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Flere traditionelle udendørs 
arrangementer genopføres i 
august og september

Af Terkel Spangsbo

Arrangører, som er med til at 
gøre det sjovt at bo og kom-
me i Tårnby, har bare ventet 
på tilladelser og ophævede 
restriktioner og er klar med 
festlighederne – og venter så 
på, at anstrengelserne bliver 
belønnet i form af publikum.

Lørdag 14. august er der 
premiere på musicalen Gre-

ase på Tårnby Teater. Den 
spiller i den lille skolegård 
på Tårnby skole og her passer 
handlingen perfekt til om-
givelserne – eller omvendt. 
Fortællingen er jo om gymna-
sieelever, der på bedste musi-
kalske vis tumler rundt med 
hormoner i kroppen.

Samme weekend 14.-15. 
august åbner KFUM-Spejder-
ne Vestamager Høstmarked 
2021. markedet har været på 
tegnebrættet længe og spej-

derne glæder sig til igen at se 
gæster og kræmmere.

- Vi er sikre på, at der er 
mange derude, der ligesom 
vi selv savner et godt loppe-
fund, varme kræmmerpølser 
og en kold fadøl, lyder det fra 
markedsudvalget.

Det traditionsrige endags-
Korsvejsmarked, som plejer 
at åbne sommeren med mar-
ked på Gemmas allé, har stort 
set fuldt hus til markedet med 
kræmmere og underhold-
ningsprogram, som afvikles 
lørdag 4. september.

Stafetten for livet sætter 
gang i løbere lørdag 4. sep-
tember kl. 12 og har gang i 
aktiviteterne på festpladsen 
(fodboldbanerne) bag Tårnby 
skole i de efterfølgende 24 
timer.

Det lysner over Tårnby

KFUM-spejder på Vestamager 
holder Høstfest på 
’hjemmebane’ ved hytten på 
Ugandavej. Arkivfoto.

To guldmedaljer 
Formanden for Amager 
Fotoklub, Michael Oxkjær 
vandt overraskende hele to 
guldmedaljer for sine foto i 
’Den årlige’

Michael deltog i flere katego-
rier i den årlige fotokonkur-
rence i Selskabet for dansk 
fotografi, men siger selv, at 
han ikke er vant til at vinde 
på sine modelbilleder. I år var 
det så anderledes!

Han fik hele to guldmedal-

jer i kategorierne Farve Digi-
tal og Monochrome Digital 
- medaljer som han helt be-
rettiget er stolt af.

Tårnby Bladets læsere kan 
ofte se Michael Oxkjærs foto 
i avisen; han tager nemlig 
ligesom mange andre med-
lemmer af Amager Fotoklub 
på opgaver for Tårnby Bladet 
rundt om i kommunen.

Læs mere side 51.

560.000 kroner til blæksprutten Otto - 560.000 kroner til blæksprutten Otto - 
 Den Blå Planet solgte deres dyr i den Blå Avis. Den Blå Planet solgte deres dyr i den Blå Avis.

Læs mere side 15.Læs mere side 15.  



2
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 A

U
G

U
ST

  2
0

2
1

CPH midlertidigt lukket for store fly 
Københavns Lufthavn foretager i øjeblikket reparationsarbej-
der ved bane 04R/22L, og derfor kan de største fly ikke lande 
i lufthavnen. Andre fly må benytte tværbanen, så de kommer 
ind over byen. 

Lukningen af bane 04R/22L forventes at vare frem til den 
20. august kl. 18.00. 

Mange vil undre sig over, at der foregår banearbejder på et 
tidspunkt, hvor flytrafikken endelig er kommet i gang.

Ifølge pressechefen er det et arbejde, der blev igangsat til-
bage i april og som vil vare frem til oktober. 

Arbejdet blev standset i juni i forbindelse med EM i fod-
bold, da der var brug for den fulde banekapacitet, idet der var 
mange ad hoc-charterfly i CPH. I juli løb lufthavnen samtidig 
ind i den udfordring, at det ikke var muligt at skaffe asfalt på 
grund af industriferien.

Bane 30 må kun benyttes til landinger mellem kl. 06.00 og 
23.00, mens bane 12 kan benyttes til starter og landinger. Om 
natten må 12/30 ikke benyttes, bortset fra starter under sær-
lige betingelser. Ingen adgang for A380 og Boeing 747.

Præcisering: Arbejdsplads ikke lukket
Tårnby Bladet juni-udgaven 2021 bringer på side 12 en ar-
tikel om Pia Kyhl, som har fået en Aktivpris af 3F, Kastrup 1. 
maj.

Et afsnit i artiklen kan tolkes som om, Pia Kyhls tidligere 
arbejdsplads, cateringsfirmaet Inflight Logisticks, er lukket. 
Det er imidlertid tid ikke tilfældet. Firmaet eksisterer stadig.

Redaktør Terkel Spangsbo

Dragør med ryggen mod muren
Dragør slås med store ekstra udgifter på grund af høj coro-
na-ledighed, og samtidig giver et stigende antal ældre sær-
lige udfordringer. Nu beder En enig kommunalbestyrelse om 
hjælp hos staten.

Kommunens likviditet er lige nu i orden - men der ven-
ter store økonomiske udfordringer, som kan blive svære at 
overkomme. Dels er Dragør Kommune ramt af høj corona-
ledighed, fordi rigtig mange af kommunens borgere har 
været ansat i lufthavnen, der stadig er hårdt ramt af krisen - 
og dels stiger antallet af ældre borgere så meget, at det giver 
økonomiske problemer.

Det siger borgmester Helle Barth (V) til TV 2 Lorry.    
bbark

- Vi kan jo kalde ham Mortensen. Og så vil vi 
med lidt år på bagen og andre steder grine, 
for det er en replik fra sketchen Tømmerflå-
den med Dirch Passer og Kjeld Petersen (se-
nere brugt i filmen med Nikolaj Lie Kaas og 
Lars Ranthe).

Kjeld Petersen siger så, at det ikke kommer 
historien ved og Dirch replicerer, at det er 
hans morbror. Senere påstår samme Dirch, 
at morbroderen er enebarn og så griner vi 
endnu mere.

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad barnet 
og andre personer og lokaliteter hedder. 
Tænk bare på Lærkesletten og Strandengen. 
Strandengen stavet med lille s er resten af 
en strandeng, som forsvandt, da Vestamager 
blev inddæmmet, hvorimod området med 
den Morten Korchske betegnelse Lærkeslet-
ten i min optik slet og ret er Lossepladsen.

Her behøvede man ikke noget sørøver-skat-
tekort for at finde ting og sager, som var guld 
værd i store drenges verden. Her var ingen 
indhegning, men opsynsmænd, som nok 
skulle vide at true med dette og hint, hvis de 
fik fat på os. Nu var bentøjet knap så brugt og 
repareret som det er her omkring 60 år se-
nere. Så det blev ved truslerne. Vi var hurti-
gere væk end mågerne, der var på dagsbesøg 
fra Saltholm. Her fandt de, hvad der for deres 
smagsløg var det rene guf.

Det var ikke det, vi andre knægte jagtede. 
Tænk, hvis man kunne finde de metalplader, 
som havde været igennem stansemaskinerne 
på jantefabrikken på Irlandsvej. (Vi kaldte 
virksomheden for jantefabrikken, for var man 
dristig, kunne man finde ’janter’, runde me-
talstykker på størrelse med danske mønter, 
men uden prægning – hvad vi brugte dem til? 
Ingenting, det var bare nogen, man havde i 
lommen).

Andre gode affaldssager fra alle de mindre 
fremstillingsvirksomheder på Amager kunne 
hjembringes – måske lettere ildelugtende, 
men det var vi jo også selv.

Sandheden om Lærkesletten er – Se den lille 
lærke – aldrig så vi den smarte fyr, som ifølge 
naturhistorie-læreren lander et stykke fra re-
den (og ungerne har dun) for at snyde ræven, 
at det slet og ret er en losseplads, men det er 
der ingen romantik over. Vi gik ikke i coma og 
demonstration, da den blev lukket og affald 
kørt til Amager Forbrænding.

Men navnet har fået horder til at demonstrere 
– ligesom der kan mobiliseres store styrker, 
der uden vel egentlig at vide ret meget om 
sagen, også er imod Lynetteholmen – navn 

efter den bygning på den ø, hvor Søværnets 
tandlæge-eskadre holdt til.

Jeg priser i mange tilfælde Grundloven for 
dens frihedsparagraffer. Den giver folket 
ytringsfrihed uden at stille betingelser om, 
at man med fordel bør vide noget om det, vi 
ytrer os om. Og så er det omkostningsfrit at 
døbe en losseplads Lærkesletten, måske står 
det i nogle gamle papirer. Men de må være 
skrevet senere end 1940, for da var det en 
vinteroversvømmet fælled. Man kunne sta-
dig i mine barneår komme hjem efter at være 
gået i en af de aldrig udtørrede vandhuller.

Var det her, stor vandsalamander boede? Igen 
en mangel i naturhistorie – eller hørte jeg 
bare ikke efter. En salamander var eksotisk, 
men vi så allerhøjst et firben, som aldrig smed 
halen, som vi var blevet fortalt.

For mig er det en gordisk knude, at man på 
den ene side skal have ret til at ytre sig og få 
stoppet et byggeri eller kræve, at en miljøin-
stans skal kunne vurdere fakta og så at man 
til hver en tid omkostningsfrit (for en selv) 
kan påføre andre store ekstra udgifter i form 
af forsinkelser, nye undersøgelser, kræve agt-
indsigt etc. Det er flot at ’den lille mand’ kan 
stå op mod både stat, kommune og storkapi-
talen. Jeg mener det (altså på den ene side).

Jeg har søgt og søgt hos Forbrugerombuds-
mandens mange sider på nettet for at se, hvad 
det koster at klage over noget elektronik til 
mellem 300 og 1000 kroner (mener det ligger 
på ca. 500,-kroner, som man får tilbage, hvis 
man får medhold). Jeg har lige klaget over en 
flisebelægning til knap 30.000 kroner og be-
talte 3.000 kroner i gebyr – og tabte sagen.

Jeg var utilfreds med, at de nye fliser på min 
havegang lagt af professionel håndværker 
lignede soldaternes vintercamouflage dragt. 
Det blev af det pågældende ankenævn kaldt 
kalkudtrækninger (betegnelsen lyder som 
Lærkesletten for Lossepladsen) og det skete 
af og til og vil forsvinde i løbet af tre år.

Det er en sport for sig at sammenligne æbler 
og pærer endsige at skelne mellem dem, når 
de først er mikset op i hverdagens frugtsalat, 
men man kan da prøve.

God sensommer
Terkel Spangsbo, redaktør
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VÆR OBS. PÅ, at deadline for annoncer og 
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag onsdag 11. aug.

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
Nr. 09 september, udgives onsdag 1. sept. 
* *  Deadline torsdag 26. aug.
DEREFTER: 
Nr. 10 oktober, udgives onsdag 29. sept. 
Deadline torsdag 23. sept. 
Nr. 11 november, udgives onsdag 27. okt. 
Deadline torsdag 21. okt.
Nr. 12 november, særlig valgudgave, 
udgives onsdag 10. nov. Deadline torsdag 

4. nov.
Nr. 13 december, udgives onsdag 24. nov. 
Deadline torsdag 18. nov.

2022
Nr. 01. januar, udgives onsdag 5. jan. * *  
Deadline onsdag   29. dec. 2021 ** kl. 12.
Nr. 02. februar, udgives onsdag 26. jan. 
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Nr. 04 april, udgives onsdag 30. marts. 
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GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.

Hvad skal barnet hedde?
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Københavns Politi har i denne uge 
ekstra fokus på sikkerheden ved sko-
levejene, når eleverne vender tilbage 
til klasselokalerne efter sommerfe-
rien.

- Vi er til stede i Tårnby og på resten 
af Amager, hvor vi laver færdselskon-
troller ved flere skoler. Her vil betjen-
tene have opmærksomheden rettet 

mod manglende brug af seler, over-
trædelse af indkørselsforbud og ikke 
mindst høj fart, siger politikommissær 
Bettina Appleyard.

- Høj fart øger risikoen for ulykker, 
og det skaber utryghed på skoleveje-
ne. Så respekter fartgrænserne og kør 
ordentligt, så vi passer på skolebør-
nene og hinanden i trafikken.

Der bliver holdt øje !!!

Når der bliver kørt for stærkt på 
skolevejene, er det af og til foræl-
dre, der sidder bag rattet med en for 
tung speederfod

Det viser en ny undersøgelse, som 
Epinion og Rådet for Sikker Trafik har 
gennemført blandt 2.042 forældre i 
hele landet.

I undersøgelsen svarer knap fire 
ud af ti forældre, at de inden for det 
sidste år har oplevet, at andre foræl-
dre, der afleverer deres børn i skole, 
har kørt for stærkt, når de skulle vi-
dere. Det er et problem, da for høj fart 
skaber utryghed både blandt børn og 
voksne og øger risikoen for ulykker.

Har du inden for det seneste år 
oplevet, at andre forældre, der 
afleverer deres børn i skole, har kørt 
for stærkt i bil, når de skulle videre? 
(andel der svarer ja):

% Hele landet: 39 
% Nordjylland: 42 
% Midtjylland: 42 
% Syddanmark: 44 
% Hovedstaden: 34 
% Sjælland: 39 %

Desuden siger 34 % af forældrene, at 
de også har oplevet andre forældre 
være så optaget af deres mobil, at de 
ikke har set sig ordentligt for, når de 
skulle videre fra skolen. 

Politiet er klar med kontroller

I august sidste år sigtede politiet flere 
end 7.000 personer for at køre for 
stærkt på skolevejene, da politiet gen-
nemførte kontrol i forbindelse med 
skolestart. 

Hos politiet oplever man også, at 
en del af dem, som de stopper, selv er 
forældre, der skal eller har afleveret 
deres børn i skole.

Fra 9. august og tre uger frem vil Rå-
det for Sikker Trafik og 94 kommuner 
gennemføre kampagnen ’Børn på vej’, 
der kan ses på skoleveje i hele landet. 
Kampagnen skal minde trafikanterne 
om at sænke farten, være opmærk-
somme og passe på skolebørnene. 

I uge 32 og 33 gennemfører politi-
kredsene ekstra kontroller på vejene 
omkring skolerne.

tsp

Forældre kører for stærkt  
på skolevejene

Fire ud af ti forældre har oplevet at andre Fire ud af ti forældre har oplevet at andre 
forældre har kørt for stærkt på skolevejene, forældre har kørt for stærkt på skolevejene, 
når de har afleveret børn. når de har afleveret børn.  Foto: MC kontrol  Foto: MC kontrol 
(Rådet for Sikker Trafik).jpg(Rådet for Sikker Trafik).jpg
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Vi har modtaget:

Førstehjælp skal 
være en kommunal 
kernekompetence

 Fra medlemmer af 
kommunalbestyrelsen Ali Qais,  

Venstre og Patrick Lehto, Det 
konservative Folkeparti

I Tårnby har vi mange dygtige medar-
bejdere, som hver dag passer, plejer, 
underviser og på forskellig vis ser-
vicerer vores borgere. 

De gør en kæmpeforskel, og det 
skal de have tak for. Situationer kan 
imidlertid opstå, hvor en borger eller 
kollega får akut brug for hjælp, og her 
må vi fra politisk side erkende, at man 
ikke har sikret vores medarbejdere de 
tilstrækkelige kompetencer. 

Det stiller både vores borgere og 
personale i en utryg og potentiel far-
lig situation, når uheldet er ude og en 
nødsituation opstår. 

Ifølge Hjerteforeningen rammes 
5.400 danskere hvert år af hjertestop 
uden for hospitalerne og Tårnby kom-
mune har i dag ikke krav om første-
hjælp blandt kommunens medarbej-
dere.

Det er for ringe, og derfor foreslår 
Det Konservative Folkeparti og Ven-
stre, at alle kommunens medarbej-
dere med fast borgerkontakt skal have 
et tidssvarende førstehjælpskursus. 

Vi foreslår endvidere, at mindst 20 
procent af den administrative medar-
bejderstab ligeledes skal mestre de 
livsvigtige kompetencer. 

Uanset hvor vi er i livet, kan farlige 
situationer opstå, og derfor skaber det 
tryghed at vide, at vi kan passe på hi-
nanden. 

Det Konservative Folkeparti og 
Venstre ser derfor førstehjælp som 
en kommunal kernekompetence, der 
burde have været en selvfølge for 
længe siden – det vil vi rette op på nu. 

Let forkortet af red.

Borgere kan snart gå ind fra gaden og blive vaccineret
Tilslutningen til corona-vaccinatio-
ner i Region Hovedstaden er samlet 
set høj, men der er aldersgrupper 
og områder, hvor tilslutningen godt 
kunne være højere – den nye regi-
onsrådsformand vil gøre det nem-
mere for borgerne at få et stik

Fra 16. august etablerer Region Ho-
vedstaden vaccination uden tids-
bestilling i alle vaccinationscentre i 
tidsrummet fra kl. 9 til 18. Regionen 
vil desuden have udkørende vacci-
nationsteams, der hver dag kan give 
1.000 stik uden tidsbestilling tæt på 
borgerne. Fra uge 33 etableres fem 
daglige teams, og i september fordob-
ler regionen kapaciteten.

- Jeg er meget stolt over, at der er så 
mange borgere i hovedstaden, der har 
taget imod tilbuddet om at få en vac-
cination, men hvis vi skal gå efteråret i 
møde uden en opblussen i smitten, så 
er det vigtigt, at så mange som muligt 
får tilbuddet om at blive vaccineret. 
Derfor laver vi denne mere målrette-
de indsats, siger regionsrådsformand 
Lars Gaardhøj (S).

Dem med størst behov prioriteres

Alle kommuner kan kontakte regionen 
og bede om en indsats i deres kom-
mune.

- Men vi kommer til at prioritere de 
områder, hvor der er lavest tilslutning 
til vaccination. Så dem, der har mest 

behov, kan komme først. Regionen vil 
i første omgang kun tage imod bestil-
linger fra kommuner og staten, så hvis 
et gymnasium eller en teknisk skole 
gerne vil lave en særlig indsats, så 
skal de gøre det via kommunen, siger 
Lars Gaardhøj.

Indsatsen med udkørende teams 
kommer til at ligne den, der blev gen-
nemført i samarbejde med Brøndby 
og Københavns Kommune (Tingbjerg) 
og PLO tidligere på sommeren.

Muligheden for at gå direkte ind fra 
gaden og få en vaccination, supplerer 
den eksisterende mulighed for at be-
stille tid, som ikke ændres. Det er mu-
ligt fra den 16. august i tidsrummet fra 
kl. 9 til 18.

Den nytiltrådte regionsrådsformand 
Lars Gaardhøj (S) vil tættere på 

borgerne og give dem tilbud om at 
blive vaccineret. 
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Annonce

Personer søges til test af  
næsten usynlige høreapparater
Det er gratis & helt uforpligtende

Vores moderne høreapparater er højteknologiske, 
bruger venlige og næsten usynlige. Nu får du mulig-
hed for at teste den nyeste model inden for i-øret- 
høreapparater, Virto M-Titanium.

Genoplev din hørelse
Oplever du, at det sommertider er svært at følge med 
i samtaler ved selskaber, eller at folk omkring dig 
mumler eller taler meget lavt? Høretab kommer nemlig 
oftest snigende, uden at du bemærker det, og det 
påvirker ikke kun dig selv, men også dine pårørende.

Næsten usynlige høreapparater
Virto M-Titanium høreapparaterne sidder samtidig inde 
i øret og er ikke alene næsten usynlige, de har også helt 
unikke funktioner, som gør, at du ikke skal anstrenge 
sig for at lytte og forstå. De har en naturlig lydkvalitet 
og giver en behagelig lytteoplevelse.

Test høreapparater gratis i 14 dage
Vi tilbyder, at du kan blive testperson for vores Vitro 
M- Titanium høreapparater helt uden forpligtelser. Test-
forløbet afsluttes med et spørgeskema og en samtale 
med en audio logist om et evt. videre forløb.

Du kan deltage, hvis du er fyldt 18 år, bor i Danmark, 
formoder at have et høretab, samt at du enten ikke har 
høreapparater eller har apparater, som er mere end 3½ 
år gamle. Hos Audio Nova er du også altid velkommen 
til at tage en pårørende med. 

Ring allerede i dag, og tilmeld  
dig som testperson.

Vi tager fortsat situationen med Covid-19 alvorligt og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  
Læs mere på www.audionova.dk/coronainfo. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Covid-19 
informationST

OP

Phonak VirtoTM  
M-Titanium

Ingen  ventetid

audionova.dk

Tilmeld dig som testperson:

Bestil tid i dag

AudioNova Hørecenter

v/Vejland Briller
Amagerbrogade 57
2300 København S tlf. 88 77 81 30

Amagerbrogade 264
2300 København S tlf. 88 77 80 57

Sidste frist den 29. august 2021

Testpersoner søges!

Skovene bliver mere vilde og natur-
lige – kom til vild vandretur og hør 
mere om processen!

Regeringen har besluttet, at en række 
statsskove fremover skal forvaltes 
med det formål at øge biodiversiten 
og samtidig give gode muligheder for 
friluftslivet. 

Det betyder, at der igangsættes en 
stor ændring af skovenes funktion og 
udseende, idet træerne på sigt ikke 
skal stå tæt og på rad og række.  

Som skovgæst vil du derfor opleve 
en masse tiltag, der vil skabe de bedst 
mulige rammer for fåtallige og truede 
arter og for udvikling af urskovsagtige 
tilstande. 

I de første år skal der foretages 
omfattende naturgenopretning ved 

blandt andet at give mere plads til 
hjemlige arter, ved at fjerne frem-
mede træarter, ved at genskabe søer 
og vandhuller – kort sagt ved at skabe 
variation. Skovene skal derefter være 
urørte forstået på den måde, at der 
ikke fældes træer, som skal sælges.

Fældes der træer, vil det være for 
at gavne biodiversiteten eller for at 
højne sikkerheden på offentlige veje 
eller ved eksempelvis sheltere inde i 
skovene.

En række skove er udpeget til at 
blive urørte for at sikre og forbedre 
biodiversiteten - altså den biologiske 
mangfoldighed.

- Udpegningen som urørte skove 
betyder, at træproduktionen stopper 
for at give bedre vilkår for biodiversi-
teten. Oplevelserne i skovene vil blive 

mere mangfoldige, fortæller skovrider 
Kim Søderlund fra Naturstyrelsen. 

- I de nuværende produktionsskove 
vokser ens træarter i samme alder, 
mens der på sigt i de urørte skove vil 
vokse mange forskellige træarter i 
mange forskellige aldre side om side. 
Træerne vil ikke blive fældet, men 
vil få lov at stå, til de falder om. I de 

gamle træer vil svampe, insekter og 
hulrugende fugle få nye levesteder. 
Skovene vil selvfølgelig fortsat være 
attraktive rekreative områder med 
muligheder for oplevelser og motion.

Naturstyrelsen inviterer derfor alle 
interesserede til en række møder. Se 
herunder.

Det skal være vildere i PinseskovenDet skal være vildere i Pinseskoven

Formålet med møderneFormålet med møderne er at informere om processen og fremtiden for sko-
vene. Møderne vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods. Input og 
dialog med deltagerne vil efterfølgende indgå i planlægning af den fremti-
dige forvaltning.

Naturstyrelsen vil vise eksempler på den nuværende forvaltning, og 
hvordan skoven kan få mulighed for at udvikle sig naturligt, når den bliver 
urørt skov.
I Pinseskoven vil der være møde mandag 30. august klokken 17. 
Se https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden/moeder-om-
uroert-skov/

Opstemning af grøft i Kongelunden.Opstemning af grøft i Kongelunden.
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde den 31.8.2021, kl. 18.30 i mø-
desalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:  
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2021:
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2021 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 28.9., 26.10., 
30.11. og 14.12.2021.
Der tages forbehold for ændringer.

TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE
Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år bosiddende i 
Tårnby Kommune. 
Målgruppen er unge der er optaget på erhvervsuddannelser, eux, 
gymnasiale ungdomsuddannelser, forberende grunduddannelse 
(FGU), seminarer, universiteter og andre højere læreranstalter. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man op-
fylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og 
opfylde nedenstående økonomiske krav: 
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr. 
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr., dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år. 
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, 
dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet 
med i husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før der ligger 
til grund for vurderingen. 
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 31. oktober. Ansøg-
ningsskemaet findes på Tårnby kommunes hjemmeside under børn, 
unge og familie, uddannelse og vejledning. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Børne- og Kulturforvaltningen på 
tlf.nr. 3247 1401. 
Ansøgningsskemaet skal sendes til Tårnby Kommune senest 31. ok-
tober 2021.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER:

VENTER I BARN, TILBYDER 
SUNDHEDSPLEJEN I TÅRNBY KOMMUNE ET 
GRAVIDITETSFOREDRAG. 
Ved foredraget kan I høre om: 
• Amning 
• Den sidste del af graviditeten. 
• Forventninger til fødslen.

• Den første tid hjemme efter fødslen. 
• Forventninger til det spæde barn. 
• Forventninger til forældrerollen, til hinanden og til parforholdet. 
• Reaktioner fra søskende.
Der er mulighed for dialog undervejs. 
Foredraget holdes følgende dage i 2021:
• 4. oktober 
• 6. december
Foredraget finder sted fra kl. 15.00 - 16.30 i SundhedsCenter Tårnby,  
Kamillevej 4,1.th. Tilmelding er ikke nødvendig. 

VI SØGER KANDIDATER TIL SUNDHEDSPRISEN 
OG NYE SUNDHEDSAMBASSADØRER 
Du kan stadig nå at indstille kandidater til Tårnby Kommunes 
sundhedspris og til titlen som sundhedsambassadør
Sundhedsprisen uddeles til en person, virksomhed, institution eller for-
ening, der har gjort noget særligt for sundheden i Tårnby Kommune. Det 
kan være en person, virksomhed, institution eller forening som:
• Har været med til at vise nye veje, iværksætte sundhedsfremmende 
tiltag og/eller generere ny viden
• Har været med til at inspirere andre og udbrede for-
ståelsen for sundhed
• Har udført et særligt og usædvanligt tiltag for folke-
sundheden i kommunen
Med Sundhedsprisen følger 25.000 kroner, som skal 
gå til at understøtte det sundhedsfremmende 
arbejde.
Sundhedsambassadørerne er personer, der 
gør noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. Det kan for ek-
sempel være en ildsjæl, der formidler tiltag om sundhed.
De udnævnte ambassadører får et beløb på 2.500 kroner, som skal gå til 
at understøtte ambassadørens arbejde for sundheden i kommunen
Sådan indstiller du kandidater til Sundhedsprisen og/eller 
Sundhedsambassadør-titlen
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side senest fredag 10. september 2021.
Du kan enten sende indstillingen via brev til SundhedsCenter Tårnby, Ka-
millevej 4, 1.th., 2770 Kastrup, eller sende en mail til  
sundhedsuge@taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet skriver du  
”Sund efterlysning”. Læs mere på taarnby.dk

HAR DIN FORENING LYST TIL AT MEDVIRKE I 
TÅRNBY SUNDHEDSUGE? 
I uge 41 er der Sundhedsuge i Tårnby Kommune - og det er en mulighed 
for at gøre jeres forening synlige, møde borgere og potentielle nye med-
lemmer og frivillige. 
Skulle I have lyst til at byde ind med en aktivitet, eksempelvis åbent hus, 
gratis prøvetime, foredrag eller andet, så kontakt: sundhedsuge@taarnby.
dk Deadline for tilmelding er den 16. august 2021
Sundhedsugen finder i år sted fra lørdag 9. oktober til søndag 17. oktober. 

NYT FAMILIELØB OG CYKELEVENT I TÅRNBY 
SUNDHEDSUGE
I år præsenterer Tårnby Sundhedsuge to helt nye aktiviteter; et familieløb 
lørdag 9. okt. 2021 og et cykelevent søndag 10. okt. 2021.
Familieløbet byder på en hyggelig oplevelse sammen med familien. Det 
er ikke et traditionelt motionsløb, men derimod et løb med plads til alle i 
familien. Dagen starter med Rasmus Klump Centimeter Maraton for de 
mindste i familien. 

 

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 mulig-
heder for digital selvbetjening døgnet rundt. Løsnin-
gerne 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 selvbetje-
ningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange in-
stitutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 

Fortsættes næste spalte Fortsættes næste side

Fortsat fra forrige spalte
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Cykeleventet er en oplagt mulighed for at komme rundt i Tårnbys skønne 
områder. Turen, som er ca. 25 km lang, er for alle slags cyklister og alle 
slags cykler; børn, unge og gamle, venner, kærestepar og familier. Gamle 
havelåger, klassiske cykler, nye cykler, ladcyklerne og dem med el. Vi racer 
ikke – for vi cykler sammen. Det gælder ikke om at komme først, men om at 
cykle sammen. Vi cykler i samlet flok og vi holder en række pitstops under-
vejs, hvor deltagerne kan fylde depoterne op (vand, kaffe, læskedrik, frugt 
og snacks).
For mere information om de to events, hold øje med Tårnby Sundhedsuge-
program som bl.a. kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside fra uge 37.

RASMUS KLUMP ER KLAR PARAT  
TIL START I TÅRNBY!
Kom med, når det går løs til Centimeter Maraton i Tårnby Sundhedsuge 
lørdag 9. oktober 2021 kl. 9.30. Opvarmning med Rasmus Klump starter kl. 
9.15 på Tårnby Stadion. Der er løbsposer, guldmedaljer og refleksveste eller 
polkaprikkede t-shirts til alle deltagere. Løbsposer kan afhentes fra kl. 08.30 
og frem til løbsstart. Det vil også være muligt at være med i tegnekonkur-
rencen, klæde sig ud som Rasmus Klump i udklædningsværkstedet, få taget 
billede med Rasmus Klump og meget mere. 
Det er helt op til dig, om du vælger at løbe sammen med dit barn (som Pild-
skadde) som en familieaktivitet, eller om du lader barnet om løbeturen (som 
Gøje) og i stedet står klar med heppeflag og rosende ord, når dit barn kryd-
ser målstregen. Alle kan løbe med og skulle turen være for lang for de små 
ben, er I velkomne til at løbe/gå ruten med klapvogn. 
Billetter koster 100 kr. inkl. refleksvest og 120 kr. inkl. polkaprikket T-shirt - 
pr. barn – voksne der løber/går med er ganske gratis. Læs mere og tilmeld 
dit barn til løbet via SundhedsCenter 
Tårnbys facebookside eller på  
www.centimetermaraton.dk. 
Hvorfor løber vi?
Børn skal kunne lege og bevæge sig, 
hvor end de færdes. Meningen med 
Børneulykkesfondens Centimeter Ma-
raton er at inspirere børn og forældre 
til en hverdag med mere bevægelse 
og fysisk aktivitet ved at gøre løb til 
noget sjovt og spændende at deltage 
i, hvor alle kommer hjem med en god 
oplevelse. 
I dag bliver mange børn ikke motorisk 
udfordrede i hverdagen, og dette har resulteret i stigende tendenser som 
overvægt, inaktivitet og usunde vaner. Derfor opfordrer DGI, Continental, 
Shell og Børneulykkesfonden til mere bevægelse blandt børn i fællesskab 
med familie og venner. 

PÅRØRENDE-GRUPPER FOR PÅRØRENDE TIL 
BORGERE MED DEMENS
SundhedsCenter Tårnby tilbyder pårørende-grupper for alle pårørende til 
borgere med en demens sygdom. Pårørendegruppen er for alle pårørende, 
uanset om den demente bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens kan skabe et stort pres, da 
mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og daglig støtte. 
Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med pårørende-
gruppen er at tilbyde et forum hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring det at være tæt på et menneske med de-
mens.
• At få information omkring kommunens tilbud. 
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Fra juli 2021 til oktober 2021 mødes vi på følgende dage:
August
Tirsdag 17. august fra 16.00-17.30 
Torsdag 19. august fra 10.00-11.30

September
Tirsdag 21. september fra 16.00-17.30 
Torsdag 23. september fra 10.00-11.30
Oktober
Tirsdag 26. oktober fra 16.00-17.30 
Torsdag 28. oktober fra 10.00-11.30
Vi byder på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommunes de-
menskoordinatorer på tlf. 5154 1364 / 2476 0231. Eller forebyggelseskonsu-
lenterne på tlf. 3076 0441 / 3076 0442

UDLEVERING AF FOREBYGGENDE 
HJÆLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller er du på vej 
til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjælpemiddel må-
ske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, albuestok), en bade-
bænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til SundhedsCenter 
Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 12.30 – 13.00 eller på 
mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk 
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemidler 
hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 
2770 Kastrup.

SOLGÅRDEN
Nordmarksvej 90 
2700 Kastrup 
tlf. 32 52 95 00
Solgården er et dejligt mødested for 
friske, raske folkepensionister  og 
deres ægtefæller/samlevere, bosid-
dende i Tårnby Kommune. 
(OBS! Tilbuddet er udvidet til at gælde for borgere fra 62 år og opefter i en 
prøveperiode)
Vi er et hus, hvor du kan komme og gå som du har lyst. Du kan bruge vores 
hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrangementer, deltage i 
foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, tage med på ud-
flugter og rejser og meget, meget mere. 
Husk afstand og god håndhygiejne, når du besøger os. Visir/mundbind, test 
eller coronapas er ikke længere et krav.
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10.00 - 16.00
Ud over de faste aktiviteter tilbyder vi i august måned følgende:
Fredag 13. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Den glade musiker
Fredag 20. august kl. 13.30 - 15.30
Foredrag: Knud Haargaard kommer og holder foredrag omkring sit arbejdsliv 
inden for politiet.
Fredag 27. august kl. 13.30 - 15.30
Underholdning: Shubiforsjov DUO. 
Salg af billetter (se opslagstavle i café)

OBS! Vi følger retningslinjerne som sundhedsmyndighederne har sat.

Mere om  mødesteder for pensionister på næste side...

Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige side Fortsat fra forrige spalte
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PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
2770 Kastrup 
tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Vi håber I alle har haft en dejlig sommer. 
Fra og med mandag 9. august åbner 
Pilehaven igen efter ferien. 
Vi glæder os til at se jer, og nye gæster 
er meget velkomne!
Pilehavens åbningstider og faste aktiviteter 
Mandage Kl. 10-15
Kl. 10.00-11.00: Morgensang – plads 
Kl. 11.30-12.30: Gåtur 3 km – plads 
Kl. 13.00-15.00: Livsanskuelser – plads 
Kl. 14.00-15.00: Gåtur 5 km – plads  
Tirsdage Kl. 10-15
Kl. 10.00-11.30: Billedkunst – nyt hold – maleri, filtede billeder, decoupage, 
papirmosaik, papirklip, - hvad man har lyst til. Medbring selv materialer. 
Der vil være en lille inspirations-introduktion hver gang. – plads – start 24. 
august.
Kl. 10.00-11.30: Fiskesnakkeklub – plads 
Kl. 10.00-12.00: Billard – holdet er fuldt 
Kl. 12.00-14.00: Seniordans – plads – start sept.
Lige uger
Kl. 12.00-13.30: EDB-snakkeklub – plads – start sept.
Ulige uger
Kl. 12.00-13.30: Slægtsforskning – plads – start sept.
Onsdage Kl. 9-16
Kl. 9.30-11.30: 3D-kortklipperi – plads 
Kl. 9.30-12.00: Knipling, gør det selv – plads 
Kl. 9.30-12.00: Billard – plads 
Kl. 10.00-12.00: Kortspil – holdet er fuldt 
Kl. 10.00-11.00: Gåtur ca. 5 km – plads 
Kl. 12.30-14.00: Frokost – tilmelding nødvendig
Ca. hver 3. onsdag
Kl. 13.15-14.30: Litteratur – plads 
Kl. 14.30-16.30: Folkedansere – plads – start sept.
Torsdage Kl. 9-15
Kl. 9.00-11.00: Frimærker – plads – start sept. 
Kl. 9.30-11.00: Petanquehold – plads 
Kl. 9.30-12.00: Billard – holdet er fuldt 
Kl. 10.00-11.30: Fællessang – plads 
Kl. 12.30-13.30: Gymnastik – plads – start sept. 
Kl. 13.30-15.30: Historie – 1800-tallet - plads – start okt.
Fredage Kl. 9.30-15
Kl. 9.30-12.30: Pilehavekoret – plads – start 27. august - Tilmelding gennem 
AOF 
Kl. 13.00-14.00: Gymnastik for krop og hjerne – plads
Lørdage og søndage
Lukket – dog særlige arrangementer i nogle weekender – se kalender for 
”særlige arrangementer”
Der er kaffe forbundet med de fleste aktiviteter. 
Særlige arrangementer i august
Onsdag 11. august:
Kl. 12.30: Fælles frokost – løg- og porretærte m. salat. (30 kroner). 
Tilmelding senest dagen før.
Fredag 13. august:
Kl. 11.30 – 19.30: Overraskelses-skovtur – 250 kr. inkl. mad, kaffe og kage. 
Tilmelding overskredet. spørg om ledige pladser.

Tirsdag 17. august:
Kl. 13.30- 15.00: Åbent hus – kaffe, lagkage og musik. Gratis. Tilmelding 
senest dagen før.
Onsdag 18. august:
Kl. 12.30: Fælles frokost – Øllebrød med flødeskum og ”æggesnaps”. (20 
kroner). Tilmelding senest dagen før.
Torsdag 19. august:
Kl. 12.00: Frokost i byen. Vi mødes ved metroen på Christianshavns Torv. 
Tilmelding.
Fredag 20. august:
Kl. 10.30 – 12.30. Cykeltur på fælleden. Husk madpakke og drikke.
Onsdag 25. august:
Kl. 12.30: Frokost: Ristaffel (30 kroner). Tilmelding.
Torsdag 26. august:
Kl. 17.30: Middag i byen. Vi mødes ved metroen på Christianshavns Torv. 
Tilmelding.
Lørdag 4. september:
Kl. 9.30 – 17.30: Sildemarked i Stege med lejet bus – frokost på 
samlermuseet – kaffe og kage m.m. – 350 kr. Tilmelding og betaling senest 
mandag 30. august.

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS
Klitrose Allé 30 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 50 73 95
August
Hver tirsdag og fredag kl. 
13.30 – 16.00  ”Åbent hus”
Der hygges med kaffe/kage og en god 
snak. Arrangement kan nydes udendørs 
i den smukke gamle have såfremt vejret 
tillader det.

Torsdag 12. august kl. 15.00 – 17.00 Petanque
Torsdag 19. august kl. 13.00 Udflugt. Se opslag/tilmelding i 
Bordinghus.
Torsdag 26. august kl. 15.00 – 17.00 - Petanque
Fredag 27. august kl. 13.00 – 16.30. Fællesfrokost. Medbring 
selv madpakken og deltag i en hyggelig frokost med andre. Der er mulighed 
for køb af øl/sodavand/vin/kaffe og kage. Der kræves ikke tilmelding, du 
møder bare op.
Se hjemmesiden www.Bordinghus.dk for yderligere information om klub-
aktiviteter.

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

©
 Dines Bogø
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Sneglen kom op i fart
Endelig - Musikforeningen Sneglen 
er kommet i gang igen efter nedluk-
ningen - og det med succes

Foto: Kurt Pedersen,  
Amager Fotoklub

Lørdagen før Tårnby Bladets august-
udgave kommer til postkasserne  var 
der stort Summer Beach Party på  Ama-
ger Strand arrangeret af Musikforenin-
gen Sneglen.

Det var endnu et af Tårnbys mange 

kulturarrangementer drevet af frivil-
lige, som forlængede sommeren. Det 
var godt besøgt, og der var en dejlig 
stemning i det gode vejr. 

Der var som altid gratis adgang og 
så håbede arrangørerne på, at gæster-
ne ville købe drikkevarer i boderne og 
ikke bare medtage billigt øl selv. Det 
vil være med til at finansiere kom-
mende musikfester - også dem, som 
kommer til at foregå indendørs.
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NYHED: Nu åbner løssalget af billetter

Her er, hvad Amagerteatret byder på i 2021/22

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

DER ER NU ÅBENT FOR 
BILLETSALG TIL ALLE 

FORESTILLINGER
STADIG MULIGT AT TEGNE  
ABONNEMENT TIL HELE SÆSON 
2021/2022 I AMAGERTEATRET
Man sparer omkring 20% på billetprisen, 
hvis man tegner et abonnement til fire 
forestillinger hos Amagerteatret. Vil du med 
til fire gedigne og gode teaterforestillinger, 
så hent computeren og klik dig ind på www.
amagerteatret.dk, så havner du hos vores 
billetadministrator, Billetexpressen.
Prisen pr abonnement for fore forestillinger 
ligger mellem 730,- og 850,- kroner. Så 
er du sikret de samme pladser sæsonen 

igennem - og forkøbsret til sæson 2022/23. 
Desuden bliver du medlem af Teaterforenin-
gen Amagerteatret.
Vi har haft begynder vanskeligheder med et 
nyt edb-system (hvem har ikke det, når de 
skifter program eller leverandør), men det 
burde virke nu.
Er der alligevel noget i bestillingen, der 
driller, så kontakt Bente Thomsen, Billetex-
pressen på telefon 53 30 01 32 (onsdage, 
torsdage og fredage kl. 10-15).
LØSSALG TIL ALLE FORESTILLINGER
Som noget helt nyt kan man købe billetter 

til hele sæsonen i ’løs vægt’. Vil man have 
gæster med til enkelte forestillinger eller 
bare sikre sig billetter til enkelte af forestil-
lingen kan man på amagerteatret.dk købe 
resterende billetter allerede nu (når Tårnby 
Bladet er på gaden onsdag 15. august).
Det er lige så nemt, som at købe en bio-
grafbillet til i aften eller kommende fredag.
Velkommen i Amagerteatret som abonnent 
ellr teatergænger.
Alle forestillinger spiller i Kulturhuset Ka-
strup Bio kl. 19.30.

Dracula 
- en kisteglad grinebider 
af Figaros og Den Ny opera

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

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

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

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

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

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

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

Det´ lunt i nat  
- Danske Operetteperler 
fra OperetteKompagniet 

Tirsdag 21. og onsdag  
22. september 2021

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

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

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

Close to you 
- musikforestilling om  
The Carpenters 
af Landsteatret

Tirsdag 8. og onsdag 9. februar 2022

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

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

Deres karriere endte meget ulykkeligt, 
da Karen Carpenter døde.

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

De genoplever deres store musikalske 
succes, der hurtigt gjorde dem ver-
densberømte med sangen Close To 
You i 1969.
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Gør det selv-folket får fingrene i 
maskinen 

Der skete en stor stigning i antallet af 
gør det selv-ulykker i 2020. En over-
dreven tiltro til egne evner og mere 
tid i hjemmet kan ifølge eksperter 
være nogle af forklaringerne på ud-
viklingen.

Over 23.000 gange kom gør det 
selv-glade danskere galt afsted i 2020 
i en grad, så de måtte en tur forbi lan-
dets skadestuer. 

Det viser beregninger fra TEKNIQ 

Arbejdsgiverne på baggrund af helt 
nye tal fra Ulykkes Analyse Gruppen 
på Odense Universitetshospital. Tallet 
er en stigning på næsten 24 procent i 
forhold til året før.

- Coronakrisen har givet os mulig-
hed for at finde alle de ting, der er brug 
for at få lavet. Kombinerer man det 
med en lidt overdrevet tiltro til egne 
håndværkerevner, har du opskriften 
på rigtig mange gør det selv-uheld, si-
ger Mads Risgaard, teknisk konsulent 
hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han bakkes op af overlæge Søren 

Larsen fra Odense Universitetshospi-
tal:

- Det er en foruroligende stigning 
i gør det selv-ulykkerne. Jeg kan kun 
anbefale, at man søger professionel 
hjælp, hvis projektet virker for omfat-
tende og uoverskueligt, siger Søren 
Larsen.

- Derfor må man heller aldrig ændre 
på værktøjets sikkerhedsanordninger, 
som netop er konstrueret til at sikre 
mod ulykker og skader.

Grænser for gør-det-selv

Det er især mændene, der kommer 
galt afsted under gør det selv-arbej-
det. De står således for omkring 85 
procent af de registrerede skader.

Og ifølge Mads Risgaard er det 
vigtigt, at man som boligejer kender 
grænserne for, både hvad man kan og 
må lave på og i boligen – især når det 
gælder el- og vvs-arbejde.

- Bliver arbejdet ikke udført korrekt, 
kan det nemlig hurtigt udvikle sig til 
alvorlige skader, som forsikringen 
desuden sjældent dækker, siger han.

Eksempler på, hvad du må:

• Udskifte stikkontakter eller afbry-
dere i en eksisterende installation.
• Udskifte stikproppen, også så den 
passer til stikkontakten. Store brugs-
genstande som frysere og køleskabe 
skal have overført jordforbindelsen 
gennem stikproppen, hvis der er jord 
i stikkontakten.
• Trække ledninger fra stikkontakter 
eller fra udtag til lamper, husk at læse 
brugsvejledningen fra lampefabrikan-
ten.
• Tilslutte et køleskab i en stikkontakt.
• Tilslutte og udskifte ovn, emhætte, 
komfur og tørretumblere, hvis disse 
har den rigtige stikprop, og det kan 
gøres uden brug af værktøj.

Husk, at der er en betingelse for selv 
at lave ovennævnte opgaver: Du skal 
vide, hvordan du gør det rigtigt og sik-
kert!

Om VVS:

• Udskifte brugsgenstande som blan-
dingsbatteri, bruserarmatur og wc, 
hvis der er afspærringsventil monte-

ret på vandtilførslen umiddelbart in-
den aftapningsstedet.
• Udskifte pakninger i vandhaner.
• Alt arbejde på varme, ventilation og 
blik er ikke omfattet af krav om auto-
risation.

Og lidt om, hvad du ikke må

• Sætte halogenlamper op, hvis trans-
former, lamper og ledninger er købt 
hver for sig.
• Trække nye kabler til eksisterende 
eller nye installationer og montere 
nyt installationsmateriel.
• Installere særlig ladestikkontakt til 
din nye elbil.

Om VVS:

• Etablere nye vvs-installationer.
• Tilslutte gulvafløb.
• Ændre på eksisterende brugsvands-
anlæg, herunder udbygge et brugs-
vandsanlæg (vandrør til nye vandha-
ner, osv.)

Få mere at vide:

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sik.dk og  www.sik.dk/privat 

Fra haven og til skadestuenFra haven og til skadestuen
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Matematikcenters lektiecafé klar til at tage imod elever på TG
Hvad er summen af 2/3 og 3/4? Og 
hvordan løser du to ligninger med 
to ubekendte?
Det, og mange flere matematikopga-
ver, kan du få hjælp til at løse, når lek-
tiehjælpsorganisationen Matematik-
center slår dørene op for deres lokale 
lektiecafé på Tårnby Gymnasium og 
HF i løbet af september. Lektiecafeen 
henvender sig til alle børn fra 7. kl. og 
op til gymnasiets A-niveau.

Flere unge skal have succesoplevel-
ser med matematik

Matematikcenter er en landsdæk-
kende forening af frivillige, der til-
byder gratis lektiehjælp i matematik. 
Foreningen har 18 lokale lektiecaféer 
fordelt i hele landet. En af dem er pla-
ceret i studiecentret på Tårnby Gym-
nasium og HF.

Lektiehjælpen i matematik skal give 
børn og unge en bedre forståelse for 
matematik, så de oplever succes med 
faget og får mere selvtillid. I Matema-
tikcenters lektiecaféer møder eleven 

foreningens dygtige og seje frivillige, 
der i den grad formår at løfte regne-
stykket op fra papiret.

- Først og fremmest håber vi at kun-
ne give hjælp og støtte til en masse 
unge mennesker, der enten kæmper 
med eller mangler udfordringer i ma-
tematik. Vores store drøm er, at flere 
får øjnene op for, hvor stor en rolle 
matematikken spiller for os alle, og 
hvor afgørende det er, at man i hvert 
fald har en grundlæggende forståelse 
for faget, siger Karin Charlotte Rah-
bek, Frivilligkoordinator i Matematik-
center.

Sidder du med en frivillig drøm i 
maven?

I Matematikcenters lektiecaféer står 
lokale ildsjæle klar til at hjælpe en-
hver der dukker op, og har brug for 
hjælp til matematik. De frivillige i lek-
tiecaféen er eksempelvis studerende, 
i arbejde eller pensionerede undervi-
sere. 

Udover deres høje faglige niveau i 
matematik, deler de frivillige en stor 
begejstring for matematik. De ønsker 
at bruge et par timer om ugen på at 
hjælpe børn og unge med lektierne. 

At få styr på og mestre matematik 
er meget mere end svære formler og 
beviser. 

For mange af Matematikcenters 
brugere er det vigtigt at blive mødt på 
den pågældenes niveau, og som fri-
villig lektiehjælper tager du sammen 
med eleven udgangspunkt i elevens 
forståelse for matematik, og den fag-
lighed du som lektiehjælper besidder. 

Som frivillig lektiehjælper får du 
mulighed for at hjælpe og inspirere 
børn og unge til at blive bedre til ma-
tematik. Du vil blive del af et fælles-
skab med andre frivillige, der deler 
din glæde ved matematikfaget.

Om Matematikcenter

Matematikcenter er en nonprofitor-
ganisation, der tilbyder gratis lektie-
hjælp til alle børn og unge, der har 
matematik fra 7. klasse og op til A-
niveau. 

Foreningens mål er at skabe lige 
muligheder for læring og at gøre 
matematikken forståelig for alle. For-
eningen har lokale lektiecaféer i flere 
byer landet over, driver online lek-
tiecaféen Webmatlive.dk og den on-
line læringsportal Webmatematik.dk.

Matematikcenter ønsker at sikre, at 
ingen må give afkald på drømmeud-
dannelsen, fordi de ikke er gode nok 
til matematik. 

- Vi tror på, at alle med den rette 
hjælp kan opnå deres fulde potentiale 
i matematik. Vi arbejder for at give 
børn og unge lyst til at udforske mate-
matikkens verden og få øjnene op for 

de muligheder, matematikken åbner, 
slutter Karin Charlotte Rahbek fra Ma-
tematikcenter.

bbark

Info:
Har du lyst at blive frivillig 
i Matematikcenter? Send 
en ansøgning til karin@
matematikcenter.dk, hvor du 
kort fortæller om dig selv og 
din motivation for at blive en 
del af Matematikcenter.

Matematikcenter åbner 
lektiecafe på Tårnby 
Gymnnasium og HF i løbet af 
september. Lektiecaféen holder 
til i studiecenter om torsdagen 
mellem kl. 15.30 og 17.30.

I Tårnby i 2045
Indbyggertallet vil stige i 70 kom-
muner og falde i 28 kommuner fra 
2021 til 2045. Det stiger i Tårnby, 
Dagør og København 
Ud fra en befolkningsfremskrivning 
fra 2020 til 2045, som Danmarks 
Statistik har lavet, forventes det, at 
der vil være befolkningsfremgang i 
70 kommuner, mens der vil bo færre 
indbyggere i 28 kommuner.

Det har tidligere primært været 
i hovedstadsområdet, at det blev 
forventet, at befolkningstilvæksten 
ville være størst, men nu har særligt 
en række østjyske kommuner meldt 
sig ind i kampen.

Skanderborg er således den kom-
mune, der forventes at vokse mest 
fra 2021 til 2045 – indbyggertallet 
forventes at gå fra 63.000 til 79.000, 
en stigning på 25 procent. 

Rødovre, Solrød og Allerød Kom-
muner, der ligger i/nær hovedstads-
området er nummer to, fire og seks 
på listen. København er nummer ni 
på listen. 
 2021  2045
Tårnby 42.670 44.021 3%
Dragør 14.569 15.789 8%
Kbh. 638.117 745.385 17%
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Der er i de senere år opret-
tet mere end 170 hjertemo-
tionshold i Danmark, og nu 
er turen kommet til Tårnby. 
Hjertemotion er Hjertefor-
eningens motionstilbud til 
hjertepatienter og pårø-
rende

Hjertemotion har til formål 
at støtte hjertepatienter til et 
aktivt hverdagsliv med moti-

on og hjertesunde vaner. Det 
gælder både de hjertepatien-
ter, der for nylig har afslut-
tet et rehabiliteringsforløb i 
region eller kommune, og de 
der efter en inaktiv periode 
ønsker støtte og inspiration til 
at komme i gang med motion.

Ønsker du at gøre noget 
for dit hjerte og forbedre din 
sundhed og livskvalitet? Så 
kom og lav hjerterigtig mo-

tion i trygge rammer sammen 
med andre hjertepatienter. 
Hjertemotion løber som ud-
gangspunkt i 32 uger pr. år, og 
deltagerne mødes til en times 
motion om ugen - efterfulgt 
af en halv times socialt sam-
vær.

Hjertemotion er motion i 
trygge rammer, der vareta-
ges af en fysioterapeut. Træ-
ningen tilrettelægges af in-
struktøren, og deltagerne har 
mulighed for at få gode råd 
og vejledning undervejs. For-
løbet tilbydes i samarbejde 
med Sundhedscenter Tårnby.

Hjertemotionshold i 
Sundhedscenter Tårnby

TID OG STED: Tirsdage klokken 16.30 – 18 med start tirsdag 
24. august. Pris: 600 kroner for 16 gange. Sundhedscenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1. th.

INFO OG TILMELDING: Margit Grome margitgrome@gmail.
com eller telefon: 4041 9476 
Se mere på www.hjertemotion.dk

Nu får Tårnby et af mere end 170 
hjertemotionshold i Danmark, når 
Hjerteforeningen den 24. august starter et hold i 
samarbejde med Sundhedshuset på Kamillevej.

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 LOPPEMARKEDER. 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

TO ELEKTRONISKE ENHEDER GIVES VÆK
Er du elektronik kyndig eller måske bare amatør så gives her 
to enheder (devices), som lige pludelig ikke vil tænde. Vil du 
eksperimentere, så er disse dine. Efter aftale kan de hentes 
på redaktionen

GPS Tomtom 6” stor typografi
Compact minianlæg med 2 højtaler. Soundmaster Turna-

ble Casette radio system med MP3, grammofon, 2 casette og 
disc. tlf.: 40 38 04 50

TEFAL AIRFRY KUN BRUGT 2X, sælges for 300,- kr, incl 
brugsanvisning. Tlf.: 61 39 43 56

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

5 STK. CEMENTRØR
100 x 850 mm. Kan hentes gratis.  
Tlf.: 26 62 36 15

Redaktionen

 
Nyt lægehus åbner i Tårnby!

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

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

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

komme til at arbejde i lægehuset. 
 

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

 
Lægehusets telefonnummer er 32508230 og hjemmesiden er 32508230.dk.

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

 
Lægehuset har åbent for tilgang af nye patienter!

 
 
 
 KVALITET - NÆRHED - RESPEKT 

Nu flytter de første ind
De første af de mere end 600 
boliger er klar til indflytning ved 
Femøren på Amager.

Særligt i de store byområder er det 
en til tider gigantisk udfordring for 
nye studerende at finde en bolig, de 
kan betale.

Men et meget stort byggeprojekt 
på Amager nærmer sig nu sin afslut-
ning, og dermed øges udbuddet af 
ungdomsboliger med hele 653 små 
lejligheder.

Byggeriet ligger på Engvej ved 
Femøres station, hvor en nedslidt  
SAS-ejendom over de sidste par år 
er blevet konverteret til et moderne 
ungdomsområde med som nævnt 
653 boliger, der alle har eget køkken 
og bad. 

Til boligerne er der desuden fæl-
les tagterrasser med udsigt over 
Øresund.

Virksomheden bgb a/s er total-
entreprenør på projektet, og de har 
netop afleveret første del - 363 boli-
ger og daginstitutionen - samt de rå 
lokaler til det kommende supermar-
ked. 

Byggeriet af de resterende boliger 
forventes at stå klar ved udgangen 
af maj næste år.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

2
1

  1
5

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium 
modtog kort før Tårnby Bladet gik 
i trykken en donation på 560.000 
DKK til blæksprutten Otto fra bit-
coinmilliardæren Niklas Nikolajsen 
von Karlshof

Niklas Nikolajsen von Karlshof, fou-
nder af Bitcoin Suisse, overrakte i dag 
en donation til blæksprutten Otto på 
560.000 danske kroner til direktøren 
for Den Blå Planet, Danmarks Akvari-
um, Jon Diderichsen. Donationen sker 
på en trist baggrund, da akvariet er 
lukningstruet efter 15 måneder med 
nedlukninger, coronarestriktioner og 
lave gæstetal, idet 60% af akvariets 
gæster er udenlandske turister. Den 
Blå Planet er derfor presset hårdt øko-
nomisk og lukningstruet. 

Salgsannonce på Den Blå Avis

Tidligere på sommeren meldte Den 
Blå Planet ud, at situationen i udstil-
lingsakvariet på Amager var så grel, 
at man kun havde økonomi til at drive 
stedet i otte måneder, før en perma-
nent nedlukning kunne blive en rea-
litet.

Som led i en kampagne for at få fle-
re gæster til at besøge Den Blå Planet 
og for at sætte fokus på akvariets øko-
nomiske problemer, oprettede Den 
Blå Planet annoncer for en række dyr, 
herunder blæksprutten Otto på Den 
Blå Avis. Annoncerne var ment som 
en gimmick for at sætte fokus på, at 
akvariet i yderste konsekvens kunne 
risikere at skulle skille sig af med dy-
rene ved en nedlukning. Efter at have 
set annoncerne henvendte Niklas Ni-
kolajsen von Karlshof sig til Den Blå 
Planet med et tilbud om en donation 
til blæksprutten Otto.

Favorabelt tilbud

- Jeg har en forkærlighed for Den Blå 
Planet, der efter min opfattelse udgør 
en vigtig del af Danmarks kulturliv. 
Derudover synes jeg, at blæksprut-
tens særlige natur og intelligente væ-
sen er enormt interessant. Da jeg så, at 
Den Blå Planet havde sat Otto til salg 
på Den Blå Avis, tog jeg straks kontakt 
til dem, og tilbød en donation, som jeg 

er rigtig glad for at have overrakt i dag, 
udtaler Niklas Nikolajsen von Karlshof, 
grundlægger af Bitcoin Suisse.

Jon Diderichsen, direktør på Den Blå 
Planet, er ovenud glad

- Vi er Niklas Nikolajsen von Karlshof 
enormt taknemmelige for, at han har 
givet os en donation, der gør, at vi 
både nu og år frem i tiden kan sikre, 
at Den Blå Planet har en blæksprutte, 
og at vi har foder til den. Det giver os 
en tro på fremtiden og på, at vi måske 
også har mulighed for at have åbent 
næste år. Vi glæder os til at byde Nik-
las og hans familie velkommen snart 
igen, så de kan besøge familiens ny-
este medlem, siger Jon Diderichsen.

bbark

560.000 kroner til 
blæksprutten Otto

Niklas Nikolajsen von Karlshof var glad for at kunne støtte Den Blå Planet, 
der efter min opfattelse udgør en vigtig del af Danmarks kulturliv. 
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Fredag den 3. september 2021 kl. 15:00
Seniorrådet og Ældre Sagen 

vil gerne høre DIN mening om
ENSOMHED & SENIORBOLIGER
Panelet vil som noget nyt bestå af borgere, der fortæller om deres 

egne oplevelser med ensomhed og om erfaringer med at søge 
senior bofællesskaber eller deciderede seniorboliger.

BORGERMØDE
Ensomhed og Seniorboliger

Vi ses til en 
spændende 
og givende 

eftermiddag i 
Foreningscentret 

”Postkassen”
Amager Landevej 71

Alle er meget 
velkomne!

Husk coronapas

Man kan faktisk blive noteret og få 
bøder for at køre påvirket på cykel. 
Det overrasker en hel del menne-
sker

København Politis færdselsafdeling 
har på det seneste måttet give bøder 
til flere cyklister, som var så påvirkede 
af alkohol, at de ikke kunne styre cyk-
lerne på forsvarlig vis. 

- Det kan være farligt at cykle, når 
man er så fuld, at man ikke har kon-
trol over cyklen – man risikerer både 
at sætte sin egen og andres sikkerhed 
over styr, siger vicepolitiinspektør 

Henning Pedersen fra Center for Færd-
sel og Trafik hos Københavns Politi.

Sådan er reglerne: 
• Reglerne for at cykle alkohol-
påvirket adskiller sig fra reglerne 
for at køre i bil påvirket, da der 
ikke er en fast grænse for, hvor 
høj din promille må være. 
• I stedet er der tale om en kon-
kret vurdering af, om cyklen kan 
føres på betryggende vis og om 
cyklisten er synligt påvirket. 
• Det kan eksempelvis være, hvis 
der slingres meget eller cyklisten 
befinder sig i en tilstand, der ty-

deligt afviger fra det normale. 
• Politiets vurdering kan under-
bygges med en alkometertest, 
hvor cyklisten skal blæse i alko-
meteret.

- Er du i tvivl om, du har fået for meget 
at drikke – så lad cyklen stå, siger Hen-
ning Pedersen. 

Københavns Politi har sommeren 
igennem haft fokus på alkoholpåvir-
kede cyklister. 

Hvis man bliver taget i at køre på cy-
kel så påvirket af alkohol, at man ikke 
kan styre cyklen forsvarligt, risikerer 
man en bøde på 1.500 kroner.

Er du i tvivl – så lad være

Tårnbykunstner 
udstiller i Galleri Lois, 
Vanløse 
Vores lokale Tårnby kunstner er ind-
budt til at udstille på et galleri der 
som regel kun udstiller kvindekunst; 
Galleriet har taget navn efter tegne-
seriefiguren Supermans kæreste Lois 
Lane.

Vi formoder at vores Tårnby-kunst-
ner er benovet og beæret over at være 
med på det lille galleri, da Stig Løven-
krands, som nogle kender, jo ved, han 
er et hankønsvæsen.

Der vil være tre kunstnere i de næ-
ste fem uger, Lone Israelsen med Akryl 
malerier og Foto, Jessi Fisker med 
Akrylmalerier og Stig Løvenkrands 
med Keramiske Skulpturer.

Tårnby Bladet har opsnappet, at der 
vil være en fernisering på Galleri Lois, 
søndag 22. august kl. 13.00, Godt-
håbsvej 260 Vanløse, hvor alle er vel-
komne uanset køn, farve osv. (åbent 
øvrige dage tors-fre-lør kl. 14-17).

En fra Ved Diget 26.

Galleri Lois på Godthåbsvej 260 i 
Vanløse ser ikke ud af så meget - det 
er indenfor, oplevelserne ligger.

Lavpriser i luften
Lavprisselskaber som Ryanair, Wizz 
Air og EasyJet har – trods tab på 
milliarder af kroner – klaret sig 
bedre økonomisk og med bedre 
passagertal end nationale selskaber 
som SAS, Lufthansa, KLM og Air 
France, skriver Finans.dk.

Passagertallene hos lavprisselska-
berne på europæiske ruter er ifølge 
analysefirmaet Statista vokset fra en 
markedsandel på knap 25 procent 
i 2010 til mere end 44,5 procent i 
2020.

- Lavprisselskaberne står til mere 
fremgang, efterhånden som ferietra-
fikken kommer i gang igen, samtidig 
med at erhvervslivet ifølge eksper-
ter spås at ville nedbringe omfanget 
af forretningsrejser med mellem 20 
og 30 procent, siger Jacob Pedersen, 
aktieanalysechef i Syd-bank, til Fi-
nans.

- Lavprisselskaberne har en stor 
fordel, og det vil de forsøge at ud-
nytte maksimalt til at vinde mar-
kedsandele. Om et år vil det vise sig, 
at lavprisselskaberne står stærkere, 
end da de gik ind i krisen.

tsp
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TÅRNBY BLADET PRODUCERES AF 
FRIVILLIGE - VI KAN  ALTID BRUGE EN 

EKSTRA HÅND RING 32 509 290

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Ingen får nogensinde lov til at be-
stemme det hele i en kommune, 
men hvad nu hvis … 

Af Terkel Spangsbo

I forbindelse med valg til kommu-
nalbestyrelserne og Regionsrådet til 
november starter Tårnby Bladet to 
specielle aktiviteter. Den ene hedder 
som sagt, ’hvis jeg måtte bestemme 
det hele’. 

Nu er ’det hele’ nok lidt rigeligt, 
men vi åbner for artikler, hvor læserne 
skriver om et område, som især inter-
esserer dem. 

Et eksempel kunne være, hvis det 
var undertegnede, som skulle bestem-
me noget om trafik.

Jeg ville skrive, at gennemkørsel af 
biler ikke skulle være muligt på nogen 
villavej. Beboerne må finde sig i, at 
det er samme vej ind og ud.

Alternativt kan grundejerne be-
slutte, at to parallelle veje kan deles 
om en vej til indkørsel og den paral-
lelle skal så være til udkørsel, altså to 
ensrettede veje. Hastighederne i villa-
kvartererne skulle være 30 km/t.

Til gengæld skal parkering være for-
budt på de store gennemkørselsveje 
Amager Strandvej, Kastrupvej, Ama-
ger Landevej, Englandsvej og Konge-
lundsvej. På et antal tværveje skal der 
ligeledes være P-forbud.

En utopi

Sådan nogle regler ville jeg aldrig få 
gennemført og jeg forestiller mig, at 
jeg læner mig op af en lynnchning, når 
jeg rører ved det helligste af alt, bilen, 

men det findes 
jo i princippet 
på alle småve-
jene vest for 
Kongelundsvej. 
Men man kan 
jo drømme og 
måske er der 
dele af sådan 
en idé, som bi-
der sig fast hos 
en eller anden 
politiker, som ender med at blive valgt 
og skal være med til at bestemme de 
kommende fire år.

Vi vil give de opstillede partier mu-
lighed for at svare (kort, men længere 
end ja eller nej) på de idéer, vi får ind 
på redaktionen.

Vil du lufte dine utopier, så skriv 
(også kort og koncentreret) til redak-
tionen@taarnbybladet.dk. Jo før vi får 
din idé, jo før kan vi præsentere den 
for politikerne og bringe spørgsmål og 
svar i avisens udgaver fra nu af og til 
kommunalvalget. 

Der bliver hele fire udgaver af Tårn-
by Bladet før  kommunalvalget tirsdag 
16. november.

Du skal selvfølgelig fortælle os, 
hvem du er, navn, adresse, telefon og 
mailen får vi jo, når du skriver. Væl-
ger du at lægge et gammeldags brev 
i vores postkasse, skal vi have samme 
oplysninger. 

Vi kan sætte dit navn eller mærke 
på dit spørgsmål i avisen, som du øn-
sker det.

Hvis jeg måtte 
bestemme det hele –

Arkivfoto fra valgkampen i 2017. Her møder politikerne 
foreningslivet. Det er Allan Andersens første valgkamp, 
som borgmesterkandidat, så han blev sendt ud til de 
allerfleste valgmøder. Efter valget overlod han (og ledelsen 
i socialdemokratiet) foreningsområdet til den tidligere 
borgmester Henrik Zimino.
Foreningerne vil endnu engang indbyde politikere og 
foreningsledere til en diskussion før valget. Hvem der vil 
repræsentere socialdemokratiet denne gang vides ikke. 
Kultur- og fritidsudvalget, som tager sig af beslutninger for 
og om foreningslivet skal have ny formand, da Henrik Zimino 
ikke genopstiller ved valget.

Vi har modtaget:

Tårnby Listen siger  
nej til valgforbund

Af Liv Gam, leder af  
partiet Tårnby Listen

- Vi samarbejder godt med alle par-
tier, men vi vil gerne slå fast, at en 
stemme på Tårnby Listen er en stem-
me på os – og ingen andre.

Sådan siger Liv Gam, Tårnby Listens 
stifter og spidskandidat. Liv Gam op-
lever i stigende grad forespørgsler 
om, hvordan Tårnby Listen stiller sig 
til spørgsmålet om valgforbund. 

- Det er vigtigt for os i Tårnby Li-
sten at spille med helt åbne kort. 
Vi har oprettet listen, fordi vi ser et 
behov for et lokalpolitisk forankret 
parti, der ikke er bundet af national-
politiske mærkesager og traditioner. 
Men også fordi vi mener, at vi trænger 
til et opgør med politisk topstyring 
og ’plejer’-mentalitet.

Og vi mener det alvorligt, når vi 
siger, at politik for os udelukkende 
handler om de lokale forhold og 
arbejdsvilkår, om indsigt og indfly-

delse, om inddragelse og åbenhed 
og - vigtigst af alt - om medmenne-
skelighed, respekt og ordentlighed i 
vores kommune, fastslår Liv Gam.

Ikke nej til samarbejde

Et valgforbund er et valgteknisk sam-
arbejde, der indgås mellem politiske 
partier eller lister for at minimere 
stemmespild og for at maksimere an-
tallet af mandater, der tilfalder parti-
erne i valgforbundet. 

Det betyder, at stemmer afgivet på 
et parti, kan ende med at tilfalde et 
andet inden for valgforbundet. Det er 
helt almindelig praksis i dansk poli-
tik, men har altså den konsekvens, at 
vælgerne kan opleve, at deres kryds 
tilfalder en helt anden, end de tro-
ede. Og det er Tårnby Listen ikke in-
teresseret i at bidrage til.

- Vi oplever i øjeblikket, at politik 
kommer længere og længere væk fra 
borgerne, der sidder forundrede til-
bage og betragter diverse slagsmål 
og rævekager, mens politikerne for-
klarer situationen med, at ’sådan er 
spillet’. 

Politik er ikke et spil for os i Tårnby 
Listen. Det er blodig alvor for både 
os og vælgerne, og vores ambition er 
ikke stemmemaksimering eller tak-
tik, men derimod at gøre en reel for-
skel for alle i Tårnby Kommune. 

- Vi er glade for at samarbejde 
bredt i det politiske arbejde – og gør 
det det da også dagligt. Men en stem-
me på Tårnby Listen er en stemme på 
os – og ingen andre, siger Liv Gam.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

2
1

  1
9

Klinik For Fodterapi
| Vi har ydernummer |

| Vi tilbyder også hjemmebesøg |

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

Vi behandler bl.a. 
følgende  
Fod-poblemer

- Hård hud

- nedgroede negle

- Ligtorne

- Vorte

- Leddegigt

- Diabetes

- Fejlstillinger

Tårnby Bladet vil på læsernes vegne 
stille politikerne dine spørgsmål 
op til kommunalvalget tirsdag 16. 
november

Af Terkel Spangsbo

Idéen er, at læserne indsender spørgs-
mål til politikerne, Tårnby Bladet giver 
spørgsmålene videre til politikerne 
og bringer både spørgsmål og svar i 
Tårnby Bladets udgaver op til kommu-
nalvalget i november.

Der holdes en hel del valgmøder 
og gadetræf og her kan alle møde 
politikerne og spørge og få svar, men 
spørgsmål og svar bliver mellem spør-
ger og politiker. 

Nu breder vi spørgsmål og svar ud 
til flere. Du kan stille dit spørgsmål til 
lige det parti, du ønsker skal svare, og 
spørgsmål og svar kommer ud til alle, 
som læser Tårnby Bladet.

Få svar i Tårnby Bladet

Op til de to udgaver af Tårnby Bladet 

27. oktober og ekstraudgaven 10. no-
vember vil vi sende dine spørgsmål til 
de partier, som stiller op til kommu-
nalvalget. 

Du skal maile (eller sende) dit 
spørgsmål til os. Spørgsmålet skal 
være kort, præcist og generelt, altså 
ikke en personsag. En kort begrun-
delse for spørgsmålet kan accepteres, 
men længere indlæg henviser vi til 
andre områder i avisen. Du skal skrive 
hvilket parti eller partier, som du øn-
sker, skal svare. 

Du kan maksimum vælge tre partier 
og redaktionen forbeholder sig retten 
til yderligere at vælge andre partier til 
også at besvare dit spørgsmål. 

Redaktionen forbeholder sig ret til 
at korte i dit spørgsmål eller rette i 
sprogbruget, så længe indholdet ikke 
forvrænges. 

Du behøver ikke besvære dig med 
en formfuldendt formulering, det 
hjælper vi gerne med. 

Hvis flere spørger til samme emne, 

vil redaktionen ’lægge’ spørgsmålene 
sammen. 

Sådan spørger du

Du kan stille dit spørgsmål under 
mærke, men redaktionen skal kende 
din identitet: 

Jeg vil gerne spørge om… 
Jeg vil gerne have svar fra … 
Dine kontaktinformationer: navn, e-

mail, telefonnummer 
Vis/vis ikke mit navn
Mærk mail eller brev med ordet 

’Vælgermøde’. Tårnby Bladets mail-
adresse er redaktionen@taarnby-
bladet.dk og postkassen står på Eng-
landsvej 290 helt ude ved fortovet, 
som PostNord ønsker det.

Partierne har sagt ja

Vi har spurgt partierne, der forventes 
at stille op til kommunalvalget, om de 
vil svare og svare hurtigt og det har de 
sagt ikke bare ja til, men jatak. Ingen 
har sagt nej.

Hvis læserne vil være med, kan det 
blive kommunens største aktive valg-
møde. På redaktionen har vi ingen 
anelse, om det bliver succes og hvor 

mange spørgsmål vi vil få ind, men vi 
ved, at de spørgsmål vi får, vil blive 
besvaret.

Man kan maile/skrive til os allerede 
nu og bliver vi overrendt, vil vi tage 
fat på ’Spørg partierne’ så hurtigt som 
muligt. Vi gruer både for succes og for 
fiasko – men det er op til læserne at 
medvirke til, om det bliver det ene el-
ler det andet.

Ud over det øjeblikkelige svar vil 
der jo også fremkomme en fantastisk 
dokumentation af, ’hvad var det du/I 
sagde før valget’ og ’hvad gør du/I nu i 
valgperioden’.Få det bedste grundlag for at vælge, 

hvem der skal have din stemme 
ved kommunalvalget tirsdag 16. 
november. Stil spørgsmål til partierne 
via Tårnby Bladet. Arkivfoto.

Spørg lokalpolitikerne og få svarSpørg lokalpolitikerne og få svar
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MÅNEDENS FOTO ER IKKE VALGT fordi det er Tårnbys allestedsnærværende na-
tur-mand, Jacob Jensen fra naturskolen,  som har iført sig waders og har lokket 
en flok unge sommerferiegæster på Den Blå Planet med ud på dybt vand. Nej, 
foto er valgt, fordi billedet minder om et af Tårnbys mange kulturtilbud, som 
sammen med det frivillige foreningsliv nu udkommer som opdateret brochure/

magasin ’Fritidsliv i Tårnby’. Naturskolen og Blå Base, der holder til i Lystbåde-
havnen er bare et af knap 150 tilbud, som beskrives i brochuren, der udkommer 
først i september. Og jo, så er det herligt, hvis børn og unge kan gøres interes-
serede i miljøet og tænk hvis de efter wade-turen bliver fiskespisere. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

På den 47. strejkedag indtog 
strejkende sygeplejersker 
vejkrydset ved Kirstinehøj 
fra morgenstunden

Med bannere, skilte, sang 
og dans indtog strejkende 
sygeplejersker fra Amager-/ 
Hvidovre hospital hjørnet på 

Englandsvej og Ugandavej 
onsdag i uge 31.

- Biler, cyklister, lastbiler og 
busser fik en hilsen med på 
vejen og vi fik mange positive 
tilkendegivelser og hilsner 
tilbage. Især en gjorde stort 
indtryk, fortæller Marianne 
Priskorn, sygeplejerske og til-

lidsrepræsentant. 
- En sygeplejerske på vej til 

Dragør med sit barn blev så 
glad, da hun så os og savnede 
det fællesskab, hun mærkede 
fra os, der strejkede. Hun hav-
de selv forladt det offentlige 
sundhedsvæsen.

Det er netop den fremtid, 

de strejkende sygeplejersker 
er bekymrede for; at syge-
plejersker søger væk fra det 
offentlige sundhedssystem. 
De kæmper for sygeplejen og 
patienterne i det offentlige 
sundhedsvæsen, da der er 
store rekrutterings- og fast-
holdelsesudfordringer for sy-
geplejersker.

Mange ledige stillinger

- Der er allerede store pro-
blemer med at få ansøgere til 
de ledige stillinger og mange 
forlader faget, fordi de mang-
ler kolleger og arbejdsmiljøet 
bliver for presset. Kvaliteten 
af sygeplejen bliver udfordret 
og det giver mange frustratio-
ner, når ressourcer og opgaver 
ikke hænger sammen, siger 
Marianne Priskorn.

De røde t-shirts med tek-
sten ’lønløftet’ er en af ve-
jene til at gøre sygeplejejob-
bet mere attraktivt og der-
med kunne konkurrere om 

at rekruttere unge til faget. 
Jo flere kolleger, jo bedre ar-
bejdsmiljø, jo bedre kvalitet 
og jo bedre patientsikkerhed.

- Det er det, vi allerhelst 
vil, tilbage til patienterne 
og vores hverdag. Men vi er 
nødt til at kæmpe for ALLES 
fremtid i det offentlige sund-
hedsvæsen. Vi vil kæmpe for 
sygeplejen og patienterne, 
det er dem, vi synes, fortje-
ner bedre, forklarer Marianne 
Priskorn.

spanger

Lønløftet luftet på Englandsvej

Strejkende sygeplejersker 
indtog en tidlig morgen på 
den 47. strejkedag krydset 
ved Kirstinehøj med skilte, 
sang og dans, så trafikanterne 
kunne få en hilsen med på 
vejen.

Sygeplejerske og 
tillidsrepræsentant, 

Marianne Priskorn, er 
bekymret for, at ressourcer 

og opgaver ikke hænger 
sammen i sygeplejen.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

2
1

  2
1

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

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

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

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

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

For fire år siden stod der ni navne på Venstres 
kandidatliste til kommunalvalget 2017. Denne 
gang står der 17. Syv af dem er kvinder.

Ønsker man at stemme på Venstre til kommunal-
valget, og tager man først bestik af kandidaterne i 
stemmeboksen, kan der opstå kø udenfor. For det 
tager tid at orientere sig.

Det står nu klart, at der mindst vil optræde 17 

navne på listen. Et historisk 
højt antal. Ved valget for fire 
år siden havde kommunens 
største oppositionsparti ni kan-
didater - hvoraf tre blev valgt.

- Både hvad angår antal, al-
der, erhverv, køn og geografi 
er vi gået efter at få en så bred 
liste som muligt, fortæller 
borgmesterkandidat og grup-
peformand Dennis W. Clausen.

Et kig ned over listen viser et 
aldersspænd på 59 år. Venstres 
Ungdom stiller med Mie Krag og Ida 
Elsborg, begge på 19 år, mens alderspræsidenten 
er pensionist Birger Thomsen på 78 år.

Indbyrdes konkurrence

Fordelt på erhverv er der alt fra læge og sygeplejer-
ske til kunster, iværksætter og direktør. 

- Det er selvfølgelig altid vælgerne, der bestem-
mer, men min oplevelse er, at vi har fået en rigtig 
stærk og bred liste, som er tilvejebragt gennem et 
stort arbejde i vores bagland. 

Med så mange opstillede kandidater er der op-
træk til skærpet konkurrence  om pladserne. 

- Selvfølgelig vil der opstå en vis form for indbyr-
des konkurrence, og det ser jeg heller ikke noget ne-
gativt i. Vi tror fuldt og fast på, at Venstre får et godt 
valg, og dermed opnår større indflydelse i kommu-
nalbestyrelsen fremover, siger Dennis W. Clausen. 

Han glæder sig over, at det er lykkedes at finde 

kandidater fra alle egne af Tårnby. Ligeledes vækker 
det tilfredshed at syv ud af 17 kandidater er kvinder. 

- Jeg kan næsten ikke forestille mig en stærkere 
liste, lyder det fra gruppeformanden. 

Venstre har sideordnet opstilling. Det betyder, at 
antallet af personlige stemmer bliver afgørende for, 
hvilke kandidater der bliver valgt.

Venstres kandidater
1. Borgmesterkandidat Dennis W. Clausen. 47 
år. Byrådsmedlem. Kørelærer og ejer af Kastrup 
Køreskole 
2. Mia Barklund. 34 år. Selvstændig revisor 
3. Githa Westen. 52 år. Sygeplejerske 
4. Ali Qais. 44 år. Byrådsmedlem. Økonomichef 
5. Thomas Krag. 51 år. Daginstitutionsleder 
6. Sarah Crone. 39 år. Direktør og iværksætter 
7. Jens Graff. 32 år. Laborant og overkonstabel 
8. Linda Pickersgill. 46 år. Læge  
9. Stefan Cantagallo Rasmussen. 47 år. 
Selvstændig kunstner 
10. Per Sørensen. 50 år. Finansdirektør 
11. Mie Krag. 19 år. Selvstændig  
12. Ida Elsborg. 19 år. Gymnasieelev 
13. Birger Thomsen. 78 år. Pensionist 
14. Brian Ekstrøm. 54 år. Selvstændig 
iværksætter 
15. Pernille Meinertz. 55 år. Advokatsekretær 
16. Carsten Jørgensen. 54 år. Digital projektleder 
17. Frants Nielsen. 47 år. Adm. direktør

Venstre fire spidskandidater til kommunalvalget 
16. november. Dennis W. Clausen, Mia Barklund, 
Githa Westen. 52 år og Ali Qais.

Venstre stiller med rekordstort kandidatholdVenstre stiller med rekordstort kandidathold

Godt arbejde er godt for alle

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

Gang i luftfarten

 – men de ansatte skal ikke betale 
Coronaregningen

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

TÅRNBY BLADET UDKOMMER NÆSTE GANG 
ONSDAG 1. SEPTEMBER. DEADLINE FOR 

REDAKTIONELT STOF OG ANNONCER  
TORSDAG 26. AUGUST
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Københavns Politi har den seneste 
tid modtaget flere borgerhenven-
delser om en gruppe utryghedsska-
bende unge, som skulle handle med 
stoffer omkring Bredager Torv

- Nogle af de henvendelser, vi har fået 
ind via vores nyoprettede borgerråd, 
går på unge, som har en utrygheds-
skabende adfærd i Tårnby, fortæller 
nærbetjent Lars Lindgaard.

- På baggrund af de henvendelser 
har vi i et tæt samarbejde med de so-
ciale myndigheder i Tårnby Kommune 
iværksat en målrettet indsats. 

I forbindelse med denne indsats var 
nærpolitiet i uge 25 til stede på Bre-
dager Torv, hvor en 14-årig ung mand 
forsøgte at stikke af fra betjentene. 
Han blev kort efter løbet op og tilba-
geholdt. Den unge mand var i besid-
delse af en ulovlig foldekniv og et 
kontant pengebeløb, som skønnes at 
stamme fra hashhandel. Hans foræl-
dre er kontaktet og de sociale myn-
digheder vil blive inddraget.  

fangst igen få dage efter

Få dage efter lavede nærpolitiet en 

opfølgende indsats mod gruppen af 
unge på Bredager Torv. Her anholdt 
de en 18-årig mand, der var i besid-
delse af seks gram kokain fordelt i 
små poser. I forbindelse med en ef-
terfølgende ransagning af mandens 
bopæl fandt patruljen yderligere 37 
gram kokain. Manden blev sigtet for 
besiddelse af narkotika med henblik 
på videresalg.

- Efter flere borgerhenvendelser om 
muligt salg af narkotika ved Bredager 
Torv, lavede vi i sidste uge en målret-
tet indsats, hvor vi fik fat i to af de 
unge, som vi vurderer, har været en 
del af den utryghedsskabende adfærd 
i området, siger Lars Lindgaard. 

- Salg af narkotika – hvad end det er 
hash eller hårdere stoffer – er en al-
vorlig sag, og det håber jeg, de unge 
nu har indset og at det vil lægge en 
dæmper på gruppens utryghedsska-
bende adfærd. Vi vil dog også i den 
kommende tid havde et øje på områ-
det og vil fortsætte det gode samar-
bejde med SSP om områdets unge. 

tsp 

Første resultat  
af Borgerråd

Hvis du er utryg i dit nærområde eller har en problematik, du gerne 
vil tale med politiet om, kan du altid kontakte dine lokale betjente. 

Der findes ’Din Betjent’ flere steder i Københavns-området- du 
finder den mest lokale ved at tjekke www.dinbetjent.dk

Jobcenter forlader CPH 
Jobcenter CPH rykker fra lufthav-
nen til rådhuset
Jobcenter CPH – et rådgivnings- og 
jobcenter, som blev etableret i Kø-
benhavns Lufthavn i juni 2020 i for-
længelse af COVID-19 – skruer nu 
ned for indsatsen og rykker til Tårnby 
Rådhus. Det skyldes, at færre og fær-
re har brug for det særlige jobcenter.

I det forgangne år har Jobcenter 
CPH hjulpet ca. 2.000 opsagte fra 
lufthavnen nærmere job med en ind-
sats finansieret af statslige varslings-
midler, men efterhånden kommer der 
kun mellem 1 og 4 nye borgere til 
Jobcenter CPH om måneden.

Jobcenter CPH fortsætter sit ar-
bejde frem til udgangen af 2021, 
blandt andet for at få afsluttet forlø-
bene for ca. 60 personer, der lige nu 
er i såkaldte aktive varslingsforløb. 
Jobcenter CPH kan modtage nye op-
sagte frem til udgangen af november.

Handicappris i Tårnby
Sammen med Handicaprådet har 
Tårnby Kommune indstiftet en handi-
cappris, som hvert år vil blive uddelt 
på FN’s internationale handicapdag 
3. december. Prisen uddeles for at 
markere dagen og hylde det gode ini-
tiativ og det personlige engagement.

Handicapprisen handler om det 
unikke initiativ og den helt særlige 
indsats. Det kan komme i mange for-
skellige former og størrelser. Derfor 
kan prisen gå til mange forskellige.

• En lokal ildsjæl, der yder en sær-
lig indsats til gavn for borgere med 
handicap

• En sportsklub, som arbejder ak-
tivt for handicapidræt

• En organisation eller institution, 
der fremmer lige muligheder for per-
soner med handicap

• Et byggeri, hvor der er medtænkt 
adgang for personer med handicap

• En virksomhed, som udnytter po-
tentialet hos personer med handicap

Du kan nominere vinderen af han-
dicappris ved at sende en mail til 
handicapraad@taarnby.dk   eller ved 
at ringe til kommunens Handicap- og 
psykiatricenter på 3247 1821.

Fristen for at komme med forslag  
er 31. oktober. 

Kræftcaféen genstarter
Nye frivillige har meldt sig til at 
drive caféen
Fem frivillige har lagt planer under 
Corona-nedlukningen, og nu er Dan-
mark og de frivillige klar til at gen-
åbne kræftcaféen.

Kommunens kræft- og rehabilite-
rings-koordinatorer og Sundheds-
Center Tårnby, har længe efterspurgt 
noget, de kan tilbyde efter gennem-
ført genoptræning.

Tilbuddet er åbent for både kræft-
ramte, tidligere kræftramte og på-
rørende. Det er et frirum, hvor man 
både kan og må tale om alt. Også når 
det ikke handler om kræft. Vi har alle 
tavshedspligt.

Caféen starter 8. september kl. 16-
18. Efterfølgende bliver det fast den 
anden onsdag i måneden. 

Tårnbyhuse har velvilligt stillet 
Tårnbyparkens selskabslokaler til rå-
dighed. Der serveres kaffe, the, vand 
og en bid brød. De frivillige håber på, 
at mange vil komme forbi og hilse på.
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Onsdag 1. september 
udkommer 

“Fritidsliv i Tårnby” nemlig!
Guiden til alt hvad man kan gå til, og alt hvad 

man kan opleve i Tårnby 

Hold øje med din Hold øje med din 
postkasse!postkasse!
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Er et firma som tilbyder dig eller en der står dig nær praktisk hjælp i 
hjemmet, haven eller ude af huset.  

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

 

 
Mange års professionel og menneskelig erfaring.  

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

     
 

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

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

Det lokale teater får med musicalen 
Grease endelig mulighed for at fejre 
jubilæum et år senere end planlagt

OPEN-AIR MUSICAL

Tårnby Teatrets store jubilæums-
forestilling Grease var langt fremme 
i opsætningen af den jævnaldrende 
musical Grease i 2020. Professionelle 

instruktører hersede med de unge 
skuespillere med replikker, dansetrin 
om ikke mindst sang, da coronaen fór 
frem igen.

Man satsede denne gang på at kun-
ne spille i august 2021, så aflysningen 
i stedet ville blive en udskydelse. 11 
måneder senere har smitteudviklin-
gen og vaccineplaner været med tea-
tret, der i denne uge med premieren 

på Grease endelig kan blænde op for 
fejringen af et halvt århundrede plus 
ét år.

- Sidste år blev alle vores forestillin-
ger aflyst eller rykket. Og vores plan-
lagte jubilæumsreception med im-
provisationsteater, taler og fest blev 
først rykket fra april til september og 
sidenhen helt afblæst. Så det er helt 
fantastisk, at vi endelig får lov til at 
fejre teatrets jubilæum rigtigt, fortæl-
ler bestyrelsesmedlem og selv med-
virkende i forestillingen, Emil Bue.

Historien er kendt

Den velkendte kærlighedshistorie 
om Danny og Sandy med den ikoni-
ske musik er fra 1971, altså året efter 
Tårnby Teaters oprettelse. 

- Men fortællingen om 50’ernes 
ungdomsliv har alligevel noget at 
byde den teaterglade lokalbefolkning 
anno 2021, siger medvirkende Mie 
Pittersen:

- Den handler lige så meget om 
at være ung på vej ud i fremtiden. 
Så trods 50’er-hår og læderjakker 
er overvejelserne om ungdomsli-
vet, uddannelse og venskaber stadig 
gældende i dag. Og pt. har mere end 
1.500 allerede købt billet, så det tyder 
på, at mange i lokalområdet synes det 
samme.

De unge på scenen

Da Grease er en forestilling om high 
school-livet, er det i høj grad teatrets 
afdeling af unge, der trækker læsset 

på scenen. Teatrets ældre og garvede 
medlemmer har til gengæld styringen 
på mange af processerne bag tæppet. 
Så selvom jubilæet ikke blev som først 
planlagt, synes Grease ifølge Emil Bue 
alligevel at være et godt match til ju-
bilæumsfejringen:

- På scenen kropsliggøres eleverne 
på Rydell High af teatrets dedikerede 
unge voksne. En skare af ældre med-
lemmer har brugt utallige timer på at 
skabe forestillingens tekniske og fysi-
ske omgivelser. Og så spillede teatret 
jo selvsamme forestilling udendørs i 
2006. Hermed er teatrets fortid, nutid 
og fremtid repræsenteret i produktio-
nen.

For yderligere at løfte kvaliteten af 
en jubilæumsforestilling har Tårnby 
Teater hentet koreografer, sangere 
og musikere ind som undervisere og 
ikke mindst en instruktør, som selv 
har være barn og ung på teateret, men 
nu arbejder professionelt på Nørrebro 
Teater, Henrik Spangsbo.

Henrik Spangsbos forældre var ini-
tiativtagerne til teatergruppen, som i 
mange år hed Teatergruppen Kastrup 
og boede i den nedlagte tobaksfabrik 
på Løjtegårdsvej.

Byggeprocessen med grease-deko-
rationen i Tårnby skoles lille skolegård 
har stået på et halvt år og er nu klar 
sammen med de halvhundrede unge, 
men godt trænede aktører til at tage 
mod publikum i forhåbentlig lune 
august/september aftener.

tsp

Endelig kan jubilæet fejres
Mens der endnu prøves på den  

50 år gamle musical Grease.  
© Jesper Skovbølle

Spilletider, billetbestilling: www.tårnbyteater.dk
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Læsehesten

Efterlysning
Har du læst en sjov bog fornylig? 
Sådan rigtigt sjov og ikke under 
bæltestedet sjov, satire-sjov, plat-
sjov, tegneserie-sjov - men bare helt 
almindelig hverdags-sjov. Afslap-
ningssjov. 

Når jeg googler ’sjove bøger’ 
forekommer det mig, at udvalget af 
sjove bøger primært er børnebøger 
og det er fint for børnene – i samme 
ombæring vil jeg blot lige nævne, at 
det har de ikke meget glæde af, for 
de læser dem sjældent. Men det er 
en helt anden historie.

Hvor tit læser jeg en anmeldelse 
af en sjov bog?  Måske læser jeg 
de forkerte steder, men jeg har lidt 
svært ved at gennemskue, hvor 
mange steder man efterhånden kan 
læse om alt muligt – og i dette til-
fælde anmeldelse af sjove bøger. 

Og måske er humoristiske bøger 
slet ikke kulturelle nok til at an-
melde? 

Jeg talte med en veninde om 
spørgsmålet. Det blev til flere kop-
per kaffe og intens søgning på 
google, inden hun havde et par bud, 
for umiddelbart kunne hun ikke selv 
komme i tanke om mere end én bog, 
(svensk), der havde fået hende til at 
skraldgrine og forskrækket hunden, 
som altid ligger på gulvet ved siden 
af sofaen, når hun læser.

Vi besluttede at gå efter sjove 
bøger det næste par måneder – det 
dukker der nok mere op om i Læse-
hesten senere på sæsonen. 

Men vi var i underskud af grin, så 
vi fandt en del jokes på nettet, som 
sendte lidt dopamin til hjernen. Her 
kommer en af dem:

”Hvordan trives du med dit nye 
høreapparat? Jo tak, jeg har 
allerede ændret mit testamente 
fire gange …”

En Læsehest som  
Stig Løvenkrands  

ser den.

Søren Poder har med Under-
gang skrevet en rå tidsaktuel 
beretning om tiden med den 
verdensomspændende pan-
demi Covid-19

Anmeldt af Bitte Christensen

Søren Poder er journalist, samt cand.
mag. i journalistik og kommunikation. 
Han debuterede i 2015 som forfatter 
og har skrevet et par ungdomsbøger 
før Undergang. Denne roman er mere 
voksenrelateret og beskriver den ald-
rende befolknings oplevelse af den 
svære og uforståelige tid, vi alle har 
været påvirket af de seneste mange 
måneder. Beskrevet råt og overdrevet 
af forfatteren i forhold til hvad vi p.t. 
har været udsat for og forhåbentlig al-
drig kommer til at opleve igen.

Marie og Niels lever deres stille 
pensionisttilværelse i Århus. Det er 
i foråret 2020 og Marie planter på-
skeliljer ud, så de kan nydes fra ræk-
kehusets vinduer. Kaffen er klar - for 
om lidt er der pressemøde fra Christi-
ansborg med de seneste meldinger 
om corona-pandemiens hærgen ud 
over den hele jordklode. En situation 
det ældre ægtepar ikke har oplevet i 
deres levetid.

Det er skræmmende meldinger 
både fra ind- og udland, men ægte-
parret følger retningslinjerne fra re-
gering og sundhedsstyrelsen og hol-

der sig inden for huset og havens 
rammer. En venlig, yngre naboko-

ne har endda påtaget sig at købe 
de daglige fornødenheder med 
til ægteparret, så de ikke skal 
udsættes for smitte i det lokale 

supermarked. Dog er der en und-
tagelse; parrets lille hund Molly får 

lov at blive luftet på marken, hvor den 
nye bebyggelse skal opføres, men na-
turligvis uden kontakt med andre dyr 
eller mennesker.

Det er svært at undvære kontakt til 
omverdenen, og børnene bor langt 
væk, ja sønnen endda helt ovre i Ame-
rika, men heldigvis er telefonen jo 
opfundet. Så de bekræfter jævnligt 
hinanden i, at de heldigvis har hinan-
den. Niels føler sig godt nok noget for-
pustet og træt efter en tur med Molly, 
men det er nok bare en forårsforkø-
lelse, der er på vej.

Men nej, Marie må ringe til alarm-
centralen og Niels må afsted - uden 
Molly og Marie, der grædende må 
slippe Niels’ hånd. En test er positiv 
og hele møllen på intensiv, overbe-
lagte stuer, fortravlet personale går 
i gang. Niels har i forvirringen glemt 
sin telefon og kan ikke komme i kon-
takt med Marie, og der er ikke hjælp 
at hente i denne heksekedel, som 
p.t. har taget overhånd på hospitalet. 
Grundet rimelige prognoser på Niels’ 
tilstand sendes han hurtig hjem.

Når coronaen skiller

Bogen fortæller om Kokholms Ho-
tel, som i dag er slået sammen 
med Hjorts Badehotel, som 
blev etableret i 1890

Anmeldelse af  
Else E. Andersen

Kokholms Hotel blev etableret i 1907 
af Elisabeth Houkjær og Christen Kok-
holm. Beretningen er baseret på origi-
nalt materiale, som et oldebarn af de 
to grundlæggere er i besiddelse af. 

I begyndelsen er Elisabeth. 
Hun svæver mellem drøm og 
virkelighed, mellem liv og død. 
Hun ligger på Skagen Sygehus. 

Liggende dér i sengen, på vej mod 
livets slutning, passerer hendes liv 
forbi som i en flydende strøm. 

Som læser oplever vi hendes livs 
begyndelse, den hårde barndom som 
unge i vore dage kun ser på film, ung-
dommen med dens mange afgræns-
ninger, hindringer, formaninger, hårde 
arbejde og skjulte længsler, voksenli-
vet med dets slid og slæb og afsavn 
men også et liv, hvor Elisabeths styrke 

viser sig og hvor mange års indsats 
bærer frugt, blandt andet i form 
af hendes 7 børn.

Det er hendes liv, vi hører 
om i mødet med disse 7 børn, 
som på skift besøger hende 
ved hospitalssengen. I hen-

des drømmesyner – og virkelige 
besøg af børnene – tegnes et portræt 
af kvinden og ægtemanden og deres 
liv sammen - og af børnene med deres 
forskellige personligheder, efterhån-
den som Elisabeths liv ebber ud. 

Dronningen af Kandestederne

Vi ved godt, at livet var svært – den-
gang for 100 år siden. Det var svært 
på en anden måde end livet er svært 
i dag. 

Men måske kan vi, ved endnu en-
gang at læse om et fattigt og umådelig 
hårdt liv, sætte vores egne problemer 
i perspektiv og glæde os over det liv, 
vi har i dag. Et liv, som vores forfædre 
har banet vejen for og for hvilket, de 
bør respekteres.

Og glæde os over, at viljestyrke, 
samarbejde, afsavn og målrettethed 
også dengang kunne føre til, at drøm-
me gik i opfyldelse. Man kunne kalde 

En ‘dronnings’ livshistorie

Kun for at komme til en 
låst dør, heldigvis har den rare nabo jo 
en nøgle, men hun ved kun, at Marie 
er afhentet af endnu en ambulance. 
Så går eftersøgningen i gang, for hvor 
er Marie? Børnene ved ingenting, der 
er alenlange ventetider på 1318 og 
desperationen indfinder sig hos Niels.

Uforudsete ting kommer på tværs. 
Og som læser har man enormt lyst til 
at hjælpe, men kan kun fortsætte med 
at følge Niels’ desperate rejse. Som 
nævnt er romanen overskridende, 
men det kan i al fald sætte tankerne i 
gang .. .. god fornøjelse og pas stadig-
væk på jer selv derude.

Forlag: Brændpunkt.
ISBN 978-87-94063-35-5

det Happy Ending selv om ingen vist 
havde hørt det udtryk for 100 år siden.

I slutningen forsvinder Elisabeth. 
Men hun efterlader sig en historie, 
som her på bedste vis bliver fortalt af 
Marianne Hesselholt.

Dronningen af Kandestederne
Forfatter: Marianne Hesselholt
Produktion: Hornslet Bogtrykkeri

Hjemmeside: www.hesselholt.com
Bogen kan købes via mailadresse: 
marianne@hesselholt.com

Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen

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

Vil du hellere skrive? Hvis du er rigtig nysgerrig på, hvad der sker i samfundet omkting dig/os, så kan du løse journalistiske opgaver - som vi naturligvis 
hjælper dig med - vi lægger vægt på, at vores reportere skriver så objektivt som muligt. Så kan vi til gengæld love dig spændende oplevelser. Som reporter 
kommer du ofte med bag kulisserne. Interesseret? Ring 32 509 290.

Flere boganmeldelser på 
næste side
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

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

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

FØR

BEHØVER IKKE KOSTE EN FORMUE
Et typisk 70'er køkken med finerede 
låger i eg. Familien ønskede et
lysere og mere moderne køkken.

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

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg. 
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk 

NYGAMMELT KØKKEN FEJRER 34-ÅRS FØDSELSDAG MED EKSTRA GODE

FØDSELSDAGSTILBUD
Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. 

Med nye låger, skuffer og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag
og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken. 

showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00 - 13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 28 79 16 14 - www.nygammelt.dk

MERE END
34 ÅRS

ERFARING

FØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUD

EFTER

FØR

SPAR 10% på alle låger og SPAR 34% på alle greb

GÆLDER 
AUGUST 

2019

Med nye låger, skuffer og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag

EFTER

NYGAMMELT KØKKEN FEJRER 36-ÅRS FØDSELSDAG MED EKSTRA GODE

FØDSELSDAGSTILBUD
Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. 

Med nye låger, skuff er og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag 
og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.

Showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
Adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 28 79 16 14 - www.nygammelt.dk

MERE END
36 ÅRS

ERFARING

GÆLDER 
HELE 

AUGUST 
2021

EFTER

FØR

SPAR 36%på alle vores lækre mikrolaminatlåger

Michael har netop fået svar på sine 
prøver vedrørende udviklingen 
af sin cancer. Hvad skal han 
bruge det til?

Anmeldelse af Bitte 
Christensen

’Skyldneren’ er Peter Kristensens 
debutroman, efter at han tidligere 
har udgivet kortprosatekster.

Handlingen er henlagt til Århusom-
rådet, og beskriver nøje flere lokali-
teter i den jyske hovedstad, såvel fra 
byområder som den smukke omegn 
ved Marselisskoven og Århusbugten. 

Hovedskikkelsen Michael holder sig 
hovedsagelig til den lille gruppe på 
tre venner - alle singler - foruden sin 
gamle mor, der opholder sig fast på 
plejehjem og har svært ved at holde 
styr på sine tanker og tidsperspektiv. 

Michael har netop fået den meget 
nedslående anamnese fra sin behand-
ler og videregiver dette til sine nære 
venner og chef. Fremtidsudsigterne 
holdes dog tæt ind til kroppen og de-
batteres ikke yderligere. 

Bortset fra Ea, den eneste kvinde i 
fire-mandsgruppen, der flere gange 
prøver at komme nærmere ind på 
problematikken. Men hun bliver ven-
ligt, men bestemt afvist. Moren, som 
den nærmeste slægtning, forstår ikke 

Michaels forsøg på involvering, men 
springer konstant over til andre 

daglige, uvedkommende emner.
Det er koldt og deprimerende 

vintervejr, men vennerne mø-
des regelmæssigt og nyder god 
mad og hertil hørende drikke. 

Ofte sluttes sådanne sammen-
komster på et eller flere udskænk-

ningssteder i midtbyen.

En sen nat bliver Michael uforskyldt 
overfaldet uden for et diskotek, da 
han alene er på vej hjem. Stedets dør-
mand træder til, da det er tydeligt, at 
der er en kniv i spil - grupperne op-
løses hurtigt og Michael skynder sig 
ligeledes væk. 

De følgende dages aviser og tv 
fortæller, at dørmanden ikke klarede 
opgøret - Michael omtaler ikke sin in-
volvering for hverken myndighederne 
eller sine nære venner, men føler stor 
skyld ... hvordan kan han betale til-
bage? Om det så skal være med eget 
liv, der jo alligevel er på lånt tid. Det 
bliver et afgørende projekt for ham og 
ham alene...

’Skyldneren’ er en tragisk, men 
også humoristisk roman om moralsk 
gæld og om at være alene blandt ven-
ner. Måske er det sidste mere udbredt 
blandt det mandlige køn end i kvin-

Debutroman om de svære spørgsmål og svar

degrupper; eller er det bare noget jeg 
tror?

En fængslende debutroman, der får 
en til at læse det ene kapitel efter det 
andet. Så Peter Kristensen finder for-
håbentlig flere socialrealistiske em-
ner at berette om.

Udkom juni 2021 på Forlaget 
Brændpunkt
isbn 978-87-94083-46-1

Stærke 
personlige 
følelser
Digtsamlingen Aftenvindue er 
Claus Grymer’s seneste udgivelse 
af en omfattende produktion af 
digte, romaner og erindringspro-
saer siden 1973

Anmeldelse af Bitte Christensen

Claus Grymer (1946) er opvokset 
på Limfjordsøen Mors og har ho-
vedsagelig udtrykt sig lyrisk - ved 
spontant at give udtryk for stærke 
personlige følelser.

Især er de seneste tre udgivelser  
- romanen, Hvordan lever man, når 
man har mistet livet, digtene Efter 
døden og senest Aftenvinduet rela-
teret til hustruens sygdom og død 
og hans store tab og savn efter 47 
års ægteskab.

Endnu engang blev jeg grebet 
af at finde ind til et digts indhold/
mening ved at se bogens forside; et 
nærbillede af en enkelt blomst eller 
plantes varme farver. Og så alligevel 
- en udgivelse tidligere - i omtalte 
roman, ’Hvordan lever man, når man 
har mistet livet’ for at forstå den 
nærhed og kærlighed, der kommer 
til udtryk, 
senest i 
’Aftenvin-
due’. Den 
sætter 
prikken 
over i’et 
i Claus 
Gryners 
gribende 
sorg og 
skil-
dring og 
længsel 
efter 
gensyn 
... måske.

TAKNEMMELIG FORVENTNING
Jeg takker Gud for det
han gav mig i livet.
men jeg venter på det
han vil give mig i døden
men livet går videre som i:

ENDNU MERE FREMTID
Efter fortæringen af pappizzaen
er situationen ikke håbløs
og fremtiden
ikke opbrugt
jeg ved at om lidt
kommer tv-avisen
kald det bare
fremtidsforventning

(begge rim er fra Claus Grymers 
digtsamling ’Aftenvindue’)

Også denne seneste digtsamling 
fra forfatterens hånd er gribende, 
hjertevarm, fuld af længsel og alli-
gevel krydret med humor og glæde 
i livet efterår.

Udgivet af forlaget Brændpunkt
Isbn 976-87-94083-64-5
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VOKSE- 
VÆRK

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

Noget at gå til i august og  langt hen på åretNoget at gå til i august og  langt hen på året

   klar til ny sæson
Efter en dejlig sommer er Kulturzonen i fuld 
gang med at gøre klar til at lukke op for 
både musikskole og kulturhus fra mandag 
23. august.

Kulturhuset
Coronarestriktionerne bliver lempet lige så stille, og vi 
glæder os til at byde velkommen til nogle af de kendte 
arrangementer som Weekendrytmik, Veteranbiltræf, 
Halloween, Julemarked, foredrag og koncerter, som er 
Kulturzonens varemærke. 

I løbet af de kommende uger kan du komme til ryt-
mik for 0-5 årige på Tårnby Hovedbibliotek 14. august 
og på Kulturzonen 22. august. Det koster 30 kr. pr. barn 
inkl. 1 voksen. Billetter købes på kulturzonen.net.

Søndag 5. september lægger Kulturzonen græs-
plæne og gårdplads til spark-dæk-begivenheden over 
dem alle: Veteranbiltræf, som Kulturzonen arrangerer i 
samarbejde med veteranbilentusiasterne i ’Spark dæk 
komsammen’. Træffet viser biler fra 1996 og ældre, og 

der vil være swingmusik, tegnekonkurrence for børn, 
prøvetur i bilerne og meget mere for kromglade i alle 
aldre. Der er gratis adgang.

 Kulturzonens hjemmeside, kulturzonen.net, bliver 
løbende opdateret med detaljer om de forskellige ar-
rangementer.

Tårnby Musikskole

Musikskolen starter op igen sidst i august. Der er al-
lerede rigtig mange børn og unge, som har tilmeldt sig 
den kommende sæson, men det er stadig enkelte le-
dige pladser på nogle instrumenter og hold, hvis du har 
lyst til at spille eller synge og deltage i musikskolens 
mange aktiviteter. Gå på opdagelse og tilmeld dig på 
taarnbymusikskole.dk eller ring og hør nærmere på tlf. 
2029 3813.

Ledige pladser på Tårnby Musikskole
• For 0-3-årige: Babyrytmik og Musik, sang & bevæ-
gelse på Kulturzonen og Tårnby Hovedbibliotek

• For 0.-2. klasse: Musikkarrusel, Musik & eventyr, Spi-
resang og Musik, sang & bevægelse
• Enkelte ledige pladser til soloundervisning i blæser- 
og strygeinstrumenter og sang.
Læs mere på taarnbymusikskole.dk eller ring til os på 
tlf. 2029 3813.

Udstillingscentret Ved Diget 26
Så er taget næsten færdigt på hovedbygningen, og stilladsets 
overdækning er fjernet, men der pågår stadig arbejder på 
bygningen
Der har tidligere været drillerier mht. bygningen; den har sin egen mening om dens 
tilstand, men håndværkerne har efterhånden været i hver eneste krog og der burde 
ikke være flere overraskelser.

Naturligvis vil den kommende dato for en aflevering til udstillingen stadig være 
en overraskelse, men når bygningen bliver afleveret til Lokalarkivet for Tårnby Kom-
mune og Udstillingscentret Ved Diget 26, så kan en indretning begynde.

Den daglige leder for Lokal arkivet Lone Palm Larsen og den daglige leder for ud-
stillingscentret Stig Løvenkrands glæder sig begge til deres fremtidige samarbejde i 

den nye hovedbygning.
Og en gang langt ude i fremtiden (ca. 2024) hvor Vest-Længen måske også er klar, 

får lokalarkivet sin helt egen bygning.

Udstillingscentret har åbent hver søndag 13-16, gratis adgang, så 
når du besøger Kastrupgårdsamlingen, skulle du måske kigge forbi 
før eller efter.

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

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

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

Administrationen kontaktes på tlf eller mail 
Man. - fre. kl. 9-15
E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813 
www.kulturzonen.net
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Træ på Kastrupfortet 
august 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at opleve i august 0g septemberNoget at opleve i august 0g september

Kom til ballade i høet 
På en helt ny børnefestival mødes biologi 
og naturpleje med arkitektur, kunst og 
dans. 
Når sommeren så småt bliver til efterår, inviterer Tårn-
by Naturskole alle interesserede på en helt ny festival 
for børn og barnlige sjæle i alle aldre. 

Fra slutningen af august og en måned frem, omdan-
nes fårefolden ved Naturcenter Amager nemlig til cen-
trum for festivalen ’Under Høet - mod Overdrevet’.

Og allerede nu kan du følge forberedelserne, som 
både Tårnbys skolebørn og Amager Skovhjælpere bi-
drager til.

Med udgangspunkt i naturpleje-typen høslet - hvor 
man slår græsset ned, for at skabe plads til den lave 
blomsterrige vegetation – forvandler deltagerne om-
rådet til en spændende naturlegeplads og sågar til en 
scene, som kunstnergruppen GLIMT opfører en perfor-
mance på i begyndelsen af september. 

Opbygningen af festivalpladsen er sket i samarbejde 
med arkitekt Gitte Juul, som har udformet en række af 
pladsens rum og Amager Skovhjælpere, der allerede 
har været i gang med at slå en del af høet på pladsen. 
Ved hjælp af selvbyggede høryttere (høtørrestativer) 
skabes en række spændende rum hvor områdets blom-
ster udstilles. 

I de kommende uger vil både skolebørn og alle andre 
interesserede kunne bidrage til og benytte den midlerti-
dige naturlegeplads.

 

Det kan du se 
23. august–udgangen af september
Naturlejepladsen udvikler sig og er åben for publikum. 
Særligt i weekender kan man deltage i festivalaktivite-
terne.

23.–27. august
Børn fra Skelgårdsskolen i Tårnby bygger høryttere, 
som bliver til udstillingsrum for de herbarieark med 

blomstrende urter som eleverne fandt og pressede før 
sommerferien. I samarbejde med arkitekt Gitte Juul. 

28. og 29. august
Fletning af kæmpe pilehytte. Amager Pileforening ska-
ber en stor hytte i pil, som indgår i festivalpladsens 
forskellige rum. 

4.–5. september
Performance teatret GLIMT opfører deres teaterstykke, 
skabt til lejligheden. 

Hold øje med Naturpark Amagers facebook side for 
nærmere tider og yderligere information.
Under Høet – mod Overdrevet er støttet af Statens 
Kunstfond og laves i samarbejde med Kastrupgårdsam-
lingen.

Ved hjælp af selvbyggede høryttere (hø-tørrestativer) 
skabes en række spændende rum hvor områdets blom-
ster udstilles. 

HØ!
GLiMT Amager præsenterer 
i anledningen af Høballade 
ved Naturcenter Amager 
forestillingen HØ!, som finder 
sted på en legeplads, bygget 
af hø og halm, hvor akrobater, 
dansere og fysiske performere 
slår sig løs i en festlig og 
legende forestilling, der 
udspringer fra et gigantisk bjerg 
af hø!
Vi bygger en stor, sjov legeplads ud af 
hø, som i en time bliver forvandlet til 
scene for nogle af de dygtigste fysiske 
performere, men resten af tiden står klar 
som legeplads for børn, deres forældre 
og andre legesyge sjæle, der kan klatre, 
rulle, hoppe rundt og nyde at være i en 
verden af hø!

GLiMT arbejder med at kombinere 
cirkus, dans og fysisk teater til nye ud-
fordrende former, der kan udtrykke de 
spørgsmål, som er mest presserende i 
vores tid.

Spilletider:
4. september kl. 16.00
5. september kl. 11.00

Fra forestillingen Underskoven. Arkivfoto: Søren Meisner 

Sådan får du ren 
røv at trutte i i 
naturen  

Når man skal, så skal man. Men må man? 
Friluftsrådet guider dig til, hvad du må og 
ikke må, når nødtørften skal forrettes 
- Det er så skønt at være ved vandet, det er så dejligt 
at være på landet, synger Troels Trier og Rebecca 
Brüel i deres store hit, Jeg er på rekreation. Intet 
kunne naturligvis være mere sandt, men desværre 
kan det også være lidt upraktisk, når man skal forret-
te sin nødtørft. For naturen er ikke et toilet for andre 
end de vilde dyr, der lever der. 

- Reglen er, at man skal holde sig, hvis man er 
trængende på stranden, i skoven eller andre steder i 
naturen. Det er ikke anderledes, end hvis du på vej 
hjem fra byen en sen nattetime tisser op af en byg-
ning. Det er lige så ulovligt at gøre det i naturen, og 
du risikerer at få en bøde. Så det er bare ud at spejde 
efter et toilet, siger chefkonsulent i Friluftsrådet, An-
ker Madsen. 

Han henviser til Ordensbekendtgørelsen, der siger, 
at ’det er forbudt at udvise uanstændig eller anstøde-
lig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller 
vække offentlig forargelse.’ 

Men når man skal, så skal man jo som sagt. Så er 
der slet ikke noget at gøre, hvis det bare skal ud lige 
nu? 

- Det er klart, at der jo ikke er nogen, der skal 
gøre i bukserne, hvis der opstår et akut behov for at 
besørge. Er det tilfældet, så vil jeg anbefale, at man 
går langt væk fra stier eller åbne arealer, finder sig et 
uforstyrret sted bag buske eller noget krat, og så gør 
det, man skal gøre. Men det er altså kun i de absolut 
mest grelle tilfælde, det er en løsning, siger Anker 
Madsen, der også lægger vægt på, at når man har 
besørget i naturen, så skal efterladenskaberne en-
ten graves ned eller dækkes til med grene og blade. 
Alternativt kan man gøre, som når man går tur med 
hunden og samle det op i en pose og smide det ud.

Dog kan der være formildende omstændigheder. 
Blandt andet når der er tale om børn.

- Hvis lille Ida på fem år skal, tisse, så skal hun 
altså tisse, og det kan nok gå, hvis ikke der er anden 
udvej. Det forulemper nok ikke ret mange. Men gå al-
ligevel afsides og find et krat at sidde bag, opfordrer 
Anker Madsen.

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

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

Sommer på Fælleden
Dyr og natur har altid været en af mine helt 
store passioner, lige siden jeg var helt lille. 
Enhver oplevelse og anledning jeg kunne få, 
der omhandlede dyr, hoppede jeg i med stor 
iver

Af Christoffer Handberg, studentermedhjælper ved  
Tårnby Naturskole. Foto: Tårnby Naturskole.

Da jeg gik i Folkeskole var det de mange ture ud til 
Tårnby Naturskole, som virkelig satte sit præg på mig 
og vækkede den store interesse for udelivet. I sommer-
ferien kunne man melde sig til forskellige sommerfe-

rieaktiviteter for elever i skolerne. Der var ingen tøven, 
jeg skulle ud og opleve natur og dyr med nogle, som 
syntes, det var ligeså fedt som jeg selv.

Den selvstændighed og de frie rammer, man møder 
ude på Tårnby Naturskole, gjorde det bare tusind gange 
federe at være en del af. Ture hvor man faldt i vandet, 
fandt dyr, hvor alle samles om med stor iver og interes-
se og følelsen når man træt og fyldt med indtryk kom 
hjem og fortalte om dagens oplevelser. Man så altid alle 
de eksotiske dyr fra andre lande i zoo, så at lære hvor 
fantastisk vores danske natur kan være og hvor mange 
enormt seje dyr vi egentlig har, var en kæmpe øjenåb-
ner for mig.

Så her mange år efter, har jeg selv fået tilbud om 
at være med på et af Naturskolens sommerferie-hold. 
Det selv samme tilbud, jeg selv deltog i som lille, men 
nu som assistent og tilrettelægger. Det  kunne jeg ikke 
sige nej til. At formidle biologi og naturoplevelser for 
at tænde gnisten hos børn og unge er noget af det jeg 
synes, er det allerfedeste.

’Dyre-bibelen’
Jeg kan selv huske, da jeg var lille og fandt alle mulige 
dyr, hvor jeg kom frem, men det var ikke nok for mig. 
Der skulle nemlig navn og lidt ekstra fakta på, før jeg 
rigtig var tilfreds. Så jeg rendte altid rundt med min 
trofaste væbner i form af min dyre-bibel, hvor jeg kun-
ne slå alting op. Disse oplevelser ville jeg gerne tænde 
i børnene, jeg skulle have på Naturskolen, så hver gang 
vi fandt et dyr, slog vi det op og kiggede på det. Så 
denne sommer var børn fra alle Tårnby Kommunes sko-
ler ude og fiske, se havørnen og andre fugle, undersøge 
insekter og dyr i vandhullet. Der er cyklet og lavet mad 
over bål, snittet pinde og skudt med bue og pil. Alle da-

gene har det været glade børn fyldt med nye indtryk.
Det var en selvfølge at tage alle disse ting med og 

give ungerne en lige så stor oplevelse, som jeg selv fik 
som barn. Det bekræftede bare, at det er det rigtige at 
søge ind på biologistudiet, så jeg fremadrettet kan give 
stor som lille masser af fantastiske oplevelser.

Redaktionen: Christoffer er siden optaget på Naturvi-
denskab på RUC.

Naturskolens leder Jacob Jensen fortæller: 
I de sidste 20 år har Tårnby Naturskole afholdt en til 
to ugers sommerferieaktivitet for kommunens yngste 
skoleelever. Det har altid været velbesøgt. Og det er na-
turligvis en stor glæde at kunne inspirere og støtte børn 
og unges interesser og have bidraget til at inspirere til 
et studievalg. 

Vi fejrer vores frivillige
Fredag d. 24. september fejrer Tårnby 
Kommune sine frivillige, når vi for 
første gang afholder Frivillig Fredag 
og overrækker kommunens nye 
frivillighedspris 
Foreningsliv og frivillighed fylder i Tårnby Kommune. 
Der er rigtig mange forskellige foreninger, alt fra 
idrætsforeninger og klubber til foreninger, som hjælper 
ældre eller giver plads til, at man kan dyrke et særligt 
fællesskab eller interesse. 

I år fejrer vi for første gang vores foreningsliv og 
frivillighed med en ny frivillighedspris og ved at deltage 
i Frivillig Fredag, som er en landsdækkende festdag for 
frivillighed. 

Temaet for årets Frivillig Fredag er ’Lokale stemmer’. 
I Tårnby er vores frivillige vigtige stemmer, som er en-
gageret i lokalsamfundet og ser fremad. Vores lokale 
frivillige lægger hver dag tid, energi og kræfter i vores 
foreninger og gør en forskel for andre. Det skal fejres, 
og det gør vi til Frivillig Fredag.

Kom med til Frivillig Fredag
Til Frivillig Fredag i Tårnby vil der være et eftermid-
dagsarrangement, som er åbent for alle fra kl. 15-
16.30, og et aftenarrangement for frivillige fra Tårnby 
Kommune fra kl 18.30-21. 

Du kan nu se programmet og tilmelde dig og måske 
en anden fra din forening til Frivillig Fredag-arrange-

menterne på taarnby.dk/frivilligfredag. Arrangemen-
terne kræver tilmelding, men tilmelding er gratis. Der 
vil være et begrænset antal pladser, og seneste tilmel-
ding er 15. september. Begge arrangementer foregår på 
Tårnby Hovedbibliotek. 

Hvem skal have Frivillighedsprisen 2021?
Hvis du vil være med til at sige tak til en særlig en-

keltperson, uorganiseret gruppe/projekt eller forening/
organisation, så kan du indstille den/dem til Frivillig-
hedsprisen 2021. Vinderen får prisen overrakt af borg-
mesteren til Frivillig Fredag-aftenarrangementet, og 
med prisen følger æren og ikke mindst 5.000 kr. 

Du kan indstille din kandidat til prisen på taarnby.dk/
frivillighedspris. Deadline for indstilling til prisen er 1. 
september. 

Vi glæder os meget til at fejre vores frivillige i Tårnby 
Kommune, og hylde dem med Frivillighedsprisen og fej-
ring af Frivillig Fredag. Og et stort TAK skal lyde til dig 
og alle dine medfrivillige, som hver dag gør en forskel. 
Tak for dig!

Anita Køldal, frivillighedskoordinator  
i Tårnby Kommune

Der blev både klappet får og skudt med bue og pil plus 
en masse andet, da kommunens yngste skoleelever var 
inviteret til sommerferieaktiviteter på Tårnby Natur-
skole.

  Naturcenter Amager 
- Friluftshuset

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

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturfor-
midling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over 
bålsteder omkring naturcenter – man kan ikke re-
servere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv 
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af 
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og 
start af ture

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

Åbent lø - sø: 10-14.
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Noget at gå til hele næste årNoget at gå til hele næste år

Oplevelser og kurser på biblioteket!
Arrangementsprogrammet for vinter og 
forår 2020 er klar, og det byder på en 
lang række arrangementer: børneteater, 
foredrag, film, koncerter, kulturbazar, 
kreative workshops og caféer om 
forskellige emner som førstehjælp for 
spædbørn, rockmusik, litteratur, tegne- og 
maleværksted. Her er masser af muligheder 
– for både børn og voksne 

Se alle arrangementerne i det nye program, der dæk-
ker januar – maj. 
Hent det trykte program på biblioteket eller læs mere 
på bibliotekets hjemmeside, taarnbybib.dk under ’Det 
sker’. 

Til de arrangementer, der kræver billet, kan du 
printe/købe billetten online via taarnbybib.dk eller 
ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på 
Vestamager Bibliotek. Til arrangementerne, som afvik-
les i samarbejde med AOF, købes billetterne via AOF. 

Midt i januar udkommer programmet med forårets 
kurser, hvor der er en bred vifte af gratis kurser inden 
for mange emner og på forskellige niveauer.  

Hvordan kan jeg føle mig sikker, når jeg er på net-
tet? Hvad sker der med min mailkonto, når jeg ikke er 
her mere? Hvordan får jeg styr på alle feriebillederne? 
og Hvordan virker styresystemet Windows 10? Det er 
nogle af de emner, du kan komme på kursus i.

Se alle kurserne på bibliotekets hjemmeside fra 20. 
januar, hvor det trykte program udkommer, og derefter 
kan du tilmelde dig på bibliotekets hjemmeside, taarn-
bybib.dk under ”Det sker”. 

Velkommen til en nye sæson! 

Bogmærkekonkurrence
Vær med til at tegne bibliotekets nye bogmærker til 
børn.

Frem til tirsdag 21. januar 
kan alle børn mellem 4 og 12 
år kan tegne deres forslag til, 
hvordan bibliotekets nye bog-
mærker til børn skal se ud.

Biblioteket sætter blanke 
bogmærker, tusser og farve-
blyanter frem på både Tårnby 
Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek. Hver person kan 
deltage med ét forslag, som af-
leveres i en postkasse ved info 
på hvert af de to biblioteker. 

Husk navn, alder og telefonnummer.
Bogmærkerne udstilles fra mandag 27. januar til og 

med torsdag 6. februar på begge biblioteker. I den pe-
riode kan alle bibliotekets besøgende stemme på deres 
favoritter.

• Tre aldersgrupper: 4-6 år, 7-9 år og 10-12 år. In-
den for hver aldersgruppe kåres en 1., 2. og 3. plads.

• 1. præmien i hver aldersgruppe er et gavekort på 
200 kr. til en boghandel.

• Alle vindende bogmærker trykkes i et antal eksem-

plarer, som vi uddeler på bibliotekerne.
• Vinderne afsløres ved en reception på Tårnby Ho-

vedbibliotek fredag 14. februar kl. 14-15.

Vil du være med i en læseklub?
Tårnby Bibliotek tilby-
der to nye spændende 
læseklubber ’Afrika-
historier’ og ’Tykke og 
tynde bøger’.

I kan mødes på 
Hovedbiblioteket med 

andre, der har samme læseinteresser. Det er gratis at 
være med i læseklubberne. Vi sørger for bestilling og 
udlån af bøgerne. Du får en introduktion til læseklub-
ben på den første mødedag hvor den første bog udle-
veres. 

• Læseklubben ’Afrika-historier’ mødes første gang 
onsdag 15. januar.

• Læseklubben ’Tykke og tynde bøger’ mødes første 
gang torsdag 16. januar.

Hver læseklub mødes 4 gange frem til sommerferien 
2020. Se mere på taarnbybib.dk under arrangementer.
Tilmelding med navn, telefonnummer og mailadresse 
senest fredag 10. januar 2020.

Åbent tegne- og maleværksted 
Tegner du eller maler 
du akvarel, olie eller 
acryl? Så har du nu mu-
lighed for at trylle med 
din blyant eller pensel i 
selskab med andre.

I maleværkstedet er 
du velkommen, uanset 

om du er nybegynder eller godt i gang med at tegne 
eller male. 

Medbring selv papir, farve og pensler - biblioteket 
sørger for bøger med inspiration samt kaffe på kanden.
Hver anden onsdag i lige uger på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Første gang onsdag 8. januar kl. 10–13. Fri adgang 
uden billetter.

Langt liv som vogter af retfærdigheden
- Oplev Eva Smiths foredrag

’Retfærdighedens vog-
ter’ - den betegnelse 
er ofte anvendt om Eva 
Smith, der har været 
professor ved Køben-
havns Universitet og al-
tid aktiv i den offentlige 
debat.

Eva Smith er vel-
signet med en skarp 
hjerne, en usædvanlig 
evne til at formidle sit 
stof og et smittende 
humør. Det har til sam-

men betydet, at hun har sat sit tydelige præg både 
på sine studenters juridiske ’opdragelse’, menigmands 
forståelse af retlige begreber og politikernes lovgiv-
ningsarbejde. 

Hun blev som den første kvinde udnævnt til profes-
sor i retsvidenskab i 1990, og engagementet i sam-
fundet kommer ikke fra fremmede. Som datter af den 
socialdemokratiske justits- og indenrigsminister Hans 
Hækkerup (1907-74) - bror til Per Hækkerup (1915-79) 
- er hun født ind i den socialdemokratiske verden. 
Samarbejde mellem AOF Amager og 
Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 90 kr. 
Billetter via AOF Amager.
Onsdag 29. januar kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek.

Hvordan overlever man døden? 
ved forfatter og radiovært Esben Kjær

Hvordan overlever 
man at miste sit 
barn eller en an-
den nær pårøren-
de? Journalisten 
og radioværten Es-
ben Kjær mistede i 
2012 sin 7-årige til 
en kræftsygdom. 
Hør hans person-
lige fortælling om, 

hvordan man kan komme igennem sorgen. 
Sorg er måske den mest brutale menneskelige op-

levelse. Men sorg er også naturlig, og ingen slipper for 
den. Så hvordan overlever man turen gennem sorgen? 
Hvordan navigerer man i den? Og hvor meget kan man 
selv gøre - sådan helt konkret - for at mildne rejsen?

I en direkte og konfronterende stil leverer han en 
skarp kritik af måden, som de fleste af os håndterer 
døden på - og kommer med konkret viden og værktø-
jer, der kan anvendes til at få et bedre sorgforløb. 

Esben Kjær er vært på radioprogrammet ’Bagklog på 
P1’ og forfatter til bøgerne Min usynlige søn - kunsten 
at leve med sine døde og Døden - en overlevelsesguide.

Her får du et foredrag, der sætter ord på livets svæ-
reste vilkår og gør op med tabuer og berøringsangst 
omkring døden.
Torsdag 23. januar kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Tårnby DOX - Dokumentarfilm og debat 
på biblioteket

Dokumentarfilmklubben Tårn-
byDox giver mulighed for gode 
diskussioner og udvekslinger 
af synspunkter om vigtige em-
ner i samfundet, om historiens 
gang, om særlige eller usæd-
vanlige menneskelige forhold.

Hent programmet på biblio-
teket, hvor du kan læse mere om forårets fem udvalgte 
dokumentarfilm.

Vi viser en dokumentarfilm om FN’s svenske gene-
ralsekretær Dag Hammarskjöld, som i 1961 omkom 
under mystiske omstændigheder i et flystyrt over Nord-
rhodesia. 
Sidste onsdag i måneden kl. 14, Tårnby Hovedbibliotek. 
Første gang onsdag 29. januar kl. 14. Gratis billetter.

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

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

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

Ved arrangementer, som afvikles i 
samarbejde med AOF, reserveres 
billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk
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Noget at gå til langt ud i fremtidenNoget at gå til langt ud i fremtiden

Nye aktiviteter på Tårnby Kommunebiblioteker 
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Fire skriveworkshops ved Sofie Boysen
Går du med en forfatter-
drøm i maven? Har du et 
ufærdigt manuskript lig-
gende i skrivebordsskuffen? 
Ruger du på en romanidé? 
Eller har du bare lyst til at 
skrive? Så er bibliotekets 
skriveworkshops måske 
noget for dig. 

Hvad end din genre el-
ler motivation er, så er der 
plads til dig i efterårets 

fire skriveworkshops med forfatter Sofie Boysen, der 
har gået på Forfatterskolen For Børnelitteratur og har 
skrevet både til børn og voksne, samt afholdt flere skri-
vekurser og forfatterhold.

I løbet af de fire workshops vil vi gennem skriveøvel-
ser og konkret feedback hjælpe hinanden med at spore 
os ind på vores manuskripter og forbedre vores idé- og 
skriveproces - og i sidste ende den færdige tekst. Sofie 
Boysen underviser ikke men sætter rammen for øvel-
ser og feedback og fungerer som sparringspartner for 
deltagerne. 

Hvor og hvornår?
• Møderum 1 og 2 på hovedbiblioteket sidste torsdag 

i måneden: 26. august, 30. september, 28. oktober og 
25. november. Alle dage kl. 18-21. 

• Det er vigtigt, at du som udgangspunkt kan deltage 
alle fire dage. 

• Den samlede pris for at deltage i de fire workshops 
er 125,- kr. 

• For voksne og unge fra 18 år. 
• Info hos bibliotekar Laura Michelsen: lnm.hb.uk@

taarnby.dk 

Juhuu - det er regnvejr! - børneteater 
for de 3-6 årige
Er det sjovt at børste tænder?
Hvem bestemmer om du er sur?

Kilder fantasien under dine tæer?
...og er solen egentlig altid bagved skyen?
De spørgsmål får vi måske svar på, når Teatret Bag-

landet opfører JUHU - 
det er regnvejr!

Sofie Pallesen giver 
med sit suveræne 
kropssprog og talent 
for komik børn et nyt 
perspektiv på regnvejr, 
tandbørstning og det 
bevidste valg.

Lørdag 28. august kl. 11 & 12. Tårnby Hovedbibliotek. 
Billet 20 kr. Kun én voksen pr. barn, både børn og voks-
ne skal have billet. Varighed ca. 30 min

Vil du være med i en læseklub?
Er du glad for at læse og 
har du lyst til at dele dine 
læseoplevelser med andre? 
Så kan du mødes på Tårnby 
Hovedbibliotek eller Vesta-
mager Bibliotek med andre, 
der har samme læseinteres-
ser. 

Det er gratis at være med 
i læseklubberne. Vi sørger 

for bestilling og udlån af bøgerne. 
Du får en introduktion til læseklubben på den før-

ste mødedag, hvor den første bog udleveres. Herefter 
bestemmer medlemmerne selv, hvordan møderne skal 
forløbe. Hver læseklub mødes 4 gange frem til julen 
2021. Titlerne har vi udvalgt på forhånd.
Tilmelding senest fredag 27. august med navn, telefon-
nummer og mailadresse til:

• Louise Bach Jensen lbj.hb.bk@taarnby.dk, 
• Tina Eiss tra.hb.uk@taarnby.dk eller 
• Lis Müller lml.hb.uk@taarnby.dk 

Gys og horror
Louise byder indenfor i Shirley Jacksons grufulde for-
fatterskab. Vi mødes tirsdage kl. 16.30-18 på Tårnby 
Hovedbibliotek:

7. sept. Velkomst, her udleveres ’Vi har altid boet på 
slottet’. Derefter 5. okt., 2. nov. og 30. nov. 

Islandske forfattere
Tina inviterer sammen med de Islandske forfattere, ind 
i en verden, der rummer lidt af hvert. Vi mødes ons-
dage kl. 16.30-18 på Tårnby Hovedbibliotek:
8. sept. Velkomst, her udleveres: Ragnar Jònasson 
’Mørket’. Derefter 6. okt., 3. nov. og 1. dec.

Inspirerende kvinder
Lis inviterer dig ind i en verden fyldt med inspirerende 
kvindeskæbner. Vi mødes torsdage kl. 16.30-18 på 
Vestamager Bibliotek:
9. sept. Velkomst, udleveres: Linda Olsson ’Astrid og 
Veronika’ . Herefter 7. okt., 4. nov. og 2. dec.     

Læs med og bliv klogere - hver måned
I vores faglitterære læsefællesskab læser vi hver 
måned om et nyt emne. I august handler det om erin-
dring: hvordan vi husker og ikke mindst 
hvad det er, at vi husker.

Kan du huske...?
Vi ér vores erindring: faktisk ville vi, 
vores liv og ja hele verden bare være 
en række af nu’er helt uden sammen-
hæng med fortid, fremtid eller hinanden, 
hvis vi ingen erindring havde. Og så meget desto mere 
interessant er det, at psykologiprofessor og Tænkepau-
se-forfatter Dorthe Berntsen i denne måned lærer os 
om, at vores erindring ikke blot er en-til-en med det, 

der faktisk skete dengang, 
men involverer en høj grad af 
konstruktion. 

Det kræver ingen tilmelding 
at deltage i læsefællesskabet 
og du kan læse med efter 
behov, lyst og tid fra måned 
til måned. Du kan følge med i 
månedens emne og bøger på 
Tårnby Kommunebibliotekers 
hjemmeside taarnbybib.dk/
fagbog

Tårnby bibliotek lancerer ny podcast ’Bøger med tal på ryggen’
Bibliotekarerne inviterer 
lytterne indenfor på 
bibliotekarkontoret til en snak 
om faglitteratur, læseglæde og 
anderledes læseoplevelser

Af bibliotekar Helene Filskov
Faglitteratur – ordet i sig selv kan give 
mindelser om ens skoletid. Dengang 
læsningen var forbundet med tvang og 
med overhængende fare for at blive hørt 
i stoffet. Men faglitteraturen fortjener 
lige så stor opmærksomhed og et lige 
så stort publikum som skønlitteraturen. 
Dét er baggrunden for bibliotekets nye 
podcast.

I Bøger med tal på ryggen fortæller 
bibliotekarerne om store læseoplevelser, 
om glæden ved fordybelse og om hvor-
for de overhovedet læser faglitteratur:

- Vi elsker at læse faglitteratur. Ikke 
nødvendigvis for at lære en hel masse, 
men for læseoplevelsen. Faglitteraturen 

er inspirerende og ofte meget lækkert 
pakket ind. Og så kan faglitteraturen 
ofte minde om en god roman, men med 
et fagligt aspekt. Det kan vi godt lide, 
fortæller Marianne Pedersen og Trine 
Ulleriks. 

Med fake news og et konstant bom-
bardement af informationer på alle 
mulige platforme, er det vidunderligt at 
fordybe sig i et emne. Og ligesom den-
gang vi gik i skole, så er formidlingen 
helt afgørende. Et emne, man tænker 
er dødkedeligt, kan vise sig et være 
vildt interessant, når det bliver formidlet 
rigtigt. 

- Sådan en oplevelse havde jeg med 
’Åleevangeliet’, som jeg snakker om i 
første afsnit, fortæller Marianne. - Plud-
selig fandt jeg mig selv fuldstændig 
opslugt af en bog, der handler om ål og 
hvad ålen betyder for forholdet mellem 
bogens forfatter og hans far. En vild 
læseoplevelse, som det er fedt at kunne 

dele med lytterne. 
Bibliotekets forhåbning er at podca-

sten kan inspirere til nye og anderledes 
læseoplevelser:

- Vi anmelder ikke og vi holder ikke 
lange foredrag om bøgernes emner. 
Men vi deler ud af vores begejstring og 
vi deler den oplevelse, vi har haft, med 
lytterne. Og forhåbentlig inspirerer vi 
til nogle store læseoplevelser, fortæller 
Trine.

Om Bøger med tal på ryggen:
De første to afsnit er allerede på ga-
den. I premiereafsnittet handler det om 
glæden ved at læse faglitteratur og om 
hvorfor podcasten hedder Bøger med tal 
på ryggen. I andet afsnit er vi en tur i 
haven og taler om have- og naturbøger. 
Tredje og fjerde afsnit, der er på vej, 
handler om rejselitteratur og true crime.   

Du kan finde podcasten på bibliote-
kets hjemmeside og der hvor du ellers 

henter podcasts. Du kan hente hjælp i 
bibliotekets t-værkstedet Netværkstedet 
hver torsdag kl. 14-16.

Bibliotekarerne der inviterer indenfor på 
kontoret. Fra v.: Jacob Tolstrup Christen-
sen, Lulu Kjærsgaard, Henrik Tøttrup, 
Marianne Bøgh Pedersen, Trine Marie 
Ulleriks.
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Noget at se på - prøve - nyde i augustNoget at se på - prøve - nyde i august

Vokseværk – Ny grafik på Kastrupgård

Fra sidst i august viser 
Kastrupgårdsamlingen en stor 
præsentation af de senere års nye indkøb 
til museets samling. Bl.a. værker af Emily 
Gernild, Julie Sass, Alexander Tovborg og 
Anne Torpe
Som statsanerkendt kunstmuseum lever Kastrupgård-
samlingen op til visse forpligtelser. Heriblandt kontinu-
erligt at indsamle og opsøge det bedste inden for dansk 
og nordisk grafik. Derfor har samlingen vedvarende 
vokseværk. 

I denne udstilling vil man opleve et udvalg af den 
grafik, der er indgået i samlingen i de seneste år. Blandt 
andet udstilles serien Black Fog Rising af Julie Sass, 
gigantværket Mammon (the symbol has resurrected the 
system) af Alexander Tovborg, samt nye værker af bl.a. 
Trine Søndergaard og Emily Gernild.

Kortere udstillingsperiode pga. Corona-
nedlukning
Udstillingen vises I godt halvanden måned inden mu-
seet igen åben en ny stor særudstilling med den Dan-
ske kunstner Pia Andersen. Grunden dertil er, at det 
seneste års corona-nedlukninger af museet af skubbet 
udstillingskalenderen frem og tilbage. 

Der opstod derfor et hul her I august – men derfor 
skal museets vægge jo ikke stå tomme. Derfor satte 
museets personale et særligt udvalg af værker fra sam-
lingen sammen, som gæsterne normalt ikke ville få at 
se I en samlet præsentation. Udstillingen åbnes med en fernisering fredag 20. 

august kl. 16.30. Med de gældende coronarestriktioner 
må man nu forsamles 500. Derfor er alle velkomne – og 
så skal man per 1.8. heller ikke længere vise coronapas 
for at besøge museet. 

Nyd magien!

af Asmund Havsteen-Mikkelsen

Det var en våd torsdag aften sidst i april. 
Himmellyset var næsten væk og regnen 
silede ned fra det tætpakkede skydække 
Mit regntøj var snasket med jord og grus. Min krop var 
træt efter en lang dag med at fjerne græstørv og strø 
sand ud på det 245 m2 store areal på plænen foran Ka-
strupgårdsamlingen. Klokken var omkring 21 da jeg var 
kommet til det helt store øjeblik: med en spand sand, 
iblandet blomsterfrø fra Amager Fælled og vilde engfrø, 
kunne jeg nu gå gang med at sprede frøene.

   Hvad ville der ske? Jeg frygtede det værste. At 
ud af alle mine anstrengelser, ville der blot komme lidt 
pjusket ukrudt op.   

   Maj måned var en af de koldeste og vådeste no-
gensinde. Ville alle blomsterne drukne i den megen 
regn?

  I starten var der små stumper græstørv, som strit-
tede op hist og her, men hurtigt viste der sig en række 
nye grønne skud, hvis bladform afslørede, at her var 
der ikke tale om græs, men nye beboere på matriklen. 
Hjemvendt ude fra det vilde.

   Efter en måned med først rigelig af nedbør og 

derefter et par lune uger var jeg fortrøstningsfuld. Plan-
terne var nu ca. 15 cm høje, og der var mange af dem 
i alle mulige former. Jeg er ikke den store blomsterken-
der, men jeg kunne se en variation i de grønne skud, 
som lå milevidt fra det ensartede græs, jeg tidligere 
havde skrabet væk. Det så rigtigt ud. Altså, et eller an-
det groede der.

  Omtrent midt i juni kunne jeg se, at min såning 
havde foregået lidt i blinde. Alle de vilde tidsler med de 
violette blomster, dem humlebierne elsker, var havnet 
i det ene hjørne, og her var der en fest uden lige. Ma-
gien var mærkbar. Jeg kunne høre en intens summen 
af insekter, der fløj fra blomst til blomst badet i solens 
varme stråler. Jeg var dybt berørt. Her var nogle små 
væsener, der havde opdaget min vilde have midt i den 
store monokulturelle græsplæne. Omtrent som når en 
ørkenvandrer når frem til en oase. Hvis ikke jeg havde 
lavet det værk, ville de aldrig have været lige dér.

   Værket forandrer sig for hver gang jeg aflægger 
det et besøg. Det gror vildere og vildere, og de højeste 
planter rejser sig nu 1,5 meter over den tørre sand-
bund. Henover sommeren skifter det karakter både 
med hensyn til farve og udseende, fordi blomsterne 
ikke springer ud på samme tidspunkt, men forskudt 
henover de kommende måneder. Forandringen, det 
lettere kaotiske og det summende liv i mange skalaer 
synes jeg er fantastisk, fordi det står i stærk kontrast til 
det afklippede kontrollerede græs, hvor der ikke rigtig 
sker noget.

   Kig selv forbi Kastrupgaardsamlingen, gerne på 
en dag hvor solen skinner, og se hvad du kan få øje på 
af sommerfugle, mariehøns, bier og humblebier. Nyd 
magien!

Under Høet - Mod Overdrevet... billedskole i det fri
Byg som en arkitekt, søg som en biolog, 
tegn som en kunstner! ’Under Høet - Mod 
overdrevet’ er et 2 ugers forløb i august 
2021 for kreative børn og unge, som gerne 
vil være en del af et fællesskab, hvor vi 
kortlægger naturen på Kalvebod fælled
I samarbejde med Tårnby Naturskole og Arkitekt Gitte 
Juul tilbyder billedskolen på Kastrupgårdsamlingen et 
gratis fire dages forløb over to uger på Tårnby Natur-
skole. Forløbet tager udgangspunkt i de forandringer, 
der sker i den særlige natur, som findes på Kalvebod 
fælled, når græsset bliver slået med le. Det er en sær-
lig form for naturpleje, som hjælper de små urter og 
planter under den dominerende græsart på fælleden, 
Bjergrørhvenen. 

Eleverne vil konkret være med til at løse en opgave 
i fællesskab. Græsset bliver slået på et særligt område 
og dette område skal studeres, kortlægges og præsen-
teres med kunsten som medie. Der skal bygges særlige 
arkitektoniske udstillingsstativer og blomster og planter 
skal indsamles, registreres og først og fremmest teg-
nes. Det hele munder ud i et udendørs udstillingsrum 
på græsområderne bag Tårnby Naturskole.

Forløbet er udviklet som et huskunstnerprojekt med 
arkitekt Gitte Juul under Statens Kunstfond i samar-
bejde med Tårnby Naturskole og Kastrupgårdsamlin-
gen. Undervisningen på billedskolen vil blive varetaget 
primært af Rikke Bakman og Kristian Rasmussen fra 
Kastrupgårdsamlingens billedskole og arkitekt Gitte Juul 
og Rikke Mortensen fra Tårnby Naturskole.

Info:
• Undervisningen finder sted på Tårnby Naturskole 

Granatvej 3, 2770 Kastrup.
• Hold 1: Mandag-tirsdag 16.-17.  og 23.-24. august 

alle dage kl. 15.30 til 18.30
• Hold 2: Onsdag-torsdag 18.-19. og 25.-26. august 

alle dage kl. 15.30 til 18.30
• Deltagere: 5. til 9. klasser som bor eller går i skole 

i Tårnby kommune. Holdene vil blive forsøgt tilnærmel-
sesvis aldersinddelt.

• Det er gratis at deltage.
• Tilmelding: kontakt museumsinspektør Kristian 

Thane Pfeil Rasmussen, Kastrupgårdsamlingen på kra.
ks.bk@taarnby.dk eller telefon 3251 5180.

Emily Gernild, Uden titel 2019. 
Litografi.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

August 2021

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

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

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

                    

Cafe Livsglæde er startet igen 
- cafeen for hjemmeboende demensramte og pårørende 
- tirsdag i ulige uger. Cafeen har her i august eksisteret i 3 
år, så der er noget at fejre, så kom og hyg med os.

Er der brug for en bisidder til et møde med kommunen, 
lægen o.l. så kan man kontakte kontoret på  
tlf. 2170 0516 og aftale nærmere.

Søndags Cafeen er åben - næste gang den 29.august.

Sorggruppen begynder igen mandag den 30/8 kl. 14.30 
på biblioteket, har du mistet en ægtefælde eller pårø-
rende og har lyst til at snakke med andre der også har 
mistet, så kontakt kontoret tirs. mellem 10-14 eller  
Lissi Bak Pedersen efter den 20/8 på tlf 22 15 60 29.

FREMTIDSFULDMAGT - er temaet i august
Tirsdag d. 24. august kl. 14 ser vi på FREMTIDSFULDMAGT
som jo er vigtig – hvis du er usikker på, om du selv vil kunne vare-
tage dine økonomiske og personlige interesser den sidste tid af dit 
liv. Den gør det muligt selv at bestemme, hvem der skal varetage 
dine interesser i stedet for det offentlige – hvis du ikke selv kan.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

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

Gavnø Slot med slotspark og Skovtårnet.
Mandag den 27. sept. 2021
Afgang: 08.30 Højresvingsbanen foran  
Rådhuset.Hjemkomst:18.00
Program:
Kl. 10 får vi en historisk rundvisning på Gavnø.
Kl. 12 får vi 3 stykker smørrebrød, drikkevarer for egen 
regning. Kl. 13.30 afgang Gavnø mod Skovtårnet  
(45 m. højt, 140 m.o.h.)
Vandretur til/fra og op/ned i Skovtårnet er i alt 3,2 
kilometer.
Afgang fra bus P-plads ved Skovtårnet kl.16.45.

Pris for medlemmer kun 400 kr. Turhjælper inkluderet.
Pris for ikke medlemmer 700 kr.
Tilmelding senest den 22. august på hjemmesiden. 
Yderligere info: Johnny Fredelund: hjfredelund@yahoo.
dk, tlf. 21 91 50 36

TÅRNBY

Årsmøde
Normalt afholder Ældre Sagen årsmøde i marts, 
men corona-pandemien har tvunget os til at 
udsætte. Nu har vi fastsat datoen.

Årsmødet i Tårnby
18. september 2021 kl. 14:00
Tårnby Skoles festsal,  
Sneserevej 10, 2770  Kastrup    

Alle Ældre Sagens medlemmer med bopæl i 
kommunen har adgang, er valgbare og har 
stemmeret ved årsmødet. Der kræves personligt 
fremmøde for at kunne stemme. Husk at 
medbringe dit medlemskort til Ældre Sagen.

Læs mere på
www.aeldresagen.dk/taarnby

Fredag den 3. september 2021 kl. 15:00
Seniorrådet og Ældre Sagen 

vil gerne høre DIN mening om
ENSOMHED & SENIORBOLIGER
Panelet vil som noget nyt bestå af borgere, der fortæller om deres 

egne oplevelser med ensomhed og om erfaringer med at søge 
senior bofællesskaber eller deciderede seniorboliger.

BORGERMØDE
Ensomhed og Seniorboliger

Vi ses til en 
spændende 
og givende 

eftermiddag i 
Foreningscentret 

”Postkassen”
Amager Landevej 71

Alle er meget 
velkomne!

Husk coronapas
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Gudstjenester
August    
Søndag 8. 10. s.e. trin. Luk. 19, 41-48  kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 15. 11. s.e. trin. Luk. 18, 9-14 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag	 22.	 Konfirmationsgudstjeneste	12.	s.e.	trin.	Mark.	7,	31-37	 kl.	10.00	 Julie	Aaboe
Søndag	 29.	 13.	s.e.	trin.	Luk.	10,	23-37	 kl.	10.00	 Miriam	Joensen

September    
Søndag	 5.	 Konfirmationsgudstjeneste	14.	s.e.	trin.	Luk.	17,	11-19	 kl.	10.00	 Miriam	Joensen

Noget af det, der er karakteriserende for 
vor	tid	er,	at	der	sættes	spørgsmålstegn	
ved	troen	på,	og	ikke	mindst	tilliden	til	
autoriterne.	Selvom	Danmark	stadig	er	
et	af	de	mere	autoritetstro	lande,	bliver	
der	også	her	sat	spørgsmålstegn	ved,	at	
regering og folketing rent faktisk ved 
bedst,	og	der	sættes	spørgsmålstegn	ved	
mangt	og	meget;	fra	vaccine	forbehold,	
til	håndtering	af	flygtninge	og	asylpolitik,	
manglen	på	klimabevarende	og	visionær	
politik	etc.	Denne	kritik	kan	man	læse	på	
sociale	medier,	lige	fra	seriøse	avisartikler	
til	forskellige	sociale	fora,	hvor	folk,	på	
godt	og	ondt,	kan	kaste	om	sig	med	deres	
hjemmestrikkede	løsning	på	landets	og	
verdens	problematikker.	Sommetider	er	det	
konstruktiv kritik, andre gange bliver den 
vrede	tone	hæmmende	for	dialogen,	og	
derfor bliver debatten værdiløs. 
Men	det	er	et	sundt	demokrati,	der	lader	
kritikken	være	offentligt.	Det	er	et	sundt	
demokrati,	hvor	der	er	plads	til	forskellige	
holdninger.	Det	er	et	sundt	demokrati,	
hvor	de	folkevalgte	lytter	til	samfundets	
strømninger.	Ytringsfriheden	sættes	højt	
her	i	Danmark.	Det	så	vi	under	krisen	med	
Muhammed-tegningerne,	der	blev	beskrevet	

som	et	tegn	på	ytringsfrihed	af	nogle,	mens	
andre	syntes	det	var	et	overgreb.	Nu	er	
tegneren	gået	bort,	og	de	betjente,	der	
ydede	ham	livslang	beskyttelse,	er	blevet	
sat	fri	til	at	sikre	det	danske	samfund	på	
anden	vis.	Kilden	til	konflikt	er	gået	bort,	
men	konflikten	er	der	stadig.	Men	sådan	vil	
det	være	i	et	samfund,	hvor	vi	ikke	alle	er	
enige,	men	måske	netop	her	ville	Paulus	ord	
have	været	meget	anvendelige:	’… alt er 
tilladt, men ikke alt gavner, alt er tilladt 
men ikke alt bygger op.’	Og	denne	konflikt	
kan	aldrig	blive	opbyggelig.	
For	kort	tid	siden	måtte	vi	også	sige	farvel	
til	tidl.	overrabbiner	Bent	Melchior.	En	
mand,	et	menneske,	et	troens	menneske,	
hvis	tro	og	menneskelige	erfaring	som	
flygtning	under	2.	verdenskrig,	gjorde	ham	
til	et	utroligt	tolerant	og	vist	menneske.	Et	
menneske,	der	ønskede	at	bygge	bro,	der	
bl.a.	mente,	at	hvis	blot	de	religiøse	ledere	
blev	sat	til	at	løse	krisen	mellem	Israel	
og	Palæstina,	ville	der	hurtig	komme	en	
løsning.	En	løsning,	forstod	jeg,	der	byggede	
på	den	respekt	og	det	fælles	menneskesyn	
man	finder	som	grundkerne	i	de	tre	bøger,	
der vejleder Bogens Folk, dvs. jøder, 
kristne	og	muslimer,	nævnt	i	kronologisk	

rækkefølge.	Et	menneske,	der	snarere	
end	at	kritisere,	ønskede	at	bygge	op	og	
løse	konflikter	gennem	dialogen,	dvs.	et	
menneske,	vi	alle	kunne	tage	ved	lære	af.	
Det	er	godt,	at	vi	kan	give	vore	meninger	
og	holdninger	til	kende,	men	ikke	alle	kan	
være	enige,	og	kun	gennem	samtalen	kan	vi	
nærme	os	hinanden.	Men	koden	er	respekt,	
og	kritik	over	for	andre	mennesker	må	altid	
ske	i	ligeværdig	dialog,	uagtet	hvad	vi	har	
ret	til	og	frihed	til.	Det	er	værd	at	huske	
på	i	denne	tid,	hvor	autoritet	såvel	som	
demokrati,	er	under	beskydning	globalt.

Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt 
er tilladt, men ikke alt bygger op. 

1. Korinterbrev, 10.23.

Julie Aaboe, sognepræst   

Alt	er	tilladt	men	ikke	alt	gavner

Aktiviteter i august

Sommer	aften	med	grill	og	gypsy-
jazz i Korsvejskirken  
-	’Rêve	Bohème’
Sæt	kryds	i	kalenderen	13.	august,	når	vi	
gentager	succesen	fra	sidste	år	og	byder	
velkommen	til	en	hyggelig	aften	med	
sommer-grill	og	jazz	i	Korsvejskirken.	
’Rêve	Bohème’–	er	en	internationalt	
anerkendt	kvartet,	som	spiller	’gypsy-jazz’	
inspirereret	af	Django	Reinhardt,	men	i	en	
mere	moderne,	udadvendt	og	dynamisk	
stil. Besætningen er guitar, kontrabas, 
mundharmonika	og	sang.	Læs	mere	om	
bandet	her:	https://www.reve.dk/
Alle	er	velkomne	og	sognepræst	Julie	Aaboe	
står	for	et	ord	på	vejen.	Arrangementet	

er	gratis,	men	af	hensyn	til	forplejning	vil	
vi	gerne	bede	om,	at	man	tilmelder	sig	til	
denne	aftens	arrangement.	Vi	glæder	os	til	
hyggeligt	samvær!	

Tilmeld	dig	ved	at	scanne	QR	koden	eller	via	
vores	hjemmeside.
Fredag 13. august kl. 19.00
  
Menighedsrådsmøde
Dagsorden	kan	hentes	på	vores	
hjemmeside	og	et	af	punkterne	er	valg	til	
provstiudvalget.
Tirsdag 17. august kl. 18.00

 

Babysalmesang:	Nu	også	i	
Korsvejskirken
Kunne	du	tænke	dig	en	helt	særlig	oplevelse	
sammen	med	dit	barn,	mens	du	er	på	barsel?	
Og	er	din	baby	mellem	2	og	8	måneder?	
Korsvejskirken	inviterer	nu	til	et	forløb	på	8	
gange:	Mandag	formiddag	kl.	9.45	-	10.45	–	
med	start	23.	august.	Vi	skal	synge	salmer,	
lege sanglege, danse, blæse sæbebobler, 
lære	remser,	tænde	lys	og	lytte	til	musik.	Vi	
bruger	rekvisitter	som	f.eks.	tørklæder	og	
klokker.	Vi	slutter	af	med	te/kaffe	og	en	lille	
snak. Forløbet ledes af kirkens organist Ole 
Reuss	Schmidt	og	kirkens	børnemedarbejder	
Lone	Madsen.
Information:	lone@korsvejskirken.dk eller 
ring	til	Lone	på	6116	5509	el.	5273	9530.	
Tilmelding	på	www.korsvejskirken.dk	eller	
ved	QR	koden	senest	10.	august.	Der	er	
plads	til	8	babyer	på	holdet. 
Mandag 23. august kl. 9.45-10.45

Tilmelding til babysalmesang
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Kontakt  

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

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

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg. 	Tlf.	6080	6900.

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

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

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

Ulvetime	med	grill	–	Skal	din	
familie	være	med?
Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier,	og	vi	serverer	dejlig,	
økologisk	og	børnevenlig	mad.	Dørene	åbnes	
kl.	16.30,	så	der	er	tid	til	at	’lande’,	inden	
børnegudstjenesten	i	kirken	begynder	kl.	17.	
Af	hensyn	til	madlavning	vil	vi	gerne	have	
tilmeldinger	senest	tirsdag	kl.	12	i	samme	
uge.	Send	en	mail	til	 
lone@korsvejskirken.dk,	hvis	din	familie	skal	
med!	Det	koster	ikke	noget	at	deltage,	men	
du	er	velkommen	til	at	give	et	bidrag!
Torsdag 26. august 16.30 – 18.30

Sommerens 
tomater fra 
Korsvejskirkens 
køkkenhave, som 
bl.a. ulvetimens 
børn har været 
med til at dyrke.

Det	byzantinske	rige	og	Hagia	Sofia
Korsvejstræf v. Jon Gissel

Jon Gissel 
er	dr.phil.	i	
historie	og	
forfatter og 
har	beskæf-
tiget sig 
meget	
med	Det	

byzantinske	Rige	og	med	kristendommens	
betydning	som	indhold	i	dette	riges	kultur.
Hagia	Sophia	er	navnet	på	den	store	
kirkebygning	i	Konstantinopel,	et	græsk	
navn,	som	betyder	Den	hellige	Sophias	
eller	Den	hellige	Visdoms	Kirke.	Kirken	
blev	bygget	i	Det	byzantinske	Rige,	hvor	
græsk	var	hovedsproget,	og	er	et	af	den	
menneskelige	civilisations	mesterværker.	
Det	byzantinske	Rige	er	tusind	års	europæisk	
historie.	Vi	skal	høre	om	dette	rige,	om	
den	kristne	kirke,	som	prægede	det,	om	
hovedstaden	Konstantinopel	og	om	kejserne,	
som	regerede	det.	Endvidere	om	Hagia	
Sophias	og	de	kristnes	historie	efter	1453,	da	
tyrkerne	erobrede	Konstantinopel	og	om	den	
aktuelle situation.
Onsdag 1. september kl. 14.00

Velkomstgudstjeneste	for	
kommende	konfirmander
Du	kan	stadigvæk	nå	at	melde	dit	barn	til	
konfirmand-undervisning	med	efterfølgende	
konfirmation	i	2022!	Indskrivningen	gøres	
via	en	formular	på	kirkens	hjemmeside	eller	
ved	at	scanne	en	af	QR	koderne.	Formularen	
udfyldes	med	oplysninger	om	konfirmanden	
og	med	forældrenes	tilsagn.	Tilmelding	skal	
ske	inden	1.	september	2021.	
Konfirmationsforberedelsen	indledes	med	
en	velkomstgudstjeneste	for	konfirmander	
fra	både	Kastrupgårdsskolen	og	Korsvejens	
Skole	og	deres	familier.	Her	kan	I	møde	
kirkens	præster,	Julie	Aaboe	og	Miriam	
Joensen	og	få	mere	at	vide	om	tidspunkter	
for undervisning
Tirsdag 7. september kl. 17.00 

Korsvejens skole             Kastrupgårdsskolen

Vil	dit	barn	gå	til	minikonfirmand?
Børn,	som	går	i	3.	a	og	3.b	på	
Kastrupgaardsskolen	i	2020/21	inviteres	
hermed	til	at	være	minikonfirmander	i	
Korsvejskirken	dette	efterår.	Undervisningen	
ligger	lige	efter	skoletid	mandag	og	varer	
ca.	90	minutter.	Første	gang	er	mandag 
13. september med	afslutning	i	midten	
af	december.	Vi	vil	tale	om,	hvad	der	
sker	i	kirken	og	hvad	kristendom	er.	
Bibelfortællinger	som	fx	den	barmhjertige	
samaritaner,	dåb,	nadver,	kirkens	symboler,	
kirkens	højtider	(jul,	påske	og	pinse),	
salmesang	og	kirkens	ritualer	vil	være	på	
programmet.	Kirkens	børnemedarbejder,	
Lone	Madsen,	står	for	undervisningen	og	hun	

henter	børnene	uden	for	
deres klasselokale lige 
efter skoletid. Lone kan 
kontaktes	på	 
lone@korsvejskirken.dk. 
Tilmeldingen	sker	dog	via	
kirkens	hjemmeside	www.
korsvejskirken.dk

Korsvejskirken inviterer til 
loppemarked

Vi	hejser	flaget	og	hilser	velkommen	til	en	
populær	tradition	her	i	kirken	og	håber	at	I	
vil	være	med	til	at	fylde	kirkepladsen	med	
liv. Ud over boder vil der være salg af pølser, 
hoppeborg	for	børnene	og	et	jazzband	til	at	
ledsage	den	hyggelige	loppestemning.
Vi	gør	det	til	fordel	for	menighedsplejen,	
som	varetager	kirkelige	sociale	opgaver	
til	gavn	for	mennesker,	der	bor	i	sognet.	
Det	gør	vi	bl.a.	ved	at	uddele	julekurve	
til	dem,	der	har	brug	for	det.	Der	er	
desværre	familier,	der	ikke	kun	forbinder	
julen	med	glæde	og	forventning,	men	også	
med	bekymringer,	fordi	der	ikke	er	råd	til	
gaverne,	julemaden	og	julehyggen.	Måske	er	
der	særligt	mange	i	år,	fordi	flere	har	mistet	
deres arbejde grundet Covid-19.
Alt	overskud	går	til	Menighedsplejen,	og	
derfor	vil	hver	stand	koste	100	kr.	De	100	kr.	
er	med	til	at	sikre,	at	vi	får	samlet	endnu	
flere	penge	ind	til	familier,	der	har	brug	for	
økonomisk	hjælp.	Det	vil	være	muligt	at	få	
en	stand	på	ca.	3x4	kvm,	med	plads	til	et	
bord	og	et	stativ	(medbring	selv).	Sæt	kryds	
i	kalenderen	og	tilmeld	din	stand.
Vi	vil	gerne	hjælpe	så	mange	som	muligt	
og	håber	derfor,	at	mange	vil	støtte	op	om	
loppemarkedet,	så	vi	kan	uddele	endnu	flere	
julekurve.	Ja,	til	folk	der	har	brug	for	din	
hjælp!
Lørdag 18. september fra kl. 10-14

Køb standplads til 100 
kr.	ved	at	scanne	QR	
koden	–	eller	via	vores	
hjemmeside	www.
korsvejskirken.dk
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Gudstjenester

August
Søndag 1. Højmesse     10.00 Rosenberg
Søndag 8. Højmesse     10.00 Rosenberg
   
Søndag 15. Konfirmationer ingen højmesse    Nielsen
Søndag 22. Konfirmation ingen højmesse     Skovhus
Søndag 29. Konfirmationer ingen højmesse     Hansen, Skovhus

Jamen, så slap dog af!
Hvis man overhovedet kan tale 
om, at vi kan have lært noget af 
perioderne med nedlukning, og 
hermed kraftig nedskæring af diverse 
adspredelsesmuligheder under Corona-
pandemien, er det muligvis at sætte 
tempoet lidt ned. Men hvordan 
fastholder man den ro, som trods alle de 
negative følger af pandemien, i et vist 
omfang tvang os ned i tempo? 

Jeg husker, at jeg engang blev bedt af en 
konfirmand om en præstekommentar 
til en projektopgave om ’Det gode liv’. 
Samme morgen havde jeg netop læst en 
anmeldelse af og var blevet inspireret til 
at læse bogen ’Det sker, når du hviler 
dig’. 

Den svenske præst Tomas Sjödin har 
skrevet denne tankevækkende bog, der 
behandler hvilens, roens og helligdagens 
betydning sat op imod tidens SoMe krav 
om at være tilgængelig og beredt 24-7. 

Midt i orkanens øje, konstant 
bombarderet med aktiviteter og 
informationer, fremhæver han, at vi nemt 
overser, hvor meget der reelt sker, når 
vi hviler. I det vakuum, der opstår tømt 
for den evige strøm af ting, vi skal tage 
stilling til, sker der med andre ord mere, 
end vi regner med. Der lader vi op, der 
bearbejder vi mængden af de indtryk og 
stimuli, vi på en almindelig dag surfer 
rundt i. 

Tomas Sjödin tager udgangspunkt 
i skabelsesberetningen i Det Gamle 
Testamente, hvor han især hæfter sig 
ved fortællingen om, at Gud efter 
de seks skabelsesdage hvilede på den 
syvende. At hviledagen så at sige var 
kronen på skaberværket og ikke bare en 
nødvendig pause i skaberarbejdet. Det 

leder til refleksioner over jødernes sabbat, 
sådan som den stadig fejres i moderne 
jødedom.

Sabbatten er omgivet af adskillige regler, 
forbud og påbud, men den er også 
forbundet med glæde og forventningen 
om den hvile, som ritualet foreskriver. 
Sabbatten handler ikke bare om at holde 
fri fra arbejdet. Den er først og fremmest 
en dag, der er helt anderledes end de 
hverdage, der omgiver den. Forandringen 
opstår når dagligdags gøremål 
tilsidesættes, elektroniske ’gadgets’ får lov 
til også at HVILE og der i stedet skabes 
rum og tid til at samles omkring det 
nære fællesskab; spise et godt måltid mad 
sammen med sin familie, eller slet og ret 
lave ingenting. 

Sabbatsmåltidet er et festmåltid, hvor 
man både har gjort sig den største 
umage med maden og ’klædt sit hjerte 
i festdragt’. Derfor er sabbatten også 
jødernes største højtid, som gentages uge 
efter uge hele året rundt. 

Hvilen er af essentiel betydning for alle 
menneskers livskvalitet. Hvis man ikke 
under sig selv at hvile og puste ud, er 
man ikke i stand til at mobilisere det 
overskud, der skal til for at være til stede 
i kærligt nærvær i det fællesskab, hvori 
man er sat. Derfor slår Tomas Sjödin også 
fast, at hvile både er kærlighed og at tage 
ansvar i hensynet til andre mennesker. 

Men hvilen har også sine fjender. De 
tre hovedfjender er bekymring, sorg og 
rastløshed. De er svære at hvile sig væk 
fra, men kunsten er måske alligevel at 
forsøge, ved at øve sig på at turde læne 
sig op ad kræfter, som er større end ens 
egne. Gud har allerede anvist vejen. Det 
med at turde hvile, indkapsles af Sjödin i 

disse ord: ’Man behøver ikke slå til. Det 
er nok, at man er til. Alt ud over det er 
bonus’.

Den norske billedkunstner Edvard 
Munch var ligeledes overvældet over, 
hvor meget der skete når han hvilede, 
og lå helt stille med lukkede øjne; straks 
begyndte lyset nemlig at skinne og 
stjernerne at blinke bag hans lukkede 
øjenlåg. Prøv det! 

Jøderne ejer i sabbatten en trosskat, 
som vi alle med fordel kunne tage ved 
lære af og behøver jeg at sige, at mit 
bidrag til konfirmandens projektopgave 
om opskriften på det gode liv var 
stærkt påvirket af min svenske kollegas 
dybsindige observationer af, hvor meget 
der sker, når vi hviler, ja, når vi slapper af. 

Susanne Freddin Skovhus
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AUGUST 2021
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen har overlevet 
coronatiden, og nu kan vi samles igen – 
både til gudstjeneste og til kaffe og samtale 
bagefter. 

Så har du lyst til igen at være sammen 
med dem, du kender. Eller har du lyst til 
at lære nye mennesker at kende, så samles 
netværksgruppen følgende dage:
I september:
Torsdag 12. august til aftengudstjeneste kl. 
19.30. Gudstjenesten er en ’ønskekoncert’ 
hvor kirkegængerne selv vælger de salmer, 
der skal synges. 

Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.
Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 32504186.                                

Gudstjeneste på plejehjemmet
Der er igen gudstjenester på Plejehjemmet 
på Irlandsvej. I august er datoen: Fredag 
13. august kl. 10.45 ved Ida Nielsen. 
Inden gudstjenesten synger vi sammen i 
Oasen fra kl. 10.15
Der er gudstjeneste på Plejehjemmet 
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100 torsdag 19. 
august kl. 10.30.                  

Walk and Talk
Tirsdage kl. 11.00 mødes vi ved 
indgangen til Byparken ud for vandtårnet. 
Derefter går vi en tur og taler med 
hinanden om løst og fast. Man kan gå så 
langt eller kort, man har tid og lyst til.
Vel mødt      

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

Dåbsklude
Vi har efterhånden fået strikket mange 
dåbsklude, så nu kan vi begynde at give 
dem til vores dåbsbørn.

Det betyder, at barnet efter dåben vil 
blive tørret med en hjemmestrikket klud, 
som forældrene efterfølgende vil få med 
hjem.

Da vi har rigtig mange dåb i Tårnby 
Kirke, vil vi stadig gerne i kontakt med 
nogle, der har lyst til at strikke for os. 
Det kan enten være hjemme til Tv eller 
sammen med andre.

Vi samles onsdage i lige uger mellem kl. 
14-16 i konfirmandstuerne, Englandsvej 
330 til kaffe, strik og snak.

Du kan også hente garn hos Ida Nielsen 
efter aftale på 32504186 eller idni@km.dk

Kirsten Svane og Ida Nielsen             

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

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at 
komme til gudstjeneste eller til kirkelige 
arrangementer ved egen hjælp, kan bestille 
kirkebil og således blive afhentet på 
deres bopæl og blive kørt hjem igen efter 
gudstjenesten eller arrangementet. Hvis 
man har behov for at benytte kirkebilen, 
skal man ringe til kordegnekontoret, tlf. 
3250 4195 senest kl. 12 hverdagen før. 
Kirkebil til søndag bestilles derfor senest 
fredag kl. 12.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE
Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf)  
Englandsvej 330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 2175 1030, e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
kl. 10-11, samt torsdag kl. 17-18. Mandag 
fri.
Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., ons. og tors. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum, orlov. 
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst: 
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Organist: 
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.
th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 6045, 
e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,  
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag også 
kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;  
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk  
Kontortid: Man - fre kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor)  
hver tirsdag kl. 10-11
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330,  
tlf: 2166 7030.
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Det sker også i  
Kastrup kirke

August
Søn. 15. aug. kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard
Søn. 22. aug. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Tors. 26. aug. Kl. 17 
Menighedsrådsmøde
Søn. 29. aug. kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard – derefter 
fejring hele dagen med 
forskellige arrangementer i 
anledning af, at samfundet 
lukker mere op nu

September
Ons. 1. sep. kl. 16-18 
Konfirmandindskrivning 
i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

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

Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med Julehjælp. Bidrag 
modtages med tak, og kan 
indbetales til BankNordik 
reg.nr. 6509 konto 
3052994208

Sæt et stort dejligt kryds i 
kalenderen ud fra 29. august

Den dato er der nemlig i Kastrup Kirke en 
masse arrangementer, hvor vi fejrer, at 
de fleste danskere efterhånden er blevet 
vaccineret godt og grundigt igennem og 
derfor kan se frem til en mindre restriktiv 
hverdag.
Dagen bliver indledt med en 
gudstjeneste kl. 10 og derefter er der 
sangarrangement (syng dig glad), 
foredrag, Jazz, børnearrangementer 

(sideløbende med jazzkoncerten) og ikke mindst masser af god mad (grill), vin, 
sodavand og drinks. Det bliver en dejlig dag!
Et mere udførligt beskrevet program bliver annonceret i løbet af august måned!

Vi glæder os! Kastrup Kirke

Konfirmandindskrivning
Da du blev døbt, sagde dine forældre 
ja på dine vegne. Ved konfirmationen 
er det din egen tur til at sige ja til den 
kristne tro. Her bekræfter Gud det 
løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig 
løftet om altid at være der for dig.
Konfirmationen er det kirkelige ritual, 
der markerer overgangen fra barndom 
til ungdom. Mange er i tvivl, om de 

nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på 
formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er 
det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen.
Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig.
Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget 
eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af 
dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke 
allerede er døbt, skal du døbes forinden.
Det er 1. september, sognets unge, som skal op i 8. klasse efter ferien, kan 
tilmelde sig til konfirmandundervisningen, som begynder i eferåret. 
Forældrene og de unge er velkomne sammen, men også hver for sig, ved 
indskrivningen. Medbring en kopi af dåbsattesten og et lille billede.
Onsdag 1. september kl. 15 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Vi glæder os til at møde Dig!

Skovtur til Æbleriget i Skåne
Årets skovtur går til Österlen i 
Skåne. Det bliver Kiviks Musteri 
og Simrishamn, der er målet. Vi 
skal se musteriet, høre om dets 
historie og udenfor se eksempler på 
æblesorter, og måden man dyrker 
på. Der er også mulighed for at købe 
’æbleprodukter’ i butikken. Derefter 
spiser vi frokost.
Husk svenske penge eller kreditkort 

til eventuelle indkøb i butik og til drikkevarer til frokosten. Turen fortsætter til 
Simrishamn, hvor vi skal se kirken. Og så er det tid til et hyggeligt kaffested. 
Efter kaffen går turen tilbage fra Österlen til Kastrup igen.

Pris pr. person 250,- kr.  
Billetter kan købes på kirkens kontor i åbningstiden fra tirsdag 17. august. 

Tirsdag 14. september afgang kl. 9 præcis fra Kastrup kirke
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SENSOMMEREN med nye 
tiltag!  
I Skelgårdskirken ser vi så småt 
frem til sensommeren og alle 
dens glæder i form af samvær og 
opstart af hverdag. 
Vi begynder med nye baby-
salmehold, der er morgensang 
hver onsdag efterfulgt af Kirke 
Petanque, kirkeyoga hver fredag 
udover højmesserne hver søndag.
Som en særlig sensommer-begi-
venhed er der Aftensang i Natur-
park Amager 12. august kl. 18.30
   Velkommen i Skelgårdskirken!

Aktiviteter i august
12. aug. 21 14:00 Vandretur på 
Fælleden, mødes: Hilversum-
vej-broen 
12. aug. 21 18:30 Aftensang i 
Naturpark Amager 
13. aug. 21 10:00 KirkeYoga 
14. aug. 21 10:00 Konfirmation 
- Tårnbygårdsskolen 
14. aug. 21 11:30 Dåbs- og  
familiegudstjeneste 
14. aug. 21 13:00 Dåbs- og  
familiegudstjeneste 
15. aug. 21 10:00 Højmesse 
15. aug. 21 12:00 Årsmøde 
18. aug. 21 10:00 Morgensang 
18. aug. 21 11:45 Kirke- 
Pétanque 
18. aug. 21 13:00 Babysalme-
sang 
18. aug. 21 13:30 Babysalme-
sangscafe 

19. aug. 21 10:30 Gudstjeneste 
på Plejehjemmet Uganda 
19. aug. 21 14:00 Vandretur på 
Fælleden, mødes: Hilversum-
vej-broen 
20. aug. 21 10:00 KirkeYoga 
21. aug. 21 13:30 Dåbs- og  
familiegudstjeneste 
22. aug. 21 10:00 Højmesse 
22. aug. 21 12:00 Rytmisk  
gudstjeneste 
25. aug. 21 10:00 Morgensang 
25. aug. 21 11:45 Kirke- 
Pétanque 
25. aug. 21 13:00 Babysalme-
sang 
25. aug. 21 13:30 Babysalme-
sangscafe 
25. aug. 21 19:00 Provsti- 
udvalgsmøde og budgetsamråd 
25. aug. 21 19:00 Aktivitets- 
udvalgsmøde 
26. aug. 21 14:00 Vandretur på 
Fælleden, mødes: Hilversum-
vej-broen 
27. aug. 21 10:00 KirkeYoga 
27. aug. 21 17:00 Mal din tro 
28. aug. 21 10:00 konfirmation 
8G og 8x1 

28. aug. 21 15:00 Dåbs-  
og familiegudstjeneste 
29. aug. 21 10:00 Højmesse 
29. aug. 21 12:00 Dåbs-  
og familiegudstjeneste

Sognepræster: 

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

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

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

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

SKELGÅRDSKIRKEN
! ! !

Kom til en sensommeraften i kreativitetens tegn!
Der er materialer, snacks og lidt til ganen. Alle er velkomne, erfa-
ring er ikke nødvendig - blot en lyst til at udfolde sig kreativt.
Tilmelding hos sognemedhjælper Nicole Kruckenberg Breum på 
nicole@skelgaardskirken.dk
Deltagelse koster 50 kroner per person, der betales kontant på 
aftenen.
Fredag 27. august kl. 17-20.

Kirke Pétanque
Kom og spil Pétanque!
Hver onsdag er der 
Petanque på P-96 
baner lige ved Skel-
gårdskirken.

 Alle er velkomne, vi 
går derover efter mor-
gensang ca. kl. 11.45.
 Man kan tage en 
madpakke med og 
spise sammen undervejs.
Det er gratis og meget hyggeligt!
18. aug. 21 11:45 Kirke-Pétanque
25. aug. 21 11:45 Kirke-Pétanque

SKELGÅRDSKIRKEN AUGUST
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

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

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. 
Der hygges med kaffe/kage og en god snak. Arrange-
ment kan nydes udendørs i den smukke gamle have 
såfremt vejret tillader det.  
Information vedrørende de andre klubaktiviteter, se 
hjemmesiden www.Bordinghus.dk
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Det er så rart at vi har kunnet åbne Pilehaven igen, og 
I er meget velkomne. Der kan stadig være færre end 
før corona på grund af kvadratmeter og afstandskrav, 
som vi håber bliver ophævet i august. 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6 
Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til 
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 
2883 4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Vi går på Hjertestien den 3. søndag i måneden - i 
august den 15. kl. 11.00 fra indgangen til byparken 
ved det gamle vandtårn på Englandsvej.  
Udendørs cafe-møde i Byparken. Bordet nær træ-
flyvemaskinen. Mandag 16. august kl. 14-15.
Generalforsamling 30. august. Postkassen.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fugl-
evig tlf. 2063 7875.
Der indkaldes til årsmøde i september. 

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 
1022 eller fastnet 3258 3985.  • Vi er til for jer.
Udflugt til Gyrstinge Skovkro, torsdag 26. august. 
Alle medlemmer er inviteret pr. mail eller SMS.
Besøg af talepædagog. Desuden kaffe, kage og lot-
teri. Muligvis musik af Bordinghus Spillemænd. 30. 
september kl. 14. Postkassen.
Husk Parkinson dans stadig hver onsdag kl. 13.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. ama-
ger@bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom kl. 19-21, Postkassen, lokale 6. 
Pårørendecafe 21. september. 
Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafemøde 17. august
Cafemøde 24. august
Bankospil 31. august

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere 
oplysninger.

Så er hverdagen så småt startet igen efter en varm 
sommer - selvfølgelig har det regnet, men næsten 
aldrig mens vi er ude at gå. 
Men uanset hvad: så går vi!
Vi går hver mandag kl. 10 fra parkeringspladsen ved 
Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100. Turen eller rettere 
turene er på ca. 2 km eller ca. 4 km. Man vælger selv, 
og også tempoet. Uanset længden og tempoet varer 
vores ture lige omkring 1 time. Vi glæder os til at se 
jer på vores ture. 

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclero-
seforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Landsindsamling 12. september.

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

Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden ons-
dag i hver måned kl. 16-18 minus juli, aug. og dec.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, 
hvor man både kan og må tale om alt. Også når det 
ikke handler om Kræft. Vi håber mange vil komme 
forbi og hilse på. Vi byder på lidt at spise og lidt at 
drikke.
Næste gang onsdag 8. september.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com 
Konst. formand Per Eilersen tlf. 4096 3795. 

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kon-
takt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er 
åbent for alle mellem 20 og 65 år. 
Program: facebook.netværkshuset.kastruplund
Netværkshusets 7-års fødselsdag med salg af kaffe 
og kage. Alle er velkomne i haven. Torsdag 19. august 
kl. 13-16.

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Hjertemotionshold tirsdage kl. 16.30 - 18. Første 
gang 24. august. 
Pris: 600 kroner for 16 gange. Sundhedscenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1. th.
Info og tilmelding: margitgrome@gmail.com eller 
telefon: 4041 9476. 
Se artikel andetsted i Tårnby Bladet.
Gåture på Amager Fælled: Hver søndag kl. 10. Ruten 
er i alt på mellem 4,4 og 5,8 km.
Sommer-aftengåture hver onsdag kl.19. 
Start og slut: DR Byens Metrostation.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 33.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - August 2021

Vores kære bror, onkel, svoger og ven

Erling Sørensen
24. juli 1946* 6. juli 2021†

er stille sovet ind efter kort tids sygdom
Tak for alt, elsket og savnet

Bisættelsen finder sted i stilhed
Hilsen Lizzie og Søren Sørensen

Kim Wander er tiltrådt som 
ny erhvervskundechef i Spar 
Nord Amager pr. 1. juli

Kim Wander skal varetage 
områdets erhvervskunders 
interesser. Med sig har han 37 
års erfaring fra banksektoren.

Efter små to års ansættelse 
i Spar Nord København byt-
ter Kim Wander titlen som  
erhvervsrådgiver ud med tit-
len som erhvervskundechef i 
Spar Nords nye bankområde 
Amager, der udover Amager 
omfatter Kongelundsvej, Dra-
gør og Hvidovre.   

- Jeg ser frem til at komme 
hjem til Amager igen. Det 
er, som om ringen er sluttet, 
og jeg er tilbage i mit gamle 
’hood’. Jeg glæder mig til at 
kontakte gamle såvel som nye 
relationer og sammen skabe 
finansielle løsninger, som gi-
ver glade og tilfredse kunder, 
fortæller Kim Wander. 

Tidligere Amagerbanken

Med sig har Kim en lang år-
række bag sig som erhvervs-
rådgiver fra blandt andet 
Amagerbanken og BankNor-
dik i det nye bankområde. 
Som erhvervskundechef kan 
bankområdet nu få bragt hans 
kompetencer indenfor er-
hvervsområdet endnu mere i 
spil som en del af den lokale 
ledelse i Spar Nord Amager. 

Ny erhvervskundechef i Spar 
Nord Amager 

Trinitatis (latin: genitiv af 
trinitas ”treenighed”) er en 
kristen højtid.

I det danske kirkeår er trinitatis søndag 
søndagen efter pinse, som er viet til treenig-
heden, dvs. den kristne lære, at Gud er tre: 
Faderen, Sønnen og Helligånden. 

Trinitatis søndag afslutter kirkeårets før-
ste halvår med alle de store kirkelige høj-
tider. Søndagene efter trinitatis søndag er 

fortløbende nummereret, så de omtales som 
1. søndag efter trinitatis, 2. søndag efter 
trinitatis osv. 

Betegnelsen benyttes i folkekirkens tekst-
rækker, som er de bibeltekster, der foreskri-
ves læst ved gudstjenesten hver søn- og 
helligdag.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

2
1

 4
1

TÅRNBY 
MUSIKSKOLE 

Enkelte
ledige pladser

 
GÅ PÅ OPDAGELSE  
OG TILMELD DIG PÅ 

TAARNBYMUSIKSKOLE.DK

MUSIK 
I DIN

HVERDAG

TÅRNBY KOMMUNE
TÅRNBY MUSIKSKOLE & KULTURHUS

Sæsonstart_21_22_august_2021_annonce_1257x288.indd   1Sæsonstart_21_22_august_2021_annonce_1257x288.indd   1 06-08-2021   14:43:5406-08-2021   14:43:54

Kulturhavn Festival offent-
liggør årets program med 
nyt format

Kulturhavn Festival byder 
på mere end 130 gratis ak-
tiviteter langs Københavns 
Havn, hvor publikum har 
mulighed for at gå ombord 
i et væld af aktiviteter med 
havnen og de blå byrum i 
centrum.

Det bliver en weekend 
spækket med kulturelle op-
levelser, når lokale forenin-
ger, sportsklubber og kul-
turskabere indtager havnen 
hele vejen fra Nordhavns-
tippen til Slusen. I år har fe-
stivalen 20-års jubilæum og 
vender stærkt tilbage med 
nye lokationer, spændende 
aktører og et program, der 
mere end nogensinde før 
inviterer publikum til at gå 
på opdagelse i byens blå ån-
dehul – Københavns Havn.

Havnen som åndehul

- Med Kulturhavn Festival 
får københavnerne en helt 
særlig mulighed for at hylde 
og dyrke vores fantastiske, 
rekreative havnemiljø. By-
ens blå element er et af 
vores allerstørste aktiver og 
en fritidsfacilitet, som man-
ge heldigvis benytter sig af, 
siger Københavns Kultur- og 
fritidsborgmester Franciska 
Rosenkilde om Kulturhavn 
Festival.

- Stadig flere – og meget 
forskellige – aktiviteter ud-
øves i og ved vandet. Hav-
nen er desuden en stor del 
af hovedstadens identitet, 
og jeg ser frem til de mange 
aktiviteter, der heldigvis 
igen er mulige at kaste sig 
over.

Inddragelse af kultur- og 
foreningslivet

Som noget nyt i år har Kul-
turhavn Festival inviteret 
til et Open Call, hvor byens 
foreninger, kulturskabere 
og nysgerrige sjæle har haft 
mulighed for at byde ind 
med ideer til årets program 
og ansøge om økonomisk 
støtte.

- Aktørerne har i år haft 
langt større indflydelse på 
programmet, hvilket gør 
Kulturhavn Festival 2021 til 
noget helt særligt. 

- Vi kan tydeligt se, at det 
med at uddele økonomisk 
støtte på baggrund af aktø-
rernes ansøgninger har styr-
ket deres evne til at skabe 
kultur specifikt til havnen. 
Det har affødt nye idéer til, 
hvordan de kan bruge byens 
blå rum og skabt nye sam-
arbejder, som vi håber, vil 
leve videre efter festivalen, 
fortæller projektleder ved 
Kulturhavn Festival Antoine 
Améaume.

- Vi kommer både til at 
hilse på gengangere og 
nye kulturskabere, som alle 
bidrager med aktiviteter, 
der er skabt til Københavns 
Havn.

Fra kajakpolo og swing-
dans til scenekunst, poetry 
slam og sail-in koncerter

I år præsenterer Kultur-
havn Festival et farverigt og 
mangfoldigt program lastet 
med aktiviteter, der både 
underholder, tager publi-
kum med på tur, udfordrer 
sanserne og giver ny inspi-
ration til hverdagen.

Lidt om festlighederne

Publikum kan blandt andet 
kaste sig ud i bølgen blå, når 
lokale sportsklubber stiller 
kajakker og paddleboards til 
rådighed. Eller prøve kræf-
ter med bevægelse i det fri, 
når havnen forvandles til 
et levende dansegulv med 
undervisning i Swingdans, 
Tango og Zouk.

Ved festivalens blå scener 
kan publikum tage plads og 
opleve alt fra søstærke sail-
in koncerter, stedspecifik 
scenekunst til poetry slam 
og eventyrligt børneteater 
med havnen som kulisse. 
Programmet byder også på 
inspiration til en bæredyg-
tig livsstil, maritime appe-
titvækkere og en sanketur 
ved Refshaleøen.

Børnene kan blandt me-
get andet møde havfruen 
Havdis, når hun svinger ha-
len i havnebassinet, tegne 
sin drømmeby i VR og male 
med fladfisk, blæksprutter 
og andet godt fra havet.

 
INFO:
Festivalen løber af stablen 
den 27.-29. august.
Se det fulde program på 
www.kulturhavnprogram.dk

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

TSK tog forskud på sæsonen, 
da 21 deltager tog til Prag 
på en ’hård’ træningslejr

Tårnby Skøjte Klub (TSK) har 
haft det svært på grund af 
Corona nedlukning og nåede 
desværre kun fem dage på 
isen, inden isen blev taget af 
sidste i april.

Men hvad gør man så, når 
man har is-sult?

Man tager til Prag og træner 
tre timer på isen og derefter 
en fysisk off ice-træning el-
ler dans om dagen, fortæller 
Lene Skibby.

Det er meget mere end en 
skøjtecamp, eftersom det 
naturligvis også er ferie. Det 
sociale betyder lige så meget, 
for den gamle skøjte klub. Fa-
milien, venner og træner hyg-
ger sig sammen. 

Der er sjove konkurrencer 
som Nutella blindtest, ice-
crawl med masser af super 
lækker is udover badeland, 
sightseeing, shopping, tennis, 
afslapning og fælles spisning. 

Dette naturligvis for hyggens 
skyld, men også for at få et 
naturlig forhold til mad og 
ikke er så kropfikseret eller 
fedtforskrækket.

Nu starter en ny sæson

TSK har i denne sæson et stort 
junior/senior hold, og de ny-
der meget hinandens selskab, 
trods nogle af dem er konkur-
renter. 
- Det gælder om at finde 
noget, som gør, at de stadig 
forbliver i klubben, da der er 
store krav til dem på isen. Ud-
over dette er de fantastiske 
forbilleder for de mange små 
kommende talenter i klub-
ben, siger Lene.

TSK´s mesterskabsløbere 
har travlt med at komme i 
form til efterårskonkurren-
cen i september. Dette er den 
første fra Dansk Skøjte Union 
(DSU) siden DM i december 
2019 som følge af Corona-
nedlukningen. 

Mange af skøjteløberne 
rykker op i andre aldersgrup-

per og har ikke formået at 
bestå deres DSU mærker – 
som er krav for mesterskabs-
deltagelse. Det skyldes den 
manglende is og nedlukning. 
Derfor skal der trænes ekstra 
hårdt på alle teknisk svære 
elementer.

Mesterskaber på Røllikevej

TSK krydser finger og håber 

på, at de kan gennemføre 
Sjællands Mesterskaberne/
Sjællands Cup den 19.-21. 
november. Her har klubben 
igen fået værtskabet. Sidste 
år blev konkurrencen desvær-
re aflyst.  

TSK starter op 15. august 
for øvede og eliten og følger 
op med et stort åben hus-
event 28. august, hvor skøjte-

skolens begyndere også kom-
mer på isen. 

Alle er velkomne

... lørdag 28. august mellem 
16.00-18.00 i Kastrup Skøjte-
hal, Røllikevej 1 i Kastrup. 

- Husk vanter, minder Lene 
Skibby venligst om.

SH

Skøjteløberne har været på isen i Prag - igen

Holdet fra TSK, der nød at Holdet fra TSK, der nød at 
være på isen i Prag. Foto: TSKvære på isen i Prag. Foto: TSK

Tårnby Bladet fangede Peter 
Foldgast i en frokostpause 
og fik en snak om fodbold-
skoler

Tekst og foto:  
Søren Havemann

I en varm uge i sommerferien 
deltog 65 unge piger og dren-
ge i en uges fodboldskole un-
der ledelse af den tidligere 
professionelle fodboldspiller 
Peter Foldgast og med Tårnby 
FF som vært.

Det er Kris Stadsgaard, der 
har startet konceptet op; det 
går på at give børnene en læ-
rerig og uforglemmelig ople-
velse samt muligheden for at 
blive trænet af tidligere pro-
fessionelle fodboldspillere.

PRO Fodboldskolerne er 
nemlig anført af tidligere pro-
fessionelle fodboldspillere 
med erfaring fra de største 
europæiske ligaer, herunder 
La Liga, Premier League, Serie 
A, Bundesligaen og Ligue 1, 
Champions League og Europa 
League. 

- Vores tidligere udlands-
proffer er primus motor på 
skolerne i sommerferien, hvor 
de agerer skoleleder og spar-
ringspartner for både spil-
lere og forhåndsscreenede og 
yderst kompetente trænere, 
der tilrettelægger og ekse-
kverer træningen, baseret på 

egne erfaringer samt vores 
trænervejledning, fortæller 
Peter Foldgast.

Dagens program

På denne varme sommerdag 
går alle rundt med vandfla-
sker og Peter opfordrer hele 
tiden spillerne til at drikke 
meget vand. 

- På førstedagen havde de 
en dunk med, den var druk-
ket på et kvarter, nu har de 
tre dunke og løber konstant 
efter koldt vand, smiler Peter 
Foldgast.

Dagens træning er delt op i 
to træningspas og en frokost 
med hvile. De fleste har prø-
vet at spille fodbold før. 

- Så vi forsøger hele tiden 
at bygge på deres kompeten-
cer med øvelser der udfor-
drer, med leg og selvtræning. 
Det kan blandt andet være 
fodtennis, afleveringsøvelser, 
målmandstræning og afslut-
ningstræning, fortæller Peter.

- Det er intensivt, så efter et 
træningspas er de unge godt 
brugt. Men de får mere fod-
bold i bagagen inden de efter 
ferien starter op i klubberne 
igen, supplerer han.

En forælder fortæller: 

Med begejstring i stemmen, 
beskriver Carl, hvilke færdig-
heder han har tilegnet sig. 

Han fortæller, siger hans mor, 
hvordan Peter Foldgast har 
lært ham at gå i split foran 
målet, blogge og meget mere.

En lærerig uge både med 
målmandstræning og kamme-
ratskab. Hele set-uppet med 
børn i alle aldre, fokus og kon-
centration og plads til leg har 
været formidabelt.

Carl Emil har fået nye kam-
meratskaber, selvtillid og 
gå-på-mod. Han er stolt af at 
være målmand, og han er ble-
vet god til det, står der blandt 
andet på Facebook.

Fodbolskole i Uganda Park

Tårnbys styrkeløftere høster 
metal ved EM Master 2021 i 
Tjekkiet
- Tårnby Styrkeløfter Klub 
havde fire repræsentanter til 
at forsvare de danske farver 
ved EM Master, som netop er 
blevet afviklet i Tjekkiet og 
der blev i den grad høstet me-
daljer, fortæller Morten Ras-
mussen.

Kathrine Bak gjorde sin sto-
re debut på Master scenen i år, 
og hun levede i den grad op til 
‘traditionen’ om, at løfterne 
fra Tårnby snupper medaljer 
ved dette stævne. Kathrine 
stillede op i 69 kg klassen, 
hvor hun startede med at 
squatte 177,5 kg, hvilket ikke 
alene var ny personlig rekord 
men også ny dansk Master 1 
rekord. Løftet udløste min-
sandten også en guldmedalje 

i disciplinen. I bænkpres fik 
Kathrine 100 kg med, ligele-
des ny dansk M1 rekord, som 
gav guld i øvelsen. Nu kom 
turen så til dødløft - Kathrines 
favoritløft. 

En åbner blev meldt på hele 
218 kg, og den flåede Kathri-
ne let op. Det var så ny dansk 
M1 rekord og ny verdensre-
kord. Men der er ingen grund 
til at nøjes, så 230 kg blev 
også løftet, hvilket var ny per-
sonlig rekord og selvfølgelig 
ny verdensrekord igen. Løf-
tet gav også en guldmedalje 
i øvelsen. Sammenlagt fik Ka-
thrine løftet 507,5 kg, som var 
mere end rigeligt til at vinde 
samlet over en tysker. Ka-
thrine blev ligeledes bedste 
Master 1 dame på point!

- fortsættes side 45

Guld andre steder en Tokyo
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TAG MED NORDEN TIL SKÅNE

Trækirken kommer fra Bosebo i Småland og er bygget i 1652. Den har 
et meget velbevaret interiør med malerier og snedkerarbejde og et fuldt 
fungerende kirkeorgel fra 1700-tallet. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.

Den levende 
by, som Jan 

og Krister 
Berggren 

drømte om, 
skal skabes 

af de få 
indbyggere i 

Jakriborg, og 
det er store 

krav at stille. 

Onsdag 8. september indbyder Foreningen Nordens lokalafdeling til en 
mini-skåne tur med tre seværdigheder

Vi starter dagen i Jakriborg; hvis du ikke har set det/været der, vil du næppe 
tro dine egne øjne, når byen dukker op i det øde landskab uden for Lund. 

Herfra til Dalby kirke, Nordens ældste stenkirke, som var en kirke tilbage i 
tiden, da Skåne var dansk. Lunch på Dalby Gastis, Dalby Gæstgiveri.

Turen slutter i Lund, hvor det ikke er Domkirken, vi skal besøge, men frilands-
museumet Kulturen med guide, det handler om. 

Foreningen sponserer bussen og dagens guider, mens fika, lunsh og entre til 
kulturen beløber sig til 250 dkr.

Tilmelding, hurtigst muligt. 

Medlemskab af Foreningen Norden ikke en betingelse, (men ses gerne).

Mail til terkel.spangsbo@mail.dk med navn og antal deltagere. 

Betaling til konto 5324 0000 245098 eller Terkels mobilepay 40 38 04 50. 

HUSK AT SKRIVE NAVN PÅ INDBETALER OGSÅ TIL BANK OG MOBILEPAY.

Amalie Dideriksen fik Ol-
sølv i parløb og en fjerde-
plads i omnium

CYKELPRÆSTATION

Kan man starte i den lokale 
cykelklub (Amager Cykle 
Ring) i Tårnby på Saltværksvej 
og vinde medalje til de Olym-
piske Lege?

Ja, det har Amalie Diderik-
sen lige bevist, konstaterer 
Jesper Skovbølle fra ACR. Det 
blev til en flot sølvmedalje 

i fredagens parløb på den 
Olympiske Cykelbane i Izu, 
lige udenfor Tokyo. 

Det er første gang, der blev 
kørt parløb for kvinder ved de 
Olympiske Lege – Danmark 
var repræsenteret af Amalie 
Dideriksen (fra Amager Cykle 
Ring) og Julie Leth (Århus). 
Parret blev Europamestre i 
2018 og 2019 og vandt VM 
bronze i 2019. 

 Det danske par har ikke 
kørt sammen i denne disciplin 

siden ved VM i Berlin, februar 
2020, men det viste sig, at 
det utrolige hårde trænings-
arbejde plus klog og stærk 
kørsel bar frugt. Guld til eng-
lænderne, som ikke var til at 
røre, men med et udbrud og 
en vunden omgang sammen 
med de engelske guldvindere 
og de russiske bronzevindere 
afgjorde løbet. 

Der var så dømt ‘tudetur’ 
til de pårørende, kommenta-
torerne og frivillige og ledere 

fra den lokale cykelklub. 

Søndag og det blev næsten 
bronze 

Søndag skulle sidste disciplin 
på cykelbanen ved dette OL  
køres og det var kvindernes 
omnium (mange-kamp), som 
består af fire forskellige di-
scipliner. Først køres scratch 
(samlet start), derefter tem-
poløb, udskilningsløb og til 
sidst finalen, et pointløb over 
80 omgange. Alt sammen 
presset sammen med kun 
korte pauser imellem.  

Det blev et dramatisk 
scratch-løb med flere styrt, 
især et i slutningen havde 
nær revet Amalie ned, men 
hun undveg rutineret og kom 
ind på en 8. plads. I næste 
disciplin, tempoløb, (point 
til første rytter hver omgang) 
lykkedes det Amalie at vinde 
et point og komme ind på 5. 
pladsen. Tredje start var ud-
skilningsløb, som plejer at 
være en af Amalies udfordrin-
ger; her kørte hun ganske flot 
og blev udskilt som 3. sidste 
rytter og rykker op på en sam-
let 4. plads, kun 2 point fra 3. 

pladsen, inden finalen, point-
løbet. 

I pointløbet prøvede Ama-
lie at hente en omgang på fel-
tet, hvilket ville have givet 20 
point, da hendes ærkemod-
stander, Kirsten Wild fra Hol-
land, rykker med, var feltet 
nødt til at hente dem. 

Men Amalie havde scoret 
point nok til at rykke op på en 
samlet 3. plads og lå til bron-
zemedalje, indtil der mang-
lede 10 omgange, hvor træt-
heden satte ind og Kirsten 
Wild, nåede at komme forbi 
og snuppe bronzen i de sidste 
spurter.

En helt igennem godkendt 
indsats af Amalie og hun for-
bedrede dermed sin 5. plads 
fra OL i Rio til en samlet 4. 
plads i Tokyo. 

Det skal fejres

- Amager Cykle Ring ser frem 
til at hædre og modtage vores 
æresmedlem Amalie Diderik-
sen, når hun er vel landet og 
udhvilet, inden hun i næste 
uge skal tilbage til sit job hos 
hold Trek-Segafredo, i det 
professionelle landevejsfelt 
og køre i sin flotte DM-trøje 
siger Jesper Skovbølle

SH

Amalie Dideriksen og Julie 
Leth (tv) har siden 2020 i 
Berlin målrettet kørt efter 
succes ved OL i Tokyo. Sølv 
blev det til.  Foto: Jesper 
Skovbølle.

Amalie er stadig en af v res
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Så er ventetiden forbi!

KORSVEJSMARKED 2021
Lørdag d. 4. september

Det kunne ikke blive til noget i 2020 og i juni i år var landet stadig ramt af 
corona restriktioner. Men nu - inden sommeren går på hæld - kører vi på med 

det traditionelle marked, fuldstændigt som du kender det. 
Vel mødt til en festlig dag! 

Markedsavisen kommer sammen med næste nummer af Tårnby Bladet.

Skal du have en stade, så skal du være hurtig. De kan bookes på 
www.korsvejsmarked.dk. 
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K-T.K.G. Kastrup-Tårnby 
Kvindelige Gymnastikforening 
begynder sin 67. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 7. september 2021Tirsdag, start tirsdag 7. september 2021
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 2. september 2021
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.: 28 97 35 75, 
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk 

Pris: 600 kr. for perioden
1. september 2021 – 30. april 2022
Se mere på www.ktkg.dk 

- fortsat fra side 42

Og mændene kunne også være med

Jan Sahlgren fandt vi i 83 kg klasen i 
M3 kategorien, og Jan tog også godt 
for sig af medaljer. Jan får 190 kg god-
kendt i squat; det var nok til en sølv-
medalje i disciplinen. I bænkpres får 
Jan 125 kg, som udløste en bronzeme-
dalje. I dødløft får Jan løftet 205 kg, 
og dette gav sølv. Samlet set laver Jan 
525 kg, som var nok til at vinde en flot 
sølvmedalje i klassen.

Kim Dahl holdt sig heller ikke til-
bage. Han havde debut som Master 2 
- i 93 kg klassen som vanligt. Her får 
Kim squattet 297,5 kg - ny dansk re-
kord med 17,5 kg. Løftet gav også guld 
i disciplinen. I bænkpres fortsætter 
Kim stimen ved at løfte 200 kg, som 

ligeledes gav guld. I dødløft får Kim 
275 kg, som her rakte til en sølvme-
dalje - og en ny dansk rekord med 5 
kg. Samlet laver Kim 772,5 kg, som var 
ny dansk rekord med hele 65 kg! Kim 
bliver slutteligt bedste Master 2 løfter 
på point!

Så kom turen til Morten Søring. Han 
vejede fint ind i 105 kg klassen i Ma-
ster 2 rækken. Det er et nyt eventyr 
for Morten at være så ’tynd’, så selv-
følgelig var alle spændt på resultatet. 
Det lykkedes dog Morten at få 235 kg 
med i squat, 185 kg i bænkpres og 200 
kg i dødløft - som alle gav sølvmedal-
jer i disciplinerne. Sammenlagt løfter 
Morten 620 kg, som rækker til en flot 
2. plads og dermed en sølvmedalje. 

SH

2-2 i ordinær kamp, forlæn-
get spilletid og herefter 16 
straffespark skulle der til, 
før vinderen var fundet 

LOKALOPGØR I POKALEN

Lokalbraget i pokalturne-
ringen mellem AB Tårnby 
og Tårnby FF endte i straffe-
sparkskonkurrence, hvor ABT 
tabte og hvor Tårnby FF nu 
siger, at indtil videre staves 
Tårnby med FF.

Hele 475 tilskuere havde 
fundet vej til stadion på den 
solrige aften, og derudover 
kunne andre interesserede se 
kampen live hjemme i sofaen 

på TV3 Sport, som dækker 
Sydbank Pokalen fra 1. runde.

ABT begyndte kampen som 
lyn og torden og dominerede 
stort i det første kvarter. Stik 
mod spil og chancer var det 
Tårnby FF, som bragte sig 
foran 0-1 efter 18 minutter 
på et fremragende mål af den 
26-årige Patrick Da Silva, som 
har mere end 80 superliga-
kampe bag sig for Brøndby, 
FC Nordsjælland, Randers og 
Lyngby. Han afdriblede et 
par mand midt på AB Tårnbys 
banehalvdel, inden han ban-
kede bolden i mål helt oppe 
i hjørnet med et forrygende 
langskud. 

Ti minutter senere slog 
hjemmeholdet dog tilbage. 
Casper ’Murer’ Jensen hea-
dede bolden videre til anfører 
Benjamin Warlo, som dukke-
de op ved bageste stolpe og 
scorede med hovedet til 1-1. 
Der gik dog ikke mere end 
fire minutter, før Tårnby FF 
igen kom foran. Nisahr Yawar 
ville sende bolden tilbage til 
målmand Nicklas Herløv Niel-
sen, men afleveringen blev 
for kort, og i stedet smuttede 
Lasse Linnemann Johansson 
imellem og kunne nemt score 
til 1-2, som også var stillingen 
ved pausen.

Efter pausen forsøgte ABT 
at presse på, men Tårnby FF 
lurede hele tiden på omstil-
linger og ikke mindst på at 
finde den store profil Patrick 
Da Silva i gode positioner. 
Med 20 minutter igen lykke-

des det dog for ABT at få ud-
lignet til 2-2.

16 forsøg

Mod slutningen af kampen 
virkede begge hold trætte, 
men det var TFF, som virkede 
til at have mest overskud og 
havde et lille overtag.

Spillerne skulle så i gang 
med to gange 15 minutters 
forlænget spilletid, der var 
uden mål. Herefter videre til 
en straffesparkskonkurrence 
med hele 16 forsøg, der endte 
med at kampen blev afgjort 

til TFF’s fordel, da indskiftede 
Sammy Slot skød forbi på ABT 
i ottende forsøg og Rasmus 
Stig Mortensen derefter sco-
rede for TFF.

SH

26-årige Patrick Da Silva, 
som har mere end 80 

superligakampe bag sig for 
Brøndby, FC Nordsjælland, 

Randers og Lyngby scorede 
et fremragende mål i den 
dramatisk pokalkamp på 

Tårnby Stadion.  
Foto: Tårnby FF

Lokalbrag i Sydbank Pokalen

EN RIGTIG POKAL FIGHT

Dermed er ABT ude af S ydbank Pokalen og Tårnby FF fortsæt-
ter efter en særdeles underholdende og dramatisk kamp. 

AB Tårnby-Tårnby FF: 8-9 (2-2 efter ordinær kamp og for-
længet spilletid)

Mørkklædte havsvømmere skaber 
risiko for ulykker

Det er sæson for åbent vand-svømme-
stævner, og tusindvis af havsvømmere 
træner lige nu langs kysterne, i fjorde 
og langs havne i hele landet. Samtidig 
er der mange både på vandet, og det 
øger risikoen for farlige situationer. 

- Gør jer synlige i vandet med neon-
farver og undlad at svømme ved hav-
neudløb og i sejlrender, lyder nogle af 
rådene fra TrygFonden Kystlivredning 
og Søsportens Sikkerhedsråd, mens 
det for sejlerne gælder om at holde et 
ekstra vågent øje, så man ikke sejler 
en svømmer ned. 

 Populært i Danmark 

- Det er meget positivt, at danskerne 
har taget havsvømning til sig, og der-
med bruger vandet i en stor del af 
året. I øjeblikket oplever livredderne, 
at mange havsvømmere træner i van-
det, hvor livredderne holder opsyn, og 
det giver en ekstra sikkerhed for hav-
svømmerne, der ofte træner alene el-
ler i mindre grupper, fortæller Anders 
Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFon-
den.

Svømmere på tværs af indsejlingen 
ved Københavns Havn. Foto: Søren 

Øverup.

Sæson for havsvømmere - Men uanset hvor man svømmer, 
skal man altid sætte sig ind i forholde-
ne i vandet og gerne svømme mindst 
to sammen.

- Mange havsvømmere er klædt i 
sorte våddragter, som gør dem van-
skelige at få øje på i vandet, og det kan 
skabe nogle farlige situationer. Derfor 
er det vigtigt, at man kender færd-
selsreglerne i vandet, og at man gør 

noget ekstra for at gøre sig synlig, ek-
sempelvis ved at tage en badehætte i 
neonfarve på og medbringe en havta-
ske ligeledes i neonfarve, som driver 
i vandoverfladen og gør svømmeren 
synlig. 

Som sejler kan man få en ubehage-
lig overraskelse, hvis man på kort af-
stand opdager en havsvømmer i van-
det.                                         SH
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Tårnby i Glimt august 2021Tårnby i Glimt august 2021
... og lidt fra tilliggende og Regionen

HÅBER DÆKTRYKKET HOLDT, da dækproducenten endnu engang sendte et af 
sine såkaldte luftskibe på tur til Roskilde og Københavns omegn. Det er bil-
ligere at købe sig til en tur med ’Zeppelineren’ end en rumtur med Branson. en 
halv times tur koster 260 euro, en time 480 euro og to timer 870 euro. Turen 
starter i Friedrichshafen.                            Foto: Michael Oxkjær. Amager Fotoklub

VEL ER DETTE IKKE TÅRNSPRING og dette ikke de olympiske lege, men der må 
gives høje karakterer for modet, som opleves på Sneglen på de varme dage. 
Foto: Kurt Pedersen. Amager Fotoklub.

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

Der må gerne følge en tekst 
med, men redaktionen digter ger-
ne med på det tilsendte.

FitforKids iværksat sin hidtil mest 
ambitiøse udrulningsplan nogen-
sinde; at åbne 26 nye FitforKids-
hold i 26 nye kommuner i løbet 
af 2021. Læs mere i kommende 
udgave af Tårnby Bladet.

KREATIVE FISK FRA TÅRNBY Det er ikke kun dronningen der kan brodere. Kommer I forbi Vor Frue Kirke i København i 
Nørregade kan I få en spændende oplevelse.  På 2. pulpitur er der en udstilling af stimer af fisk. Kvinder fra hele Dan-
mark, og medlemmer i Tårnby kreativ klub har leveret nogle af de 232 farverige broderede fisk til udstillingen. Projektet 
var at være fælles og på afstand i Coronatiden, og  skabe noget med fantasi, omhu og masser af glæde. Stimen af bro-
derede fisk kan ses til slutningen af september; herefter bliver den til en vandreudstilling i Jylland.

Holdet bag den genstartede Kræft-café. Ali Qais, Johnny Fredelund, Joan Martina Larsen, Pia Smedegaard Kaalund og 
Dennis Kaalund. Læs mere om caféen på side 22.
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ULLERUP LINEDANCE                       
Sund motion og hyggeligt samvær

God musik og et godt grin.
Det kræver ingen partner.

Linedance på alle niveauer.

ÅBENT HUS ARRANGEMENT
SØNDAG DEN 22. AUGUST 2021

FRA KL. 13.00 – 15.00
PÅ TÅRNBY SKOLE I FESTSALEN
SNESEREVEJ 10, 2770 KASTRUP.

KOM OG DANS MED!
Nyt begynderhold onsdag 1. september 2021 kl. 19.00

Tårnby Skoles Festsal
Sneserevej 10, 2770 Kastrup

Gratis prøvetime

Holder du af sang og godt samvær? 
Så er Amager Kabareten noget for dig! 

Vi er en forening, hvis formål er at more og fornøje med viser, 
sketchs, fællessang m.m. 
Vores 29. sæson løber fra september i år til april 2022. Første gang 
i denne sæson tirsdag 7. september med forestilling en gang om 
måneden. 

Det foregår i Tårnby Skoles festsal, Sneserevej. 
Der er busser og tog lige til Tårnby Torv. 
Kontingent for en sæson er 150 kr. Entré 60 kr. 
For flere oplysninger, kontakt vores sekretær Ellen Rasch på  
telefon 28 77 51 61 eller e-mail ellen.rasch@hotmail.com  
• http://amagerkabaret.123hjemmeside.dk/

Så er der (alligevel) serveret
Ægteparret Gro og Andreas må alligevel servere, 
undskyld sælge mad fra marketenderiet i havefor-
eningen Nordre Vang. Midt i april fik de ellers afslag 
på en ansøgning hos Tårnby Kommunes Bygge- og 
ejendomsudvalg. Afslaget var begrundet med at ha-
veforening og dermed marketenderi lå i landzone. 
Ægteparret fik rigtig mange sympatitilkendegivel-
ser og efter en fornyet ansøgning fik de endelig lov 
til at producere et udvalg af retter og brød. De skal 
dog efterkomme fem forbehold og må kun sælge 
mad i haveforeningens sæson.

Amagerliv 7. juli 2021

Dragør skal holde på vandet
Dragør Kommune har udfordringer med drikkevan-
det. Det er kvakliteten, det er galt med og Kommu-
nen skal finde nye løsninger for at forsyne sig selv. 
For tiden kommer det meste af drikkevandet fra 
Tårnby – som samtidig modtaget lidt mere end halv-
delen af deres drikkevand fra København/HOFOR.

Amagerliv 30. juni 2021

Vandt uden råb fra træner
Fodboldklubben Heklas årgang 2010 har vundet 
amagermesterskabet for deres aldersklasse. Et vig-
tigt element i sejren er Heklas fodboldfilosofi kal-
det Den Orange Tråd. Ifølge den skal der være plads 
til alle og det er op til spillerne selv at finde løsnin-
ger på banen, uden at træneren står på sidelinjen og 
råber, hvad han m/k mener, de skal gøre.

BRYGGEBLADET 24. juni 2021

Elsket café i farezonen
Café Le Perr i Kastruplundgade er opsagt af ejeren 
af den grund, restauranten ligger på. Ejeren er Hotel 
Best Western; i Kastrup stadig kendt som Dan Ho-
tel. Grunden og bygning var en gang benzintank og 
senere blev der drevet biludlejning på stedet. Nu 
vil Best Western bruge området til holdeplads for 

hotelgæster, der kommer i store busser. Le Perr har 
ligget i tvist om udvidelser med ejeren i en årrække 
og nu er de altså opsagt. En folkelig bevægelse for-
søger med underskriftsindsamling af redde caféen, 
som de kalder et lyspunkt i en trist gade.

Amagerliv 14. juli.

Herolds overgiver sig til web
Herold’s Varehus på Øresundsvej har længe været 
en skygge af sig selv. I butikkens storhedstid blev 
der solgt påklædningsdukker, stinkbomber og andet 
nips fra det uudtømmelige lager på loftet, varer fra 
de store indkøb i 30’erne, 40’erne og 50’erne. Nu 
sælges varelaget via en webshop. Selve butikken 
skal være udstilling på Samlermuseet i Thorsvang.

Amagerliv 28. juli 2021

Sportschef i Tårnby FF
Carsten Salomonsen, ejer af Air Pub Sportsclub i Ka-
struplundgade er ansat som sportschef i Tårnby FF. 
Han har erfaringer fra et tidligere ejerskab af fod-
boldklubben FC Roskilde.

Amagerliv 28. juli 2021. 

Ingen røgfri strande i København
Teknik- og miljøudvalget i København har ikke 
kunne gennemføre forvaltningens ønske om røgfri 
strande i Amager Strandpark, Svanemøllen Strand 
og en ny strand i Valby. En afstemning endte to mod 
to. Socialdemokrater, Konservative, Alternativet og 
Venstre undlod at stemme.

Amagerliv 30. juni 2021

Amarminoen får vandpost og 
tissehus
Naturpark Amager tog 28. juni de første spadestik til 
forbedrede forhold langs Amarminoen, den 24 kilo-
meter lange vandrerute fra Dragør til Sjællandsbro-
en. Der kommer vandposter, nyt badespot, offent-
lige toiletter, anløb til kajakker og madpakkehus. 
Ruten benyttes også af cyklister, så de vandrende 

skal gå i venstre side af gåretningen, så de kan se 
cyklister, som kan komme (ofte med stor fart) imod 
dem.

Amagerliv 30. juni 2021

Revy ved juletid
Dragør Revyen har haft et opstartsmøde  først i 
august og gjort klar til en julerevy på Dragør Fortet. 
Premiere 5. november; man vil spille udvalgte da-
toer frem til 27. november

Dragør Nyt 4. august

Dragestævne i Dragør 
Sidst i juli var der 27 drager fra Australien, Østrig, 
Danmark, Tyskland, Storbritannien, Japan, Neder-
landene, Portugal, Rusland, Schweiz, Sverige og 
Tyrkiet i vandet ved Nordre Mole øst for Dragør Sejl-
klubs klubhus.

Efter at have ligget stille i havnen et par dage på 
grund af dårligt vejr kom de fredag eftermiddag en 
tur på vandet og man fik afviklet stævnets første 
sejlads med start ved 18-tiden.

Vinderen af stævnet blev den russiske båd ’Rock-
nrolla’ med Dmitry Samokhin, Andrey Kirilyuk og 
Kasper Harsberg. Den tyrkiske båd ’Provezza Dra-
gon’ med Andy Beadsworth, Simon Fry og Arda Bay-
kal blev toer, og på 3.-pladsen kom endnu en russisk 
båd, ’Annapurna’ med Anatoly Loginov, Vadim Stats-
enko og Alexander Shalagin.

Onsdag 28. juli 2021

Kaffen er klar, når flaget er hejst
Anders Hørup og Søren Pii har åbnet et traktørsted i 
Gabriel Jensens feriehytte på Dragør Sydstrand. Hu-
set bruges kun få uger om året i forbindelse med Ga-
briel Jensens ferieudflugter for Københavnske sko-
lebørn (som de har gjort siden 1901). De to dragør-
drenge vil holde åbent indtil september – når vejret 
er godt. De må nemlig kun have udendørs servering. 
Når flaget er oppe, er der åbent.

Onsdag 28. juli 2021
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… spillemændene er på 
banen igen, fuld af energi 
ovenpå to vaccinationsstik 
til hver

Af Kurt Johansen, 
talsmand for Bordinghus 

Spillemændene

- Vi spiller på livet løs og 
brænder for at komme ud og 
underholde med lidt god mu-
sik.

 - Lige inden vi blev lukket 
ned, mistede vi desværre to 
brave musikere. Ole fik hjer-
testop og døde 24. februar 
sidste år og Karl vores æres-
medlem og med i orkestret 
mere end 30 år sov fredfyldt 
ind 9. marts.

- Inden dette triste forløb, 
havde vi fået tilgang af en 
forholdsvis yngre mand, Hans 
Henrik, som havde henvendt 
sig og spurgt, om vi havde 
brug for en sanger.

Han kom til prøve og tilførte 
orkestret en helt ny ’sound’. 
Vi havde pludselig fået El-
vis Presley/John Mogensen/

Frank Sinatra/Dean Martin/
Kandis Johnny/Tom Jones/
Bing Crosby/Gustav Winckler 
og sikkert nogle flere.

Et meget stort løft for orke-
stret, men det betød også en 
rokering. Lise, som spillede 
harmonika, overtog på bedste 
vis klaveret. 

Harmonikaen bliver nu be-
tjent af Jørgen, som har en 
meget større harmonika, men 
heldigvis spiller han meget 
flot på den. Vores orkester-
leder, Hans, tilfører flittigt 
orkestret nye numre, samti-
dig med at han på bedste vis 
håndterer både tenor-og so-
pransax. 

(Bemærk venligst at jeg 
ikke skrev, vi kunne spille alle 
numrene lige godt, men det 
arbejder Hans ivrigt på, vil 
lykkes.)

Flemming spiller guitar - 
mest i pauserne, han er også 
lydmand – mest fordi han ta-
ler meget, men han er også 
en flink og rar fyr og meget 
flittig.

Spiller violin og laver god 
kaffe

Vi har fem violinspillere. Vo-
res første violin er Peter, han 
er både vores formand og 
koncertmester og så laver han 
god kaffe. Lil og Anne-Marie 
er to nydelige damer, men de 
spiller godt. Lindy som har 
lagt altsaxen på hylden, og 
taget sit gamle instrument i 
brug igen har andre vigtige 
opgaver i orkestret.

Endelig er der Bent, som 
‘filer’ ihærdigt, så han kan 
blive færdig samtidig med de 
andre. Ole er forholdsvis ny 
på altsax og spiller samtidig 
klarinet, men allerværst er, at 
han er kritisk revisor og abso-
lut ingen ’unoder’ tillader.

Endelig er der Kurt, som 

puster lidt i trompet og fly-
gelhorn. Nogle siger, at de 
enkelte gange har hørt en ren 
tone, så der er håb forude.

Vi ved I findes

Alt det kan du opleve, hvis du 
kommer i Bordinghus på tors-
dage, hvor vi øver fra kl. 9.30 
til 12.

Der ligger med garanti en 
del instrumenter og samler 
støv ude blandt tidligere mu-
sikere. Find instrumenterne 
frem og kom hen til os og hør 
mere om os.

Skulle du få lyst til at være 
med, stiller vi nogle enkelte 
krav. Du skal kunne læse no-
der, have godt humør og pas-
se socialt ind i orkestret. Vi 
kalder det indførselsret.

Lige nu kunne vi godt bruge 
nogle dybe toner, eksempel-
vis en basguitar, eller måske 

har du glemt, at du har en 
tuba liggende under sengen.

Vi lægger stor vægt på det 
sociale. På øvedagene har vi 
i mange år været forud for 
Corona-tiltaget omkring af-
spritning. Vores spritminister 
Lindy sørger altid for, at der 
er noget klart til kaffepausen, 
og som regel går det meget 
bedre i 2. halvleg.

Vi forlader naturligvis ger-
ne Bordinghus for at tage ud 
og underholde med god og 
glad musik til det modne pub-
likum.

Vi glæder os til at høre fra 
nogen, som vil høre os. Vil du 
vide mere om os, kan du prøve 
vores hjemmeside: www.Bor-
dinghus-musik.dk

 

Bordinghus Spillemændenes 
orkesterleder, Hans, tilfører 
flittigt orkestret nye numre, 
samtidig med at han på 
bedste vis håndterer både 
tenor-og sopransax. 

12 spillemænd kan Bordinghus Spillemænd stadig præstere.  
Her er de alle samlet, men det er sjældent, de sidder så stille.

Spillemændene i Bordinghus kan man Spillemændene i Bordinghus kan man 
ikke stikke … det klarer de selv!ikke stikke … det klarer de selv!

Alle indbydes til at opleve 
en historisk og ny konkur-
rence mellem Danmarks 
talenter i koreografi

Den Kongelige Ballets Fond 
har i samarbejde med Den 
Kongelige Ballet, Tivoli Ballet-
teater og Dansk Danseteater 

etableret en koreografi-kon-
kurrence kaldet Copenhagen 
Made. Formålet er at give nye 
koreografiske talenter mulig-
heden for at videreudvikle 
deres talent samt fremvise 
deres koreografi for et stort 
publikum. 

Historisk er det første gang, 

at de tre kunstneriske huse 
samarbejder om at udvikle de 
koreografiske talenter.

Vinderprisen

Den vindende koreograf vil 
modtage en pris på 25.000 
kroner. 

Samtlige værker vil efter-
følgende blive fremført på 
dansefestivalen ‘In Motion’, 
som finder sted på Pantomi-
meteatret i Tivoli 25., 26., 27. 
og 28. august. Den vindende 
koreografi vil også blive frem-
ført som en del af ’Hübberiet’ 
på Det Kgl. Teater i foråret 
2022. 

Tid og sted

Søndag 15. august 2021 kl. 
18.00 på Pantomimeteatret 
i Tivoli.

Talenter i dans kan opleves i Tivoli
Danseskolernes Dag i Tivoli
Hele eftermiddagen 14. august vil 
Plænen være forvandlet til et stort 
danseunivers med over 600 danse-
elever fra De Danske Danseskoler. 
Dansere i alle aldre vil iklæde sig 
deres fineste dragter, kridte skoe-
ne og slippe deres indre dansemus 
løs, når de går på scenen for at op-
træde i alverdens dansediscipliner. 

Den traditionsrige konkurrence 
Tivoli Mesterskaberne i Dans vil 
selvfølgelig også være en del af 
årets program. Tivoli Mesterska-
berne i Dans går helt tilbage til 
1930-erne, og efter mange års 
pause blev konkurrencen genop-
taget i 2006. I år danses der i di-
sciplinerne latin, standard, hiphop 
og disco.  Blandt danserne vil være 
hold fra Sundby og Dragør. 
Programmet starter kl. 12.
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Pr. pers. i dbl. værelse 

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 2-retters søndagsmiddag i 

hotellets bistro Gambrinus
•	 Check-out kl. 12

Grand Hotel Lund HHHH i Sverige
Historisk hoteloplevelse

InterCityHotel Schwerin i Tyskland
Eventyrlige Schwerin

Ankomst søndag t.o.m. 19.12.2021.

Pr. pers. i dbl. værelse

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.549,-
Pristillæg t.o.m. 30.9.: 150,-

Pr. pers. i dbl. værelse

2.899,-
Pris uden rejsekode 3.199,-

Best Western Hotel Au Cheval Blanc HHHH 
Vinruten i Alsace

Elsker I storbypuls, og vil I gerne bo i centrum? 
Så skal I vælge dette hotel, der ligger i hjertet af 
byen, som har alt, hvad I kunne drømme om. Her 
bor I tæt ved promenaden Jungfernstieg, floden 
Alster, operaen og blomsterparken Planten un 
Blomen (800 m).

Kleinhuis Hotel Baseler Hof HHHH

Centralt i Hamburg Pr. pers. i dbl. værelse

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-
Pristillæg t.o.m. 31.8.: 250,-

1.9.-30.9. og 1.12.-20.12.: 500,-

I den lille domkirkeby Lund, mindre end en times 
kørsel fra København, skal du tjekke ind til en luk-
suriøs ferieoplevelse. Her er du havnet i en lille 
romantisk tidslomme i centrum af byen, hvor der 
venter dig eksklusiv arkitektur, historisk sjæl og 
tårnhøjt serviceniveau.

Fordyb jer i det historiske skattekammer på jeres 
miniferie til denne pragtfulde middelalderby. Bo 
på centrumhotel med gåafstand til det berømte 
eventyrslot Schwerin Slot (3 km), der står som en 
historisk manifestering af byens rigdom.

Se frem til en hyggelig og autentisk, fransk 
hoteloplevelse: Slap af i den lille wellnessafde-
ling, nyd hver aften en lækker middag og tag 
på dagsture langs den kendte, alsaciske vinrute 
samt oplev storbyen Mulhouse (8 km), som 
rummer store eventyr for gæster i alle aldre.

•	 3 overnatninger
•	 3 x morgenbuffet
•	 1 x 3-retters middag/buffet
•	 1 x FreeCityTicket med fri 

adgang til offentlig transport

Sonnenhotel Wolfshof HHH Harzen, Midttyskland

Omgivet af Harzens skønne natur lig-
ger den lille landsby Wolfshagen kun 
10 minutters kørsel fra den historiske 
kejserby Goslar (12 km). I bor på et 
skønt og familievenligt wellnesshotel 
med stor swimmingpool og spa. Om 
sommeren kan I bade ved søen In-
nerstestausee (8 km) eller friluftsbadet 
Wölfi (2 km). Slap af på hotellets store 
solterrasse, glæd jer til middage i ho-
tellets restaurant og tag på vandretur 
på Heksestien med udgangspunkt 
fra eksempelvis Brocken – også kendt 
som Bloksbjerg (60 km).

•	 4 overnatninger
•	 4 x morgenbuffet
•	 4 x 3-retters middag/buffet
•	 1 flaske vin pr. værelse ved 

ankomst

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.699,-

Pristillæg 15.8.-31.10.: 250,-

Valgfri ankomst 15.8.-18.12.2021.

Familievenligt 
wellnesshotel

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 
restriktioner, der kan på-
virke faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

2 nætter fra 1.049,-
4 nætter fra 1.749,-

Valgfri ankomst t.o.m. 19.12.2021.

Værelse med balkon/terrasse

3 nætter fra 1.099,-
5 nætter fra 1.799,-

1 barn 0-5 år gratis
2 børn 6-14 år ½ pris

3 børn med rabat

•	 5 overnatninger
•	 5 x morgenbuffet
•	 5 x 3-retters middag
•	 Deluxe-værelse med 

aircondition
•	 Check-out kl. 12

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

i Kleinhuis’ restaurant
•	 1 x aperitif 

3 nætter fra 1.749,-
4 nætter fra 2.149,-

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

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Teknisk arrangør:
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Fortsat fra forrige spalte

Fortsættes næste spalte

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

VELKOMMEN PÅ BIBLIOTEKET!
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek har nu normale åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek Vestamager Bibliotek
Mandag-fredag kl. 8-20 Mandag-fredag kl. 9-19 
Lørdag-søndag kl. 9-16 Lørdag  kl. 9-14

 
Det sker på biblioteket i august måned 
Hold dig orienteret om tilmelding og afholdelse af arrangementer på bib-
liotekets hjemmeside under ’Det sker’ på www.taarnbybib.dk

 
Åbent tegne- og maleværksted
Onsdag 11. august kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang - 
uden billetter
I maleværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang med at tegne eller male. 

 
Lørdagsrytmik ved Nanna Khoury Sabroe fra Tårnby Musikskole
Lørdag 14. august / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr. via 
kulturzonen.net
Kl. 9.15 - 9.45  Musik, leg og bevægelse for 1-3 år 
Kl. 10.00 - 10.45  Musik, leg og bevægelse for 1-5 år 
Kl. 11.00 - 11.45  Babyrytmik for 3-12 mdr. 

 
Juhuu - det er regnvejr! - børneteater for de 3-6 årige
Lørdag 28. august kl. 11 & 12 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
En ordløs danse/stomp forestilling fuld af magi og komik for de 3- 6 årige 
og deres forældre ved Teatret Baglandet. Varighed ca. 30 min. 

 
Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 30. august kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge? Og kan du lide at synge sam-
men med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket.

 
TårnbyDox
Tirsdag 31. august kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og se en række tankevækkende dokumentarfilm - og del oplevelsen 
med andre.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. Fra 
midten af august kan du hente programmet på biblioteket, hvor du kan 
læse mere om efterårets fire udvalgte dokumentarfilm. 

Vil du være med i en læseklub?
Er du glad for at læse og har du lyst til at dele dine læseoplevelser med 
andre?
Vi tilbyder, at du kan mødes på Tårnby Hovedbibliotek eller Vestamager 
Bibliotek, med andre der har samme læseinteresser som dig. 
Det er gratis at være med i læseklubberne. Vi sørger for bestilling og ud-
lån af bøgerne. 
Du får en introduktion til læseklubben på den første mødedag, hvor den 
første bog udleveres. 
Herefter bestemmer medlemmerne selv, hvordan møderne skal forløbe. 
Hver læseklub mødes 4 gange frem til julen 2021. Titlerne har vi udvalgt 
på forhånd.

TILMELDING:
Sidste frist for at tilmelde sig er  
fredag 27. august 2021
Tilmelding med navn, telefonnummer og mail-
adresse til Louise Bach Jensen  
lbj.hb.bk@taarnby.dk,  
Tina Eiss tra.hb.uk@taarnby.dk eller Lis Mül-
ler lml.hb.uk@taarnby.dk 
Skriv hvilken læseklub du vil være med i.
Gys og horror
Louise byder indenfor i Shirley Jacksons gru-
fulde forfatterskab. 
Vi mødes nedenstående tirsdage kl. 16.30-18 
på Tårnby Hovedbibliotek:
7. sept. Velkomst, udleveres ’Vi har altid boet på slottet’ 
5. okt. Udleveres ’Mørket i Hill House’ 
2. nov. Udleveres ’Fuglereden’ 
30. nov. Vi afslutter efterårets læseklub, og taler om det videre forløb.
Islandske forfattere
Tina inviterer sammen med de Islandske forfattere, ind i en verden, der 
rummer lidt af hvert. Vi mødes nedenstående onsdage kl. 16.30-18  på 
Tårnby Hovedbibliotek:
8. sept. Velkomst, udleveres: Ragnar Jònasson ’Mørket’ 
6. okt. Udleveres Einar Már Gudmundsson ’Islandske konger’ 
3. nov. Udleveres: Sigríður Larsen ’Crash Kalinka’ 
1. dec. Vi afslutter efterårets læseklub, og taler om det videre forløb.
Inspirerende kvinder
Lis inviterer dig ind i en verden fyldt med inspirerende kvindeskæbner. 
Vi mødes nedenstående torsdage kl. 16.30-18 på Vestamager Bibliotek:
9. sept. Velkomst, udleveres: Linda Olsson ’Astrid og Veronika’ 
7. okt. Udleveres Zadie Smith ’Swing time’ 
4. nov. Udleveres Cecilia Samartin ’Drømmehjerte’  
2. dec. Vi afslutter efterårets læseklub, og taler om det videre forløb.

 
Arrangementsprogram Efterår 2021
Efterårets arrangementsprogram er på gaden. Og vi tør godt love, at 
efteråret bliver begivenhedsrigt. 
Vi inviterer bl.a. til en række medrivende forfatterarrangementer med de 
lokale forfattere Rachel Röst og Henriette Karlsen, der skriver stærkt og 
medrivende om deres barske opvækst på Amager. 
Andre vinkler på Amager kan man få ved efterårets lokalhistoriske ar-
rangementer, der bl.a. handler om den hollandske indvandring til St. 
Magleby og Amagers udvikling fra lorteø til moderne bydel. 
Og så er der selvfølgelig børneteater, musik, kreative workshops, læse-
klubber og meget meget mere. 
Hent programmet på biblioteket eller se alle arrangementer på bibliote-
kets hjemmeside taarnbybib.dk under ’Det sker’.
Bibliotekets kursusprogram udkommer i slutningen af august.

 
Hotelromaner
Ferietid er læsetid - for mange af os i hvert fald - og vi har 
derfor kastet os over den nye bog Hotelromaner af forfat-
ter Martin Zerlang. 
Bogen handler om romaner, der har hoteller som omdrej-
ningspunkt, og der er inspiration til mange timers rejser 
i den. 
Også fra læsestolen. Turen begynder i den nyoprettede 
hotelreception på hovedbiblioteket - og går hele verden 
rundt. Vil du rejse med os?

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre  
– unge, studerende, voksne og ældre*.

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt,  
og du har mulighed for at få enten én  
eller flere ruter.

Vi leverer de pakkede reklamer og  
aviser på din adresse – klar til  
omdeling. Du kan låne en  
cykeltrailer af os.

Vi har omdeling 1-2 gange om ugen 

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

Som voksen får du udover din løn skattefri   
kørselsgodtgørelse på landruter

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

Du optjener løbende point til vores gaveshop,  
hvis du er fast omdeler under 18 år

VI                     OMDELERESØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE
blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

*Du skal være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

Formanden for Amager Fotoklub, Michael 
Oxkjær har fået to guldmedaljer i ’Den Na-
tionale 2021’, hvilket er uhørt flot
 
Den Nationale er en årlig konkurrence for 
medlemmer af Selskabet for dansk fotografi, 
som omfatter rigtig mange kategorier. Men 
det er ikke tidligere sket, at der er én fotograf, 
der har taget to guldmedaljer samme år, og det 
gør jo ikke glæden og stoltheden hos Michael 
Oxkjær mindre.

Michael Oxkjær fortæller:
- Normalt vinder jeg aldrig noget på mine 

modelbilleder - som udgør 99 procent af de 
billeder, jeg laver, så glæden og overraskelsen 

var stor, da et medlem af min fotoklub en sen 
nattetime sendte denne besked på Messenger:

- Har du tjekket den nationale? Stort tillykke 
hvis jeg læser rigtigt.

Det var rigtigt

Michael Oxkjær fik guld i kategorierne Farve 
Digital og Monochrome Digital. Hans speciale 
er modelfoto, opstilling af personer, som har 
været i hænderne på makeupartist og stylist.

- Nu kunne jeg selvfølgelig ikke have gjort 
det her uden hjælp, så stor tak til Mais Jen-
sen for at lægge ansigt til ’Blikket’ og til Mia-
Amalie Meincke for at lægge ansigt til ’For your 
eyes only’, som stammer fra en serie billeder 
hun også er idé-kvinden bag og til Julie Gejel 
Nielsen for at stå for makeup til serien.

- Fotografering er kun en hobby, siger Mi-
chael Oxkjær.

Det er vi glade for på Tårnby Bladet, som ofte 
har fotografier, taget af Michael i spalterne.

Der skal lyde et stort til lykke herfra.

Michael Oxkjærs to vinderfoto 
er efterfølgende manipuleret 

af redaktionen for at egne sig 
til tryk på avispapir. Det er de 

ikke blevet bedre af.

Her er det så Michael 
Oxkjær, der er ofret 
på modelfoto taget 
af klubkammeraten, 
Kurt Pedersen.

Ikke bare en, men to guldmedaljer

Fortsat fra forrige side

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

 
Læs med og bliv klogere - hver måned
I vores faglitterære læsefællesskab læser vi 
hver måned om et nyt emne. I august hand-
ler det om erindring: hvordan vi husker og 
ikke mindst hvad det er, at vi husker.
Kan du huske...?
Vi ér vores erindring: faktisk ville vi, vores 
liv og ja hele verden bare være en række 
af nu’er helt uden sammenhæng med fortid, 
fremtid eller hinanden, hvis vi ingen erindring 
havde. 
Og så meget desto mere interessant er det, at 
psykologiprofessor og Tænkepause-forfatter 
Dorthe Berntsen i denne måned lærer os om, 
at vores erindring ikke blot er en-til-en med 
det, der faktisk skete dengang, men involverer 
en høj grad af konstruktion. 
Læs med om alt lige fra vores fælles erindring 
til falske erindringer: Du finder alle bøgerne på 
biblioteket eller online på eReolen.dk
Det kræver ingen tilmelding at deltage i læ-
sefællesskabet og du kan læse med e fter 
behov, lyst og tid fra måned til måned. Du kan 
følge med i månedens emne og bøger via bibliotekets nyhedsbrev og på 
Tårnby Kommunebibliotekers hjemmeside taarnbybib.dk/fagbog

Foto: Poul Ib Henriksen
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 80,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 65,-
Voksenrabatkort, 10 billetter  
(dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af billetprisen) kr. 
550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter.

PAGTEN

Det er 17 år siden, Karen Blixen opgav eventyret i 
Afrika og vendte tilbage til Danmark til et liv i ruiner. 
Ødelagt af syfilis og knust over at have mistet sin 
farm og sit livs kærlighed, genopfinder hun sig selv 
som en kunstnerisk superstjerne. Nu, i en alder af 63, 
er Karen Blixen verdensberømt, men lever også et 
liv i isolation – indtil hun møder den 30-årige digter 
Thorkild Bjørnvig. Sammen indgår de en pagt: Hun 
lover at gøre ham til en stor kunstner, mod at han 
skal adlyde hende ubetinget – uanset prisen... 

RESPECT
Respect følger den legendariske souldronnings 
vej mod toppen. Fra barn hvor hun sang i sin fars 
kirkekor til sin vej som international superstjerne, 
hvor hendes stemme fik verden til at lytte. Respect 
er den bemærkelsesværdige sande historie om musik 
ikonets rejse for at finde sin stemme…

SUPERNOVA
Sam og Tusker, som har dannet par i 20 år, er mere 
forelskede end nogensinde og drager på tur i deres 
autocamper gennem England for at besøge venner 
og familie. Meget har forandret sig siden Tusker blev 
diagnosticeret med tidlig demens for to år siden, 
og de ved, at deres tid sammen er begrænset. Som 
rejsen skrider frem, viser det sig, at deres ønsker for 
fremtiden er forskellige, og de konfronteres begge 
med spørgsmålet om, hvad det egentlig betyder at 
elske hinanden.

TERNET NINJA
Den kyniske legetøjsgigant Phillip Eberfrø er ved at 
slippe for straf, og uskyldige børn er i fare. Jagten 
på hævn og retfærdighed genoptages sammen 
med 13-årige Aske. De to flankeres af både Sirene 
og Askes papfar Jørn, der går all in på sin nyeste 
opfindelse: en fordøjelsesapp.
Evigt lækkersultne Sune er også med – og selvfølgelig 
Askes (uundværlige) onkel Stewart, der som altid 
spreder hygge i familien.

PAW PATROL
Hvalpene Chase, 
Marshall, Skye, Rubble, 
Rocky og Zuma er altid 
klar til at rykke ud, når 
faren truer i det ellers ret 
fredelige Adventure Bay. 
I nabobyen Adventure 
City har de imidlertid 
valgt en ny borgmester, 
og). Den selvoptagne 
Humdinger er altid 
optaget af at se godt i 
borgernes øjne, så han eksperimenterer med alt fra 
spektakulært (og farligt) fyrværkeri til en vejrrobot, 
der skal sikre evige solskinsdage i Adventure City. 

DET SIDSTE BREV FRA DIN 
ELSKER

På den franske riviera møder vi hustruen til en 
rig og magtfuld mand, der trodser sin trygge, 
luksuriøse tilværelse og indleder en affære med 
en udenrigskorrespondent – men det husker hun 
ikke efter en tragisk ulykke. I nutidens London 
genopdager en skarp journalist den passionerede 
historie gennem en række kærlighedsbreve, som 
udenrigskorrespondenten skrev til sin elskerinde. 

ANDRE RIEU TOGETHER AGAIN   

The King of the Waltz har håndplukket nogle af 
de mest populære musikstykker, operaarier og 
dansenumre fra sine internationale shows gennem 
årene – også med mange optrædener, der aldrig før 
har været vist på et lærred.
André har samlet en udsøgt gruppe af musikere 
og solister fra hele verden i et spektakulært, 
internationalt show, der vil få dig til at le, synge og 
danse.
Oplev sprudlende, musikalske indslag fra shows i São 
Paulo, Mainau, Bucharest, Mexico City, Amsterdam, 
Melbourne og Istanbul.
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FLUMMERNE - dansk tale
14 - 15/8: kl. 15.10 Alle

 
AINBO – AMAZONAS VOGTER  
– dansk tale
14 - 15/8: kl. 13.00 7 år

PAGTEN med danske undertekster
12 – 18/8: kl. 17.00 + 19.30
19 – 20/8: kl. 17.00
21 – 22/8: kl. 16.00 + 19.00
23 – 25/8: kl. 17.00  7 år

 
Danmarkspremiere:
DET SIDSTE BREV FRA DIN ELSKER
12 – 18/8: kl. 20.00 Alle

Danmarkspremiere:
SUPERNOVA
12 – 18/8: kl. 17.40 7 år

 
TERNET NINJA 2
Forpremiere:
14 – 15/8: kl. 14.00
Danmarkspremiere:
19 – 20/8: kl. 17.45 + 19.50 + 20.40
21 – 22/8: kl. 11.45 + 14.45 + 17.45 + 
20.40
23 – 25/8: kl. 17.45 + 20.40  11 år

Forpremiere:
PAW PATROL- med dansk tale
21 – 22/8: kl. 12.20

 
Programmet for 26 – 31/8 kan ses på www.
kulturhusetkastrupbio.dk fra slutningen af uge 
33, men vi ved allerede nu at du kan glæde 
dig til bl.a. 28 – 29/8 om eftermiddagen, 
hvor vi viser André Rieu’s: Together Again 
Danmarkspremiere på RESPECT og PAW 
PATROL  26/8, og selvfølgelig mere TERNET 
NINJA 2! 

Forsalget til André Rieu starter 12/8 kl. 12.00 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE

FORPREMIERE
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KonkurrenceKonkurrence

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Nu nærmer tiden sig, hvor det ser ud til. at vi kommer i 
gang med vore filmforevisninger.

Hvis vi må komme i biografen i.flg.
restriktionerne, har vi forsalg af 
medlemskort torsdag 23. september 
kl.10.00 i foyen i biografen. Husk de 
gamle medlemskort. 

Første filmdag bliver mandag 27. september, 
hvor vi åbner kl. 09.30 og filmen starter kl. 10.30.

Angående priser m.m. Se næste nr. af Tårnby Bladet.

Hilsen

Hele holdet omkring Lisbeth Klubben. 

Europa kan også lide den 
ukulige anti-helt Buster Ore-
gon Mortensen

- Det er en stor glæde, at re-
sten af Europa tager så godt 
imod vores film. Vi er stolte 
og lykkelige over den aner-
kendelse, den får, fortæller 
Hans Ungfelt fra Crone Ung-
felt Film Aps. om filmatiserin-
gen af Bjarne Reuters legen-
dariske og udødelige historie 
om Buster Oregon Mortensen, 
der har fået nyt liv i form af en 
spillefilm om vores ukuelige 
anti-helt Buster.

Buster Oregon Mortensen 
er en 11-årig dreng, der er 
fuld af kærlighed til livet og 
sine omgivelser. En ukuelig 
optimist der nok ved, at livet 
kan være hårdt, men blandt 
andet ved hjælp af trylleri og 
kærlighed går det nok!

Han hjælper sin haltende 
lillesøster, sin far og sin mor, 
og ikke mindst sin gamle ven 
Hr. Larsen, der også er en ’ma-
giens mester’. 

Det har de to til fælles! 

Buster går i en helt normal 
folkeskole, hvor han ved en-

hver given 
lejlighed underholder den ret 
ligeglade klasse med trylle-
shows. 

I denne sommerferie får 
han chancen for at vise hele 
byen, hvad han kan på by-
ens talentshow. Men Buster 
har mange jern i ilden, han 
er blevet forelsket i Joanna, 
hans bedste ven Hr. Larsens 
tilstand forværres og hans fa-
milie har også brug for ham. 
Og igen er det troen, håbet 
og kærligheden, der sejrer. 
Sådan er det nemlig i Buster 
Oregon Mortensens Verden.

Sådan vinder du

Tårnby Bladet og Crone Ung-
felt Film sætter to x to billet-
ter på højkant.

For at vinde skal du svare 
på, hvilket landområde Ore-
gon er.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emne-

feltet skriver du ’Oregon’ og 
i mailen skal vi have svaret. 
Kun mail, som er kodet som 
angivet, kommer i betragt-
ning.

Da filmen har gået et stykke 
tid og billetterne kun kan ind-
løses til denne film, skal du 
handle hurtigt.

Vi skal have svaret senest 
torsdag 19. august klokken 
12, hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort 
eller uden på kuverter på 

adressen Tårnby Bladet, Eng-
landsvej 290, 2770 Kastrup 
eller lagt direkte ned i vores 
postkasse.

Hvis du vinder, bliver du 
kontaktet og du skal selv 
hente billetterne på Tårnby 
Bladets redaktion på Eng-
landsvej.  Billetterne kan ikke 
ombyttes eller erstattes.

tsp
Buster blev anmeldt i Tårnby 
Bladet  juli 2021 side 45. 
Du finder omtalen på www.
taarnbybladet.dk

Konkurrence om bio-billetter 
til Buster Oregon

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

Buster, Manfred Weber Cortzen og 
søsteren Ingeborg, Kerstin Jannerup 
Gjersing, ser på stjernerne, mens de 
deler deres drømme.

Vore anmelder 
skrev om Buster ...
... blandt andet, at flmen run-
der alle de klassiske problem-
stillinger, som Buster gen-
nemlevede i den gamle film, 
men på en relaterbar måde, 
da dens nyfortolkning passer 
perfekt ind i en 11-årigs ver-
den i nutidens Danmark. Det 
er en fantastisk nyfortolk-
ning, der bringer filmen ind i 
det 21. århundrede. 

Buster og søsteren Inge-
borg spiller fremragende 
og deres performance brin-
ger virkelig søskendeparret 
til live og får publikum til 
at heppe på dem i godt og 

ondt, mens deres karakterer 
udvikler sig igennem filmen. 
De har en dybde, jeg ikke 
fornemmede i den oprinde-
lige film og den udvikling, de 
har igennem denne film, gør, 
at filmen er så meget mere 
tilfredsstillende for mig end 
den fra 1984. 

Filmen har helt klart delt 
vandene, men jeg anbefaler 
varmt filmen til folk i alle 
aldre, både til dem, der har 
set den gamle og måske vil 
se den for nostalgiens skyld, 
men også til dem, der ser den 
for første gang. 

Kan varmt anbefales som 
familiefilm. 
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

De lokale nærbetjente vil 
de kommende uger have et 
øget fokus på løse hunde, 
når de patruljerer omkring 
Amager Strandpark  
Det er ikke tilladt at gå tur 
med sin hund uden, den er i 
snor i området, men desværre 
er det ikke alle borgere og 
besøgende, som kender reg-
lerne. 

- Vi har fået flere henven-
delser fra borgere, hvis børn 
bliver mødt af løsgående 
hunde, som de bliver bange 
for, også selvom hundene 
måske blot er legesyge og 
nysgerrige, fortæller Din Be-
tjent ved Amager Strandpark, 
Simon Mørck. 

Derfor har Københavns 
kommune opsat skilte ved 
indfaldsveje og –stier, og 
nærbetjente har fokus på at 
oplyse om reglerne gennem 
dialog og med foldere (se 
vedhæftede), som de deler 
ud på deres gående patruljer 
i området. 

 - Vi oplever desværre, at 
nogle borgere ikke har deres 
hunde i snor i strandparken, 
og derfor vil vi gerne gøre op-
mærksom på reglerne i områ-
det. Vores udgangspunkt vil 
være dialog, men vi har også 
mulighed for at give bøder, 

hvis vores vejledning ikke bli-
ver fulgt, siger Simon Mørck. 

 Det kan faktisk koste en 
bøde på 1.000 kroner, hvis 
man ikke følger reglerne. 

 Københavns Politi har ind-
delt politikredsen i en række 
mindre områder, og i hvert 
område er der mindst en lokal 
betjent tilknyttet. Vedkom-
mende er Din Betjent i områ-

det og har særlig kendskab til 
lokale forhold og samarbej-
der tæt med lokale aktører 
om trygheden i området. 

Du kan ringe direkte til Din 
Betjent – find nummeret her 
www.dinbetjent.dk.

Hunde skal (næsten) altid i snor

Ved Amager Strandpark er 
der flere fritløbsområder.

Malerier og keramisk kunst 
fra to kunstnere udstilles på 
havnegalleriet

To gamle Amagerdrenge med 
baggrund i håndværksfagene 
maler og elektriker er i deres 
livs efterår sprunget ud som 
kunstnere. 

De to, Johnny Svendsen og 
Stig Løvenkrands, har mødt 
hinanden ved en tilfældighed 
gennem en donation til ud-
stillingsstedet ’Ved Diget 26’ 
i Kastrup, der udstiller lokal-
historiske emner fra Tårnby / 
Kastrup. 

Mødet har skabt et nyt ven-
skab og et samarbejde mel-
lem de to kunstnere.

Begge kunstnere vil være 
til stede i galleriet; de fortæl-
ler gerne om deres kunst og 
kunst-tricks.

Johnny Svendsen har male-

riet som sin store interesse og 
maler som oftest figurativt. 
Det gør han så fantastisk, at 
det næsten ligner et fotografi. 

Han har øvet sig i mange 
år ved se på kendte kunstne-
res værker som udfordring 
og læring for udvikling af sin 
egen stil.  Dette års udstilling 
omfatter flere værker fra lo-
kaliteter som Christianshavn, 
Nyhavn og Dragørs gamle 
bydele samt portrætter og 
nogle replikationsmotiver af 
eksempelvis Fischer, Ham-
mershøi, Ancher, Krøyer, m.fl. 

Stig Løvenkrands deltager 
med keramiske skulpturer. 
Hans arbejder samt ideer i 
stentøjsler er oftest kommet 
fra en pludselig indskydelse 
eller en oplevelse. 

Skulpturerne spænder vidt 
og der er næsten altid en kant 
eller en historie bag skulptu-

ren, der bliver formet, forglø-
det, glaseret og siden brændt 
enten konventionelt eller i 
raku-teknik. Det hænder også, 
at de keramiske værker bliver 
kombineret med andre mate-
rialer, blandt andet træ, sten 
mv.

Begge kunstnere har sik-
kert gang i et værk, imens 
de udstiller. De kan ikke lade 
være og de vil være glade for 
besøg og dialog.

INFO:
Udstilling på Havnegalleriet 
i Dragør fra 10. til 15. 
september alle dage kl. 11-
19.

Svendsen og Løvenkrands udstiller i Dragør Tårnby får Dannebrog i byrådssalen - 
fanen indvies efter sommerferien 

DF-forslag vedtaget: 
Tårnby får Dannebrog i 
byrådssalen

Et stort flertal bakkede op 
om Dansk Folkepartis for-
slag om en Dannebrogs-
fane i Tårnby Kommunes 
byrådssal. 

- De andre partier kunne 
godt se, at det ikke er nu, 
man siger nej til et forslag 
om Dannebrog, konstaterer 
Paw Karslund muntert. 

- Det er svært at sige nej 
til Dannebrog i disse EM-
tider, mener han.

- Der flages med Dan-
nebrog over alt i Danmark 
i disse dage på grund af 
landsholdets EM-præstatio-
ner, og nu er der også udsigt 
til, at byrådssalen i Tårnby 
Kommune på Amager bliver 
klædt i rødt og hvidt. 

Både Socialdemokratiet, 
Venstre, Konservative, SF 
og en løsgænger stemte ja, 
da  forslaget blev behandlet 
i sidste uge. Kun Enheds-
listen og Radikale Venstre 
var imod. Som Paw Karslund 
konstaterer, var det svært 
for de andre partier at sige 
nej til DFs forslag i disse 
dage.

- EM-feberen ruller og der 
er ikke så lang tid til kom-

munalvalget, så jeg tror, de 
andre partier godt kunne se, 
at det ikke er nu, man siger 
nej til sådan et forslag. 

- Desuden har borgme-
steren selv fået en flagstang 
i sin have, så jeg har drillet 
ham lidt med, at så kan han 
da ikke sige nej til Danne-
brog i byrådssalen, fortæller 
Paw Karslund, der er 2. vice-
borgmester i Tårnby.

Forstår ikke ‘fobi’ mod det 
danske

Der var dog to partier, der 
stemte nej, hvilket Paw 
Karslund har svært ved at 
forstå.

- Enhedslisten og de radi-
kale argumenterede med, at 
’verden er større end Dan-
mark’ osv. Jeg synes, det er 
utroligt, at man kan have 
sådan en fobi overfor det 
danske, siger Paw Karslund.

Tårnby Kommune tager 
nu kontakt til Danmarks-
samfundet med henblik på 
at få en fane med Danne-
brog. Paw Karslund regner 
med, at den nye fane kan 
indvies i august eller sep-
tember.

bbark

De står der endnu, træerne 
med striktøj på udfor 3Fs 
domicil på Saltværksvej.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •  
• Varmepumper • 

Schæferhundeklubbens hundeskole åbner 
for nyindskrivning af ’elever’ til efterårs-
sæsonen 

 
Alle typer familiehunde kan være med, og det 
er en fest at se små og store slide i det sam-
men med deres ejere på Schæferhundeklub-
bens træningshold.

Coronaen lagde desværre meget af træ-
ningen ned – til gengæld anskaffede folk sig 
hunde i stor stil! Og dé trænger til en kærlig 
hånd, mange af dem, mener Henning Visholm, 
formand i Schæferhundeklubben Kreds 2. 

Som altid tilbyder Schæferhundeklubben 

en række forskellige muligheder, så der er no-
get for alle fra nybegyndere til ambitiøse po-
kaljægere:

Agility, hvalpetræning, spor, lydighed på for-
skellige niveauer, familiehunde osv. Også hold 
kun for schæferhunde.

Nu kører samtlige hold for fuld kraft.

Nyt klubhus og baner

Samtidig har klubben fået rigtig gang i sit su-
perflotte nye klubhus og sine meget velholdte 
baner på Selinevej. 

Alt er nymalet og nytrimmet. Trænger man 
til at vende hundens præstationer med de an-
dre hundeejere efter træningen, er klubhuset 
en fed oase at slå sig ned i med en kop kaffe, 
en pandekage eller en sodavand.

Agility-banen er et hit blandt alle hundejerne. 
Foto: Thorsten Schacht.

Hundeskolerne begynder også nu

INFO:
Ring til Schæferhundeklubben Kreds 2’s 
formand, Henning Visholm på  5128 9632. 
Tilmelding: Lørdag 14. august mellem  
kl. 10 og 12, Selinevej 2.
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