 - 26/5:        kl. 13.00
30/5 – 2/6:      kl. 16.00
8 – 10/6:         kl. 13.30 fr. u. 7

THE HUSTLE
24 – 26/5:       kl. 20.15
28/5:               kl. 20.15 t. f. a.

KVINDE PÅ KRIGSSTIEN
24/5 – 2/6:      kl. 18.00
3 – 5/6:           kl. 17.30
8 – 11/6:         kl. 17.00 t. o. 11

ALADDIN, 2D  
– original version med danske undertekster
24 – 28/5:       kl. 19.45
29 – 31/5:       kl. 20.15
2/6:                 kl. 20.15
3 – 5/6:           kl. 20.00
6 – 11/6:    kl. 17.30
12/6: kl. 17.00

ALADDIN, 2D – dansk tale
24/5:               kl. 17.00
25 – 26/5:       kl. 14.00 + 17.00
27 – 28/5:       kl. 17.00
30/5 – 2/6:      kl. 14.00
8 – 10/6:         kl. 14.00
15 – 16/6:       kl. 14.00

ROCKETMAN
Forpremiere:
27/5:               kl. 20.15
Festlige solbriller er velkomne
Danmarkspremiere:
29/5 – 2/6: kl. 17.00 + 19.45
3 – 11/6: kl. 19.30
12/6: kl. 19.45
13 – 18/6: kl. 17.00
19/6: kl. 17.30
Danmarkspremiere:
HR. LINK – dansk tale
30/5 – 2/6:      kl. 13.30
3 – 7/6:           kl. 17.00
8 – 10/6:         kl. 15.30
15 – 16/6:       kl. 13.00  fr. u. 7 
Danmarkspremiere:
HOTEL MUMBAI
6 – 11/6:         kl. 20.15
Danmarkspremiere:
DE FRIVILLIGE
13 – 14/6:       kl. 17.30 + 20.00
15 – 16/6:       kl. 15.00 + 17.30 + 20.00
17 – 18/6:       kl. 17.30 + 20.00
19/6:               kl. 17.00 + 20.00  t. o. 11
Visningerne kl. 15.00, 17.00 og 17.30 er med 
danske undertekster

Danmarkspremiere:
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL, 2D
13 – 18/6: kl. 19.30
19/6: kl. 20.15

PYJAMASBIO:
19/6: kl.19.00

Formel 1: Monaco Grand Prix
26/5 fra kl. 15.00 viser vi optakt,
men man kan købe billet indtil løbsstart kl. 
15.10
(Arrangementet forventes at slutte kl. 17.10)

Champions League Finale
Se Champions League Finalen hos os:
1/6: kl. 21.00
Vi viser optakt fra kl. 20.15.
Caféen er selvfølgelig åben i pausen.

Vinyl på Scenen
Kim Larsen tema
12/6 kl. 20.00
Peter Lund Madsen indtager scenen sammen 
med pladespilleren og Kim Larsens musik.
Teknikken er som altid i trygge hænder hos 
Allan Bjerregaard.
Billetter på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Ses vi til Stjerner i Natten?
7/6 på Naturcenter Vestamager
se hvad der sker på Facebook og 
stjernerinatten.dk
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Se Champions League  
finalen hos os: 
1/6  kl. 21.00
Vi viser optakt fra kl. 20.15. 
Caféen er selvfølgelig åben i pausen.

spiller Kim Larsen

på vinyl  

onsdag 12/6 kl. 20.00

Vinyl på Scenen: 

Kim Larsen tema
12/6 kl. 20.00

Peter Lund Madsen 
(musikentusiast og hjerneforsker) 
indtager scenen sammen med  
pladespilleren og Kim Larsens 
musik. 

ROCKETMAN
Om mennesket Elton John og årene, hvor han brød 
igennem. Vi tager med på den fantastiske rejse, som 
forvandler det klaverspillende vidunderbarn Reginald 
Dwight til superstjernen Elton John.

MYSTERIET OM HR. LINK
Myter, fabeldyr eller de sidste overlevende af ellers 
uddøde arter – Sir Lionel Frost er utrættelig i sine 
bestræbelser på at bringe sandheden om Loch Ness 
Uhyret og andre skabninger for dagen. Lidt uheldigere 
når det gælder at fremskaffe beviser. 

DE FRIVILLIGE

Den berygtede erhvervsmand og jetsetter Markus 
Føns er blevet varetægtsfængslet. Efter et brutalt 
overfald af en gruppe rockere med forbindelser til 
hans mere lyssky forretningsforbindelser, vælger 
Markus at gå i frivillig isolation blandt fængslets 
svageste indsatte. 
I denne afdeling har de et fængselskor, hvor den 
indsatte Niels er selvudnævnt korleder. Markus 

beslutter at blive en del af koret, men der går ikke 
længe, før han ligger i åben kamp med Niels om 
pladsen i toppen af hierarkiet. Det er ikke en kamp, 
der udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og 
højskolesange.

MEN IN BLACK: 
INTERNATIONAL
Men in Black har altid beskyttet jorden fra universets 
værste afskum. I dette nye eventyr tackler de deres 
største, og mest verdensomspændende, trussel til 
dato – en muldvarp i Men in Black organisationen.

HOTEL MUMBAI…
… se omtalen modsatte side.

Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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BILLETPRISER OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,-
Voksenrabatkort, 10 billetter  
(dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af billetprisen) kr. 550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, forpremiere, 
helaftensforestillinger, foredrag, særarrangementer og 
3D-forestillinger

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før første film 
starter.

BABY BIO KL. 11.00:
28/5: ALADDIN – original version med danske undertekster
4/6: ROCKETMAN
18/6: DE FRIVILLIGE med danske undertekster

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
28/5: ALADDIN – original version med danske undertekster
4/6: ROCKETMAN
18/6: DE FRIVILLIGE med danske undertekster.

Formel 1: Monaco Grand Prix
26/5 fra kl. 15.00 viser vi optakt,

men man kan købe billet indtil løbstart kl. 15.10.
(Arrangementet forventes at slutte kl. 17.10)

Tag pyjamas på, børst tænder  
og tag bamse under armen til:
 

PYJAMAS BIO
19/6: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie  
og viser en lille film. 
For børn fra 3 år, deres forældre / 
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen undervejs.  
Arrangementet  som forventes at vare ca. 30 min.  
er et samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Vind billetter

Tårnby Bladet og SandrewMetrono-
me sætter to x to billetter til filmen i en hvilken som helst 
biograf, hvor filmen spiller, på højkant. For at vinde skal du 
svare på, hvad byen Mumbai hed indtil 1995.

Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer. I emnefel-
tet skriver du ”Mumbai” og i mailen skal vi have svaret.

Kun mail, som er kodet som angivet, kommer i betragtning.
Vi skal have svaret allerede mandag 3. juni klokken 12, 

hvor vi trækker lod. 
Naturligvis tager vi også mod løsninger på postkort eller 

uden på kuverter på adressen Tårnby Bladet, Postboks 34, 
Englandsvej 290, 2770 Kastrup eller lagt direkte ned i vores 
udvendige postkasse på adressen.

Vinderne skal hente gavebilletterne på redaktionen.

Over 500 gæster på det le-
gendariske Taj Mahal Palace 
Hotel blev taget som gidsler 
af jihadister i 2008. Det er 
der kommet en film ud af

I november 2008 foretager 
jihadister fra Pakistan en 
række ødelæggende angreb 
på tværs af Mumbai, der ka-
ster Indiens mest populære 
by ud i kaos. Under den tre 
dage lange konfrontation tog 
disse bevæbnede mænd det 
legendariske Taj Mahal Palace 
Hotel med over 500 gæster 
og ansatte som gidsler.  

En intens medrivende bio-
grafisk oplevelse. Hotel Mum-
bai fokuserer på begiven-
hederne, der foregik på det 
legendariske Taj Mahal Palace 
Hotel, udset som et fremtræ-
dende symbol på Indiens 
fremskridt og mangfoldighed.  

Blandt hotelpersonalet er 
den ansete chefkok Hemant 
Oberoi og den milde Sikh 
tjener Arjun, der risikerer alt 

for at beskytte deres gæster. 
Mens verdens medier ser 
med, må et desperat foræl-
drepar foretage utænkelige 
ofre for at beskytte deres ny-
fødte barn, mens en stålsat 
russisk millionær kun virker 
interesseret i at redde sig selv.

Hotel Mumbai trækker 
publikum ind i epicentret af 
angrebene og skildrer almin-
delige mennesker fra alle 

samfundslag, hvis reaktioner 
på dette mareridtsagtige sce-
narie afslører modet og mod-
standskraften, der forbinder 
os, når vi har allermest brug 
for det. Med medrivende og 
realistiske detaljer skildrer 
filmen den menneskelighed, 
der viser sig midt i tragedien. 

Dansk premiere 6. juni.
tsp

Konkurrence

Hotel Mumbai - en film af Anthony Maras

I malstrømmen af 
begivenhederne må 

mennesker fra mange 
forskellige lande, kulturer, 

trosretninger og sociale 
klasser finde ud af at 

organisere sig og undslippe 
på trods af at være i konstant 

fare.  

En ny animationsfilm af 
Eric Tosti, der også stod 
bag den sjove familiefilm 
’Junglebanden’
Drengen Villy er på rejse i 
rummet med sine forældre, 
da en meteorregn pludselig 
tvinger ham til at forlade 
både familie og rumskib. 
Hans redningskapsel lander 
på en vild og uudforsket pla-
net. 

Heldigvis er Villy ikke helt 
alene! Med sig har han Buck 
- en overlevelsesrobot - og 
sammen må de holde stand 
indtil redningsfartøjet kom-
mer og henter dem.

Der gemmer sig en ægte 
eventyrer i Villy, så han går 
med det samme i gang med 
at udforske den farverige 
planet - til stor frustration 
for Buck, der er sat i verden 
for at holde Villy ude af pro-
blemer. 

Villy og Buck møder også 
et otte-benet rumvæsen 
med det samme navn som 

et naturfænomen (og tilbe-
hørsudstyr til fotografering), 
og sammen udforsker de tre 
den farverige planet, som er 
dækket af eksotiske og far-
verige planter og blomster... 
men også dens farer.

Vind billetter

Tårnby Bladet og Angel Film 
sætter to x to billetter til fil-
men i en hvilken som helst 
biograf, hvor filmen spiller, 
på højkant.

Du skal følge samme 
regler som ved Hotel Mum-
bai, dog svare på et andet 
spørgsmål og har en anden 
deadline.

Hvad det ottebenede 
rumvæsenet, Villy og Buch 
møder på planeten hedder? 
- det er ikke forbudt at søge 
hjælp på www.angelfilms.
dk/villy.

Svaret mailer du til redak-
tionen. I emnefeltet skriver 
du ”Villy” og i mailen skal vi 
have svaret.

Vi skal have svaret allerede 
tirsdag 28. maj klokken 12, 
da filmen har haft premiere, 
så derfor sender vi ikke de 2 
x 2 gavebilletter, men de skal 
hentes på redaktionen.

Vinder du, bliver du kon-
taktet umiddelbart.

tsp

Konkurrence

Villy og monsterplaneten
CPH STAGE HIGHLIGHTS
Central (Story) Line • 
Fingers Crossed 
Året er 1940. Den sidste Kin-
dertransport, som når ud af 
det Nazi-besatte Europa, an-
kommer til London. Henry, 
Charlie og Louise står tilbage 
på perronen og venter. Ingen 
er kommet for at hente dem…

“Central (Story) Line” er 
baseret på den sande historie 
om de børn, der blev sendt i 
sikkerhed af deres forældre 
på Kindertransporten inden 
2. Verdenskrigs udbrud.

10.000 børn blev reddet 

i Storbritannien. Danmark 
nåede inden Besættelsen at 
tage imod 320 børn. Fore-
stillingen er på engelsk.

Spilletidspunkter
Fredag  24. maj  kl. 19.30 
Lørdag  25. maj  kl. 15.00 
Søndag  26. maj  kl. 15.00 
Onsdag  29. maj  kl. 17.00 
Torsdag  30. maj  kl. 17.00 
Fredag  31. maj  kl. 19.30 
Lørdag  1. juni  kl. 15.00 

Spillested: Forscenen • 
Shetlandsgade 3 •  
2300 København S

CPH STAGE INDTAGER de københavnske og frederiksbergske 
pladser og teaterscener 23. maj – 1. juni med over 100 forestil-
linger og events. Et særligt nedsat Highlights-udvalg har givet 
deres anbefalinger til otte forestillinger, der garanterer oplevel-
ser ud over det sædvanlige. 

De udvalgte forestillinger tæller både en western, dadaistisk 
papirteater, en country-komedie, en vandreforestilling, moderne 
dans og kammerkor. Ligesom festivalens program er der både 
helt nye premiere-friske forestillinger og velkendte hits. 
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X

15-17 årige får 65 kr. i timen

Bliv omdeler og tjen dine egne penge

Læs mere og søg jobbet på

Omdel 1-2 gange om ugen

Stadig tid til skole og venner

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

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

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

5 gode grunde

Vi søger faste omdelere  
og sommerferieafløsere

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

Mangler din 
teenager et 
sommerjob?

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Grus, Sand, og Granitskærver 
 

 
 

Kastrup Asfaltfabrik 
Amager Landevej 233  

2770 Kastrup 
Tlf: 32 47 04 57 

Man-Tors 06.00-13.30 
Fredag 06.00-13.00 

 

Grus, Sand og Granitskærver

Kastrup Asfaltfabrik
Amager Landevej 233

2770 Kastrup
Tlf.: 32 47 04 57

Man-Tors   06.00-13.30
Fredag       06.00-13.00

SÅ ER SOMMEREN OVER OS, og det betyder 
traditionen tro, at Crossroad Gospel giver 
sommerkoncert. Korets dirigent Simon Jansfort 
sørger for et fantastisk repertoire og lover at koret 
er yderst veloplagt til en funky, festlig og smuk 
gospel-sommerkoncert. 

Vær forberedt på, at det bliver svedigt, men 
fortvivl ikke, for vi sørger for der kan købes kolde 
drikkevarer i pausen. 

Onsdag 12. juni kl. 19.00 i Korsvejskirken. Dørene 
åbnes 18.30.  Entre er kun 60 kr. Børn under 16 år 
har gratis adgang.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
N

I 2
0

1
9

  4
7

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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Kaninavlerforening holder 
to dages udstilling midt i 
juni ved klubhuset på Nør-
agersmindevej

Hvert år ved denne tid holder 
Amagerlands Kaninavlerfor-
ening sommerudstilling for 
skønne racekaniner, der bliver 
bedømt af dommere, som har 
taget en uddannelse i at be-
dømme kaniner.

På udstillingen kåres den 
bedste kanin som Amager-
mester, der er også en pokal 
til en hunkanin med unger, så 
der vil komme en hel del små 
søde kaninunger.

Har man selv en kanin, kan 
den komme med og deltage i 
kaninhop på en lang flot bane 
og søndag er der kæledyrsud-
stilling, hvor din kælekanin 
kan blive bedømt af fagfolk 
og de bedste får en fin lille 
præmie. 

Amagerlands Kaninavler-
forening kan altid hjælpe med 
råd og vejledning hvis du har 
tænkt dig at anskaffe en kæ-
lekanin eller flere måske til 
avl eller slagtekaniner. 

INFO

Kaninudstilling 
Nøragersminde vej 72: 

Lørdag 15. juni kl. 14-19 og 
søndag 16. juni kl. 10-15.
Lørdag og søndag: kaninhop.
Søndag:  kæledyrsudstilling 
kl. 12-14.

Kom og kig på kaniner

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for 
genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller byt-
tes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for PRIVATE LOPPEDMARKEDER. Husk 
at maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de 
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere 
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

TÅRNBYS HYGGELIGSTE LOPPEMARKED lørdag 25. maj. 
Kl. 10-15 hos Miniklubben • Randkløve Alle 43-45.

Kig forbi vores hyggelige loppemarked.
Stor legeplads til børnene, og diverse børneaktiviteter. 
25-40 loppestande med tøj, legetøj, nips og skønne sager.
Salg af slush ice/popcorn. Kaffe/kage.

VI RYDDER OP !! Fælleskontoret og Tårnby Bladet har for-
nyet sig mange gange rent elektronisk og nu forærer vi stum-
per fra fortiden væk.
Der er IKKE skærne og computere, men edb-programmer 
(med licenser), lærebøger, kabler.
Måske noget du/I kan bruge - kig op eller ring (32 509 290) 
og hør, hvad der er på hylderne - det er GRATIS • Redaktionen

Svenskere fra Skåne 
flytter til Danmark
For første gang siden broen 
blev indviet, er der nu flere 
svenskere end danskere, som 
flytter fra Skåne til de danske 
dele af Øresundsregionen. 
Antallet af svenske medbor-
gere der flyttede fra Skåne til 
Region Sjælland eller Region 
Hovedstaden var i 2018 på 
854 personer, hvorimod lidt 
færre, 837, danske borgere 
flyttede samme vej (flyttede 
hjem?), viser ny statistik fra 
Ørestat. 

Totalt set er 3.392 perso-
ner flyttet mellem Skåne og 
Østdanmark, men 348 flere er 
flyttet fra Skåne til Danmark 
end omvendt. (News Øre-
sund).

Højeste antal i fem år

Antallet af flytninger fra Øst-
danmark til Skåne er dog 
stadig væsentligt lavere end 
topnoteringen fra 2007 hvor 
4.360 personer flyttede over 
Øresund til Skåne. 

En mulig bidragende årsag 
til stigningen er, at den dan-
ske krone står stærkt ift. den 
svenske. 

Da også boligpriserne er 
højere i Københavnsområdet 
end i Skåne, kan der købes 
mere bolig for pengene på 
den svenske side af Sundet, 
samtidig med at valutafor-
skellen gør pendling fordel-
agtig.
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