
TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETFEBRUAR 2021
FEBRUAR 2021

NR. 2 FEBRUAR 2021  •  29. ÅRGANG  •    WWW.TAARNBYBLADET.DK

TÅRNBY BLADET  •  www.facebook.com/taarnbybladet.dk

©
 M

ic
h

a
el

 S
ø

re
n

se
n

, A
m

a
g

er
 F

o
to

kl
u

b

Et pensioneret lærerpar fra 
Tårnby har startet et projekt 
i Kilifi, Kenya, som skal øge 
de unges muligheder i sam-
fundet

Af Viktoria Olesen. 
Privat foto

Helge og Birgitte Pommer 
Dybdahl besøgte Kilifi i Ken-
ya første gang i 2004. De har 

siden skabt gode relationer 
til de lokale og har startet 
ulandsforeningen eKids-Kilifi. 

De har oprettet en skole for 
dem, som ikke har haft råd til 
eller mulighed for at tage en 
uddannelse.

På skolen kan man tage kur-
ser i blandt andet IT og mad-
lavning. 

Formålet med skolen er at 
få de unge mennesker i job, så 

de kan fremme rettigheder og 
lige muligheder både for dem 
selv og for andre. 

Helge og Birgitte ønsker, 
at de unge får ‘en stemme’ i 
lokalsamfundet og at de kan 
indgå i det lokale demokrati. 

Læs mere på side 40 og 41

Et projekt som skal give unge mulighed for jobs 

God vind
Der har ikke manglet vind 
til den barske fritidsfor-
nøjelse kitesurfing i La-
gunen i Amager Strand-
park.

Dette foto lå længe til 
at blive månedens foto 
fra fotograferne i Ama-
ger Fotoklub, se side 12, 
men de kvindelige med-
arbejdere på redaktionen 
måtte bøje sig for den ud-
slagsgivende stemme fra 
redaktøren.

Men det er værd at 
tænke på, at mens mange 
putter sig i dynefrakken, 
er der personer i blandt 
os, som udnytter de kolde 
østenvinde (se røgfanen 
fra Amager bakke) til 
leg og luftakrobatik og 
til underholdning for de 
vandrende i de to strand-
parker.

Mens forenings- og kultur-
livet stort set ligger i dvale, 
kan et par klubber se lysere 
på fremtiden

Af Terkel Spangsbo

Efter svømmehallen på Vesta-
mager er flyttet fra at være 
et luftkastel en tiårstid til at 
opstå i virkeligheden, er pla-
ner om en petanquehal og 
en ishal til kunstskøjtning og 
ishockey kommet på dagsor-
denen.

Der er i 2021 afsat to mil-
lioner på den kommunale 
investeringsoversigt til op-
førelse af ny petanquehal på 
Vestamager Idrætsanlæg og 
Petanqueklubben P96 har 
ud over budgetbeløbet på 
investeringsoversigten selv 
ansøgt fondsmidler og fået 
tildelt 450.000 kroner og bi-
drager derudover selv med 
50.000 kroner.

Petanquehallen opføres 
som en rundbuehal til Pe-
tanque på 689 kvadratmeter 
(cirka fem parcelhuse) samt 
30 udendørsbaner. Der vil i 
hallen være et socialt område 
med 50 siddepladser.

Det er meget tvivlsomt, om 
projektøkonomien kan bære 
to toiletter. Der vil som mini-

mum blive forberedt to toilet-
ter i handicapmål med rørfø-
ringer og vand.

Ishallen undersøges

Det går lidt langsommere med 
at realitetsbehandle opførel-
sen af en ishal til erstatning 
for den eksisterende på Røl-
likevej, som oprindelig var en 
udendørs kunstfrossen bane, 
som fik en af de berømte bal-
lonhaller som overdækning.

Men der er afsat kommu-
nal økonomi til undersøgelse 
af et konkret areal på Gam-
mel Kirkevej. Et uafklaret 
spørgsmål er dog, om klub-
berne, Tårnby Skøjteklub og 
ishockeyklubben Ama’r Jets, 
der skal fylde hallen (sammen 
med mere offentlig adgang) 
kan få ønsket om to separate 
baner opfyldt.

To adskilte baner vil mere 
end fordoble anvendelses-
mulighederne og åbne for, at 
klubberne kan træne samtidig 
med, at der bliver fornuftige 
og gennemskuelige åbnings-
tider for offentligheden.

Uanset en eller to baner vil 
der være store driftsbespa-
relser i vente med moderne 
isolering og udstyr.

Lys i corona mørket
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Betalelige studieboliger i København

Foto: Vandkunsten 
Til studiestart sommeren 2021 kan knap 100 studerende 
flytte ind i en ny studieboligby på Amager Fælledvej 52 ved 
Københavns Universitets Søndre Campus. Studiebyen opfø-
res i flytbare, genanvendelige moduler.

Der er i samarbejdet mellem Freja og CPH Village lagt vægt 
på, at boligerne skal være betalelige for unge på SU. Måned-
lig husleje for en bolig vil være på godt 4400 kr., hvilket er 
ca. 20% under den gennemsnitlige pris for en studiebolig i 
København.

Hjælp dine ældre med at blive vaccineret.
Vi skal alle hjælpes ad med at blive vaccineret mod COVID-19. 
Ældre Sagen i Tårnby opfordrer pårørende, frivillige og andre, 
der kommer hos ældre, til at hjælpe til med at booke tid til 
vaccination. Den er gratis og frivillig.

Plejehjemsbeboerne har fået deres første stik. Nu er turen 
i vaccineprogrammet kommet til gruppen af ældre over 65 år, 
der får både personlig og praktisk hjemmehjælp.

Book vaccination via NemId, og hvis man ikke har NemId, så 
ring til regionen:

• Region Hovedstaden: Tlf. 3066 8937, alle dage inkl. week-
ender kl. 8-18

Flere oplysninger: Ældre Sagen Presse: 7020 3031.

Rettelse
Tårnby Bladet har ved en fejl citeret forkert i artiklen om fart-
kontrollerne på forsiden af januar-udgaven 2021. Citaterne i 
forside-artikel er fra Københavns Politi - ikke  Christian Ber-
thelsen. Vi beklager misforståelsen.

Redaktionen

Testcentret på Gl. Kirkevej
Testcentret mellem brandstationen og Sundhedscentret vil 
også tilbyde PCR-tests i uge 4 og i uge 5 både onsdag, torsdag 
og fredag. Åbningstiderne er blevet udvidet, så endnu flere 
har mulighed for at benytte sig af test-muligheden. Det bety-
der, at testcentret holder åbent onsdag til fredag fra kl. 9.30-
17 i uge 4 og 5.
Se i øvrigt mere om testmuligheder på kommunens hjemme-
side: www.taarnby.dk/corona/test/ 

Fremrykning af betalinger for 32 mio. 
kroner
Økonomiudvalget har besluttet at hjælpe virksomhederne 
med at styrke likviditeten under COVID-19 ved at betalinger 
fremrykkes, så regninger betales hurtigst muligt. Det drejer 
sig om betaling af regninger for 32 mio.

Kilde: Borgmesterens nyhedsbrev, 22.1.2021

– og omvendt

JEG TJEKKER DAGLIGT I MIN AVIS tallene for 
corona-testede og hvilken procent af de te-
stede, som bliver erklæret positive, hvilket 
betyder negativt. Jeg selv er blevet testet fle-
re gange, mest fordi jeg i et par måneder har 
haft både flirt og date med hospitalsvæsenet 
og nu bliver jeg det jævnligt, fordi produktion 
af Tårnby Bladet trods alt medfører en del 
kontakt andre mennesker og fordi min lille 
husstand også er deltids hjemmeskole for et 
kobbel af børnebørn.

JEG ER IKKE PÅ NOGET TIDSPUNKT erklæret 
positiv, men jeg er heller ikke erklæret nega-
tiv i corona-sammenhæng. Derimod har jeg 
fået at vide, ’at covid-19 ikke er påvist’. Er det 
betryggende? En nøjere analyse af min ad-
færd som bilist kunne nok afsløre visse tilfæl-
de, hvor jeg kunne vurderes som positiv i den 
forstand, at kørsel frem for taxagult eller let 
overskridelse af både anbefalet og lovpligtig 
hastighed, ville slå ud på taxametret med ef-
terfølgende betaling til bødekassen.

MEN DA DET ’IKKE ER BLEVET PÅVIST’, un-
derforstået ikke opdaget af politiet, selvom 
adfærden meget troligt har generet medtra-
fikanter på kørebaner, cykelstier og fortov, er 
vurderingen negativ – og det er jo positivt 
for min økonomi og stolthed og negativt for 
trafiksikkerheden. Tanken om at høre en kø-
reprøvesagkyndigs vurdering af min aktuelle 
hverdagsadfærd trafikalt har strejfet mig, når 
jeg i trafikal godhed har holdt tilbage for en 
anden bilist, der ventede på en sidevej på at 
komme ind i bilkøen ved Vandtårnet på Tårn-
byvej. Ville jeg få en stjerne på mit kørekort, 
så jeg havde en ekstrachance, hvis jeg skulle 
blive opdaget i en af ovennævnte hændelser. 
Nej, det ville jeg ikke og nej til, at jeg vil lukke 
en såkaldt køreprøvesagkyndig ind i Kia’en, 
dertil har jeg for mange negative oplevelser 
(som vel var positive set fra kommende med-
trafikanters synspunkt) med sagkyndige, som 
fik orgasme af at dumpe en håbefuld elev.

TILBAGE TIL DEN DAGLIGE OPGØRELSE i 
avisen, som også rummer et farvelagt dan-
markskort, der udpeger corona-tætheden på 
kommune-niveau og en procentopgørelse på 
antallet af positive i forhold til antal testede. 
Her har hele hovedstadsregionen været kul-
sort, men ny lysner det for Tårnby, som er 
gået til dyb bordeauxrød, hvilket heller ikke 
er noget at prale af, men vi lokale hvisker til 
hinanden, at det nok er de der plejehjem, som 
trækker op i statistikken – og så tager vi ud 
for at lade os teste i et center i Lufthavnen, 
hvor ventetid er ikke eksisterende. Vi håber 
naturligvis, at vores bidrag til statistikken er, 
at flere af de testede vurderes ’ikke påviste’.

ALLEREDE I MIN TID I SØVÆRNET hyggede vi 
os med negativ/positiv. Var der noget, vi blev 
undervist i, var det kønssygdomme. Da mange 
af mine medindkaldte konstabelelever var 
mellem 16 og 18 år, kunne man (dengang) 
drømme om at komme i risikogruppen, men 
det er en anden sag. Vi lærte og brugte ud-
trykket ’Den er god nok, den er dårlig’ og så 
grinede vi på samme måde som efter udtryk-
ket ’Det sagde hun også i går’ – også selvom 
hun aldrig gjorde det.

I SKOLETIDEN BLEV VI OGSÅ TESTEDE nede 
hos sundhedsplejersken, som en gang om året 
have ekspert-assistance af en læge og syge-
plejerske. Vi blev udelukkende i underbukser, 
stillet op i en lang række med siden til væg-
gen og på afstand hviskede sygeplejersken et 
tal, som vi skulle gengive. Det var høreprøven. 
Efterfulgt af en syns-, vægt- og platfodsprøve 
samt det mest mærkelige optælling af testik-
ler (kun drengene – jeg har ingen anelse om, 
hvordan pigerne blev undersøgt), som vi selv 
kaldte klunker, når voksne var i nærheden, og 
ellers i daglig tale på gaden nosser.

THAT WAS IT! Noget lignede gentog sig på 
session, hvor graden af påklædning var yder-
lige minimeret. Du skulle også have en god-
kendt lægeerklæring hos egen læge, hvis du 
ville søge om førerbevis (som vi nu kaldte 
kørekort, som så kort tid efter besættelsen 
og al det rod lød bedre). Det kostede, men en 
’egen læge’ på Vesterbro gjorde det billigere, 
så kammeraterne fra Søværnet gik ind til ham. 
Hans synsprøve bestod i, at han spøgte med 
patienten/kunden, om de kunne se tavlen på 
væggen med bogstaver i forskellige størrel-
ser. Var svaret bekræftende, var lægeerklæ-
ringen i hus.

LAD MIG SLUTTE MED EN ANBEFALING til 
tårnby-borgere om at benytte testcentret i 
lufthavnen. Du kan bestille tid med en times 
varsel, ingen kø, hurtig betjening og det på 
trods af, at jeg synes, de prøvesagkyndige er 
begyndt at lade deres testpind tage en om-
gang mere rundt om drøblen end de gjorde, 
da jeg var til den første test i oktober. For at 
lette din adgang til centret, hvis du er bilist og 
hvem er ikke det, vil jeg anbefale, at du kører 
til enden af Kastruplundgade; her er to-timers 
fri parkering. Så er det bare lige hen over fod-
gænger/cyklistbroen og ned til venstre. 24 
timer senere får du så (forhåbentlig) den po-

sitive besked, at der er ikke påvist 
Covid-19. Tillykke med det.

Og lad os så håbe, at vi snart får 
en fremtid med mindre corona 

 Terkel Spangsbo, redaktør

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Eng-
landsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL, WEB OG FACEBOOK:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk  
www.facebook.com/taarnbybladet.dk

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

REDAKTION: Tårnby Bladet skrives, re-
digeres og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.

Redaktionssekretær Birgitte Barkholt, Mia 
Engstrøm, Mona Gjedved, Ole Gjedved, 
Ninna Feldvoss, Anne Palm Henriksen, 
redaktionsmedarbejder, Viktoria Olesen, 
praktikant, Pernille Barth Petersen, prak-
tikant.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00, ton@hel-
lerupgrafisk.dk.

OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomde-
les, resten distribueres via butikscentre, 
biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter 
Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste 
onsdag hver måned af FK Distribution. 
Omedelingen skal være afsluttet senest 
efterfølgende torsdag kl. 21.

Udebliver Tårnby Bladet kontakt venligst 
FK Distribution dette link 
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... som du finder på forsiden af Tårnby 
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tig adresse.

DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag 27./28. januar. ** 

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
er 03 marts. Onsdag 24. februar. Deadline  
torsdag 18. februar. kl. 12.

DEREFTER: 04 april.  ** Tirsdag 30. marts. 
Deadline  **  Onsdag 17. marts. kl. 12 ** 
05 maj. Onsdag 28. april. Deadline tors-
dag 22. april. kl. 12

06 juni. Onsdag 26. maj. Deadline torsdag 
20. maj. kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 30. juni. Deadline 
torsdag 24. juni. kl. 12

08 aug. Onsdag 11. aug. *  *  Deadline tors-
dag 5. aug. kl. 12 **
09 sept. Onsdag 1. sept. * * Deadline tors-
dag 26. aug. **
10 Okt. Onsdag 29. sept. Deadline tors-
dag 23. sept. 
11 Nov. Onsdag 27. okt. Deadline torsdag 
21. okt.
12 Dec. Onsdag 24. nov. Deadline torsdag 
18. nov.

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

Når det positive er negativt 
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Jobcenteret lukker og slukker på 
Plyssen på Amager Strandvej

Langsomt tømmes den gamle indu-
stribygning på hjørnet af Saltværksvej 
og Amager Strandvej.

Tårnby Jobcenters virksomheds-
service flytter midlertidigt ind i det 
nuværende kursuscenter (KUC’s tid-
ligere PUC og endnu tidligere kendt 
som AV-centralen) ved siden af Tårnby 
Brandstation.

Jobcentret er i gang med at se på 
hvilken teams, der imødekommer en 
udnyttelse af KUC’s lokaliteter bedst 
muligt. Det har således også været 
på tale, at det er sygedagpenge- og 
jobafklaringsforløbsteamet, som skal 
flytte ud. 

Der vil ikke være tale om publi-
kumshenvendelser, idet personlige 
borgermøder fortsat vil foregå på 
Rådhuset, bygning C i de nuværende 
mødelokaler. 

Medarbejderne stiller sig overord-
net positivt overfor flytningen, da 
KUC ligger forholdsvis tæt på Jobcen-
tret på Rådhuset, hvilket sikrer interne 
samarbejdssnitflader, mødeafholdel-
se med mere. 

Virksomhedsservice er et ud af fire 
team i Jobcenteret. Jobcenteret er et 
center i Arbejdsmarked- og Sundheds-
forvaltningen; derudover er der Sund-

hedscenteret, Handicap- og psykiatri-
center, Ældrecenter og Socialcenter.

- Ved denne løsning opnås der 
fuldt udbytte af KUC’s lokalekapaci-
tet (stueetagen), mindst indgribende 
overfor drift og produktion, da hele 
teamet inklusiv faglig koordinator og 
teamleder kan flyttes til lokalerne og 
ved udflytning af sygedagpenge- og 
jobafklaringsteamet vil dette frigøre 
kontorpladser i Jobcenteret, Byg-
ning C, som vil kunne frigøre plads 
til Virksomhedsservice, oplyser Kim 
Askelund Madsen, forvaltningschef, 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvalt-
ningen.

Der bliver således som udgangs-
punkt ikke nogen kommunale medar-
bejdere tilbage i lokalerne på Plyssen, 
når flytningen er på plads.

Økonomiudvalget har bevilget 
350.000 kroner til indretningen. 

Det er meningen, at Plyssen på 
sigt skal indgå i en helhedsløsning i 
området omkring Saltværksvej/Ama-
ger Strandvej med boliger i syv nye 
punkthuse på fire etager og en daglig-
varebutik. Dele af de gamle bygninger 
bibeholdes og indgår i visse tilfælde i 
nybyggeri. Det bliver boligforeningen 
Tårnbyhuse, som skal stå for planar-
bejdet og det forventes, at arbejdet 
kan sættes i gang 1. januar 2023.

Endnu en rømning  
fra Plyssen

Udbygning af motorvejen
En forundersøgelse skal se på en 
udbygning af Amagermotorvejen 
og forbedre frakørslen til Avedøre 
Holme
Amagermotorvejen mellem motor-
vejskryds Avedøre og udfletningen 
mellem Øresundsmotorvejen og Cen-
trumforbindelsen på Amager er en 
cirka ni kilometer lang 6-sporet mo-
torvej. Det er en af Danmarks mest 
belastede motorvejsstrækninger med 
en hverdagsdøgntrafik i 2018 på 
120.000-130.000 biler per døgn. 

Den omfattende trafik begrænser 
fremkommeligheden og medfører, at 
motorvejen er meget følsom over for 
uheld og andre trafikale hændelser.

Tilsvarende oplever trafikanterne 
fra Amagermotorvejen mod Avedøre 
Holme-området betydelige kapaci-
tetsproblemer i tilslutningsanlægge-
ne og på det tilstødende vejnet, her-
under Avedøre Havnevej og Gl. Køge 
Landevej.

Der tages hensyn 

I de trafikale analyser og udformnin-
gen af udbygningsløsningerne har der 

været fokus på Amagermotorvejens 
samspil med det omkringliggende 
vejnet, herunder Motorring 3, Køge 
Bugt Motorvejen og Øresundsmotor-
vejen, og på opgradering af motorve-
jens tilslutningsanlæg.

I forundersøgelsen udarbejdes en 
række konkrete udbygningsløsninger 
for Amagermotorvejen inklusive om-
bygning af motorvejens eksisterende 
tilslutningsanlæg eller nye tilslut-
ningsanlæg som supplement til eller 
erstatning for de to eksisterende an-
læg ved Avedøre Holme. 

For hver udbygningsløsning gives 
et overordnet overblik over de trafi-
kale, sikkerhedsmæssige, natur- og 
miljømæssige, by- og erhvervsmæs-
sige, samt anlægs- og samfundsøko-
nomiske effekter. 

Det er tanken, at resultatet af forun-
dersøgelsen skal danne grundlag for 
en politisk drøftelse i Folketinget om 
projektet, herunder om der skal igang-
sættes en VVM-undersøgelse.

Kilde: Vejdirektoratet 
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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.

En ny og forenklet hjemmeside skal 
gøre det nemmere for borgere og 
erhvervsdrivende at finde klar og 
let tilgængelig information fra kom-
munen

Tårnby Kommunes hjemmeside har 
fået et helt nyt design. Designet er 
enkelt, standardiseret og genkende-
ligt. Samtidig er teksterne korte, klare 
og klikbare og sproget er aktivt og til-
gængeligt.

- Det er med stor glæde, at vi præ-
senterer en ny udgave af vores hjem-
meside taarnby.dk, hvor designet, 
strukturen og indholdet er forbedret, 

så vores borgere og virksomheder let-
tere kan finde relevant information, 
siger borgmester Allan S. Andersen.

- I arbejdet med den ny hjemmeside 
har vi fået feedback fra borgere i kom-
munen, så både svagtseende og dem 
der mest bruger mobiltelefonen kan 
finde rundt.

Hvad er nyt?

Hjemmesiden vil være kommunens 
primære kilde til information til bor-
gerne som her har mulighed for selv 
at finde den information, man søger. 
Det kan være alt, lige fra hvordan du 
søger forskellige former for støtte til 

referater fra de politiske udvalg.

Som noget helt nyt kan borgeren…

- sammensætte sit eget nyhedsbrev, 
så man får præcis de nyheder, man 
finder interessante

- give feedback på sider, hvis man 
mangler information eller oplever 
tekniske problemer

- dele en god idé og bidrage med 
gode idéer til udviklingen af Tårnby.

- Den nye hjemmeside spiller en 
stor rolle i borgernes muligheder for 
indflydelse. Vi har oprettet en idé-
boks, hvor alle kan indsende idéer og 
forslag til forbedringer i kommunen 

siger Allan S. Andersen om idéboksen. 
- Det er blot et af de tiltag, vi har 

stablet på benene efter mange gode 
input fra vores møder om åbenhed og 
borgerinddragelse i § 17, stk. 4 udval-
get.

- I takt med at flere og flere bruger 
mobil, når de besøger taarnby.dk, har 
vi designet vores nye hjemmeside 
med fokus på mobilen. Det skal være 
nemt at finde rundt og læse indhold - 
også på en mindre skærm. 

- Derfor har vi også arbejdet med at 
optimere struktur og indhold til mobi-
len.

Forsiden af tårnby Kommunes nye 
hjemmeside, taarnby.dk, som også er 
tilpasset til mobiltelefon. 5 ud af 10 
besøger taarnby.dk fra mobilen.

Kommunens nye hjemmeside

Under en rutinemæssig gennemgang af træværk i 
det gamle lodstårn på Dragør havn, blev der kon-
stateret råd i den bærende del af konstruktionen 

Lodtårnet er opført i 1912 og bliver betragtet som by-
ens vartegn. 

Pengene til renovering er tidligere givet af A.P. Møl-
ler fonden og da kommunen, som ikke selv har mid-
lerne, søgte endnu engang, kom det positive svar, at 
Fonden ville støtte renoveringen med knap en halv 
million.

A.P. Møllers familie har boet i Dragør og har tit be-
søgt byen, derudover har flere skibe i Mærsk-flåden 
været hjemmehørende i Dragør. 

Renovationen kommer til at bestå af en udskiftning 
af det ene ben og en stor del af det vandrette tømmer. 
Til dette skal der bruges både stillads og kran. Derud-
over skal hele konstruktionen males. 

Man regner med, at det bliver lokale tømrere og an-
dre håndværkere, som laver renoveringen.

Sidste gang, tårnet blev repareret, var i 2010, hvor 
der blev udskiftet én sektion i det ene af de fire ben.

-V.O.

Udkigstårnet rådner
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Fortsættes næste spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde 23.2.2021, kl. 18.30 30 i møde-
salen 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 mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 23.3., 27.4., 25.5., 
22.6., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. og 14.12.2021.

Indkaldelse af ansøgninger om: 

TILSKUD TIL FRIVILLIGT  
SOCIALT ARBEJDE 
Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social ser-
vice med frivillige organisationer, foreninger og enkelt personer blandt 
andet ved at yde økonomisk tilskud. 
Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i lokal-
området. 
Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner som har mulig-
hed for at få tilskud, har typisk følgende karakteristika: 
• at der er tale om socialt arbejde 
• at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i de 
konkrete aktiviteter 
• at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby Kommu-
nen eller en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i Kom-
munen eller nærområdet. 
Organisationer, foreninger og enkeltpersoner som typisk ikke kan 
opnå tilskud, har følgende karakteristika: 
• Offentlige institutioner 
• Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv 
• Virksomheden sker uden frivillig indsats 
• Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræsentanter i 
bestyrelsen 
• Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning. 
Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og 
regnskab. 
Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde, er det muligt at få råd og 
vejledning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye 
projekter inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning er 
indledningsvis gratis, men længere rådgivningsforløb kan være hono-
rarbelagt. 
Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde og at der kan 
ydes støtte til udgifter i forbindelse med etableringen eller særlige pro-
jekter og andre nye tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde - un-

der forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller væsentlig lokal tilknytning 
til kommunen. 
Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 1 gang årligt med ansøgnings-
frist 1. april. 
Kommunen behandler ansøgningerne umiddelbart derefter. 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og støt-
teordningen. 
Interesserede ansøgere skal anvende ansøgningsskema, der kan fin-
des på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under punktet 
”Oplev Tårnby” / ”Tilskud og lokaler” / ”Alle tilskud” / ”Tilskud til frivilligt 
socialt arbejde” eller ved henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sund-
hedsforvaltningen, Mariam Aslam, 3247 1802. 
Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden torsdag 1. april 
2021. 

SUNDHEDSCENTER INFORMERER
VENTER I BARN ...
... tilbyder sundhedsplejen i Tårnby Kommune et graviditetsforedrag. 
Graviditetsforedraget mandag 1. februar 2021 aflyst pga. corona situa-
tion.
Næste foredrag er mandag 12. april, 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 finder sted mandag 12. april 2021 fra kl. 15.00 - 16.30 i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4,1.th.  

GRATIS ONLINE RYGESTOP - E-KVIT

App’en E-kvit kan hjælpe dig, som gerne vil stoppe med at ryge eller 
nedtrappe forbrug af nikotinprodukter. App’en kan hentes i App Store el-
ler Google Play. Tilbuddet er gratis.
På e-kvit kan du
• Holde øje med, hvor mange penge du sparer, når du ikke ryger.
• Blive opdateret om, hvad der sker med kroppen i løbet af et rygestop.
• Blogge med andre, som er i gang med et rygestopforløb.
• Blive hjulpet ca. en måned før din stopdato og op til et år efter, at du er 
stoppet.
• Se videoer med andres erfaringer.
• Få tips og hjælp til udfordringer, du kan møde i dit rygestop. 

 

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. 

Fortsat fra forrige spalte
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 Dines Bogø

SOLGÅRDEN ... 
... er et mødested for friske, raske folkepensionister og Deres ægtefælle/
samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarran-
gementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste aktivi-
teter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.  

PILEHAVEN 
Kongelundsvej 298 tlf.: 3252 0972
Obs: Indgang fra Pilegårdsalle
v/ Bodil Zachariassen  
og Anne Christensen ... byder velkom-
men i huset! 

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395

Grundet de forlængede restriktioner 
mht. Covid-19, er Pensionisthuset Bor-
dinghus stadig lukket ned.
Brugere/klubber i huset vil blive kon-
taktet når der åbnes op igen.

For yderligere information se hjemmesiden 
www.taarnby.dk/borger/seniorer/pensionisthuse/pensionisthuset-bordinghus

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

I Tårnby Kommune blev der trods co-
ronakrise stiftet 329 virksomheder 
i 2020

Da landet lukkede fuldstændig ned i 
marts på grund af coronavirus, fryg-
tede mange, hvor hårdt virussen ville 
ramme dansk erhvervsliv. Nu viser nye 
tal fra CVR, som regnskabsprogram-
met Dinero har analyseret, at der blev 
stiftet 329 nye virksomheder i Tårnby 
Kommune i 2020. Året før var antallet 
345.

- Det var svært at drive en virk-
somhed sidste år. Blandt andet fordi 
restriktioner gang på gang satte en 
alvorlig kæp i hjulet og gjorde det 
svært at drive en fornuftig forretning, 
siger Martin Thorborg, adm. direktør i 
Dinero.

- På landsplan steg antallet af ny-
stiftede virksomheder med en halv 
procent. Antallet af enkeltmandsvirk-
somheder steg fra 11. marts til starten 
af december med 7 procent, og det er 
altså en virksomhedsform, som med-
fører, at man hæfter personligt ved 
konkurs. Det tyder på, at iværksæt-
terne stadig har mod på og lyst til at 
starte egen virksomhed. Og det er vir-
kelig vigtigt.

Datagrundlag:

En ny virksomhed dækker i undersø-
gelsen over nyregistrerede enkelt-
mandsvirksomheder, anpartsselska-
ber (ApS), aktieselskaber (A/S), iværk-
sætterselskaber (IVS), interessentska-
ber (I/S) eller personligt ejet mindre 
virksomheder (PMV) i Det Centrale 
Virksomhedsregister (CVR). Det er 
ikke længere muligt at stifte iværk-
sætterselskaber (IVS), men de, der er 

stiftet i 2019, indgår i undersøgelsen.
En registrering i CVR dækker over 

etablering af nye virksomheder, skifte 
i virksomhedsform, omregistreringer, 
genstarter m.v. i eksisterende virk-
somheder. Holdingselskaber indgår 
ikke i undersøgelsen.

Kilde: Det Centrale 
Virksomhedsregister (CVR).

Hvem er de nye?
Glædeligt at iværksætterne stadig 
er i live og ved godt iværksætter-
mod, men hvem er de?
Tårnby Bladet vil gerne give plads til 
et antal portrætter af iværksætterne, 
store og små.

Vil du være med til at fortælle om 
din nye virksomhed, så kontakt os og 
spørg efter redaktør Terkel Spangsbo, 
så finder vi ud af noget. Træffetider 
etc. se kolofonen på side 2 eller find 
os på  www.taarnbybladet.dk

spanger

Nye virksomheder i Tårnby

Den største stigning

Den største stigning i antal nystiftede virksomheder har fundet sted  
i Østjylland. Her var en stigning på 7,7 procent fra 2019 til 2020. 

Kommune: 2019: 2020: Ændring:
København 8910 9217 3.4%
Tårnby  345 329 -4.6%
Dragør  148 127 -14.2%

HELE ANALYSEN KAN LÆSES PÅ:
https://dinero.dk/nyheder/flere-nye-virksomheder-i-2020-end-aaret-foer/

Martin Thorborg, adm. direktør i 
Dinero, der har registreret antallet 
af nyregistrerede virksomheder i 
2020.

I mere end et år har borgere i Tårnby 
Kommune afleveret møbler, køkken-
udstyr og meget andet, der var for 
godt til at smide ud, i særlige Røde 
Kors-containere på deres lokale gen-
brugsplads. 

Det har betydet, at mere end 70 
ton materialer er blevet genbrugt, 
og at Røde Kors har øget deres ind-
tægter til arbejdet for udsatte bor-
gere. 

Hver dag bliver de to store Røde 
Kors-containere på Kirstinehøj Gen-
brugsplads i Tårnby tømt af mænd 
og kvinder i røde jakker. Det er frivil-
lige fra Røde Kors og praktikanter fra 
Tårnby Kommunes jobcenter, som i 
fællesskab sorterer tingene og kø-
rer de ting, der kan sælges, videre 
til Røde Kors’ store butik på Amager-
brogade.

Forsøgsordningen har vist så gode 
resultater, at Teknik- og Miljøudval-
get har vedtaget at gøre samarbej-
det permanent.

Mere genbrug

Ordningen har fungeret i lidt over 
et år, og det var en forsøgsordning 
mellem Tårnby Kommune, Amager 
Ressourcecenter (ARC) og Røde Kors 
Hovedstaden. Formålet har været at 
øge mængden af genbrugte varer på 
genbrugspladsen, støtte Røde Kors’ 
arbejde for udsatte medmennesker 
og skabe relevante praktikmulighe-
der for Tårnby-borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet. 

I de 14 måneder, containerne har 
stået på genbrugspladsen, har Røde 
Kors’ butik på Amager solgt markant 
flere genbrugsvarer.

Genbrugsordning på Kirstinehøj 
bliver permanent 
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1 Tårnby bladet april 2021 udkommer tirsdag 30. marts (omdeling afsluttet onsdag 31. marts kl. 20.00). 
Avisen trykkes natten til torsdag 18. marts. Tjek www.taarnbybladet.dk om der er kommet ekstrasider 
med aktuelle nyheder og information på netudgaven.

GOD PÅSKEGOD PÅSKE
Tårnby Bladet´s omdelere skal have længst mulig påskeferie.  

Derfor ændres fristen for indlevering af artikler, information om arrangementer 
og annoncer til tirsdag 23. marts kl. 12.00. (I stedet for som annonceret torsdag18. marts)

Tårnby Bladet • Englandsvej 290 • 2770 Kastrup • Tlf.: 32 509 290
mail: redaktionen@taarnbybladet.dk • www.taarnbybladet.dk    

www.facebook.com/taarnbybladet.dk

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

Ørestad Gymnasium er et 
såkaldt mediegymnasium, 
der er vant til at tænke in-
novation, medier og digitali-
sering ind i undervisningen. 
Det viser sig at være en 
fordel, når man står overfor 
at holde åbent hus midt i en 
corona-pandemi

Af Trine Hvam Madsen, 
Akademisk medarbejder på 

Ørestad Gymnasium  
Foto: William Tversted 

Rasmussen

På grund af forsamlingsfor-
buddet var det i år udelukket 
at holde et traditionelt åbent 
hus på Ørestad Gymnasium. 
Derfor bliver åbent hus-arran-
gementet i år digitalt og de 
kommende elever kan delta-
ge online hjemme fra sofaen, 
når det passer dem.

- Ideen med at holde åbent 
hus online gav god mening 
for os, fordi det passer ind i de 
unges medievirkelighed. De 
unge er vant til at kunne tilgå 
indhold on demand på Netflix 
og andre streamingtjenester, 
forklarer rektor Mads Skrub-
beltrang.

- I stedet for at skulle trop-
pe op på gymnasiet på et spe-
cifikt tidspunkt, kan de unge 
og deres forældre nu møde 
gymnasiet, når de har tid og 
lyst, siger han.

Seks små film

Ørestad Gymnasium har til 
åbent hus-arrangement pro-
duceret seks små film, der 
fortæller om det særlige ved 
at gå på gymnasiet. Derud-
over har mediefagseleverne 
selv produceret en række 
talkshows, hvor både elever, 
rektor og lærere interviewes 
om skolen. 

Der er også mulighed for at 
få en interaktiv rundvisning 
på skolen og for at booke et 
virtuelt møde med enten en 
studievejleder eller en elev, 
hvis man har tvivlsspørgsmål. 
På den måde kan man som 
kommende elev få et grundigt 
indblik i, hvad gymnasiet har 
at tilbyde.

Sofie Spies, der er tidligere 
elev på gymnasiet, fortæller, 
hvorfor det at have mediefag 
giver god mening i et moder-
ne samfund. 

- Eleverne opøver en kritisk 

sans i forhold til den massive 
mængde af indhold, de møder 
på både de sociale medier og 
i mediebilledet i øvrigt. Der-
udover får eleverne også en 
masse praktisk erfaring, hvis 
de får lyst til at gå medievejen 
eller arbejde med formidling, 
når de senere skal vælge ud-
dannelse.

Ørestads Gymnasiums me-
diefagshold glæder sig til at 
byde velkommen til flere me-
die-glade elever efter som-
merferien. Åbent hus univer-
set kan findes på gymnasiets 
hjemmeside: oerestadgym.
dk/moed-gymnasiet. Arran-
gement kan tilgås allerede nu 
og kører indtil 1. marts. 

En af de elever, man kan møde til det 
virtuelle åbent hus, er William Tversted 
Rasmussen fra 3.g. Muligheden for at ar-
bejde med film og medier på gymnasiet 
var især det, der tiltrak William.

 - Mediefaget på Ørestad Gymnasium 
sætter en utrolig høj standard. Jeg har 
fået et selvtillidsboost af at have medie-
fag, fortæller han. 

William fungerer udover at være me-
diefags-elev også som producerassistent 
på tv-produktionen OEG Live.

OEG Live er gymnasiets morgensam-
ling, der live-streames ud til alle klasser 
en gang om måneden.

 Williams engagement i produktionen 
af morgensamlingen endte med at skaffe 
ham et studiejob som teknisk runner i 
DR.

Jobbet fik han, da en produktionsleder 
en dag stak hovedet ind i gymnasiets re-

digeringsrum og så, hvor professionelt 
William og resten af holdet arbejdede 
med at producere OEG Live. At have me-
diefag på Ørestad Gymnasium har givet 
både en stor faglig viden om film og 

medier samt evnerne til at arbejde med 
tingene i praksis, siger William. 

- Jeg har lært at stole på mine egne 
evner og ved hvad der kan lade sig gøre 
i praksis.

William 
Tversted 

Rasmussen i 
gymnasiets 

redige-
ringsrum. 

Hans 
engage-

ment her 
gav ham 

et job i DR. 
© Peter 

Zeuthen

Gymnasie-elever kan begynde hjemme fra sofaen
 

Et selvtillidsboost
STED: 
På Ørestad Gymnasium går 
til daglig ca. 1200 elever, 
der for manges vedkom-
mende har valgt gymnasiet 
på grund af den unikke me-
dieprofil. Som et af de ene-
ste gymnasier i Danmark 
kan Ørestad Gymnasium til-
byde mediefag på A-niveau. 
I mediefag arbejder elever-
ne med at analysere film, 
TV-serier og andre visuelle 
medier. 

Derudover bruger elever-
ne selv meget tid på at pro-
ducere kampagner, kortfilm 
og animationsfilm i gymna-
siets professionelle medie-
lab med tv-studier, redige-
ringsrum og kameraudstyr.

Sofie Spies, tidligere elev på 
Ørestad Gymnasium

Der er mulighed for at få en interaktiv rundvisning på 
Ørestad Gymnasium... hjemme i sofaen.

Mediefagseleverne har selv produceret en række talkshows, 
hvor både elever, rektor og lærere interviewes om skolen. 
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Den gamle bygning, Allégården, på 
Tårnbyvej har længe stået ubrugt. 
Nu er dens skæbne bestemt

Af Viktoria Olesen

Der har længe været tale om, hvorvidt 
Allégården, som har været brugt som 
selskabslokaler for  beboerne i bolig-
foreningen Allègården, skulle nedri-
ves eller renoveres. 

Bygningen har en smuk facade og 
det har været meget populært blandt 
beboerne i Allegården at leje den til 
fester. 

Men Allégården har fået konstate-
ret fugtskader, som skimmel, råd og 
svamp. 

Derfor stoppede udlejningen af 
Allegården i september 2018. Den 
har siden da stået og pyntet ud mod 
Tårnbyvej, men nu er dens skæbne 
bestemt. 

For eller imod 

Fredag 15. januar 2021 var der af-
stemning blandt beboerne. De skulle 
stemme for eller imod nedrivningen 
af gården.

Resultatet blev følgende: 502 
stemte ja til nedrivning, 111 stemte 
nej og 4 stemmer var ugyldige, fordi 
de var udfyldt forkert. 

- Nedrivningen starter her i februar, 
fortæller Sune Rasmussen, som er Af-
delingsformand i boligselskabet Al-
lègården.

- Vi ved dog ikke endnu, hvad der 
kommer i stedet for. Om det bliver no-
get moderne eller noget, som ligner 
den gamle gård.  

Sune Rasmussen fortæller, at man 
er åben overfor, at flere skal kunne 

leje de fremtidige lokaler. 
- Kastrupvænge og Thyges gård lig-

ger begge tæt på og vi har snakket om, 
at de måske kunne få mulighed for 
at bruge de lokaler, som skal bygges, 
fortæller han. 

- Men det skal der være enigheden 
om, så vi skal stemme om det. 

Sune Rasmussen fortæller, at der er 
en følgegruppe, som arbejder på ideer 
til, hvordan den fremtidige bygning 
skal se ud.

Protester

- Prisen for at leje gården er for lav 
og kommunen mener ikke, at den er 
bevaringsværdig, skriver Lis Schne-
evoight fra bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune til Tårny Bladet.

Hovedbygningen på ejendommen Allegården 
er bygget i 1858 og leverede langt senere 

jord til boligforeningen Allegården.Allégårdens dage er næsten talte 
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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

Færre biler med stadig aktivitet, 
med tyveårsjubilæum, energieffek-
tiv brobelysning og malerarbejde 
på broen

De første ti uger af året var trafikken 
på samme niveau som i 2019. Men så 
ramte coronapandemien, hvilket i høj 
grad påvirkede brotrafikken med et 
fald på omkring 38 procent i trafikken 
sammenlignet med samme periode i 
2019.

Det største fald ses inden for fri-
tids-, bus- og businesstrafikken. Pend-
lingen faldt med 25 procent. Godstra-
fikken fortsatte derimod på næsten 
samme niveau som sidste år.

Uagtet faldet i trafikmængden var 
der opgaver nok for Øresundsbro Kon-
sortiet.

Øresundsforbindelsen 2020

Høj tilgængelighed: Øresundsbro-

en er samfundsvigtig infrastruktur, og 
konsortiet har hele tiden haft fokus på 
at beskytte virksomheden mod pan-

demien, så broen kunne holdes åben 
med et fortsat højt serviceniveau til 
kunderne.

20-årsjubilæum ændrede form fra 
fysiske til virtuelle aktiviteter blandt 
andet ved hjælp af brobyggerportræt-
ter, som Tårnby Bladet har bragt flere 
af, og en livesendt minikoncert med 
Lukas Graham på toppen af broen. 

Ny brobelysning: Broens 20 år gam-

le brobelysning blev udskiftet op til 
jubilæet. Den nye belysning ventes at 
reducere energiforbruget med 80 pro-
cent sammenlignet med den gamle 
brobelysning. 

Grøn elektricitet: Alle tog er nu dre-
vet af grøn elektricitet. CO2-emissio-
nerne fra togdriften på forbindelsen 
forventes at falde med lidt over 70 
procent sammenlignet med det el-

miks, der tidligere har været brugt på 
jernbanen.  

Asfaltering: Da trafikken var mere 
begrænset, fremskyndede man flere 
større vedligeholdelsesprojekter, som 
ville have påvirket trafikken endnu 
mere ved normal trafik. I forsomme-
ren blev der monteret nye autoværn, 
og hele broen fik ny asfalt. 

Maleprojektet: Den første malesæ-
son er forbi. Fem procent af Øresunds-
broens stålkonstruktion er blevet 
malet, siden man tog den første ma-
leplatform i brug i april. Til næste år 
øges tempoet med yderligere to spe-
cialbyggede maleplatforme og flere 
malere.

Betoninspektion: Øresundsbroens 
pyloner, søjler og anden beton inspi-
ceres rutinemæssigt i sensommeren 
- for første gang med droner. 

Mere info:  www.newsoresund.org / 
www.oresundsinstituttet.dk

Sådan gik det på Øresundsbroen i 2020

Landanlæggene omkring Øresunds-
broen skal udvides på begge sider af 
forbindelsen for at øge kapaciteten

Flere jernbanespor, udbygning af over-
gange og en større jernbanestation ved 
lufthavnen i Kastrup anslås at koste 9,6 
milliarder svenske kroner. 

Finansieringen kan hentes fra Øre-
sundsbroens overskud. Dette er en af 
konklusionerne i det dansk-svenske 
Interreg-projekt Et sammenhængende 
transportsystem i Greater Copenha-
gen.

Togkapaciteten på forbindelsen er 
begrænset. Problemet eksisterer al-

lerede i dag og vil blive forværret, når 
Femern Bælt-forbindelsen står klar i 
2029, og godstrafikken forventes at 
stige. 

Udvidelse er nødvendig

Udfordringerne er størst på den danske 
side af Øresundsbroen, men en udvi-
delse er nødvendig på begge sider og 
helst ud fra en fælles plan.  Sådan lyder 
forslaget fra Interreg-projektet. 

Forslaget inkluderer en udvidelse 

over 5-10 år, som vil blive implemen-
teret i etaper og den samlede regning 
anslås til 9,6 milliarder SEK. 

Opdelingen af de forskellige faser 
og deres konsekvenser kan ifølge for-
slaget bestemmes mere detaljeret i en 
dansk-svensk aftale. Blandt initiativer-
ne er en udvidelse af Kastrup station, 
flere spor mellem Ørestad og Kalvebod 
og kryds mellem stambanen og statio-
nen ved Malmø C samt ved Svågertorp.
Kilde: News Øresund – Jenny Andersson 

Dansk-svensk forslag:

Udvid Øresundsbroens landanlæg

Store planer for  
Region Skåne
Fokus på et fælles arbejdsmarked 
og en fast HH-forbindelse

Region Skåne har overtaget for-
mandsposten for Greater Copenha-
gen Committee efter Region Sjæl-
land. 

De store overskrifter på dagsor-
denen bliver på borgerne og det 
fælles arbejdsmarked, en fast HH-
forbindelse. Spørgsmålet om en HH-
forbindelse (HH står for Helsingør-
Helsingborg) er faldet i god jord i de 
to byer, hvor man drømmer om hele 
to forbindelser til henholdsvis tog og 
biler.

HH-linjen ligger på det dybeste 
sted i Øresund med cirka 40 meter, 
mens sejlrenden i Øresund ligger på 
omkring 11 meter.

I løbet af de sidste par år har Grea-
ter Copenhagen Committee vedtaget 
fire charter, som sætter rammen for 
samarbejdet om digitalisering, trafik, 

arbejdsmarked og grøn omstilling.
På bestyrelsesmødet i efteråret i 

Greater Copenhagen Committee blev 
det nye formandskab for bestyrelsen 
valgt. Formand blev Region Skånes 
regionsrådsformand Carl Johan So-
nesson (M), som har overtaget stafet-
pinden fra Region Sjællands regions-
rådsformand Heino Knudsen (S).

De tre næstformænd blev Mikaela 
Waltersson (M), regionsrådsformand 
i Region Halland og Sophie Hæstorp 
Andersen (S), regionsrådsformand 
i Region Hovedstaden samt Niels 
Hörup (V), borgmester i Solrød.

- At gennemføre det vi har vedta-
get har været et svagt punkt, siger 
Carl Johan Sonesson. 

- Vi har været gode til at blive eni-
ge, men ikke lige så gode til at drive 
spørgsmålene videre. 

- Jeg tænker, at vi ikke skal arbejde 
med et nyt område næste år, men i 
stedet blive mere konkrete i forhold 
til at drive disse vigtige områder.

tsp
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Der er fortsat brug for en massiv 
indsats og hjælp til de mange afske-
digede fra Københavns Lufthavn i 
Kastrup

De afskedigede skal hjælpes hurtigt i 
job ved hjælp af en fælles og målret-
tet indsats. Det mener borgmestrene 
fra henholdsvis Tårnby Kommune, 
Dragør Kommune og Beskæftigelses- 
og Integrationsborgmesteren i Køben-
havns Kommune ifølge pressemedde-
lelse fra Tårnby Kommune.

I løbet af den kommende tid er der 
flere og flere fyrede fra Københavns 
Lufthavn, der melder sig ledige, fordi 
deres opsigelsesperiode udløber.

Heldigvis står medarbejderne i 
både Jobcenter CPH og deres kolleger 
i de øvrige jobcentre klar til at hjælpe 
de mange ny-ledige. 

Tårnby, Dragør og Københavns kom-
muner er bopælskommuner for syv ud 
af ti af de opsagte fra lufthavnen. 

Derfor har de tre ansvarlige borg-
mestre intensiveret samarbejdet 
yderligere, så der inden længe bliver 
sendt et fælles brev ud til alle de virk-
somheder, der har haft deres virke i 
relation til lufthavnen. 

I brevet opfordres virksomhederne 
til at gøre de ansatte opmærksomme 
på den hjælp, de er berettiget til i de-
res opsigelsesperiode, eller hvis de 
bliver ledige.

- De opsagte blev orienteret om mu-
ligheden for hjælp i forbindelse med, 
at de blev fyret, siger Allan S. Anders-
en (S), borgmester i Tårnby Kommune.

- Men der er rigtig meget at for-
holde sig til, når man står med sin 
fyreseddel i hånden. Derfor er det 
vigtigt, at vi igen kontakter de opsagte 
og ledige, der endnu ikke har reageret 
på tilbuddet.

Fælles brev – fælles indsats

Ideen til det fælles brev blev til på et 

møde mellem beskæftigelses- og in-
tegrationsborgmester i Københavns 
Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard 
(V), Dragørs borgmester Eik Bidstrup 
(V) og Allan S. Andersen (S), der er 
borgmester i Tårnby Kommune.

På mødet besluttede de tre borg-
mestre også at arbejde endnu tættere 
sammen i forhold til kontakten til de 
virksomheder, der skal være med til at 
hjælpe de mange ny-ledige i job:

- For de virksomheder, der hjælper 
med for eksempel virksomhedsprak-
tik eller omskolingsforløb, vil det 
være en hjælp, at de fremadrettet op-
lever en koordineret virksomhedsser-
vice fra de tre kommuner. Det vil vi be-
stræbe os på at kunne levere til dem, 
sagde Cecilia Lonning-Skovgaard (V) 
efter mødet.

Flere skal tage imod tilbud

Alle borgmestre roser efter mødet 
den store indsats, som Jobcenter CPH 
allerede har stået for  og glæder sig 
over, at opgaven med at informere de 
mange ny-ledige nu bliver styrket.

Dragørs borgmester Eik Bidstrup (V) 
sagde efter mødet, at de tre kommu-
ner er enige om sammen at gøre deres 
yderste for, at flest mulige ledige tager 
imod de gode tilbud, der allerede er:

- Med borgeren i centrum skal vi 
forsøge at hjælpe folk videre. Jeg har 
mødt og kender familier, der står i en 
svær situation på tærsklen til det nye 
år. Familier, hvor både mor og far ar-
bejdede i lufthavnen, men som nu 
begge har mistet jobbet. Det lægger 
et stort pres på hele familien. Med 
tværgående samarbejde forbedrer vi 
mulighederne for den enkelte borger 
til at finde et nyt arbejde – måske i en 
anden branche – eller dygtiggøre sig 
gennem en praktikplads eller efterud-
dannelse.

Kilde: Tårnby Kommune

Tre borgmestre i fælles indsats for at 
hjælpe ledige fra Lufthavnen

KØBENHAVNS LUFTHAVN er hårdt 
ramt af corona-krisen, og lufthavns-
trafikken er faldet med 85 pct. sam-
menlignet med 2019. 

Før corona-krisen var ca. 1.000 
virksomheder og flyselskaber til-
knyttet lufthavnen, der samlet be-
skæftigede ca. 22.000 medarbejdere 
inden for bl.a. håndtering af fly, ba-

gagehåndtering, passagerer, catering, 
vedligehold og service i butikker og 
restauranter. 

I dag har mere end 5.000 medar-
bejdere mistet deres job i Køben-
havns Lufthavn.

De seneste corona-restriktioner 
kan presse virksomhederne i og om-
kring lufthavnen yderligere.

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

NÅR BEDSTEFORÆLDRE I DAG fortæller børnebørnene om ’dengang farfar var barn’, da var der snevintre til. Trods meget få biler til at ’trampe’ sneen fast i side-
gadene blev sneen hurtigt mast så meget sammen, at man kunne løbe på skøjter (hvis man havde nogen) på vejbanen (dengang). Når dagens forældre bliver bed-
steforældre og skal berette for deres børnebørn om vintrenes strabadser, bliver det noget med regntøj og røjser, når højdepunkterne er ’sjask, søle og sjap’ - her 
indfanget af Mirja Kilpanen, Amager Fotoklub på Tårnbyvej, 6. januar 2021. Med mild overdrivelse kalder hun selv månedens foto for ’Første sne i Tårnby’.

Siden august 2020 har By & Havns 
naturskønne areal, Prøvestenen Syd, 
været åbent for offentligheden

Testperioden udløb ved årsskiftet, 
men det er nu besluttet, at området 
fortsat vil have offentlig adgang frem 
til sommeren 2021.

Den fortsatte åbning af området er 
et resultat af samarbejdet mellem By 
& Havn, Amager Øst Lokaludvalg og 
foreningen Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening. Den offentlige ad-
gang er målrettet den sydlige del af 
Prøvestenen Syd, hvor besøgende 
guides til ved hjælp af skiltning fra 
lågen i hegnet efter Prøvestensbroen.

Havudsigt fra Prøvestenen

Adgangen til Prøvestenen Syd er ble-
vet taget rigtig godt imod og benyttes 
meget både af københavnere på tur, 
motionister, fiskere, skoleklasser, for-
eninger med mere. 

Der er næsten altid mennesker i 
området, som nyder udsigten, går på 
opdagelse eller kaster fiskesnøren i 
vandet.

- Vi er meget glade for, at så mange 
folk har taget så godt imod det smukke 
område, har nydt naturen og havud-
sigten og har besøgt området på den 
rigtige måde, fortæller udviklingschef 

Per Schulze fra By & Havn
- For By & Havn har det været af-

gørende for beslutningen om at for-
længe åbningen, at de besøgende 
generelt har været rigtig gode til at 
passe på området. Sammen med vores 
samarbejdspartnere har vi fra start 
opfordret til ‘sporløs færden’, og til at 
folk husker at tage deres skrald med 
sig - og gerne også andre folks skrald 
- når de forlader området. Folk har 
virkelig taget ordensreglerne til sig.

Færre gæster end planlagt

På grund af COVID-19 situationen har 
der ikke været holdt mange guidede 
ture og officielle arrangementer i 
området, som Prøvestenens Natur- og 
Fritidsforening ellers havde planlagt. 
Håbet er fortsat, at det i løbet af for-
året og forsommeren bliver muligt at 
gennemføre arrangementer.

- Jeg er glad for at se, at der altid 
er mennesker ude på området året 
rundt, siger Rasmus Steenberger 

fra Prøvestenens Natur- og Fritids-
forening.

 Rasmus Steenberger fremhæver, 
at Prøvestenens Natur- og Fritids-
forening har et samarbejde med Miljø-
punkt Amager om formidling af områ-
dets natur- og oplevelsesmuligheder.   

I den kommende periode vil part-
nerkredsen kigge på at gennemføre 
mindre tiltag, der forbedrer forhold-
ene for besøgende yderligere, blandt 
andet opsætning af midlertidige 
bænke.
Læs mere: By & Havns hjemmeside 
om Prøvestenen Syd: www.proveste-
nensyd.dk eller www.byoghavn.dk/
provestenensyd.  Prøvestenens Na-
tur- og Fritidsforening har etableret 
en Facebookside om foreningen og 
Prøvestenen: facebook.com/Proveste-
nSyd. 

Offentlig adgang til Prøvestenen Syd forlænges

SÅDAN FINDER DU VEJ: Kom på cy-
kel eller gåben. Der er ikke bilpar-
kering i området. Du finder lågen 
med adgang til Prøvestenen Syd ved 
at tage turen ned ad Uplandsgade/
Prags Boulevard eller Raffinaderivej 
langs Kløvermarken og fortsætte ad 
Prøvestensbroen over vandet. Der 
er isat en ny ganglåge, der giver 
adgang for gående og cyklende. Se 
også Google Maps.

Den prikkede linje viser gangstierne. Man skal blive på gangstierne og man 
opholder sig i området på eget ansvar. Den røde linje omkranser Prøvestenen.
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Blinkende Lygter
En ny dansk folkekomedie af Vivian Nielsen – baseret på 
Anders Thomas Jensens film

Her er den 
forrygende og 
skæve historie 
om den lille 
bande småkri-
minelle, Torkild, 
Peter, Arne og 
Stefan, som 
aldrig har haft 
et store held 
med sig. 
Da Thorkild 
fylder 40 år, 
beslutter han sig for, at nu skal det være slut med at leve på den 
måde, men han er nødt til lige at lave et sidste job for bagmanden 
”Færingen”. 
Ved hjælp af lidt held og en hel del dumdristighed lykkes det de 
fire venner at komme i besiddelse af en kuffert indeholdende flere 
millioner af Færingens penge. Kufferten bliver deres billet væk fra 
det kriminelle miljø – ud i det mørke udkants-Danmark, og deres 
møde med de sære eksistenser, som lever der, i bandens forsøg på 
at passe ind.

Blinkende Lygter har et sprudlende hold på scenen, Paw Henriksen, 
Thomas Magnussen, Peter Pilegaard og Jakob Højlev Jørgensen 
er de fire venner, som ved fælles hjælp forsøger at lægge fortiden 
bag sig. Kristian Boland spiller den skydegale gårdmand, Alfred og 
Frank Rubæk er den fordrukne læge, Carl. 
De to stærke kvinder i historien spilles af Christina Bech.
Manuskript: Vivian Nielsen – baseret på Anders Thomas Jensens 
filmmanus.
Iscenesættelse og scenografi: Frank Rubæk.  
Producenter: NørregadeTeatret og Teater 2

15., 16. og 17. marts 2021, men ekstraforestilling kan 
komme på tale. Abonnenter vil blive underrettet

Teater i en corona-forårstid

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

De tre Musketerer 
- en for alle, alle for en …. og tre for en tier

Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke og ædle 
helte. Alexandre Dumas’ klassiske fortælling De tre Musketerer rum-
mer det hele.
De tre musketerer, Porthos, Athos og Aramis, franske elitesoldater 
”with a license to kill”, opdager et ondskabsfuldt komplot, der skal 
vælte den franske trone. 
De tager den unge D’Artagnan under deres vinger, og sammen ka-
ster de fire helte sig ud i kampen for at afsløre komplottet og redde 
ikke bare den franske trone og Dronning Annas ære og ægteskab, 
men hele Europas fremtid.
Historien rummer, ud over de fire helte, den franske Kong Louis 13. 
og dronning Anna, skurken Rochefort, den onde spion Milady de 
Winter, den magtfulde kardinal Richelieu og mange flere.

I denne svær(d)vægter af en forestilling spilles, synges og danses 
alle disse roller i fuld scenografi, lys og kostumer af Lisbeth Kjærulff, 
Kristian Jensen, Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen.
Figaros og Den Ny Operas opdaterede udgave af ”De tre Muskete-
rer” tilsættes kendte hits fra opera, operette og musical og krydres 
med masser af komik.

www.figaros.dk

22., 23. og 24. februar 2021, men ekstraforestilling kan 
komme på tale. Abonnenter vil blive underrettet HVIS EN FORESTILLING BLIVER AFLYST

Der er som bekendt fortsat usikkerhed om de covid19-retnings-
linier, der vil gælde ved vores planlagte teater-arrangementer. 

Hvis du køber billetter til de annoncerede ekstra forestillin-
ger  - vil du blive refunderet for forestillinger, der aflyses pga. 

covid19-retningslinierne.

For at skabe ’luft’ mellem publikummerne har vi reduceret an-
tallet af sæder i biografen/teatret - for at kompensere for det 
har vi aftalt med teatrene, at de spiller en ekstra forestilling. 

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 29 46 60 93

Billetter i løssalg og eventuelle ekstraforestillinger
Vi behøver næppe at forklare, at underholning af alle slags må 
sno sig eller acceptere aflysninger i denne tid. Vi måtte pludselig 
reducere antallet af publikummer til den enkelte forestilling - i 
stedet lykkedes det i efteråret i samarbejde med KulturHuset og 
teaterselskaberne at spille ekstraforestillinger, så vi kapacitets-
mæssigt kunne betjene alle abonnenter samt tilbyde et vist antal 
løssalgsbilletter.  
Hvordan situationen bliver med De tre musketerer og Blinkende 
lygter vides ikke, men bliver der mulighed for at købe usolgte bil-
letter vil det ske fra Kulturhusets billetsalg. 
Hold øje med opslag i KulturHuset Kastrup Bio.

Amagerteatret bestyrelse

Det tegnede ellers ganske godt med en januar, 
hvor vi skulle have afviklet et udstående fra sæ-
son 2019-2020 med forestillingen Det’ lunt i nat 
og så også spille familieforestillngen Robin Hood, 
men det var jo, som vi har måtte gøre opmærk-
som på mange gange - under forudsætning af ... 
og det gik os altså imod.
Alle vil få refunderet deres billet eller del af det 

minimerede abonnement, men først når hele 
sæson 2020-2021 er afviklet eller desværre er 
yderlige beskåret. 
Vi håber naturligvis, at vi kan gennemføre De tre 
musketerer med Figaros og Den Ny Opera samt 
Blinkende Lygter fra Teater 2.

Hilsen, knæk og bræk fra  
Amagerteatrets bestyrelse.

Køb trygt billetter
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Godt arbejde er godt for alle

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

3F Kastrup ønsker alle et godt nytår!  
Vi ser frem mod et bedre 2021  

– uden corona.

Den nye butikschef i Brødrene Dahls 
afdeling i Kastrup er blot 26 år 

Nicolai Lassesen har gjort kometkar-
riere hos VVS-grossisten med afsæt i 
en elevplads og har i dag ansvar for en 
velbesøgt butik og tre medarbejdere

Brødrene Dahl optager hvert år 
mellem 20 og 30 nye elever, hvoraf en 

stor del fortsætter i virksomheden. 
En af dem, der er blevet i Brødrene 

efter endt elevtid, er 26-årige Nicolai 
Lassesen. 

Startede som elev

Han startede som elev i 2015, blev 
ansat som intern sælger i Brødrene 
Dahls afdeling på Nørrebro, da han 

blev udlært i 2017, og er nu tiltrådt 
som butikschef i Brødrene Dahl i Ka-
strup.

- Jeg er utrolig glad for at være i 
Brødrene Dahl. Det er en virksomhed 
med højt til loftet og kort afstand 
mellem den øverste ledelse og den 
enkelte medarbejder, siger Nicolai 
Lassesen, der tiltrådte stillingen som 
butikschef i Brødrene Dahl i Kastrup i 
september.

- Der er en tillid til, at man godt kan 
finde ud af det og en parathed til at 
tildele ansvar til dem, der ønsker at 
udfordre sig selv. Det var tydeligt al-
lerede i starten af elevprogrammet, og 
den møder man overalt i organisatio-
nen.

Han har ansvar for 3 medarbejdere 
og 7.000 varenumre i butikken på 
Amager Landevej, som dagligt besø-
ges af mange kunder. 

Han blev klædt på til at varetage le-
derrollen allerede som intern sælger i 
Brødrene Dahl på Nørrebro, og går nu 
og de næste 3-4 år på Brødrene Dahls 

lederuddannelse på Erhvervsakade-
miet i Aarhus.

En butikschef så potentialet

Nicolai Lassesen var allerede som elev 
åben om, at han sigtede efter en le-
derstilling i Brødrene Dahl. Hans egne 
ambitioner gik i retning af kørende 
sælger, men butikscheffen så, at den 
unge medarbejder havde potentiale 
for mere. 

- Det er meget typisk for Brødrene 
Dahl. Alle har antennerne ude. Er der 
én, der har problemer, træder man til. 
Er der én, der har ønsket og evnerne 
til at stige i graderne, hjælpes man på 
vej, siger Nicolai Lassesen.

- Selvom Brødrene Dahl er stor, er 
man tæt på hinanden. Det er vigtigt, 
når man starter som elev. At du har 
mulighederne for at vokse, og at der 
samtidig altid er nogen, der har din 
ryg.

Brødrene Dahl er kendt for at for-
syne både sig selv og branchen med 
talenter. 80-90 procent af eleverne 
ender i job hos Brødrene Dahl el-
ler andre VVS-virksomheder. I år har 
Brødrene Dahl optaget 28 nye elever.

-V.O.

Nicolai Lassesen ville være kørende 
sælger, men hans chef så at han havde 
potentiale for mere. 

Fra elev til butikschef på fem år

Bolius.dk har opgjort priserne på 
lejligheder i Tårnby
Priserne på ejerlejligheder har fået 

fart på igen. På www.bolius.dk/lejlig-
hedspriserne kan man aflæse, hvor-
dan priserne på ejerlejligheder i alle 

landets kommuner har udviklet sig 
de sidste 20 år på et interaktivt Dan-
markskort, og se hvor priserne er hø-
jest og lavest.

Gennemsnitspriserne i Tårnby lig-
ger langt over landsgennemsnittet. 
Der er tale om ’dobbelt-op’.

Dyrest at købe ejerlejligheder

De dyreste kommuner at købe ejerlej-
ligheder i er fortsat i hovedstadsom-
rådet.

Frederiksberg Kommune topper 
som sædvanligt listen med en gen-
nemsnitlig kvadratmeterpris på 
48.538 kr. i 3. kvartal 2020. Det sva-
rer til, at en gennemsnits lejlighed på 
78 m2 koster 3,8 millioner kr. Samme 
størrelse lejlighed koster 648.000 kr. 
i Norddjurs, der er landets billigste 
kommune at købe ejerlejlighed i.

København, Gentofte og Lyngby-
Taarbæk Kommuner følger efter på 
listen over de dyreste kommuner at 
købe lejlighed i.

Langt over landsgennemsnittet
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AmagerBladet • BRYGGEBLADET • Avisen 2770 • ørestadavis

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene om at bringe nyt fra 
Amager. Øen er ualmindeligt velforsynet med lokalaviser og vi bringer 
her udvalgte klip, som vi finder vedkommende for vores læsere

Uenighed om nyt vinterbaderanlæg
Der har i snart et årti været tale om at lave en tilbygning til havnebadet på 
Islands Brygge. Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning mener dog, at et vin-
terbadeanlæg med omklædningsrum, klublokaler, fem saunaer og en stor of-
fentlig tagterrasse er for stort og vil stjæle både udsyn og adgang til havnen. 

Teknik- og Miljøforvaltning foreslår derfor, at man enten helt dropper pro-
jektet eller at man tilpasser bygningen, så den bliver mindre. 

- Bryggebladet, nr 1 2021.

Ny gåklub på Bryggen
Under corona-nedlukningen er der kommet mange nye måder, man kan ses 
på. Charlotte Hammer har lavet Facebookgruppen ’Islands Brygges Gåklub’, 
fordi hun mener, at det er godt at bevæge sig både fysisk og mentalt.

Gruppen af bryggeborgere mødes foran Ballonparken en eller flere gange 
om ugen. De kender ikke hinanden i forvejen, men mødes for at gå en tur og 
få nye bekendtskaber.  

- Bryggebladet, nr 1 2021.

Lokale fra Ørestad vil skabe en tagfarm
En gruppe beboere har lanceret et projekt for en 3.000 kvadratmeter stor 
taghave. Haven skal ligge ovenpå et kommende p-hus, som står færdigt i 
midten af 2022 ved Himmelbyen i Ørestad Syd. 

Gruppen af initiativtagere vil skabe et sted, hvor der kan dannes nye fæl-
lesskaber. Folk skal kunne mødes og deltage i aktiviteter, blandt andet kan 
man deltage i dyrkningen af grønsager eller drive en restaurant. 

Projektet kaldes Asgars Have og skal bestå af en tagfarm med restaurant, 
grønt byrum og plads til andre lokale aktiviteter. 

- Ørestad Avis, nr 1 2021.

Morten Pape skiver trilogi
Forfatteren til den berømmede bog Planen om Urbanplaner er på vej med 
tredje bind i det, han kalder sin Amager-trilogi. Den kommer til at handle om 
Amagerbanken. 

- Amagerbladet 20. januar 2021

Nu må Dragør selv
Dragør kommune fik lov til at fortsætte som selvstændig kommune, da an-
dre kommuner i 2007 måtte indgå tvangsægteskaber med nabokommuner. 
Betingelsen var, at en række opgaver skulle løses i samarbejde med Tårnby.  
Nu lover indenrigsminister Astrid Krag (A), at der kan dispenseres i en række 
forhold.

- Avisen 2770, nr. 309, januar 2021

Brugt lejetøj fik nyt liv
Foreningen ’Mennesket i centrum’ i Urbanplanen indsamlede i december 
brugt legetøj for at hjælpe familier med en lille økonomi. Foreningen er dan-
net af en gruppe langtidsledige beboere, som selv kæmper med sygdom 
og skavanker af forskellige slags. De delte 580 julegaver ud til glade børn. 
’Mennesket i centrum’ vil gentage succesen næste år og vil i løbet af 2021 
indsamle brugt legetøj.

- Ørestad Avis, nr 1 2021.

Flere hundrede gik ind i lukket naturområde
I den første weekend i 2021 ignorerede flere hundrede naturgæster skilt-
ningen om adgang forbudt ved Aflandshage. Det førte til, at fuglene blev 
skræmt væk. Nu har Naturstyrelsen sat et hegn op.

Amager har store naturområder, som man kan tage ud og nyde, men nogle 
af de områder er reserveret til fuglelivet. Det var naturgæsterne ikke op-
mærksomme på, så de traskede ind på området ved Aflandshage, som i øvrigt 
også er militærområde.

- Amagerbladet, uge 2 2021. 

Rekordmange viber i Naturpark Amager
Med mere end 250 ynglende par blev 2020 rekordår for viben på Kalvebod 
Fælled. Det er et stort fremskridt fra 1990’erne, hvor der kun var omkring 
60-80 ynglende par tilbage. 

Der, hvor man har set fremgang for viberne, er der, hvor Naturstyrelsen har 
fået mere vand på engene. Der er altså potentiale for flere viber, når der er 
flere våde enge. 

- Ørestad Avis, nr 1 2021.

Tillykke til Avisen 2770
18. januar 2021 var det 25 år siden 
den første udgave af Avisen 2770 
udkom

Af Terkel Spangsbo,  
redaktør på Tårnby Bladet

Avisens nuværende re-
daktør og ejere, Ulf Bjør-
ton og Vibeke Pless, hav-
de været med til at starte 
Tårnby Bladet i 1993, 
men valgte efter flere 

uoverensstemmelser at starte for sig 
selv.

Avisen 2770, i daglig tale blot 2770, 
valgte at lægge hovedvægten af deres 
redaktionelle linjen på det politiske 
liv på og udenfor rådhuset - en rolle, 
som de er blevet rigtig gode til.

I 2770’s egen fødselsdagsomtale i 
udgaven 12. januar - 25. januar frem-

hæver avisen deres distributionsform, 
som er den omkostningsbesparende 
form med stativer til tag-selv i et utal 
af butikker og offentlige institutioner. 
Et genialt setup, som også betyder, 
at 2770 trykker færre eksemplarer 
end eksempelvis øvrige lokalaviser, 
der vælger husstandsomdeling, som 
redaktøren for 2770 skriver; citat: 
’Vi skal ikke sige noget ondt om hus-
standsomdeling - og dem der benytter 
sig af den slags i øvrigt’.

Tilsyneladende efterlyser redaktø-
ren så, at vi, Tårnby Bladet, skal sige 
noget om den del af vores virksom-
hed?

- Hvis Ulf Bjørton ønsker at vide 
noget om Tårnby Bladets virksomhed, 
kan han jo bare kontakte os. Vi har 
samme telefonnummer, som da han 
og Vibeke Pless var medarbejdere her.

Bliv nu medlem i Tårnby Bladforening
Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet

Det er Tårnby Bladforening, som står bag Tårnby Bladet og sørger for, at 
der er medlemmer til at producere Tårnby Bladet. Uden aktive medlem-
mer er det ikke muligt at have et månedsblad som Tårnby Bladet

Ligeså vigtigt, det er med de aktive medlemmer, er det, at der er opbakning 
fra borgere og foreninger i Tårnby, som ved et medlemsskab viser, at de øn-
sker et månedblad som Tårnby Bladet.

Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster årligt 50 kroner for en-
keltpersoner og 200 for en forening eller organisation. Du bliver medlem af 
Tårnby Bladforening ved at maile, skrive, ringe til os med navn, adresse, mai-
ladresse og telefon, så får du en (kedelig, men sådan virker systemet) faktura. 
Når den er betalt, er du medlem. Listen offentliggøres ingen steder.
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At producere Tårnby Bladet er som at bygge den 
kinesiske mur - i legoklodser

... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store 
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange 
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag 
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor 
dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange 
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.

Opgaverne er:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- foto-opgaver enten i marken eller på redaktionen

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

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld 
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores 
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...

Tårnby Bladet er i gang med sin 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for 
det. Det betyder, at bladets annoncepriser er rimelige og bladet kan omdeles 
gratis. 

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læser-
breve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan 
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre 
skæve påfund.

Tårnby Bladet er også med til at drive byens nemmeste internet-portal:  

www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores ny-
hedssite.

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

Tårnby Bladet laver ikke sig 
selv. Se www.taarnbybladet.dk

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive det selv - bliv en del af vores produktionshold 

Pernille fandt både gamle kammerater og nye veninder

HVAD ER BOBLBERG?

Boblberg.dk er en digital platform for sociale fællesskaber og bekæmpelse af 
ensomhed. Boblberg samarbejder med Tårnbys frivillighedskoordinator.

Mere end 340.000 medlemmer deler allerede deres interesser med hinan-
den, og søger alt fra nye venner, motionsmakkere og kulturgrupper til nogen 
at snakke med i en svær tid og digitale pennevenner.

Boblberg samarbejder med landets kommuner og landsdækkende organ-
isationer om at skabe en social relation mellem andre mennesker på baggrund 
af fælles interesser.

Alle kan bruge Boblberg på et tidspunkt i deres liv, så måske søger du selv, 
eller kender nogle, som kunne have brug for et fællesskab?

Klik ind på Boblberg og udforsk de mange muligheder boblberg.dk

Coronatiden med nedlukninger og 
ingen sociale arrangementer har 
gjort flere mennesker mere en-
somme

En af dem, det har 
påvirket, er Pernille 
Due Andersen fra 
Tårnby. Hun op-

dagede Boblberg på nettet og blev 
straks nysgerrig på den digitale plat-
form. 

I dag har hun fundet tre gamle kam-
merater og to nye veninder at ses med 
som hun er blevet meget glad for.

Pernille valgte at oprettet sig på 
Boblberg, da hun var blevet hjem-
sendt fra skolen og begyndte at føle 
sig ensom med onlineundervisningen. 

Skjulte ensomheden

Hun er generelt en meget social per-
son, så hun syntes, at det var svært 

ikke at omgås med andre. 
Hendes primære vennegruppe var 

blevet splittet i atomer og hun syntes, 
det var hårdt og turde ikke fortælle 
sine venner, at hun var ensom, da det 
ikke rigtigt er noget, som man har lyst 
til at snakke højt om. Så via platfor-
men ville hun prøve at finde nye be-
kendtskaber eller hjælpe andre, der til 
tider har det lidt svært. 

Hun opdagede en gammel kamme-
rat derinde, som hun ikke havde den 
vildeste fantasi om, havde det svært 
og var ensom. Hun kontaktede ham, 
og han svarede tilbage, at han meget 
gerne ville ses igen.

I dag har hun mødtes med ham flere 
gange, og de er begyndt i et fælleshus, 
hvor de lærer forskellige mennesker 
at kende, som også har det svært. Der-
udover har hun mødtes med to andre 
gamle kammerater, som også har væ-
ret med i fælleshuset, samt fundet to 

søde veninder, som hun ikke kendte 
i forvejen; nu har hun været nede at 
træne sammen med den ene. 

Pernille har det meget bedre nu, og 
hun synes, at Boblberg et fedt sted at 
finde nye bekendtskaber.

- I skal ikke være bange for, hvad an-
dre tænker; det en god måde at finde 
andre venner på fremfor sin primære 
gruppe, fortæller Pernille Due Ander-
sen.

Pernille er stadig aktiv på Boblberg, 
så hvis skolen lukker ned igen, vil det 
være en god mulighed til at finde nog-
le at mødes med. Hun har også intro-
duceret Boblberg til et par af sine ven-
inder og har hjulpet én af dem med at 
oprette en bobl.

Under Corona er ensomheden 
blandt borgerne steget markant, og 
behovet for digitale fællesskaber er 
blevet større og mere efterspurgt end 
nogensinde. Boblberg har under pan-

demien oplevet, at trafikken på plat-
formen er tredoblet og endnu flere 
borgere fra hele landet opsøger fæl-
lesskaber under en svær tid med re-
striktioner, isolation og hjemsendelse.

66-årige Claus Johansen fra Tårnby 
manglede spillere til sit badminton-
hold og fandt dem via Boblberg

Claus Johansen på 
66 år holder meget 
af at spille badmin-
ton. Da han mang-

lede spillere i én af de foreninger, han 
spiller i, kom han på den idé at bruge 
Boblberg til at finde dem. 

Det synes han, ville være nemmere 
end for eksempel at indrykke et op-
slag i avisen eller på en opslagstavle 
i et supermarked. 

I foreningen er de lige nu fire mand, 
der er kommet til igennem Boblberg, 
så nu er der ingen pladser tilbage på 
holdet. Der kom en overvældende in-
teresse for hans bobl.

- Vi blev ved med at få henvendel-
ser, så vi har været nødt til at sætte 
boblen i bero lige nu, fortæller Claus 
Johansen.

Et godt sammenhold

Inden folk blev inviteret med på hol-
det, skrev Claus lidt med dem. Selvom 
Claus og de andre på holdet ikke er 
professionelle spillere, skal man sta-
dig have et vist niveau, før man kan 
være med. 

- Når de kommer første gang, tager 
foreningens formand imod dem. 

Så står de og varmer op og slår lidt 
frem og tilbage. Og så bliver de place-
ret dér, hvor de passer bedst, fortæller 
Claus Johansen 

De har et rigtig godt sammenhold 
i foreningen, både kvinder og mænd. 
De mødes flere gange om året til ar-
rangementer som jule- og påskefro-

kost og ture til Bakken. 
- Der er mange unge mennesker, der 

gerne vil være med, men for mig er 
det hygge-badminton, selvom jeg har 
spillet i mange år. Vi kan sgu ikke løbe 
fra de unge mennesker, siger han. 

Generelt synes Claus godt om Bobl-
berg og siger, at det er en vældig god 
idé og at hjemmesiden er nem at gå 
til. 

Claus fandt flere holdkammerater til sit badmintonhold

CoronaCorona

CoronaCorona
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Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering hos
LokalBolig Kastrup, Tårnby & Dragør og få en klassisk
termokande i stål fra Stelton 

BOOK VURDERINGEN PÅ LOKALBOLIGKASTRUP.DK ELLER 36 30 15 52

BRYGGER DU KAFFEN,
SÅ KOMMER VI MED KANDEN*

*Tilbuddet omfatter 1 stk. EM77 termokande fra Stelton i farven stål. Vejledende udsalgspris 849 kr. Tilbuddet gælder vurdering
i postnummer 2770 og 2791 frem til 1/3 2021 eller så længe lager haves.
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- Tårnby er ikke større, end 
vi kan tillade os at prøve 
nogle ting af, siger Carsten 
Fuhr, politisk udpeget be-
styrelsesmedlem i Tårnby 
Forsyning

Af David Schmidt, 
kommunikations- 

medarbejder, Tårnby 
Forsyning

Carsten Fuhr er kommunal-
bestyrelsesmedlem for Det 
Konservative Folkeparti, hvor 
han nu er i gang med den 
tredje periode. Som besty-
relsesmedlem i forsyningen 
har Carsten fokus på vand-
kvalitet, bæredygtighed, bio-
diversitet, klimatilpasning og 
erhvervsudvikling.

- Det første forslag, jeg no-
gensinde stillede som med-
lem af kommunalbestyrelsen, 
var, at vi skulle have afkalket 
drikkevandet i kommunen. 
Og nu har vi fået et blødgø-
ringsanlæg. Sådanne anlæg 
var helt nye tilbage i 2011 og 
derfor lidt af en proces at få 
installeret, fortæller Carsten 
Fuhr og fortsætter: 

- Der er dog stadig kalk i 
vandet i Tårnby, fordi vi får 
det meste af vores vand fra 
HOFOR og derfor følger deres 
kalkniveau, som sænkes over 
nogle år.

- Vi skal kigge mere på de 
grønne og bæredygtige 
energiløsninger

Carsten interesserer sig per-
sonligt for forsyningsområ-
det; ikke mindst de grønne og 
bæredygtige energiløsninger. 

- Jeg kan huske, da jeg var 
barn, da stank vandet af klor; 
i 60’erne tilsatte man bare 
kemi. Det er vi heldigvis kom-
met af med, og det er vigtigt 
at kigge mere på de mulige 
grønne og bæredygtige ener-
giløsninger. Tårnby er jo ikke 
større end et laboratorium, og 

vi kan tillade os at prøve nog-
le ting af, siger Carsten Fuhr.

Rent drikkevand kan blive 
en luksus

- Vi får 2/3 af vores vand fra 
HOFOR og bekymringen er, 
hvor længe vi kan holde liv i 
vores egne boringer, for hvis 
salt først kommer ind i bo-
ringerne, er de døde. Det er 
den type meget interessante 
problemstillinger, som jeg er 
glad for, vi kan diskutere i for-
syningens bestyrelse, fortæl-
ler Carsten Fuhr og fortsætter: 

- Drikkevand kan blive en 
luksus på sigt, hvis vi ikke 
passer på. Det handler der-
for også om at øge brugen af 
regnvand og såkaldt sekun-
davand. Der er jo ingen grund 
til, at man bruger drikkevand 
til at skylle toiletter.

Anlægget skal kunne følge 
med

Rensningsanlægget, er, ifølge 
Carsten Fuhr, underdimensio-
neret.

- En af de ting, der for ek-
sempel kan gøre rensnings-
anlægget mere effektivt, vil 
være at få ledt noget af van-
det væk. Jeg tror på separat-
kloakering og afkobling af 
regnvandet i kommunen, hvor 
det er muligt, og dermed i til-
gift en bedre udnyttelse regn-
vandet. Det er nemlig rasende 
dyrt af opdatere rensningsan-
lægget og derfor vigtigt, at vi 
får styr på kapaciteten - også 
så der ikke udledes så meget 
spildevand i Øresund, siger 
Carsten Fuhr.

Decentral fjernvarme på vej

Ifølge Carsten har fjernvar-
men i Tårnby været afskrevet, 
men er på vej tilbage - dog 
mere decentralt. 

- Jeg synes, at den nye 
energicentral med fjernkøl 
er genial og godt set. Vi har 
længe diskuteret det med 

fjernvarme. Der lå tidligere en 
voldsom plan om, at der skul-
le fjernvarme alle steder. Og 
det er jo ligesom en død sild, 
da det er håbløst at grave alle 
de rør ned, siger Carsten Fuhr. 

Det har, ifølge Carsten, altid 
været et problem med motor-
vejen liggende på tværs gen-
nem kommunen, for hvordan 
får man lige fjernvarmerø-
rene over på den anden side? 

- Det andet er, at der for-
mentlig kommer mindre af-
fald, der kan brændes. Jeg tror 
meget på de nye tanker om et 
decentralt fjernvarmeanlæg 
ude ved Ugandavej ved svøm-
mehallen. Men udfordringen i 
disse projekter er i virkelighe-
den altid at finde plads, for-
tæller Carsten Fuhr.

Udfordring i den økonomi-
ske konstruktion

Carsten Fuhr mener, at Tårnby 
Forsyning kører godt som sel-
skab, men at den økonomiske 
konstruktion bag forsynings-
selskaberne er en stor udfor-
dring. 

- Selskabet har kun 32 med-
arbejdere - også med den nye 
energicentral, som kører helt 
på markedsvilkår. Det, der 
altid har været forsyningens 
udfordring, er økonomien. 

- Vi lavede derfor en del 
oprør for nogle år siden, da 
gældsætningen eksplode-
rede. Man kunne se, at inden 
for få år ville gælden i Tårnby 
Forsyning være større end 
Tårnby Kommunes kassebe-
holdning. Det er dog hverken 
forsyningens eller kommu-
nens skyld, men skyldes en 
økonomisk konstruktion, hvor 
de forsyningsselskaber, der 
har de ældste installationer 
(ledningsnet mv.), også har 
de dårligste opsparingsmu-
ligheder. Derimod har selska-
berne med de nyere installa-
tioner en masse afskrivninger. 
Derfor er det svært at finde 

penge til de meget store ting, 
siger Carsten Fuhr.

Foregangskommune inden 
for klimatiltag, grøn tekno-
logi og erhvervsudvikling

Ifølge Carsten Fuhr kan der, 
som med energicentralen, 
laves pilotprojekter på andre 
områder.

- Jeg synes, at vi i Tårnby 
skulle blive en foregangskom-
mune for klimatiltag, grøn 
teknologi og biodiversitet 
- og samtidig arbejde på en 
vækst i virksomheder herude. 

- Specielt i forhold til luft-
havnen kunne vi måske få 
et nyt vækstlag. Men det er 
et problem, at vi ikke har så 
meget erhvervsjord. For det 
er helt unikt, at vi har både 
en lufthavn og en forsyning, 
der vil være grøn. Her kunne 
vi måske tiltrække nogle virk-
somheder og iværksættere, 
der vil noget grønt, siger Car-
sten Fuhr.

Biodiversitet og frakobling 
af regnvand 

Forsyningens engagement i 
biodiversitetsindsatsen og af-
kobling af regnvand fra kloak-
kerne er kommet i fokus. Se-

nest med den fælles kampag-
neindsats med kommunen 
’Skab nyt liv i din have’. Nu 
er tiden, ifølge Carsten, kom-
met til, at der gøres en indsats 
med at få sænket vandforbru-
get i kommunen.

- Nu støtter vi jo som sel-
skab hele biodiversitetsind-
satsen, herunder frakobling 
af regnvand og regnbede i 
haven. Det synes jeg er rigtig 
fint. Jeg har en holdning om, 
at det er der, vi kan gøre noget 
- ikke mindst som privatper-
soner. Hvis alle villahaverne 
nu laver biodiversitet, giver 
det immervæk noget. 

Carsten Fuhr med sine to hunde Carlo og Charli i haven. 
Carsten har haveplaner til foråret, hvor der skal slås et privat 
slag for at øge biodiversiteten.

Om Carsten Fuhr:
· Uddannet civilingeniør og 
HD (F) - IT-projektleder i 
Erhvervsstyrelsen, hvor han 
blandt andet arbejder på et 
projekt omkring virksomhe-
ders CO2-aftryk, og hvordan 
dette kan beregnes. 

· Medlem af kommunal-
bestyrelsen siden 2010 for 
Det Konservative folkeparti. 

· Har siddet i Tårnby For-
synings bestyrelse siden 
selskabet blev stiftet.

· Sidder i følgende udvalg: 
Økonomi, Teknik og Miljø, 
Kultur og Fritid. 

· Dertil domsmand i Kø-
benhavns Byret.

· Gift og har to voksne 
sønner.

Manden bag det blødere vandManden bag det blødere vand

Carsten Fuhr sammen med 
sine kolleger i bestyrelsen 
for Tårnby Forsyning, Vibeke 
Rasmussen, næstformand 
og Einer Lyduch, formand 
foran blødvandsanlægget ved 
indvielsen af det i 2017.
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* Tårnby Bladet bliver 
omdelt den sidste onsdag 
/torsdag i måneden (æn-
dringer kan forekomme ved 
højtider/årsskifte og ferier) 
i Tårnby Kommune samt i 
depoter i Tårnby, Sundby og 
Dragør.

** Seneste frist for indlever-
ing af annoncer, debatindlæg 
og andet redaktionelt ma-
terialer er torsdagen inden 
udgivelsesdatoen.

*** Ordrer fra nye annon-
cører samt materiale fra 
faste annoncører bør så vidt 
mulig afgives senest onsdag 
inden udgivelsesdatoen.

NR. UDGIVELSESDAGE DEADLINE

UGE*  UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST**            ORDREFRIST***

1  1               6. JANUAR 30.DECEMBER      30. DECEMBER

2  4             27. JANUAR 21.JANUAR            20. JANUAR

3  8             24. FEBRUAR 18.FEBRUAR         17. FEBRUAR

4 13            31. MARTS 25. MARTS             24. MARTS

5 17            28. APRIL 22. APRIL               22. APRIL

6 21            26. MAJ 20. MAJ                  19. MAJ

7 26            30. JUNI 24. JUNI                 23. JUNI

8 31             11. AUGUST 5. JULI                  4. JULI

9 35              1. SEPTEMBER 26. AUGUST          25. AUGUST

10 39            29. SEPTEMBER 23.SEPTEMBER    22. SEPTEMBER

11 43            27. OKTOBER 21. OKTOBER       20. OKTOBER

12 47            24. NOVEMBER 18. NOVEMBER    17.NOVEMBER

UDGIVELSESPLAN 2021
TÅRNBY BLADET UDKOMMER ONSDAGE I NEDENSTÅENDE UGER

En krimi om konkurs  
og kærlighed

Anmeldelse af Bitte Christensen

Den druknede har ingen identi-
fikation på sig, kun et dyrt arm-
båndsur med indgraveret tekst og 
en lille våd papirslap, der er ved at gå 
i opløsning. Ved nærmere granskning 
viser det sig, at papirlappen er fra Ti-
voli. 

Der er ingen umiddelbare tegn på 
skader ved den omkomne, så måske 
har personen fået et ildebefindende 
og er gledet i vandet ... eller er det et 
drab? En opgave for retsmedicinsk og 
kriminalkommissær Tessa Højmark.

Jack er en af flere ofte ældre perso-
ner, der har bosat sig på Tenerife ef-
ter at have været gennem en konkurs. 
Konkursramte opfatter ofte, at de er 
udsat for en brutal og helt urimelig 
behandling af statens udpegede kam-
meradvokat og dennes hjælpere.

En behandling, der ofte bringer de 
fallerede i store vanskeligheder med 
at komme videre i livet; opløsning af 
familien, mistet identitet og drømme 
- en brutal oplevelse. 

Hadet og hævnen har ført flere 
konkursramte sammen i ‘Kon-
kursklubben’, der forsøger at 
hjælpe hinanden fremad på 
mere eller mindre legal vis. 

Hævntørst og kvindelig charme

Jack, der nu er på vej til Danmark, er 
ikke kun fyldt med hævntørst, men 
også meget modtagelig for kvindelig 
charme. Dejligt, men også belastende, 
når denne dejlige dame har nære rela-
tioner til en vis kammeradvokat. 

Hjemme i Danmark trænger længs-
len og håbet om at genoprette kon-

takten til sin nu voksne søn sig på, 
men hvordan vil man mon blive mod-
taget. Kan man slå en streg over selv-
ynk, druk, fravær med mere?

Tessa Højmark er alenepige, og som 
kommissær for gruppen til opklaring 
af ‘Forsvundne personer’, lægger hun 
hele sin sjæl og tid i dette job. Først er 
hun irriteret over, at den lokale politi-
styrke i Køge ikke selv kan gå videre 
med sagen om den anonyme, druk-
nede mand. 

Jeg blev draget af udfordringen des 
længere og sværere, det synes at være 
at komme nærmere opklaringen, om 

hvor-
for manden er fundet 
druknet og hvem han er. Til sidst må 
Tessa ty om hjælp fra en tidligere ar-
bejdsmæssig kontakt, men som også 
er hendes ekskæreste; et forhold hun 
ikke ønsker genåbnet. 

Ja, der mangler ikke spænding i 
denne nyudgivne roman. Så måske 
skal turen gå til biblioteket på jagt ef-
ter forgængerne.

De konkurrenceramte lykkejægeres ønskeø

Vejl. pris 199,95
Kategori: Krimi
Udgivelsesdato: 23. nov. 2020
Sider: 304 sider
ISBN: 9788771917970
KONKURSKLUBBEN er deres sjette 
spændingsroman og tredje bind i 
serien om Tessa & Adam.

OM FORFATTERNE:
MIKAEL LINDHOLM (f. 1961), 
finlandssvensk journalist og 

forfatter. Har arbejdet som politisk 
reporter, udenrigskorrespondent 
og chefredaktør på flere 
landsdækkende medier.

LISBETH ZORNIG ANDERSEN  
(f. 1968) Dansk forfatter og 
debattør, uddannet cand. polit. 
Lindholm & Zornig debuterede som 
spændingsforfattere i 2016 med 
romanen Bundfald.

Læsehesten

Giv dagen en chance
Jeg åbner forsøgsvis det ene 
øje. Det er gråt. Gråt og helt, 
helt stille. Jeg er i en boble, 
en kold, grå, uvirksom boble, 
hvor der ikke er meget, jeg 
må, og der slet ikke er noget, 
jeg skal. Det er dagen, der er 
begyndt. 

Men det kan være lige me-
get – lige meget om det er 
dag, nat eller noget helt tred-
je så hvorfor stå op? 

En kættersk tanke sniger 
sig ind og sætter sig fast i min 
hjerne. NU, nu har du chancen 
for at gøre det, du ofte har 
tænkt på, men aldrig gjort. 
Blive liggende i sengen og 
læse hele dagen – bare dovne 
den, som min mor plejede at 
sige, når jeg som barn lå og 
læste. 

Det var ikke ment som en 
bebrejdelse men snarere med 
et snert af misundelse, for-
nemmede jeg, for det eneste, 
hun selv læste, var avisen. 
Hun ville ikke dovne den. 
Bøgernes verden var hun ikke 
en del af og det eneste, jeg 
husker af bøger fra mit barn-
domshjem, var Gyldendals 
Leksikon.

Jeg skæver til bunken af 
bøger på mit natbord og får 

øje på en, som jeg tror, vil 
løfte dagen. Jeg kommer hur-
tigt ind i handlingsforløbet 
fra, hvor jeg slap forleden 
dag, og i løbet af nul-komma-
fem er den læst. 

Eller i hvert fald i løbet af 
sådan cirka en formiddags tid. 
Den var god og lige, hvad jeg 
trængte til.

Jeg skæver igen ud ad vin-
duet. Stadigt gråt, stadigt 
stille – men hovedpersonen 
i bogen ville ikke have ladet 
sig gå på af tingenes tilstand/
stilstand, så jeg smækker 
dynen til side og giver dagen 
en chance. 

En Læsehest som Stig 
Løvenkrands ser den.
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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 

Tårnby Bladet deler ud af 
nyere bøger, som vi har fået 
tilsendt til anmeldelse. Vi 
nåede ikke at anmelde dem 
alle - nu kan du få en bog 
gratis

Af Else E. Andersen

Da mange er bundet til bopæ-
len og ikke engang kan kom-
me på bibliotekerne og hente 
litteratur, vil vi endnu engang 
tilbyde gratis bøger til vores 
læsere, bøger vi har fået til 
anmeldelse.

Flere forlag sender gerne 
først en pressemeddelelse 

om en ny bog og spørger, 
om vi har tid og lyst til at 
anmelde, men vi kan også få 
tilsendt bøger uopfordret. 
Derfor indeholder listen over 
gratis bøger både anmeldte 
og ikke anmeldte bøger og 
visse bøger kan have et par år 
på bagen.

Du kan se hvilke bøger, vi 
uddeler, på listen herunder. 
Har den været anmeldt, kan 
du se hvilken måned, anmel-
delsen har været bragt. Du 
kan finde hele anmeldelsen 
i tidligere udgaver af Tårnby 
Bladet på vores hjemmeside 

www.taarnbybladet.dk, klik 
videre på ’MERE’ og ’ARKIVET’

Måske har du selv lyst til at 
anmelde en bog i ny og næ? 
Kontakt redaktionen, så får vi 
en snak om muligheden.

Sådan vinder du en bog

Send os en mail med oplys-
ning om, hvilken bog du øn-
sker til redaktionen@taarn-
bybladet.dk. Skriv også gerne 
2. og 3. prioritet. Mærk mailen 
BOGGAVER 2021.

Vi skal have dit navn, adres-
se og telefonnummer, så vi 
kan kontakte dig, hvis du får 

dit ønske opfyldt. Her gælder 
princippet ”først til mølle”.

Ønsker kan også afleveres i 
vores udendørs postkasse på 
Englandsvej 290 eller sendes 
som brev/postkort til Tårnby 
Bladet, Englandsvej 290,  
2770 Kastrup. Men altså send 
det hele til os senest onsdag 
17. februar.

 Er du heldig, får du direkte 
besked og skal selv afhente 
bogen på redaktionen, men 
det kan være, vi undtagelses-
vis har et cykelbud, som brin-
ger bogen til din postkasse, 
det taler vi om.

Vi sender ikke

Trods coronatider sender vi 
ikke bøgerne, men vinderne 
skal selv hente på redaktio-
nen. Der står håndsprit ved 
døren og vi holder afstand.

For god orden skyld gør vi 
opmærksom på, at bøgerne 
er mærkede, stemplede og 
brugte, så de ikke kan sælges 
videre.

Vælg blandt disse boggaver:

Endorfino af J G Gylling, anmeldt juli 2017

Eftersmag af A. J. Sandahl, anmeldt marts 2019

Egne rækker af Niels Christian Larsen, anmeldt august 2019

En lille hvid løgn, en kæmpe katastrofe  
af Annegerd Lerche Kristiansen, anmeldt november 2019

Jævn til hård vind af Vibeke Pilar Carstensen, anmeldt marts 2020

Bagsædelege af Michael Rist og Lena Alfa Rist, anmeldt maj 2020

Efter døden af Claus Grymer, anmeldt juni 2020

Døden er kun et øjeblik af Lisa Holmfjord, anmeldt juli 2020

Måneansigt af Sara Mesa, anmeldt juli 2020

Hulter til bulter af Sten Jacobsen, anmeldt juli 2020 (2 eks.)

Mor ordner tænder, far er på rejse  
af Viveca Tallgren, anmeldt september 2020

100 dage 100 digte af Pelle Hvenegaard, anmeldt oktober 2020

Vågekonen af Ellen Dahl Bang, anmeldt oktober 2020

Olgas hemmelige coronadagbog af Karin Heurlin, anmeldt oktober 2020

Næsten lykkelig af Anne Hjelmsø, anmeldt november 2020

Som sne i havet af Michala Elk, anmeldt november 2020

Den natblå baret og andre spøjse historier  
af Mehis Heinsaar, anmeldt januar 2021

Uro´erne kommer af Tom Guldbæk m.fl., anmeldt december 2020

Skab øjeblikke i solen DEMENS af Jobbe Pilgaard, anmeldt dec. 2020

Julequizz af Michael Rist og Lena Alfa Rist, bogtips december 2020

Skrotferien af Frank Christoffersen, bogtips december 2020

Den natblå baret og andre spøjse historier  
af Mehis Heinsaar, anmeldt januar 2021

Pletfri af Peter Qvist, anmeldt januar 2021

Bølgen af Giulio Cavalli, anmeldt januar 2021

Alias Anneke af Louise Roholte, bogtips januar 2021 

Stakkels Jim af Finn Janning, bogtips januar 2021

Ikke anmeldte bøger: Ikke noget at tale om af Anne Zenon,  
(forfatterforedrag Hovedbiblioteket feb. 2020), Stabilgrus af Linda Karen 
Prahl J., Nostalgi af Mikkel Guldager. 

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

I borgmester Allan S. Andersens 
seneste nyhedsbrev af 22. januar 
kommer han ind på arbejdet med 
at renovere Skolebotanisk Have på 
Brønderslev alle 
Han beskriver, at ideen med arbejdet 
er at ’ haven skal blive mere bære-
dygtig og udvikles til et tidssvarende 
mødested for børn, unge og ældre’. 
Endvidere at der skal være ’ fokus på 
biodiversitet og klima herunder for-

midling af planter, dyr og naturhaver.’
Som afslutning roser borgmesteren 

roser de frivilliges indsats i projektet 
og slutter omtalen af opgraderingen 
af haven:

- Hele projektet bliver udført med 
en række frivillige i kommunen - uden 
den store indsats fra frivillige, tror jeg 
aldrig projektet var kommet så langt i 
processen - så stor tak for den frivil-
lige indsats.  

Tårnby Bladet i januar

I januarudgaven af Tårnby Bladet be-
skrev vi arbejdet og visionerne med 
den store opgradering af Skolebota-
nisk Have. Blandt andet beskrev en af 
initiativtagerne, Jesper Johnsen, hvor-
dan der lige ved siden af den store sø 
er etableret en lille sø. Den lile sø er 
lavet for at kunne sætte padder og ha-

letudser herover og dermed sikre, at 
de ikke bliver ædt af de store  fisk, der 
lever i den store sø.                    bbark

Den store sø har i mange år 
domineret indtrykket i Skolebotanisk 

Have. Nu er der kommet en lille sø 
til... dedikeret padder og haletudser. 

Foto: Viktoria Olesen.

Ros til de frivillige

Har du ikke fået Tårnby Bladet 
... kan du hente det i et af vore depoter!

Dem finder du blandt andet:

KASTRUP
• Irma, Televænget
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center,  
   Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket,  
   Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, 
   apoteket
• Skottegårds Centret,  
   udenfor kiosken
• Skottegårds Centret,  
  Kulturhuset Kastrup Bio
• SAS-klubben, Ved Diget

TÅRNBY
• Menu, Tårnbyvej
• Tårnby Torv ved  
   alle indgange
• Plejehjemmet,  
   Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og  
   Harald Nyborg

DRAGØR
• Dragør Rådhus
• Netto, Magleby Torv
• Føtex, Magleby Torv
• Biblioteket,  
   Vestgrønningen
• Irma, Kongevejen 18

SUNDBY
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto, Kirkegårdsvej
• Kvickly, Englandsvej 28

VESTAMAGER
• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar,  
   Kongelundsvej 299
• Bageren i  
   Vestamagercenter
• Biblioteket i 
   Vestamagercen-
ter

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste 
onsdag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor nejtak’ere til 
reklamer lægges godt 4500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.
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  Naturcenter Amager 
- Friluftshuset

Åbningstider:
 
Alle hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15. 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.

Få inspiration til årstidens naturoplevelser og information om Kalvebodfælled
• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturformidling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over bålsteder omkring naturcenter – 
man kan ikke reservere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv – Udstyrsliste
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af flere - foreningsmuligheder om 
lån af mødelokale og start af ture
• Bliv skovhjælper – Amager skovhjælpere

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand. 
 
Lukket for denne sæson - åbner igen til foråret.

Træ på Kastrupfortet 
februar 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at lede efter i den kommende tidNoget at lede efter i den kommende tid

FRI  
ENTRÉ

JACOB  
RANTZAU  
SO FAR
AWAY
12.NOV 2020 –  
21.FEB 2021

Forlænget til  

11. april 2021

Kan I se hvad det er? 
Den er god nok, egernet er endnu engang 
blevet spottet på Amager 

Af Naturvejlederne ved Tårnby Naturskole

Denne gang er det Tårnby Naturskoles leder, Jacob Jen-
sen, der har set ikke mindre end to individer på en tur i 
Ugandaskoven med en skoleklasse fra Skelgårdsskolen. 
Første gang at egernet blev rapporteret fra Amager var 
i 2009. Her fandt den lokale skovfogeds sønner et dødt 
eksemplar i Kongelunden. Siden er der kun rapporteret 
ganske få fund blandt andet i 2014, hvor et egern blev 
spottet ved Pinseskoven.

Hvordan egernet er kommet til øen, er svært at sige 
med sikkerhed. Den er næppe svømmet fra Sjælland 
eller Sverige, da egernet ikke er glad for vand og hver-
ken god til ryg- eller brystsvømning. 

Mange gætter derfor på, at de egern, vi ser på øen, 
har været blinde passagerer i en lastbil med pyntegrønt 
eller, at de kan være sluppet løs af mennesker. 

Egernet foretrækker at bo steder, hvor der er større 
samlinger eller sammenhængende linjer af træer, det 
vil sige typisk skove og parker, men også i ældre vil-
lahaver nær naturområder. Egernet er især glade for 
nåletræer og det er da også i nåleskov, at man finder 
de største koncentrationer af de små dyr. I løvskove er 
der længere mellem dyrene, hvor de bygger deres re-
der tæt inde ved stammen. 

De mest tydelige tegn på, at der har bosat sig et 
egern i et område er, hvis der ligger mange skæl fra 
grankogler under et træ. 

Tre med samme smag
I skoven er der tre dyr, der elsker kogler - det er eger-
net, musen og spætten. Og det er ret let at se hvem 
af de tre, der har ædt en kogle. Musen er lille og fin. 
Den gnaver grundigt alle kogleskællene af helt inde 
og tæt ved koglens midterakse – og efterlader en pæn 
afbidt kogle. Egernet æder ivrigt og sjusket i sin kogle, 
for at komme ind til de små frø under kogleskællene. 
Egernets kogle ser derfor mere forrevet og flosset ud. 
Spætten efterlader de mest forpjuskede kogler, for de 
hakker bare løs efter koglens frø. Frøene sidder gemt 
under koglens skæl. De små frø er små olieholdige nød-

der fulde af fedt og vitaminer. 
Egernet har fået ry for at være en værre æggetyv. 

Det er kun delvist fortjent. For selvom det godt kan 
finde på at rasere en fuglerede - og måske endda 
nappe et par fugleunger i jagten på at få proteiner, så 
foretrækker den altså at æde især koglefrø fra gran- og 
fyrretræer. Egernet æder desuden også nødder, knop-
per, bær, frugter, svampe og olden. Om vinteren æder 
egernet af sine forråd, som den har brugt hele efteråret 
på at lave. Den kan fodres, som vi fodrer fugle. Her er 
den ikke kræsen, men æder alt, hvad der er på små-
fuglenes menu. 

I Danmark er det de røde egern, der er mest almin-
delige, men vi har også mørkebrune og sorte varianter. 
Alle vores varianter har dog en hvid eller cremefarvet 
bug.

Kun få pattedyr
Generelt er Amager lidt individ- og artsfattig, når det 
gælder pattedyr. Der er dog efterhånden en relativ stor 
bestand af råvildt, indført fra Midtsjælland, og rævene 
er i fremgang igen efter mange år med ræveskab. Des-
uden er der for nyligt også spottet en grævling. Til gen-
gæld har vi på øen et meget rigt fugleliv og i vintermå-
nederne kan der for eksempel stadig ses store flokke 
af bramgæs og grågæs. Desuden er der regelmæssigt 
besøg af blå kærhøg og havørn, vandrefalk samt mere 
sjældent mosehornugle.

Et egern fanget af naturskoleleder, Jacob Jensen, i sit 
spring fra gren til gren i Ugandaskoven. 
Egernet sidder i cirklen... dem begge to.
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Noget at bruge tiden på også under  corona - restriktionerneNoget at bruge tiden på også under  corona - restriktionerne
Træ på Kastrupfortet 
februar 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

UngTårnby online

Der var godt gang i bageriet hjemme hos Ungdomsskolens elever og fremvisning af 
resultater på skærmen, da Ungdomsskolens ’Online Mad & Bagning’ gik i luften tirs-
dag 19. januar. 

Ungdomsskolens underviser Karina Holm er at finde på skærmen hver tirsdag 
kl. 19.00. Tilmelding sker på www.us.taarnby.dk

US10 - Hele Tårnby Kommunes 10.-klassetilbud
US10 afholder virtuelle besøgsdage onsdag 27. januar 
kl. 16-17 og fredag 29. januar kl. 10-11. 
Info omkring tilmelding står på hjemmesiden 
 www.us.taarnby.dk. 

Her kan du også læse nærmere info omkring tilbuddet 
til kommende elever i 10. klasse.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og  
mødelokaler, café- og spilleområde og en række 
inden- og udendørsaktiviteter. 

Kulturzonen er aktuelt lukket  
pga. corona-restriktioner

Administration kontaktes på telefon eller e-mail 
Man. - fre. kl. 9-15

E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813 
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90 
2791 Dragør

Når det igen bliver muligt (ved lempelse af 
corona-restriktioner) er Kulturzonen åben:

Mandag-torsdag kl. 9-22  /  fredag kl. 9-16

Caféen: man - tors: 15 - 21.30  /  Dagens varme 
ret: kl. 17 - 19

Ungdomsskolen har åbnet op 
for onlinetilbud i denne tid, hvor 
vi ikke kan holde fysisk åbent 
Vores online hold kører nu på 3. uge og 
er en stor succes. Du kan læse mere om 
vores hold og stadigvæk tilmelde dig til 
følgende online-hold på vores hjemme-
side www.us.taarnby.dk

Tirsdag: Online Mad & Bagning  
Onsdag: Manga, Hip Hop Dance samt 
Dungeons & Dragons  
Torsdag: Spansk, Kinesisk samt 
Matematikhjælp

Følg UngTårnby på www.us.taarnby.dk/
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Træ på Kastrupfortet 
februar 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at bruge tiden på under coronaNoget at bruge tiden på under corona

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520

Indtil 7. februar eller corona-restriktioner 
lempes åbent for afhentning af bogposer
Man - fre: Kl. 11 - 17 • Lør - søn: Lukket
Derefter (hvis corona rsitriktioner er ophævet)
Man - fre: 8 - 20  •  Lør - søn: 9 - 16.

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Indtil 7. februar eller corona-restriktioner 
lempes: Lukket
Derefter (hvis corona rsitriktioner er ophævet)
Man - fre: Kl. 9 – 19 • Lør Kl. 9 – 16 • Søn lukket.

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

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

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

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

Biblioteket i en corona tid
Hent dine bestilte bøger på biblioteket
Selvom bibliotekerne er lukket for besøg, kan du stadig 
både reservere materialer og bestille bogposer.

Hovedbiblioteket på Kamillevej har åbent for udlevering 
af på forhånd bestilte bogposer og reserveringer til af-
hentning mandag til fredag klokken 11-17. 
Læs mere på taarnbybib.dk

Lånte materialer kan du aflevere i afleveringsboksen 
på hovedbiblioteket. 

Arrangementer og kurser på biblioteket 
i februar
Der vil ikke blive afholdt arrangementer eller kurser, så 
længe biblioteket skal være lukket for publikum.

Så snart dørene må åbnes igen, vil biblioteket af-
holde alle de planlagte arrangementer og kurser, der er 
mulighed for.

Hold dig opdateret på taarnbybib.dk/arrangementer.

Hold jer opdateret!
Følg med på taarnbybib.dk for nye informationer i for-
bindelse med Covid-19.

Læs og bliv klogere – hver måned!
Tårnbys faglitterære læsefællesskab
I vores faglitterære læsefællesskab 
tager vi hver måned fat på et nyt 
emne. Tænkepause-bøgerne fra 
Aarhus Universitetsforlag danner 
udgangspunkt for vores læsning, og 
hvis vi har lyst til at læse mere eller 
til at læse om andre aspekter af em-
net, plukker vi fra månedens bogliste.

Det kræver ingen tilmelding at være med, og du del-
tager efter behov, lyst og tid fra måned til måned. Du 
kan følge med i månedens emne og bøger via biblio-
tekets nyhedsbrev og på Tårnby kommunebibliotekets 
hjemmeside taarnbybib.dk/fagbog

Kroppen er temaet for februar måned...
… og i det hele taget ikke til at komme udenom
Den standende debat handler i høj grad om retten til 
at bestemme over sin egen krop, og selvom månedens 
Tænkepause efterhånden har en del år bag sig og der-
med på ingen måde kan skrive sig ind i den aktuelle 
#metoo-bevægelse, er det alligevel lige præcis her, at 
tænkepause-forfatter og professor i idræt Verner Møller 
begynder: Ved spørgsmålet om hvem kroppen tilhører. 
Eller hvad.

For selvom #metoo-debatten er af nyere dato, er 
spørgsmålet om retten til at bestemme over egen krop 
ældgammel, og selvom svaret umiddelbart er nemt og 
nærliggende, kroppen er min egen, så fører denne må-
neds tænkepause os igennem en række både historiske 
og aktuelle modsætningsforhold, som gør det oplagt at 
genoverveje det automatiske svar på spørgsmålet om 
ejerskabet til kroppen.

Vil du læse og tænke med, så find alle bøgerne on-
line - eller på biblioteket når vi igen åbner dørene.
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Din krop er dit tempel, din krop er din egen, siger damebladene. 
Det tror både appelsinhudssvingende naturister, botoxaf hængige 
amerikanere og alle os andre fedtforskrækkede stakler på. Men 
lad være. For ifølge professor i idræt ved Aarhus Universitet 
Verner Møller tilhører kroppen samfundet. Uanset om vi vælger 
at stramme os op med korset eller skalpel, skamfere vores læber 
med tallerkener eller brække fødderne på vores døtre, er det 
tradition og kultur, der bestemmer, hvad vi gør ved vores krop.  
– Din krop er måske nok et tempel. Men den er ikke din egen.

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 





































VERNER MØLLER

Verner Møller. Foto: Poul Ib Henriksen

Callcenter i 
Sundhedscentret
Borgere i Tårnby kan nu få svar 
på Corona-relaterede spørgsmål, 
herunder om vaccinationer og tests  

Callcentret kan kontaktes på tlf.: 2428 
4107 i tidsrummet mellem kl. 10 og 14 
mandag til fredag. 

Kan du noget, Vil du noget, Gider du?
Der gemmer sig sikkert nogle med lysten 
til at underholde med et eller andet, det 
kan være musik, dans, trylleri, klovneri, 
historiefortællere, samlere, kunstnere, etc.
Måske mangler du bare lige et lille publikum eller et lille 
sted til at starte med.

Udstillingscentret Ved Diget 26, som har åbnet etape 
1; vi har mulighederne for at kunne lægge hus til din 
underholdning, så vi hører gerne fra dig.

Skal du betale noget: Nej, men tjener du noget?  
Næh kun et symbolsk beløb.

Da vi skal lægge planer for tiden efter Covid-19 
tiden, så søger vi allerede nu efter underholdere, så 
skriv til os på e-mail, og kom i dialog med os.

Venlig hilsen  Aktivitetsudvalget, Hanne, Minna og Stig.

Udstillingscenter 
Gården ved Diget 26  

er åben:
Når det bliver muligt 

pga corona: 
Søndage kl. 13 - 16 

hvor klaptræet byder 
dig velkommen. 
Eller efter aftale

Der er naturligvis gra-
tis adgang til at se på 

det udstillede.
Kontakt: Diget26@

youmail.dk,  
her kan du også til-

melde dig et Nyheds-
brev.        
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Noget at bruge tiden på i den kommende tidNoget at bruge tiden på i den kommende tid
Træ på Kastrupfortet 
februar 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

’Jacob Rantzau – So far Away’ forlænges 
Kunstmuseet har formået at forlænge 
udstillingsperioden af Jacob Rantzaus store 
malerier helt til 11. april 2021
Siden 9. december har publikum været afskåret fra at 
se kunstneren Jacob Rantzaus store oliemalerier på 
Kastrupgårdsamlingen af hensyn til Corona-situationen. 
I skrivende stund er udmeldingen, at samfundet kan 

åbne lidt op igen fra 7. februar, men udstillingen skulle 
allerede lukke ned 21. februar – og i disse usikre tider 
er det umuligt at spå om fremtiden, inden dagen er 
omme. 

Derfor er det en stor glæde, at museets personale 
har formået at forlænge alle aftaler med både kunstne-
ren og udlånerne af værkerne, så udstillingen kan blive 
hængene på Kastrupgårdsamlingen helt til 11. April 
2021.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at sundhedssituationen 
gjorde, at vi kunne åbne nu, men efter omstændighe-
derne er vi glade for, at det er lykkedes at forlænge SO 
FAR AWAY helt til efter påske, fortæller Museumsleder 
Mette Mansa.

- Forhåbentligt vil det være muligt at invitere gæster 
indenfor igen indenfor denne nye tidsramme.

Kunstoplevelser på afstand.
Skønt museet er lukket ned for gæster, så arbejder 
museets personale med at sikre kunstoplevelser både i 
fremtiden, men også imens vi venter. 

- Museet går en spændende tid i møde med nye ud-
videde åbningstider i alle hverdage og i weekenden og 
med nye guides og aktivitetsark rettet mod børn. Så vi 
glæder os meget til at åbne op igen, fortsætter Mette 
Mansa. I ventetiden kan man hjemme fra sofaen op-
leve små formidlingsfilm som vores museumsinspektør 
Kristian T. P. Rasmussen har produceret fra bag de luk-
kede døre på museet. 

Filmene kan ses på museets facebook side, samt 
museets youtube-kanal.

So Far Away, Kastrupgård-
samlingen 2021 

ISFUGL. Igen i år kan man se isfugle på Amager og ikke bare en, men flere rundt omkring i flere kanaler, 
vandløb og søer. Fuglen på foto er en hun og den ene af to styk fra kanalen ved Frieslandsvej. Foto: René 
Fokdahl, Amager Fotoklub.
Ingen på redaktionen har selv set en isfugl i naturen og vi troede faktisk, at en så flot fugl måtte være hjem-
mehørende i mere eksotiske omgivelser end Amager Fælled, hvor barndommen gik med at aflive indianere 
og røvere med seksløbere fra butikkerne 1000 Ting eller Smidts Legetøj på Amagerbrogade.
Redaktøren mener dog, at fuglen har optrådt i Anders And & Co-sammenhæng - måske i en tegnefilm, hvor 
den med det store næb hakkede løs i hovedpersonens fjerede hoved. Kan nogen bekræfte redaktørens teori, 
så bliver han så glad.

Æbler kan hjælpe solsorten
I de kolde vintermåneder kan det 
være en hel del sværere for solsorten 
og andre fugle at finde føde. Derfor 
anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at man 
hjælper dem ved at lægge æbler ud i 
haven 

Når temperaturen falder til under frysepunktet, kan 
havens fugle have sværere ved at finde mad. Have-
ejere kan dog gøre deres til, at solsorten får det 
lidt lettere ved at lægge æbler ud i haven, så de er 
nemme at finde for fuglene.

- Har man nogle indskrumpede æbler, kan man 
lægge dem ud til fuglene i stedet for at smide dem 
ud. Bare nogle få æbler kan gøre en forskel for 
solsorten, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes 
Beskyttelse.

Fordel æblerne i haven
Han tilføjer, at det er vigtigt at tænke over forde-
lingen af æblerne. Solsorten er nemlig aggressiv 
overfor især andre solsorte og andre drosselarter. 
Den vil forsøge at reservere alle æblerne til sig selv, 
hvis de ligger i en bunke. Fordel derfor æblerne 
med nogle meters afstand, så én solsort ikke kan 
erobre en hel bunke æbler til sig selv.

- Når der ligger æbler i haven, vil der formentlig 
også komme andre drosler til. Drosler er den slægt 
af fugle, som solsorten tilhører. Man vil kunne op-
leve, at både sjagger og vindrosler kommer for at 
nyde godt af æblerne, og ved at sprede æblerne 
med nok afstand opnår man både mad til flere sol-
sorte og en større variation af fuglearter i sin have, 
forklarer Michael Carlsen.

Hvis der er faldet sne
Solsortens naturlige vinterføde er insekter, snegle 
og orme, der lever under nedfaldne blade og kvas. 
Deres føde bliver dog sværere at finde, hvis der 
falder sne.

Bor man i de dele af landet, hvor der er faldet 
sne, kan man derfor hjælpe solsorten gennem de 
hårde dage ved at skrabe sneen væk fra de steder 
i haven, hvor blade og kvas har dannet levested for 
insekter. Det er også en god idé at lægge æblerne 
ovenpå sneen, så solsorten let kan komme til dem.

- Når der alligevel skal skrabes sne, kan solsorten 
hjælpes i samme omgang, fordi man også lige kan 
skrabe sneen væk fra de hjørner af haven, hvor 
bladene ligger, så solsorten kan komme til de snegle 
og orme, der gemmer sig dér, siger Michael Carlsen.

Foto: Dyrenes Beskyttelse.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

Februar 2021

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

                    

Sorg/ livsmodsgruppen 
er nedlukket på grund af restriktioner fra 
regeringen. Vi mødes igen, når restriktionerne 
ophører, evt. kontakt til Lissi Bak Pedersen  
tlf 22 15 60 29.

Besøgstjenesten forlænger nedlukningen til 
d.2/3-2021. Der er naturligvis telefon kontakt 
til Karna på 22 33 80 72.

Kære bowlere
Godt nytår. Desværre ved jeg ikke, hvornår 
det bliver muligt at bowle igen.

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.

Årsmødet  
afholdes lørdag den 18. september 2021  

kl. 14.00
Tårnby Skoles festsal

Sneserevej 10, 2770 Kastrup.

Hjælp til vaccination 
Vi skal alle hjælpes ad med at blive vaccineret 
mod COVID-19. Ældre Sagen i Tårnby opfor-
drer pårørende, frivillige og andre, der kommer 
hos ældre, til at hjælpe til med at booke tid til 
vaccination. Den er gratis og frivillig.

Plejehjemsbeboerne har fået deres første stik. 
Nu er turen i vaccineprogrammet kommet til 
gruppen af ældre over 65 år, der får både per-
sonlig og praktisk hjemmehjælp.

Book vaccination via NemId, og hvis man ikke 
har NemId, så ring til regionen:

•  Region Hovedstaden: Tlf. 30 66 89 37, alle 
dage inkl. weekender kl. 8-18

•  Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33, alle dage 
kl. 9-12 og kl. 13-19:30

•  Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, alle 
dage inkl. weekend og helligdage kl. 9-15

•  Region Midtjylland: Tlf. 70 23 24 15, kun 
hverdage kl. 8-16

•  Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63, hver-
dage kl. 8-17, weekend 8-15.30 og helligdage 
8-13.30.

Flere oplysninger:  
Ældre Sagen Presse: 70 20 30 31. 

Hvis I på nogen måde har besvær med at 
kunne bestille en tid til vaccination, så kon-
takt vores Kontor - evt. læg en besked på 
telefonsvareren - og I vil blive ringet op.  
Ring til 21 70 05 16.

Du får en masse fordele og rabatter 
som medlem af Ældresagen, bl.a.:

Kultur og oplevelser
Vi har et væld af tilbud på spændende ople-
velse og kultur. Få fx rabat på teater, museer, 
udstillinger, koncerter, forlystelsesparker og 
meget mere. Læs mere om kultur og oplevel-
ser på Ældresagens hjemmeside.
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Gudstjenester
Januar
Søndag 31. Septuagesima Matt. 20, 1-16 kl. 10.00 Julie Aaboe

Februar       
Søndag 7. Seksagesima Mark. 4, 1-20 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag  14. Fastelavn  Matt. 3, 13-17 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 21. 1 s. i. fasten  Matt. 4, 1-11 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 28. 2 s. i. fasten  Matt. 15, 21-28 kl. 10.00 Julie Aaboe

Gudstjenester i den nærmeste tid
I det nye år har vi indtil videre, budt velkommen til gudstjenester i Korsvejskirken - næsten som vi plejer. 
Men kun næsten: gudstjenesten er kun 30 min, der er ikke fælles salmesang og ingen nadver. I skrivende 
stund gælder disse retningslinjer t.o.m. 7. februar, med en vis sandsynlighed for forlængelse.

Men søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal alt det andet gives 
jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede 
for dagen i morgen; dagen i morgen skal 
bekymre sig for det, der hører den til. Hver 
dag har nok i sin plage. Matt.6.33.

Vi er nu gået ind i vinterens tredje, men også 
sidste måned. Dagene er begyndt at blive 
længere, og lige straks begynder erantis og 
vintergækker at kigge frem. Der er stadig længe 
til egentligt forår, specielt da, når årstiderne 
synes at have rykket sig noget, men der er lys 
forude. Det har vi brug for. På trods af at mange 
rent evolutionært burde have tilpasset sig det 
sparsomme lys i denne del af verden, ja så lader 
det til iflg. en artikel om vinterdepression på 
dr.dk (20/1-20) at 2% af befolkningen får en 
decideret vinterdepression, mens 10% rammes af 
tegn på depression på denne årstid. Behandlingen 
er efter sigende hverken D-vitamin eller motion, 
men simpelthen lys. I år er vi som folk så endnu 
mere udfordret p.g.a. covid19. Information kunne 
fortælle (12/1-20) at et studie fortaget af det 
medicinske tidsskift The Lancet peger på, at helt 
op til 75% af de, der bliver indlagt med covid19 
(eller en hvilken som helst anden variant over 
emnet), oplever senfølger, flere fysiske følger, 
men også angst og depression. Ja, faktisk er det 
dokumenteret at helt op til 25% kommer til at 
lide af regulær klinisk depression. Psykiatrifonden 
bygger disse dystre tal op og siger at den mentale 

tilstand i Danmark er voldsomt forværret under 
Covid19 pandemien. 

Dette er naturligvis dystre fakta, og det i en tid 
hvor vi har så svært ved at se fremad. Vaccinerne 
synes alligevel ikke at være helt på trapperne, 
de lader i hvert fald vente på sig. Trods alt dette, 
synes jeg ikke vi skal fortabe os, selv i det dystre, 
for vi reagerer i virkeligheden helt naturligt. 
Der er naturligt at søge lyset, og med lyset 
fællesskabet i de varmere måneder, og det er 
helt naturligt, at de der bliver smittet og syge af 
covid19, bliver bange og angste i en grad, der kan 
gøre dem syge. Det er helt naturligt, at vi alle 
i samfundet reagerer på at have fået reduceret 
det, der betyder allermest for mennesker, at 
være der for hinanden. At være i selvskab med 
hinanden, at kunne give og modtage samvær, 
og kærlighed. Det er ligeledes helt naturligt, at 
vi bekymres over den globale situation, og de 
mange varianter af covid19, der synes at dukke 
op under de populære og mere mundrette navne 
som den britiske variant, den rumænske etc. Vi 
bekymres, fordi vi er et fællesskab af mennesker, 
menneskeheden. Det er et følelsesmæssigt 
sundhedstegn at vi bliver deprimerede og angste, 
når det helt essentielle udfordres i vort liv. Hvor 
er det godt, at det fællesskab er intakt. Hvor er 
det godt, at der trods forsinkelser er en mulig 
løsning på vej gennem vacciner. Er det lige nu 
der er en løsning? Nej, ingen anden en at blive 
hjemme. Er det lige nu, vi ved hvornår de søde 

børn skal tilbage på skolebænken, vi kan gå ud 
og spise, gå på cafe, ses med gamle eller nye 
venner eller hvad man nu har lyst? Nej, det er det 
ikke, men vi ved nu at det er på vej. Der er lys i 
mørket, hvis vi ser efter.

Sognepræst
Julie Aaboe

Søg mod lyset

Aktiviteter - Februar
Februar vil stadig være præget af aflyste 
arrangementer p.g.a. coronarestriktioner. 
For Korsvejskirken betyder det, at vi 
allerede nu og med stor beklagelse har 
valgt at aflyse Ulvetimen sidst på måneden 
samt den traditionelle fastelavnsfest. Den 
planlagte sogneaften, den 3. februar, med 
et foredrag om 300 året for Hans Egedes 

ankomst til Grønland, er udskudt på 
ubestemt tid. 
Hold øje med vores hjemmeside www.
korsvejskirken.dk og facebookside for evt 
ændringer.

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 

fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Tirsdag 9. februar kl. 10.00

Sogneaften: Klimaforedrag 
v. Jesper Theilgaard

Korsvejskirken 
er en certificeret 
Grøn Kirke, 
hvilket betyder 
at vi lever op til 
nogle bestemte 
punkter, der 
mindsker 
belastningen 

af klima og miljø. Som Grøn kirke har 
vi set frem til at byde en af vores mest 
kendte meteorologer - Jesper Theilgaard – 
velkommen til vores kirke. Der er naturligvis 
en vis usikkerhed om foredraget kan finde 
sted her i februar, men hvis det ikke kan 
lade sig gøre p.g.a forlængede corona-
restriktioner, så finder vi en ny dato til 
Jesper Theilgaards foredrag. 
Theilgaards grundlæggende indstilling er, 
at det videnskabelige grundlag, som er 
beskrevet af FN s klimapanel må være det 
tætteste, vi lige nu kommer sandheden. 
Theilgaard, som i øvrigt har tilknytning 
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til nærområdet, er en eftertragtet 
foredragsholdere og en mand med mange 
facetter og mange uventede vinkler på sine 
foredrag: vejrets kulturhistorie, vejret og 
danske sange, vejret i det politiske spil og 
sågar vejret i kunsten.
Torsdag 18. februar kl. 19.30

Orgelrecital – v. Ole Reuss Schmidt
Orgelrecital i 
Korsvejskirken er 
en stund sidst på 
ugen, hvor freden 
og roen kan få 
lov at sænke sig. 
Ole Reuss Schmidt 

spiller et par orgelværker og fortæller om 
dem. Derefter bliver der fortalt om en 
salme, som vi synger som fællesalme, med 
behørig corona-afstand. 
Fredag 26. februar kl. 17.00
 

Kontakt  

Sognepræst Julie Aaboe.   
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.

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.

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Calberg.  Tlf. 6080 6900.

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

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

Kammerkoret Euphonia - 
Korsvejskirkens eget kor

Det hele begyndte i 1987, hvor der mødte 
en halv snes særdeles motiverede sangere 
op blandt kirkens konfirmander. Efter nogle 
rigtig gode år med Korsvejskirkens Pigekor, 
kom der også herrestemmer med, og ud af 
dette miljø voksede det Euphonia, som vi 
kender i dag, gradvist frem til et fast kor 
med en fast ugentlig øveaften fra 1995. 

Koret har gennem årene gennemført 
omkring 30 turneer til udlandet, og har 

desuden siden 1996 opført Händels Messias 
årligt, sammen med musikere fra Det Kgl. 
Kapel og fremtrædende solister. Siden 
2004 har disse opførelser fundet sted i 
Marmorkirken.

Dertil kommer opførelser af Bachs h-mol 
Messe, Mathæuspassionen, Mozarts Requiem 
og en række Bachkantater.

Sideløbende med disse større koncerter 
har der været afholdt koncerter, hvor 
koret har optrådt alene, altså uden 
noget orkester, i mindre rammer, og 
ofte med smallere og mere ukendt 
musik på programmet. Denne del af 
koncertvirksomheden er ikke mindre 
vigtig, og den indbefatter naturligvis også 
regelmæssige optrædener i forbindelse med 
søndagsgudstjenesterne i Korsvejskirken.

I 2009 medvirkede Euphonia på CD’en 
”Faith in Light” fra 2009 med ny musik af 
Leif Martinussen. Den udgives af forlaget 
Paula, PACD 162, og forhandles i alle 
musikforretninger.

I 2017 blev der udsendt en CD med 
musik af den tyske komponist Melchior 
Franck (1579-1639). Den kan købes ved 

henvendelse til koret, og kan desuden høres 
på alle online tjenester, som Spotify m.fl.

Krumtappen i alle korets aktiviteter er 
imidlertid den ugentlige korprøve mandag 
aften. Her slider vi med musikken, og her 
opsøger vi også den slidstærke musik, 
ligesom der bliver arbejdet seriøst med 
klang, intonation og alle de ting, man 
arbejder med i et kor. Vi tilstræber, at 
dette arbejde foregår med godt humør og 
højt til loftet, og altid med en ualmindelig 
hyggelig kaffepause undervejs.

Der er 22 medlemmer af Euphonia, 9 
herrestemmer og 13 damestemmer, blandt 
hvilke et par stykker holder orlov. 

På grund af Coronakrisen ligger koret 
desværre stille i disse uger, men vi har 
netop afholdt online generalforsamling, 
og så snart sundhedsmyndighedernes 
anvisninger igen tillader det, vil 
aktiviteterne i koret blive genoptaget for 
fuld styrke.

Følg koret på www.euphonia.dk
Organist Ole Reuss Schmidt

MENS VI VENTER. Mens vi håber og venter på mere normale tilstande, 
bliver Korsvejskirken gjort ren fra top til tå. Foto: Johnny Løndorf.Foto: Johnny Løndorf.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Tro det; det hele skal nok gå godt
Det lyder som det samme, og de står 
ofte sideordnede, lige ved siden af 
kærligheden, men der er en forskel på 
håb og tro. Du kan næsten høre det, 
hvis du siger ordene højt. Jeg håber, det 
kommer til at gå bedre. Og; jeg tror, det 
kommer til at gå bedre.  Bare et gæt: Da 
du sagde jeg håber, så blev din stemme 
sagte og dine øjne så ikke på noget 
bestemt, mens da du sagde jeg tror, så 
kom der et bestemt udtryk i dine øjne, 
måske flyttede du dig også en smule frem 
på stolen. 

Håbet ligger dybt i os. Det er det 
sidste, der dør. Vi ser det tydeligst, når 
du ikke længere kan gøre noget. Så er der 
kun tilbage at håbe. Troen er mere aktiv. 
Den gør noget. Du sidder ikke tilbage 
overladt til håbet, men bevæger dig frem 
i troen. 

Jeg ved ikke, om I kan huske filmen 
’En verden udenfor’ fra 1994. I den 
film mødes de to livstidsfanger Red og 
Andy i fængslet. Red har været der så 
længe, at han har tabt troen på, at han 
nogensinde vil komme ud. Han har også 
tabt håbet. Håbet, siger han til Andy en 
dag, er en farlig ting. Andy hører ikke 
efter. Han ser mærkeligt smilende frem 
for sig. Han har et håb i sig, som hverken 
fængselsdirektøren eller ture i vaskeriet, 
når det er lukket, kan tage fra ham. Da 
han opdager, at muren i cellen er blød 
og man kan skrabe i den, opstår der også 
en tro i ham. Det er troen, der mange 
år senere graver ham ud i friheden. Det 
er også Andys tro, der en dag får Red 
til at tro på, at han ved at tale for sig, 
kan møde Andy igen på en strand ved 
Stillehavet.  

I den her våde grå restriktionstid, langt 
fra Stillehavet, og Dubai i øvrigt, må vi 
håbe, at det snart kommer til at gå bedre. 
Men det vil være endnu bedre, om vi 
også tror det. For når man selv kan gøre 
noget, skal man ikke kun håbe, så skal 
man tro. Og komme i gang med det, 
man tror på. Og derved give troen videre 
til nogle andre. Tårnby: Tro smitter 
hurtigere end corona. 

Jeg har boet et par gange i USA. Det 
har været nogle af de bedste år i mit liv. 

Forstand på amerikansk historie har 
jeg ikke tilstrækkelig af, og inde i det 
politiske er jeg ikke nok til at komme 
med en dyb analyse omkring forholdene 
derovre. Så det her er bare, hvordan jeg 
lige ser det; mit andet hjemland har 
mistet troen på, at det hele nok bliver 
bedre. Håbet har de (måske) stadig. Men 
ikke troen.  

Har størstedelen af en befolkning en 
tro på, at det, de gør, gør det muligt, at 
det hele bliver en lille smule bedre, så kan 
et land klare alt. Ingen kriser eller krige 
kan helt ødelægge et land, som tror på 
det, de kan sammen. For så vidt kan man 
sætte enhver til at lede landet. Lederen 
kan fra magtens kontor ikke ødelægge 
den grundlæggende tro på fremtiden ude 
i stuerne. Men er der ikke en største del, 
som tror på, at de med det, de kan, kan 
gøre det hele lidt bedre - for dem selv og 
andre - så ender man med at kæmpe for 
at holde fast i det, man har i forvejen. 
Det er forståeligt nok. Men dermed 
ryger også det, som landet er fælles om, 
nemlig troen på fremtiden.  Og er man 
først havnet her, har lederen på magtens 
kontor en enorm indflydelse på, om der 
kan bygges en tro op igen. Man kan sige, 
at når et hold vinder, er det lige meget, 
hvem der er træner. Det er først, når 
holdet taber, at træneren bliver afgørende 
for om det kan vinde igen. 

Jeg tror, at I tror. I Danmark er der 
stadig en samlet stor tiltro til hinanden. 
Jeg ser ikke kun et dybt håb i jer men 
også en stor tro. Nok ikke så meget på 
Guds nåde (den tager vi en anden gang). 
Men en grundlæggende tro på, at om vi 
er fra Kastrup eller Tårnby, højrefløj eller 
venstrefløj, mand eller kvinde, rig eller 
fattig, ung eller ældre, ateist eller troende, 
så vil størstedelen af landet det samme; 
bevæge os sammen mod bedre tider. 

Det går sgu nok, plejer vi at sige her 
til lands. Indrømmet: Det kan lyde lige 
lovligt bodegahyggeligt, som at skubbe 
ansvaret fra sig. Men man kan vel også 
sige, at sætningen er udtryk for, at vi har 
så stærk en tro på det, vi har bygget op, 
at vi ikke er i tvivl om, at det vil bestå. 
I hvor mange lande rundt omkring i 

verden kan du finde folk, som siger, at 
det nok skal gå? Jeg har lige talt med min 
amerikanske ven. Han siger, at det har de 
ikke sagt i USA i mange år.  

Som barn, som ung, og nu – du vil 
ikke have kunnet fortælle mig noget 
bedre end, at det nok skal gå. Det 
lyder som en meget banal halvdrukken 
sætning, men der er så meget evangelie 
i den. Verden er god. Vi mennesker 
vil det samme. Og om lidt bliver det 
bedre. Vi er ikke i krig, og vi er ikke i en 
undtagelsestilstand. Proportionerne skal 
lige på plads, men ja det har da været en 
udfordret tid, og vi har mistet og vi er 
blevet testet – og vi bestod. Det vigtigste 
– troen - den har vi stadig. Ja, måske er 
den blevet stærkere. Når man nu skal 
være hjemme, er det et meget godt land 
at være hjemme i.

Karsten M. Hansen
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FEBRUAR 2021
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen mødes ikke pga corona-
restyriktioner. Vil du vide mere om 
gruppen, kan du kontakte Ida Nielsen på 
32504186.                               

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjenester på plejehjemmenbe og på 
Psykiatrisk Center Amager er foreløbigt 
aflyst pga. corona-restriktioner.
  
FOR BØRN                                                                       
Babysang…
På grund af coronavirus skriver vi i 
øjeblikket ikke op til babysang. Vi vender 
tilbage, når der er noget nyt.
For konfirmander
På grund af corona er der i øjeblikket 
ingen fællesarrangementer for 
konfirmander og forældre.
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 sidste hverdag, 
før.

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  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk Træffes på 
kontoret, Englandsvej 330. Fri mandag.
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.

Gudstjenester
Januar

Søn 31. Højmesse Septuagesima    10.00    Rosenberg 

Februar
Søn 7. Højmesse Seksagesima     12.00 M. Hansen
Søn 14. Højmesse Fastelavn     10.00 Nielsen
Søn 21. Højmesse 1.søndag i fasten    10.00 Nielsen
Søn 28. Højmesse 2.søndag i fasten    10.00 Risum

Gudstjenesterne er jo ikke helt, som de plejer. Vi tager alle forholdsregler, lever op til 
restriktionerne og passer på hinanden. Derfor må de må kun vare ½ time, koret synger, 
men menigheden synger ikke. Der er ingen altergang og ingen dåb. Men det er stadig en 
gudstjeneste. Der, hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, er en gudstjeneste. 

NB. Søndag den 7. februar er gudstjenesten flyttet til kl. 12.00. Det skyldes at P1 
kommer og optager gudstjenesten kl. 10.00, og da den varer en hel time, kan vi ikke 
være forsamlet. Gudstjenesten kl. 10.00 kan selvfølgelig høres på P1.

 Late night radio 
Fredag aften 

gudstjeneste i radioen

Biografen er lukket, festerne holder 
pause og fjernsynet er du måske 

blevet træt af. 
Vi fortsætter med vores gudstjenester 

live i aftenradioen. 
Stil ind på 92.9 fm eller www.radioti.dk 

Vært er som altid radiovært, poet og 
kirkens ene kirketjener Ingvar Nielsen.
Præst og prædikant og musikansvarlig 
er sognepræst Karsten Møller Hansen.
Evangeliet i mørket, Nick Cave, The 

Cure og de andre, vi elsker, 
plejer at dukke op.

Fredag den 29. januar kl. 21.30
Fredag den 5. februar kl. 22.30
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

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 
Grethe Hamborg
grbh@km.dk / Tlf. 2447 
3830
Træffetid: Ons. og tors. 11-
12 samt efter aftale
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. 6506 konto 
3052994208

Længsel
Vi taler for tiden meget om håb. Vi 
håber, at vaccinerne kommer hurtigt til 
landet. Vi håber, at kontakttallet falder 
– for ikke at tale om incidenstallet. 
Vi håber, at Danmark kommer godt 
igennem den krise, som Covid-19 
afstedkommer. Og vi håber, at det ikke 
kun er varmen, der kommer tilbage 
med det forår, der starter officielt om 
28 dage, men også normale tilstande. 
Ja, vi håber på meget i disse tider. 
Ordet ”håb” indgår i artikel efter artikel 
og pressemøde efter pressemøde. Et 
andet ord, vi til gengæld ikke hører 
så ofte – på trods af, at det beskriver 
vores tilstand perfekt – er ”længsel”. 
Der er selvfølgelig en vis lighed mellem 
længsel og håb. Men der er også en 
stor forskel mellem det at håbe på 
noget og det at længes efter noget. 
Længsel kan ligesom håbet være 
rettet mod noget ude i fremtiden. Men 
modsat håbet kan længslen også være 
rettet mod noget, der var engang. 
Noget, der kan synes tabt. 
Længslen har altså i sin natur to 
bevægelser: En bagudrettet og en 
fremadrettet, eller en fortidig og en 
fremtidig.
Jeg længes for eksempel for tiden 
tilbage til dengang, hvor jeg kunne 
danse med min hustru til fester omgivet 
af glade ansigter, kram og harmonisk 
kaos i stuer, der var omdannet til 
dansegulv – helt uden at tænke på to 
meters afstand og mundbind.
Og jeg længes tilbage til dengang, 
hvor man gav hinanden hånden. Jeg 
længes tilbage til dengang, hvor man 
efter en bisættelse kunne give enken 
eller enkemanden et trøstende kram. 
Jeg længes tilbage til dengang vi 
stadig kunne spise på restauranter 
og nyde ikke bare maden, men også 
de mange lyde, der ledsager en god 
aften ude: Klirrende glas, latter, grin 

og samtalerne fra både fjerne og nære 
borde.  
Jeg længes tilbage til dengang, hvor et 
host ikke var forbundet med skam og 
frygtsomme blikke fra andre. 
Jeg længes tilbage til koncerterne i 
Vega, jazz på La Fontaine, filmene i 
Cinemateket, fodbold i Parken og ikke 
mindst de spontane telefonsamtaler, 
der blev indledt med sætninger som: 
”Vil du med ned til stranden?” eller 
”skal vi mødes på Fælleden?” 
Jeg længes tilbage til gudstjenester, 
der varede mere end 30 minutter. Jeg 
længes tilbage til de tider, hvor der var 
nadver. Og til de tider, hvor der stadig 
var fysiske møder. 
Ja, jeg længes – ligesom alle andre – 
efter mange ting og mange mennesker. 
Ja, jeg længes efter mange ting, der 
i øjeblikket er så langt borte, at de 
nærmest synes tabt. 
Men det er de ikke. Nej, alting vender 
tilbage. Og jeg længes efter, at det 
sker. Derfor nynner jeg ofte de ord, som 
Jens Unmack synger så smukt. Det er 
ord fra et af mine yndlingsnumre. Ord 
som jeg citerer igen og igen, fordi de 
emmer af længsel efter, at noget dejligt 
og smukt vender tilbage:

’Du længes i mørket
Mod dage med håb og med lys
Du kan ikke sove
En nat bliver det sommer
En fjern og fin musik giver dig alt 
du aldrig fik’

Allan Ivan Kristensen

Det sker i Kastrup kirke:
27/1-3/3

Januar 21
Søn. 31. jan. Kl. 10  
Højmesse: Allan Ivan 
Kristensen

Februar 21
Søn. 7. feb. kl. 10 
Højmesse: Elizabeth 
Laursen

Søn. 14. feb. Kl.10 
Fastelavnsgudstjeneste: 
Susanne Worm Steensgaard 
– se nærmere på facebook 
og på hjemmesiden

Søn. 21. feb. Kl. 10  
Højmesse: Allan Ivan 
Kristensen

Tors. 25. feb. kl.17 
Menighedsrådsmøde

Søn. 28. feb. kl. 10 
Højmesse: Allan Ivan 
Kristensen

---

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 
10 

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

Fastelavn i Kastrup 
kirke: 
Vi ville så hjertens gerne 
fejre fastelavn, som vi 
har gjort det år efter år 
med udklædte børn og 
unge fra sognet, der 
slår katten af tønder 
på kirkens P-plads 
i 3 alderskategorier 
og tilsvarende 
tøndestørrelse.
Feer, prinsesser, grønne 
frøer, en struds, pirater, 
humlebi og et vækkeur 
– imellem hinanden. 

Ja, sådan har børnene 
gennem årene været 
opfindsomt udklædte, 
når jeg ser billeder 
igennem fra de mange 
fastelavnsfester i kirken. 
Efter endt tøndeslagning 
er kattekonger og 
-dronninger og de bedst 
udklædte blevet kåret. 
I kirken har de udklædte 
børn og deres forældre 
hørt om Jesu fætter 
Johannes, der boede 
ude i den varme ørken 
ved Jordan floden. 

Johannes passede godt 
på naturen ved alene at 
leve af græshopper og 
vilde biers honning. Det 
blev Johannes, som af 
Gud fik den store opgave 
at døbe Jesus, sådan 
helt ned under vandet. 
Det var her, de sammen 
oplevede at høre Guds 
egen stemme, og se en 
stor flot hvid due, der fløj 
over hovedet på Jesus 
og fyldte ham med Guds 
ånd. 

- fortsættes side 35
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Morgengudstjeneste i Skelgårdskirken

En alternativ version af Morgensang, når nu vi ikke kan 
synge sammen. Vi mødes hver onsdag kl. 10 inde i kirken 
hvor en af kirkens præster holder en andagt på ca. 20-30 
minutter og vi hører skøn musik fra Bennie.

Velkommen til et stemningsfuldt fællesskab!

Ringe af Kærlige Hilsner
Vær med til at sprede Kærlige Hilsner som ringe i van-

det i dit nabolag! 
Læg en lille, kærlig hilsen i postkassen hos din nabo el-

ler en, der vil blive glad for det. Det behøver ikke være et 
langt brev – bare et Kærlig Hilsen-kort med dit navn på, så 
vi mærker, at vi ikke er alene.

Begynd gerne nu eller se på Skelgårdskirkens hjemme-
side og Facebookside, hvornår du kan hente en stak Kær-
lige Hilsner, du kan dele ud. Vi håber, I alle vil være med 
og sprede varme!

Alternativ Fastelavn  
i Skelgårdskirken 2021!

Kom udklædt til Centerbageren i Vestamagercentret i 
åbningstiden kl.6- 15 og få en fastelavnsbolle og en lille 
pose med opgaver og overraskelser. 

Se i posen, hvordan du kan deltage i vores hyggelige 
konkurrence, hvor man blandt andet skal besvare spørgs-
mål og sprede lys foran kirken. 

Vi trækker tre heldige vindere blandt besvarelserne.

SKELGÅRDSKIRKEN FEBRUAR

Velkommen i  
Skelgårdskirken!
Selvom vi endnu ikke har åb-
net helt op, er der flere mulig-
heder for kirkeligt fællesskab, 
både i kirken og online. 
Man er også altid velkommen 
til at kontakte kirkens præster 
eller ansatte hvis man har brug 
for det.
Følg med på kirkens hjemme-
side og facebookside:
www.skelgaardskirken.dk  
facebook/skelgårdskirken

Aktiviteter i februar i 
Skelgårdskirken
7. februar kl. 10:00 Højmesse  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
10. februar kl.10:00 Morgen-
gudstjeneste  
v/kirkens præster
14. februar kl.10:00 Højmesse  
v/ Karen Giødesen
14. februar alternativ Fastelavn  
– se annonce
17. februar kl.10:00 Morgen-
gudstjeneste  
v/kirkens præster
21. februar kl. 10:00 Højmesse  
v/ Kamilla Bugge
24. februar kl. 10:00 Højmesse 
v/ kl.10:00 Morgengudstjeneste 
v/kirkens præster

27. februar kl.11:00   
Dåbs- og familiegudstjeneste    
28. februar kl. 10:00 Højmesse  
v/Annelise Hofmann Mehlsen

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

Skelgårds Pastorat –  
Amagerland Provsti –  
Københavns Stift –  
Københavns Amt - 
Skelgårdskirken blev indviet søndag 
30. juli 1989 efter en kun 13 måne-
ders byggeproces.

Grundstensnedlæggelsen fandt 
sted 16. september 1988, hvor 
grundstensdokumentet blev ind-
muret i en blykapsel i kirkerummets 
østvæg til venstre for alteret sam-
men med et sæt hovedtegninger af 
den nye kirke og to sæt gangbare 
mønter fra 1988, skænket af Ama-
gerbanken. 

De fem grundsten kom fra hen-
holdsvis Tårnby Kirke, Vestamager 
Filialkirke, Kastrup Kirke, Korsvejens 
Kirke og Store Magleby Kirke.

På grund af pladsproblemer blev 
kirken udvidet i 2009 med en ny af-
deling mod vest, centreret omkring 
en ny atriumgård.

Kirken er opbygget over et enkelt 
system af glasoverdækkede gange, 
som skaber forbindelse til alle rum 
og omkranser den kvadratiske atri-
umgård. I øvrigt finder der kontinu-
erligt kunstudstillinger sted i det 
store gangareal.

Frivillige erstattet af teknk
Tårnet er bredt og bæres af 11 søjler 
- symbol på apostlene - Judas mang-
ler. Kun hans spor er tilbage. Tårnet 
tjener også som indgangsparti og 
som et ’kirketorv’, der har funktion 
som et traditionelt våbenhus. Her 
hænger også rebene til kirkens klok-
ker, som var tænkt til brug for et 
frivilligt klokkerlaug; men der blev 
i stedet fra starten etableret halv-
automatisk ringning.

Traditionelt skal en kirke vende 
øst-vest, og for at opfylde dette er 
altervæggen drejet ud i forhold til 
bygningens øvrige vægge. 

Kirkens blomsterudsmykning til 
alle gudstjenester og kirkelige hand-
linger året igennem - undtagen jul 
og påske - består af fem røde roser 
i en klar Aalto-vase, symboliserende 
blodet fra Kristi naglemærker på 
korset.

Kirkens orgel er bygget i 1992 af 
Frobenius og Sønner og har i dag 20 
stemmer imod 16 stemmer, da kir-
ken blev bygget.

Kirkens stole er af den berømte 
finske arkitekt Alvar Aalto; der er 
plads til ca. 180 i selve kirkerummet 
og yderligere ca. 120 i det tilstøden-
de sideskib, som til daglig bruges til 
mødevirksomhed og lignende. 

Stolenes gjorder har indtil om-
kring 2010 været af dyb marineblå 
hør. Omkostningerne ved at fasthol-
de kirkens symbolfarve, blå, i disse 
foranledigede menighedsrådet til at 
vælge sort.

Kirkens samlede grundareal er på 
ca. 9.000 kvm. inkl. det store park-
anlæg mod syd. Tidligere var park-
anlægget udformet med en række 
blomsterbuskegange i en stor halv-
cirkel. Af sparehensyn har menig-
hedsrådet for nylig valgt at lægge 
hele parken ud som græsareal, hvor-
ved ’Tusindårsegen’, plantet ved 
årtusindeårsskiftet har fået hele be-
skuelsesretten.
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Hvis forsamlingstallet hæves til min. 50 personer fra 7.febr:
Fastelavn - der trækkes lod om fastelavnsris 11.febr
Vinterferie 18. februar
OK dag 25. februar

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr. Øl og vand til 10 kr.
Hvis forsamlingstallet hæves til min. 50 personer fra 1.febr:
Generalforsamling 10. februar
Banko 12. februar
Vinterferie 17. og 19. februar
Spisning kl. 12 - 100,- kr. 24. februar
Banko 26. februar

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
www.Bordinghus.dk

Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7.
For yderligere information se hjemmesiden www.Taarnby 
kommune/seniorere/pensionisthuse/Bordinghus

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7.

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. 

Aktuelt ingen møder pga corona-restriktioner. 
Vi går fortsat på Hjertestien hver 3. søndag, kl. 11 med stor 
afstand. Vi starter ved Tårnby Kommunes Bypark ved Vand-
tårnet på Englandsvej. Ca. 5 km. men man kan ’hoppe af’ 
undervejs hvor man har lyst.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875.
Høreforeningen afventer, at corona-restriktionerne lem-
pes, før der laves arrangementer. Vi ses i løbet af 2021. 

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
Parkinsonforeningen i Danmark har besluttet, at arrange-
menter udskydes indtil tidligst 1. marts. Vi udsætter derfor 
også alle sammenkomster indtil videre. Skulle der være 
mulighed for at komme i gang før, vil alle medlemmer blive 
kontaktet. Vi er naturligvis ærgerlige over dette, men har 
ikke andet valg. 
Parkinson dans er stadig en mulighed hver onsdag kl. 13-14 
i Sundhedscentret på 1. sal. 
Vi glæder os til at komme i gang igen.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom finder sted kl. 19-21, Foreningscentret Postkassen, 
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup, Lokale 6.  
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Introduktion til samtalegruppe onsdag 24. februar kl. 19.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Gigtforeningen holder lukket pga corona indtil videre. Der-
efter åbnes for aktiviteter, når coronaen tillader det.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Vi er glade for, at så mange gerne vil gå stavgang både i 
Tårnby og Dragør, men det er jo svært, når der er kommet 
restriktioner, der fortæller, at vi kun må være 5 i en gruppe 
og der skal være 2 meter mellem de enkelte. Så vi holder en 
(forhåbentlig) mindre pause, men opfordrer til at gå en tur 
alene eller med nogle ganske få bekendte. Rutinen og hyg-
gen ved at gå en tur skulle jo ikke gå helt i glemmebogen, 
inden vi kan starte op igen. 
En snak mellem to personer: - Kender du noget bedre end 
en lang rask spadseretur? - Ja - en lille og langsom.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Alle aktiviteter er foreløbig er aflyst pga corona. Der åbnes 
op, når det kan lade sig gøre.

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

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle 
mellem 20 og 65 år. 
Netværkshuset er åbent med få aktiviteter - husk at alle 
aktiviteter kræver tilmelding. 
Tjek vores Facebook https://da-dk.facebook.com/kastru-
plundgade/ eller eller ring. 

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Alle aktiviteter er foreløbig aflyst.
Info på Facebook: FaceBook: HjerteforeningenkøbenhavnS

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - Februar 2021

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

Læs mere på  
www.taarnbybladet.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

Ole Lysholt 1953-2020. 
Foto: Amager Atletik Klub.

En af Amager Atletik Clubs 
veteraner, sprinteren Ole 
Lysholt, måtte i juledagene 
give op overfor coronaen 
i en alder af 67 år. Han var 
meget vellidt i AAC og med 
en stor berøringsflade 
inden for idrætten på Ama-
ger
Ud over i sine unge dage at 
være en af Danmarks hurtig-
ste mænd, var han desuden 
i flere årtier en habil kaster 
og veteran-atlet, senest ved 
DM i 2020. Derudover spil-
lede han på sine ældre dage 
tennis og badminton.

I sine unge dage ville Ole 
løbe. Det gjorde han sær-
deles godt. Hans medalje-
skab derhjemme er mere 
end fyldt. Således blev han 
danmarksmester i 100 m i 
1976 og 1978 med en tid 
på 10.93 sek. og i 1976 blev 
han også danmarksmester 
i 200 m. Frem til 1981 stod 

han på medaljeskamlen. Han 
fik muligheden for at kom-
binere arbejde og sport, da 
han blev bedt om at løbe 
for atletikklubben i Vesterås 
med et civilt arbejde som la-
boratorietekniker. Det sven-
ske eventyr varede i tre år. 
Da han kom hjem, blev han 
ansat i Nykredit, hvor han var 
i 15-16 år, hvorefter han blev 
ansat først i Malerforbundet 
og flyttede med i de nye 
forbund, som de blev fusio-
neret. Han havde tilmeldt sig 
efterløn og var enormt glad 
for den frihed, som efterløn-
nen gav ham.

Oles hjerte var fuldt af 
sport. Det var en stor del af 
hans liv. Han så al den sport, 
han kunne overkomme. Og 
med hans gode hukommelse 
og hang til at samle, så hav-
de han styr på mange navne 
og resultater. 

Han holdt sig godt i gang 
og deltog også i støttearbej-
det og som kasserer i Ama-
ger Atletik Club.

Ole efterlader sig hustru-
en Hanne og tre børn.

Æret være hans minde
Amager Atletik Club 

Nekrolog: Ole Lysholt, Amager Atletik Club
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Det er med stor sorg vi må meddele, 
 at tidligere formand for  

Dansk Metal Afdeling 16,  
Bjarne Larsen 

er gået bort 5. januar 2021. 
Vores tanker går til familien.

Ære være hans minde!

 Dansk Metal Afdeling 16
Fagforeningen for Luftfart  

    Saltværksvej 68
    2770 Kastrup

- fortsat fra side 32

Alt det, for at fortælle, at nu ville 
Guds søn træde ud i verden 
og fortælle om Gud. De ville 
også hører - alle de udklædte 
børn og deres forældre - at kan 
Gud godt kan se hvem vi er 
og hvad vi håber på, og at han 
elsker os hver især, i al vores 
forskellighed.
MEN MEN … også det sætte 
coronarestriktioner en stopper 
for, så i stedet kan I lytte til en 
podcast i serien ’Prædiken 
på vej’ – her er sognepræst 
Susanne Worm Steensgaard i 
samtale med sognepræst Signe 
Danielsen. Signe sidder med 
i et udvalg, der arbejder på at 
etablere en kirke i København, 
som udelukkende skal fokusere 
på at lave kirke for børn i 
alderen 0-12 år og deres 
voksne.  

- Det er helt vildt hårdt at 
opbygge børnearbejde. 
De ansatte på området er 
sultne efter inspiration og 
erfaringsdeling. Derfor handler 
projektet ikke bare om at få 
børn ind i Børnenes katedral. 
Vi skal hjælpe hinanden til at 
blive bedre til det, vi er gode 
til i forvejen: at styrke de 
personlige møder med børn 
og børnefamilier, siger Signe 
Danielsen.
Signe vil i denne podcast 
give et bud på en 
fastelavnsgudstjeneste, som 
den ville blive holdt i Børnenes 
katedral.
Podcasten kan i finde på: FKUV 
hjemmeside: https://www.fkuv.
dk/praediken-paa-vej
eller på streamingtjenester, som 
for eksempel Podimo 

Sognepræst Susanne Worm 
Steensgaard

På baggrund af Månedens 
foto i Tårnby Bladet januar 
efterlyste vi oplysning om 
bugserbåden Käthe Wes-
sels – og det må vi sige, vi 
har fået

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Bladet har modtaget 
en mail fra Helge Stautz , som 
henviser til en artikel i Bryg-
gebladet af 2009. Artiklen 
beskriver, hvorfor han og Kir-
sten Bregnhoved købte Kä-
the Wessels og hvad de ville 
bruge den til.

Båden skulle være en fly-
dende café og ligge ved Is-
lands Brygge – som på den 
tid udviklede sig til at blive 
en kulturhavn i stedet for den 
klassiske havn, som bryggen 
havde været i mere end 100 
år. Men der manglede kultur 
på vandet, som kunne trække 
tråde tilbage til havnens tid 
som aktiv arbejdsplads.

Også i 2009 var der bar-
rierer mellem gode idéer og 
realisation. De største mure 
var tilladelser!

- Efter gentagne forgæves 
anmodninger om at åbne Café 
ombord blev økonomien an-
strengt og min eks opgav pro-
jektet, så der ikke længere var 
to indkomster, skriver Helge 
Stauz i mailen.

Udover fastliggende café 
var båden tænkt til udlejning 
til selskaber og dækshuset 
blev udvidet ud på agterdæk-
ket til sommercafé med op 
til 25 siddende gæster, hvor 
udstyret til den oprindelige 
hovedopgave, bugserudstyret 
med trosser og taljer, træk og 
pullerter havde stået.

- Käthe har tidligere age-
ret som platform til forskel-
lige kulturelle sammenhæn-
ge som release-parties fra 
kunstnere, jazz-jamsessions, 
økologiske produkter, vins-
magning, mode photo-shoots 
samt events, fødselsdage og 
sociale komsammener.

- Lejekontrakten for sidste 
kajplads, hvor hun lå omkring 
10 års tid, blev i foråret 2020 
ophævet, idet hun ville ’ligge i vejen’ for udsigten til den 

kommende Operahave, som 
skal etablere i løbet af de 
kommende år. Udlejer ville 
ikke tillade erhverv så egent-
lig café drift kom aldrig i gang, 
skriver Helge Stauz.

Fremtid

Helge Stauz har tilsyneladen-
de ikke opgivet Käthe Wes-
sels, men med Coronakrisen 
ophørte al lejeindtægt og ef-

ter at have lagt til ankers, var 
der for få tidsvinduer uden 
blæst og vejrlig.

Skibet flyttes nu noget 
rundt efter vind og vejr. Den 
solide slæbebåds overflader 
trænger til frisk maling.

- Der er mange muligheder 
for skibets videre liv og indtil 
en fastere samarbejdsmæssig 
tilknytning kommer på plads, 
kan udlejning til forpagtning 
iværksættes med forskel-
lige aktiviteter, skriver Helge 
Stauz og opremser: 
- Boat & Breakfast

- Maritim Café 
- Mobil udendørs platform for 
intimkoncerter
- Kayak ‘trinbræt’
- Forenings-, klub- og under-
visnings aktiviteter
- Tunspotting.

Tårnby Bladet har via mail 
kontaktet Helge Stauz, men 
han er ikke vendt tilbage, så 
historien om Käthe Wessels 
kan udvikle sig til en føljeton.

Käthe Wessels som hun ser ud på et aktuelt foto ved et kort 
ophold ved Kastrup Ny Lystbådehavn. Foto: Ole Gjedved.

Interiør fra Käthe Wessels’ 
moderne velmagtsdage, da 
planerne var store og der var 
kunder til oplevelser.  
Foto: Bryggebladet

En drøm er ved at ruste op
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Partnerskab skal få flere 
børn og unge til at motio-
nere og dyrke idræt

En ny idrætsalliance mellem 
Tårnby Kommune og DGI Stor-
københavn skal understøtte 
de lokale idrætsforeninger 
og invitere flere børn og unge 

ind i idrætsforeningernes 
fællesskaber.

Partnerskabet med titlen 
’Børn og unge i forening’ lø-
ber i perioden fra 2021 til og 
med 2023 og skal bidrage til 
børn og unges trivsel med 
fokus på en række forskel-
lige indsatser og temaer. 
Det gælder blandt andet for-

eningsudvikling, nye idræts-
fællesskaber for unge, bevæ-
gelsesforløb og samarbejde 
mellem foreninger og skoler/
daginstitutioner. Der bliver 
også fokus på at udvikle nye 
idræts- og motionsaktiviteter 
i og omkring Tårnby Kommu-
nes mange attraktive kyst- og 
naturområder.

- Med partnerskabet igang-
sættes en række aktiviteter i 
samarbejde med mange af de 
lokale idrætsforeninger, siger 
borgmester Allan S. Ander-
sen, Tårnby Kommune. 

- Skoler, daginstitutioner, 
ungdomsuddannelser og an-
dre aktører, vil være med til 
at styrke idrætsforeningerne 

som ramme for idræt og mo-
tion. Målsætningen er at invi-
tere flere børn og unge med 
i idrættens fællesskaber, ek-
sempelvis ved at sætte fokus 
på forenings- og aktivitetsud-
vikling, nye motionsevents, 
en ny fritidspas-ordning samt 
det at bruge naturen som mo-
tionsrum.

Lokale idrætsforeninger

Jørgen Jørgensen, formand 
for Kastrup Tårnby Idræts-
sammenslutning (KTIS) ser 
også frem til at komme i gang 
og siger: 

- Partnerskabet mellem 
Tårnby Kommune og DGI 
Storkøbenhavn er en rigtig 
god nyhed for idrætsforenin-
gerne i Tårnby. Vi glæder os 
over, at der er en fælles ret-
ning for udviklingen af det lo-
kale idrætsliv og ikke mindst, 
at der er afsat ressourcer til 
en masse spændende akti-
viteter og udviklingstiltag i 
idrætsforeningerne i de kom-
mende år.

Tårnby Kommune og DGI 
Storkøbenhavn bidrager hver 
med 750.000 kr. til indsatser-
ne under partnerskabet.

SH

... er det en opgave for foreningerne 
eller skal kommunens stille haller 
og anlæg til rådighed for selvor-
ganiseret idræt - på bekostning af 
foreningerne

Af Søren Havemann

Det er et godt spørgsmål og gode 
spørgsmål er som regel svære at svare 
på. Men tal som kommunen har mod-
taget i en rapport viser, at de, som er 
mindst idrætsaktive, er de 16-39-åri-
ge. 

Spørgeundersøgelsen viser også, at 
mange flere vil dyrke idræt, hvis man 
selv kunne booke haltider og organi-
sere sin idræt på tidspunkter, der pas-
ser ind i den enkeltes dagligdag.

Med optællinger og overvågnings-
kameraer i hallerne er kommunen i 
gang med at kortlægge tomgang eller 
ledige tider på kommunens idrætsan-
læg.   
Hvilken rolle spiller KTIS?

Kastrup Tårnby Idræts Sammen-
slutning, KTIS er idrætsforeningernes 
praraplyorganisation og  sammen med 
næstformand Christian Bærensen re-
præsenterer Jørgen foreningerne i 
Folkeoplysningsudvalget. 

Udvalget behandler overordnet 
budgettet for hele folkeoplysnings-
området, godkender ansøgninger til 

Initiativpuljen og Udviklingspuljen 
og godkender tilskudsordningerne til 
aktørerne på folkeoplysningsområdet 
og eventuelt nye tiltag og ikke mindst 
fordeling af haltider i de kommunale 
haller

Et af de tiltag, der snart skal behand-
les, er politikernes og forvaltningens 
intention om, at der skal være flere 
haltider til selvorganiseret idræt.
KTIS er bestemt ikke enig i den udvikling 
og Jørgen kalder det konsekvent den 
uorganiserede idræt.

- Det, vi er enige i, er, at viser den 
undersøgelse, som nu er sat i gang, at 
der er ledige haltider, så skal de kunne 
tilbydes den uorganiserede idræt.

- Vi har ikke set noget resultat af den 
undersøgelse, som forvaltningen har 
sat i gang, som vist nok har medført, at 
der er sat overvågningskameraer op i 
hallerne.

- Det sker nok også, at klubberne 
ansøger om mere haltid, end de rent 
faktisk har brug for. Og har svært ved 
at afgive tiderne, fordi det er vanske-
ligt at få tiderne igen, hvis der bliver et 
behov herfor.

Men i KTIS er vi enige i, at hallerne 
ikke skal stå tomme.
Har KTIS været med i proceduren?

- Det kan jeg sige nej til; det er kom-

munen, der står for tilrettelæggelsen 
og optællingerne. Inspirationen har 
de fået fra andre kommuner, der også 
sætter fokus på bedre udnyttelse af 
idrætsanlæggene.

- Jeg ved ikke hvilke foreninger, der 
er med i undersøgelsen. Men jeg gæt-
ter på, at alle arealer er under opsyn. 
Jeg tror, forvaltningen tjekker alle de 
steder, hvor der er mulighed for at fin-
de ledige tider.
Hvordan burde det være?

- Der skal som udgangspunkt ikke 
være ledige baner og det bør klubber-
ne sætte ind overfor. Lade være med 
at ansøge om flere baner, end de har 
behov for. 

Har samarbejde med Wannasport

- Min egen klub Kastrup-Magleby Bad-
mintonklub har et samarbejde med 
Wannasport, der udlejer vores ledige 
tider. De tider er sent om aftenen el-
ler i løbet af formiddagen. Det har vi 
så lidt indtjening på og nogle udgifter, 
som vi selv dækker. Jeg ved ikke om 
andre klubber kan gøre det på samme 
måde.

- Til slut vil jeg bare nævne, at der 
kommer nogle puljeordninger, som 
kan søges af både den organiserede 
og de, der ønsker uorganiseret idræt. 

Jeg vil opfordre til at søge disse puljer, 
hvis man har gode ideer til at få flere 
til at bruge vores idrætsanlæg i kom-
munen.

750.000 kroner til børne og ungeidræt

Børn i gang med en 
træningstime med basketball. 
Foto: DGI

Flere skal dyrke idræt...

Formand Jørgen Jørgensen, Kastrup 
Tårnby Idræts Sammenslutning, 
håber  de uorganiserede hen ad vejen 
finder deres sport så interessant, at 
de melder sig ind i vores klubber for 
at dyrke deres idræt der.
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Har du en  
sports-historie
... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann 

sporten@havemann.dk

Samarbejde mellem klub og 
kulturforvaltninger om selv-
organiseret idræt udenfor 
klubberne er brudt sammen

Af Søren Havemann

Der er absolut ikke enighed 
mellem Nøragersminde Bad-
minton Klub og Tårnby kom-
mune om vilkårene for så-
kaldt selvorganiseret idræt, 
hvor borgere ikke behøver at 
være medlem af en forening 
for at benytte idrætsbaner og 
haller i kommunen. 

Som det er i dag og som det 
har været i mange år, ansøger 
klubber og foreninger hvert 
år i august om at få stillet hal-
ler, baner eller faciliteter til 
rådighed for den kommende 
sæson efter forventet aktivi-
tet (træning, kampe og stæv-
ner).

Mange foreninger har hi-
storisk enten ’eneret’ eller 
faste dage, hvor de kan dis-
ponere frit over baner og 
haller og det derfor kræver 
medlemskab af en forening 
for eksempelvis at få banetid 
i badminton- og tennishaller.

Og det fungerer fint, synes 
klubberne, men nu vil kultur-
forvaltningen i Tårnby lave 
om på det. 

Ledte efter ledige timer

En af kommunens intentioner 
er, at flere borgere skal have 
mulighed for selv at booke 
træningstimer, have mere 
fleksibilitet og udnytte even-
tuelle ledige timer på kom-
munens idrætsanlæg uden, at 
de behøver at være medlem i 
en forening.

Derfor bestilte Kultur-for-
valtningen i 2019 en analyse 
af idræts- og foreningslivet i 
Tårnby Kommune hos Idræt-
tens Analyseinstitut (Idan). 
Analysen lå klar i marts 2020. 

Resultaterne i analysen 
byggede blandt andet på ind-
beretninger fra ’hemmelige 
gæster’ , som havde overvæ-
ret træningsaftener (mindst 
en) og observeret, at flere 
baner stod tomme og dem 
ønsker kommunen at stille til 
rådighed for et privat firma 
Wannasport for online boo-
king til borgere, der ikke er 
medlem af en idrætsforening.

Det er dog ikke et ønske, 
som foreningerne umiddel-
bart bakker op om. Alligevel 
er forvaltning og politikere i 
gang med at udarbejde nye 
retningslinjer for tildeling af 
haltider til klubberne.

Skjult optælling af aktive

Kultur- og Fritidsafdelingen 
har i første omgang forsøgt at 
udrulle en ordning med selv-
organiseret idræt i Vestama-
ger hallen på badmintonba-
ner, som bruges af NBK Ama-
ger (badmintonklubben på 
Vestamager) og har indbudt 
klubben til et såkaldt samar-
bejde. Det samarbejde blev 
afbrudt i stor uenighed.

Tårnby Bladet talte med 
formanden for NBK Torben 
Dill om forløbet. 

- Siden 1985, da hallen 
blev opført, har vores 300 
medlemmer været glade for 
de omgivelser, vi har fået stil-
let til rådighed. Vi har hvert år 
søgt og fået de træningstider, 
som vi har haft behov for. Så 
vi er meget glade for, som det 
er nu, fortæller formanden. 

- Vi blev kontaktet på e-
mail og med et spørgeskema, 
som vi udfylder og besvarer. 
Vi regner med at vores svar 
indgår i en rapport og det er 
så helt fint. 

- På et tidspunkt fik jeg dog 
fra flere af mine medlemmer 
og cheftræneren at vide, at 
der var folk, vi ikke kendte i 
hallen en tilfældig aften og 
de foretog noget, der lignede 
en optælling. Det var besty-
relsen helt uvidende om. 

Tællingen tog ganske få mi-
nutter og derefter var de ude 
af døren igen, fik jeg at vide. 
Spillerne blev da lidt utrygge.
- Efter at have hørt om op-
tællingen kontakter jeg Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen 
for at høre, hvad der foregår 
og både Jens Lauridsen, for-
valtningschef og Sara Frahm 
Pors, kultur-og fritidskonsu-
lent, svarer, at det skal vi nok 
få forklaret mere uddybende.

Idan, Idrættens Analysein-
stitut, som har lavet undersø-
gelsen, mener, at de får den 
mest objektive optælling, 
når den foregår anonymt og 
uvarslet. Det er vi så uenige i.

Hvorfor blev NBK udvalgt?
- Jeg ved det ikke. Jeg tror, 

det beror på en tilfældighed. 
Men måske kan det også skyl-
des, at vi har taget kontakt til 
forvaltningen omkring optæl-
linger i hallen, som vi ikke 
mener er retvisende.
Blev du ikke informeret?

- Nej, i bestyrelsen blev vi 
ikke orienteret. Og vi synes 
ikke en så tilfældig registre-
ring er fair. Derfor gik jeg i 
gang med at udarbejde vores 
egen opgørelse over, hvorle-
des vi mente, at banerne blev 
benyttet. 

- Der kan være mange år-
sager til, at kapacitetsudnyt-
telsen ser ud, som den gør 
på et bestemt tidspunkt en 
tilfældig aften. Det fik mig til 
tasterne, fordi vores egne re-
gistreringer over tid, viser et 
noget andet resultat end det, 
Idan på en tilfældig måling 
kom frem til.
Kan du give nogle eksempler 

- Det, jeg mener, er, at en 
ledig bane en tilfældig aften 
kan have mange årsager. Vi 
tildeler fire spillere en bane 
og de betaler for at have ba-
nen til rådighed hele sæso-
nen. 

Et spillerafbud i sidste øje-
blik betyder måske, at banen 
er ledig. Havde tællingen 
varet en time kunne billedet 
af udnyttelsen have været 
anderledes. Tomme baner 
skal ses i en bredere sam-
menhæng. Resultatet af vores 
egne registreringer bad vi om, 
måtte indgå i referaterne. Det 
kan vi ikke se er sket.

- Vi har efterlyst en hel del 
mere information om øko-
nomi, opsyn, udbedring af 
skader på baner og materiel, 
hvis selvorganiseret idræt 
skal gennemføres. 

- Hvis kommunen tager vo-
res tider og sætter lejeprisen 
lavere end et sæsonkontin-
gent i klubben, vil vi i for-
eningerne helt sikkert miste 
medlemmer.

En del af en større plan

- I oktober 2020 blev vi ind-
kaldt til møde i forvaltningen 
med fem ledere fra kommu-
nen og et bookingfirma, der 
hedder Wannasport. Stor var 

vores overraskelse, da et af 
punkterne på dagsordenen 
lød: Hvad skal løses inden 
Wannasport kan gå i luften?

- Efterfølgende modtager 
vi et mødereferat, hvor der 
blandt andet står:

’Vi skal aftale nogle tider, 
som vi kan udbyde via Wan-
nasport. Skriv endelig hvis du 
har tilføjelser’.

- Det gjorde vi så, for for-
valtningen foreslog at nogle 
af vores tider skulle gå til 
Wannasport.
Blev I hørt?

- 21. oktober bliver jeg rin-
get op af Jens Lauridsen, som 
på baggrund af vores frem-
sendte kommentarer fortæl-
ler mig, at det er hans vurde-
ring, at vi ikke kan komme i 
mål med en model, som tilgo-
deser begge parter.

Svaret er enten, at denne 
kommentar ikke er relevant, 
eller at det er en politisk be-
slutning.

- Vi ved jo godt, at det er 
kommunen, der bestemmer i 

sidste ende. Jeg kan bare kon-
statere, at vi har haft svært 
med at komme igennem og 
vi vil slet ikke stå på mål for 
en løsning, der betyder, at vi 
bliver frataget nogle af vores 
haltider.

En politisk beslutning

Kultur- og Fritidsafdelingen 
vil på Folkeoplysningsud-
valgsmødet i marts frem-
lægge et forslag til halfor-
deling pr. 1. august, der med 
udgangspunkt i en vurdering 
af benyttelsen på enkelte 
faciliteter og en afvejning af 
foreningernes og borgernes 
behov, giver mulighed for 
selvorganiseret idræt.

Noget kunne tyde på, at det 
er en opgave for politikerne 
at fordele sol og vind – ret-
færdigt.

Læs også artikel 
med formanden for 

idrætsforeningernes 
paraply-organisation 

KTIS, Jørgen Jørgensen på 
modstående side.

Klubtider skal gå til ikke-medlemmer

Formand Torben Dill, Nøragersminde Badminton Klub 
fortæller, at klubben foreløbig er den eneste, som har skullet 
afgive tider til firmaet Wannaport, Foto SH.
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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 onsdag og  
torsdag 

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

Som voksen får du 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 blot være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

Siden 11. januar har børn og unge 
fra FDF Korsvejen været i gang med 
at udføre gode gerninger lokalt og 
samler samtidig penge ind til coro-
nakrisens børn i Syrien - som et led i 
årets Danmarksindsamling

Tegn en tegning til de ældre på det 
lokale plejehjem, saml skrald omkring 
din skole eller bag en kage til en, du 
holder af. 

Det er opfordringen, når DR Ra-
masjang, Frivilligt Drenge- og Pige-
Forbund FDF, Friluftsrådet og landets 
biblioteker samler ind til Danmarks 
Indsamling 2021 sammen med de 
yngste danskere.

Til coronakrisens børn

Frem til Danmarks Indsamlingen 6. fe-
bruar udløser hver god gerning en do-
nation på 20 kroner fra Novo Nordisk 
Fonden. Pengene går til et Danmarks 
Indsamling-projekt i Syrien til gavn for 
coronakrisens børn.

Tiden med corona er generelt svær 
for mange og det giver en endnu 
større mulighed i år for at gøre en for-
skel for andre i sit lokalmiljø. Og med 
det aktiverer partnerskabet blandt 
andet FDF’erne fra Korsvejen i Tårnby:

Også en voksenopgave

- En vigtig opgave, vi voksne har, er at 
lære vores børn og unge at tage vare 
på den verden, vi bor i. I FDF Korsvejen 
tror vi på, at børn og unge vokser af at 
deltage og bidrage, siger Kirsten Paw-
sey, Pilteleder i FDF Korsvejen.

- Vi har valgt at engagere børnene i 

kredsen for at de får øjnene op for den 
store verden og de situationer, børn 
og unge på deres egen alder står i ude 
i verden. 

- Men også fordi de skal huske på 
det nære, det lokale, som nok netop 
nu på grund af corona, er kommet 
endnu tættere på.

Gør en forskel 

FDFerne fra Korsvejen i Tårnby får 
masser af hjælp fra partnerskabet til 
at gøre de gode gerninger. 

- Vi vil blandt andet lave tegninger 
og breve til plejehjemsbeboere eller 
ældre, som børnene selv kender fra 
vejen eller i familien, siger Lisbeth 
Klarskov, ligeledes Pilteleder I FDF 
Korsvejen. 

- En anden god gerning vil være 
at dele udendørslys ud med en lille 
besked på til ældreboliger, beskyt-

tede boliger, naboer med børn eller 
folk i isolation på grund af corona. Et 
lille lys ude i mørket. 

Der er altså masser af muligheder 
for at gøre gode gerninger – store som 
små - der både spreder glæde helt tæt 
på, og som samtidig gør en verden til 
forskel for de udsatte børn i Syrien.

Registrer din gerning

Hver en god gerning tæller, når man 
registrerer den. Det gør man ved at 
kontakte Tårnby bibliotek eller på 
dr.dk/godegerninger, hvor man også 
kan læse mere om projektet. Herfra 
kan man også printe sit eget velfor-
tjente godhedsdiplom. 

- V.O

Gode gerninger hjælper coronakrisens børn

10 BUD PÅ GODE GERNINGER:

• Indsaml noget skrald
• Hjælp dyrene i naturen / haven
• Hjælp din nabo
• Bag en kage til en, du vil glæde
• Ring / skriv til dine bedsteforældre
• Send en hilsen til nogen på et plejehjem
• Hjælp nogle nybagte forældre
• Gå en tur med én du holder af
• Gør en tjeneste for nogen
• Læs en historie højt for et andet barn 

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere på: www.dr.dk/godegerninger 
Hos Friluftsrådet: https://friluftsraadet.dk/ 
Hos FDF: fdf.dk/
På hjemmesiden for det lokale bibliotek taarnbybib.dk/

For mere information om Gode Gerninger kontakt:  
Projektleder Ole Huld Jakobsen (DR) på tlf. 42 45 62 70 eller OLJA@dr.dk 

Ny sambo
Amager Marineforening er flyttet ind 
i lokalerne på Tømmerupvej 34 sam-
men med blandt andet Amager Fjer-
kræavler forening og de har fået lavet 
den første stue, man kommer ind i fra 
entréen, rigtig hyggelig. Der er også 
blevet lavet ændringer i køkkenet, li-
gesom der er blevet tilføjet skabe o.a.

 Kilde: Amagerfjeren

Bødeblok eller hønsemøg
Præventiv handling for at undgå 
store forsamlinger i stedet for poli-
tipatruljer 
På Islands Brygge patruljerede poli-
tiet med en bødeblok, for at folk ikke 
samledes i grupper. Her gjorde den 
sydsvenske kommune Lund noget 
helt andet, da der skulle fejres Val-
borg sidst i april sidste år. For med bål 
og fest kommer der store forsamling-
er, der desværre i disse coronatider 
bliver til superspreder-events. Lunds 
kommune kom Valborg i forkøbet ved 
at sprede hønsemøg rundt omkring 
på strategiske lokationer i kommu-
nen, så politiet ikke skulle sendes på 
overarbejde. 

Hønsemøg er noget af den bedste 
naturgødning. I store mængder stin-
ker det dog, pga det store indhold af 
ammoniak. Kommunen sendte store 
mængder hønsemøg ud til steder, 
hvor der normalt blev fejret Valbog. 
Naboerne klagede over stanken af 
høns, men den præventive handling 
var succesfuld - der blev ikke fejret 
Valborg i Lund kommune i 2020, skri-
ver Amagerlands Fjerkræavler For-
ening i deres blad.

Stifinderen
I november før coronarestriktionerne 
sænkede forsamlingsforbudet fra 50 
personer til 10, var Stifinderne (Ama-
ger Divisionen af det Danske Spejder-
korps) en tur i Vestamager Naturcenter 
som afslutning på de 7-9 åriges (kaldet 
’minierne’ også kendt som ’mikrober-
nes’), forløb om skovens dyr. 

I oktober og november blev ’junio-
rerne’ (9-11 årige) besøgt af Baloos 
gode ven Karsten (Mowgli), som under-
viste dem i førstehjælp. De fik blandt 
andet et stykke svinehud, som de kun-
ne ridse med søm og træsplinter, så de 
kunne lære, hvordan man får dem ud 
igen og hvor svært det egentlig er. 

I stedet for en weekendtur tog ’trop-
pen’ (12-16 årige) en dag på Amager, 
hvor de løste opgaver. De lavede også 
udendørs julepynt til deres spejder-
hus.

Repræsentantskabsmøde 
Tårnby Forenings Råd
Generalforsamlingen i Tårnby For-
enings Råd, kaldet repræsentant-
skabsmøde og TFR, lørdag 9. januar 
måtte som bekendt aflyses.

- Vi har nu lavet en ny aftale med 
Georg Metz, så repræsentantskabs-
møde og underholdning ved Metz 
bliver i stedet lørdag 8. maj, ligeledes 
om formiddagen og stadig i festsalen 
på Tårnby Skole. Fælleskontoret TFR 
vender tilbage med de praktiske de-
taljer, når vi kommer tættere på, men 
sæt endelig kryds i kalenderen den 
dag opfordrer Michael Pedersen, se-
kretær på Fælleskontoret, forenings-
lederne i TFR.
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Pr. pers. i dbl./enkt. vær. 

1.099,-
Pris uden rejsekode 1.249,-

Pristillæg 1.5.-30.6.: 150,-
og 1.7.-30.9.: 200,-

•	 2	overnatninger
•	 2	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag		 	
•	 Fri	greenfee	uden	tidsbestilling

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
Slotsferie	med	golf

Hotel Faaborg Fjord HHH

En	oase	på	Sydfyn

Ank. man-fredag frem til 26.3. og 
valgfri 29.3.-17.12.2021.Ankomst søndag til torsdag frem til 20.12.2021.

Pris pr. pers. i dbl. vær.

999,-
Pris uden 

rejsekode 1.149,-

Pr. pers. i dbl. vær.

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.699,-

Pristillæg 2.4.-26.6. og 15.8.-31.10.: 250,-
•	 4	overnatninger
•		4	x	morgenbuffet
•	 4	x	3-retters	middag/buffet
•	 1	flaske	vin	pr.	værelse
•	 Værelse	med	balkon/terrasse

Sonnenhotel Wolfshof HHH i Tyskland
Familieferie	i	Harzen

Det smager af havskum og stovte fiskere, navnet Thyborøn, og 
det er måske også et af de mest autentiske, lokale samfund, 
man kan holde ferie i. Hotellet er en hyggelig base, midt i byen 
og nabo til både stranden og JyllandsAkvariet, og herfra kan I 
tage på udflugt i langs Vesterhavets brus og i Limfjordslandet.

Thyborøn Hotel HHH i Vestjylland
Danmarksferie	på	vestkysten

Ankomst mandag til lørdag frem til 21.12.2021.Valgfri ankomst frem til 22.6. og 15.8.-18.12.2021.

Pr. pers. i dbl. vær.

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-
Pristillæg 16.6.-14.8.: 150,-

En herlig kombination af golf, gourmet og luksuri-
øs indkvartering: Man behøver ikke være golfer for 
at nyde det 500 år gamle slot, fyldt med romantik 
og stemning – og med egen 18-huls mesterskabs-
bane ud mod Ueckermünder Heide. 

Her bor I på første parket til det sydfynske øhav 
og alle Fyns fristelser: Hotellet har privat strand, 
badebro og strandbar, og havudsigten kan nydes 
hele året fra restaurant og solterrasse.

I bor på et skønt og familievenligt wellnesshotel, 
som bl.a. har en stor swimmingpool og spa. Om 
sommeren er der særligt gode muligheder for 
at bade ved søen Innerstestausee (8 km) eller 
ved friluftsbadet Wölfi (2 km). 

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	2-retters	middag
•	 1	flaske	vin
•	 	Fri	entre	til	aktivitetscenter

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	1	x	2-retters	middag	
•	1	x	3-retters	middag
•	20	%	rabat	på	entre	til	SPA-center
•	Værelse	med	balkon	eller	terrasse

3	nætter	fra	1.349,-

3 børn med rabat

WeinBergHotel Nalbach HHH

Vinbyen Reil har i mere end 1000 år 
ligget som en lille perle midt på ver-
dens måske mest maleriske flodvej. 
Her, hvor Mosel virkelig begynder at 
slynge sig forbi borgruiner, middelal-
deridyller og stejle vinterrasser, har 
du rammen om en ferieoplevelse, der 
inkluderer højdepunktet på en klas-
sisk moselferie: Vinsmagningen. I 
bor på WeinBergHotel Nalbach, hvor 
familien Schütz foruden sin egen vin-
gård også driver et hyggeligt hotel 
med wellness og pool, der ligger få 
hundrede meter fra Mosels bred. 

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 5	x	4-retters	middag
•	 1	x	vinsmagning
•	 1	x	likør/snaps-	
smagning

•	 Chokolade	på		
værelset

•	 20	%	rabat	på	billet-
ter	til	KD	rutebåde	
på	Mosel	og	Rhinen	
(april-oktober)

Pr. pers. i dbl. værelse 

2.599,-
Pris uden rejsekode 2.899,-

Ankomst søndage 28.3.-24.10.2021.

Vinhus	ved	Mosel

NYHED

2 børn med rabat
3 børn med rabat

3 børn med rabat

3	nætter	fra	1.399,-
5	nætter	sommer	fra	2.349,-

3	nætter	fra	1.549,-
4	nætter	fra	2.049,-

3	nætter	fra	1.099,-
5	nætter	fra	1.799,-

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:

COVID-19 
Vi tager forbehold for 
evt. restriktioner, der 

kan påvirke faciliteter og 
ydelser 

på hotellerne!
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Et lærerpar fra Tårnby har oprettet 
en skole i Kilifi, Kenya. Skolen er for 
unge, som ikke har haft råd til eller 
mulighed for at tage en uddannelse 

Af Viktoria Olesen. 
Privat foto

Helge og Birgitte Pommer Dybdahl på 
henholdsvis 69 og 68 år er begge pen-
sionerede lærere fra Tårnby Kommu-
ne. I 2015 dannede de ulandsforenin-
gen eKids-Kilifi i Danmark, men for at 
kende baggrunden for, at det netop 
blev Kilifi, skal vi en del år tilbage.

Helges morfars to brødre bosatte 
sig i Kenya i 1921. Den ene bror flyt-
tede til Australien efter, at Kenya i 
1963 blev uafhængig, men den anden 
bror, Svend, blev og fik sammen med 
sin kusine fire børn. 

To af Svends børn flyttede til Eng-
land, mens en døde. Datteren Lilli, der 
var lærer i Nairobi, blev i Kenya. 

Da Svend blev gammel, ville han ud 
til kysten og bo, det blev i Kilifi. 

Lilli flyttede med for at passe sin 

gamle far. I Kilifi sørgede hun for, at 
der blev bygget en skole. Hun begynd-
te at producere sine egne lærebøger, 
da hun ikke syntes, at dem, de havde, 
var lærerige nok. 

Lilli inviterede sin danske familie på 
besøg i 1971 og det var første gang, 
at Helge var i Kilifi. I 2004 havde han 
Birgitte og deres to døtre med og de 
har gennem årene skabt gode relatio-
ner til befolkningen. I 2014 døde Lilli i 
en alder af 86 år. 

IT-manden som startede tankerne

- Vi kom tilfældig i snak  med en edb-
mand, som skulle reparere en compu-
ter, vi havde. Helge fortalte om vores 
interesse for Kilifi og at vi ville skaffe 
noget elektronik, de kunne bruge der 
nede.

- Det viste sig, at edb-manden hav-
de erfaring med andet støttearbejde 
og han foreslog, at vi startede en pro-
duktionslignende skole, når vi nu hav-
de udstyret til det, fortæller Birgitte. 

I 2015 dannede de en forening her 
i Danmark, som de kaldte eKids-Kilifi 

og som skulle arbejde for at oprette 
en skole i Kilifi for unge, som ikke 
havde råd til eller mulighed for at tage 
en uddannelse efter at være færdige 
med ’primery school’, som cirka svarer 
til en 8. klasse herhjemme. 

- Den skole, vi fik oprettet, kan sam-
menlignes med en produktionsskole, 
fortæller de.

Skoleredskaber fyldte en container

I løbet af 2015 havde Birgitte og Hel-
ge skaffet skoleredskaber og værktøj, 
som skulle sendes til Kilifi. 

De fik blandt andet indsamlet bor-
de, høvlebænke og teknisk udstyr. Det 
hele blev samlet i en container, som 
var længe undervejs, men indholdet 
var det hele værd. 

- Vi kender en, som arbejder med 
træ. Han fik en høvlebænk fra contai-
neren. Han har nu et lille værksted, 
hvor den høvlebænk står og det er 
med den, han fremstiller sine produk-
ter, fortæller de. 

Bordene og det tekniske udstyr fra 
containeren står på skolen. 

- Indholdet af containeren var med 
til, at vi kunne starte projektet, fortæl-
ler Birgitte og Helge. 

Søgte om støtte 

Efter mange afslag fik Helge og Bir-
gitte støtte fra Cisu til at fortsætte 
deres projekt i Kilifi. Cisu hjælper små 
U-landsforeninger og giver støtte til at 
starte projekter, som med tiden skal 
blive selvkørende. 

Helge og Birgitte har fået bevilget 
penge, så projektet kan fortsætte i 
endnu to år; derefter er det meningen, 
at skolen skal kunne klare sig på egen 
hånd og selv skaffe midler til fortsæt-
telse. 

Udover arbejdet med at få startet 
skolen op, har Birgitte og Helge sørget 
for, at man kan støtte de lokale i Kilifi 
gennem sponsorater. 

- Man kan blive sponsor for et barn 
og hjælpe med at betale deres uddan-
nelse, fortæller Helge Pommer Dyb-
dahl. 

Helge og Birgitte håber på, at pro-
jektet med skolen er selvkørende fra 
år 2023.

De unge skal have ’en stemme’

Det overordnede formål for projektet i 
Kilifi er at få de unge i job, enten gen-
nem direkte jobskabende kurser eller 
ved kvalificerede kurser for at hjælpe 
dem videre til relevant uddannelse. 

- Når de unge får læring og kompe-
tencer, betyder det, at de på sigt kan 
blive ’en stemme’ i det lokale sam-
fund. 

- De kan fremme rettigheder og lige 
muligheder både for dem selv og for 
andre. De får gode forudsætninger for 
at indgå i det lokale demokrati og det 
lokale foreningsarbejde, skrev Helge i 
sin ansøgning til forlængelse af pro-
jektet. 

På ressourcecenteret i Kilifi undervises eleverne blandt andet i IT, bagning og klipning. 

Man kan tage kurser som frisør og barber. Her får man Man kan tage kurser som frisør og barber. Her får man 
mulighed for at klippe folk, som besøger ressource-centeret. mulighed for at klippe folk, som besøger ressource-centeret. Birgitte og Helge var meget glade for at kunne være med til diplomoverækkelsen.Birgitte og Helge var meget glade for at kunne være med til diplomoverækkelsen.

Skolelærere har oprettet en skole i KilifiSkolelærere har oprettet en skole i Kilifi 
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HVORDAN KAN MAN STØTTE?

Hvis man har lyst til at støtte eKids-Kilifi’s arbejde, kan man melde sig ind i 
deres forening og betale kontingentet på 100 kroner om året. 
Man kan også blive sponsor for et barn. Så hjælper man ved at betale barnets 
skolegang. 
For at støtte skal man skrive en mail til: Kontor@
ekids-kilifi.org

Har man lyst til at vide mere og se billeder fra un-
dervisningen, kan man besøge hjemmesiden: www.
ekids-kilifi.org eller Facebookgruppen: www.face-
book.com/groups/ekids.kilifi/ 

Man kan også lave donationer gennem mobilepay 
på 33915. 

Helge og Birgitte ønsker at give de 
unge en relevant læring, som giver 
dem mulighed for at få et job, skabe 
egen virksomhed eller gør dem klar 
til videre talentforløb

Af Viktoria Olesen

Den primære målgruppe for projektet 
er unge i alderen 18 til 32 år. Det er 
hovedsageligt unge, som ikke har ud-
dannelse eller et job, men også unge, 
som har løst arbejde. Det er også et 
mål, at kønsfordelingen skal være li-
gelig.

Helge og Birgitte ønsker, at cente-
ret skal være et lokalt samlingspunkt. 
Derfor vil de åbne en internetcafe og 
udleje lokaler til kontor og møder. Det 
vil desuden blive et forsamlingshus 
for befolkningen. De vil tilbyde råd-
givning i computerbrug og i etable-
ring af mikrovirksomheder. 

De vil åbne noget, som ikke før har 
været set i Kenya; nemlig et bibliotek 
med mulighed for at låne bærbare 
computere, et mindre udvalg af bøger 
og kursusmaterialer. 

Der vil også blive solgt produkter, 

som bliver fremstillet på kurserne og 
der tilbydes frisør og behandlinger fra 
kursisterne på skolen. 

Der tilbydes forskellige kurser

Der oprettes hvert kvartal mindst 5 
kursushold. Kurserne varer 3-5 måne-
der og på hvert hold vil der være 10-
15 som deltager. 

På IT-kurset lærer man simpel be-
tjening af PC og mobiler. Man kan 
komme i praktik hos eKids-Kilifi’s in-
ternetcafe i ressourcecenteret. 

Der vil være madlavningskurser, 
hvor der bliver undervist i sund og 
næringsrig mad. 

Man kan også tage kurser i service-
fag som frisør, barber, manicure, pedi-
cure og ansigtsbehandling.

Artwork tilbydes også. Her lærer 
man at fremstille og sælge bæredyg-
tige poser og kurve til lokalt brug, da 
plastposer er forbudt i Kenya og der 
ikke er en eksisterende kurveindustri 
i Kilifi.

Man lærer at fremstille og sælge 
bæredygtige køkkenredskaber samt 
sæbe.

Der vil desuden blive vejledning 
til at starte en mikrovirksomhed samt 
sommer- og ferieundervisning til 
skolebørn fra primary og secondary 
school. 

Personalet på skolen vil bestå af en 
projektleder, en projektkoordinator, 
en caretaker og 4-5 lærere i kursusfa-
gene.

Helge og Birgitte underviser ikke 
selv eleverne, men superviserer un-

derviserne pædagogisk og fagligt. 
Desuden vejleder de i planlægning 
samt økonomi.

- Vi er med i eKids-Kilifi’s centre 
ofte; vi besøger ikke stedet som gæ-
ster. Vi er en del af skolen, også når 
vi er i DK, det er jo muligt at snakke 
sammen over Whatsapp, som bruges 
meget i Afrika. Men vi har også holdt 
møder, hvor vi brugte Zoom, fortæller 
Helge. 

Det lærer de unge på skolenDet lærer de unge på skolen
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER 
INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Hent dine bestilte bøger på biblioteket
Selvom bibliotekerne er lukket for besøg, kan du stadig både reservere 
materialer og bestille bogposer. 
Hovedbiblioteket på Kamillevej har åbent for udlevering af på forhånd be-
stilte bogposer og reserveringer til afhentning mandag til fredag kl. 11-17. 
Læs mere på taarnbybib.dk
Lånte materialer kan du aflevere i afleveringsboksen på hovedbiblioteket.

 

Arrangementer og kurser på biblioteket i februar
Der vil ikke blive afholdt arrangementer eller kurser så længe biblioteket 
skal være lukket for publikum.
Så snart dørene må åbnes igen, vil biblioteket afholde alle de planlagte 
arrangementer og kurser, der er mulighed for.
Hold dig opdateret på taarnbybib.dk/arrangementer

Hold jer opdateret!
Følg med på taarnbybib.dk for nye informationer i forbindelse med Co-
vid-19.

Oplev en lokalhistorisk tur med mobilen i hånden
Tårnby Lokalarkiv har beskrevet flere forskellige ture rundt i kommunen 
på kort. Kortet kan ses på din SmartPhone, så du kan gå en lokalhisto-
risk tur med mobilen i hånden. 
Arkivet har kaldt disse ture for Tårnbys Marguerite-ruter. Turene er på 
omkring 2-3 km, som du kan gå ud fra et lille kort og samtidigt se ældre 
fotografier. Turen kan tages på cykel eller som gåtur.
https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/lokalhistorie/se-taarnbys-
historie-taarnbys-marguerite-ruter

Læs med og bliv klogere – hver måned!
Tårnbys faglitterære læsefællesskab
I vores faglitterære læsefællesskab tager vi hver måned 
fat på et nyt emne. Tænkepause-bøgerne fra Aarhus Uni-
versitetsforlag danner udgangspunkt for vores læsning, 
og hvis vi har lyst til at læse mere eller til at læse om an-
dre aspekter af emnet, plukker vi fra månedens bogliste.
Det kræver ingen tilmelding at være med, og du deltager efter behov, 
lyst og tid fra måned til måned. Du kan følge med i månedens emne og 
bøger via bibliotekets nyhedsbrev og på Tårnby kommunebibliotekets 
hjemmeside taarnbybib.dk/fagbog

Kroppen er temaet for februar måned...
… og i det hele taget ikke til at komme udenom.
Den standende debat handler i høj grad om retten til at bestemme over 
sin egen krop, og selvom månedens Tænkepause efterhånden har en 
del år bag sig og dermed på ingen måde kan skrive sig ind i den aktuelle 
#metoo-bevægelse, er det alligevel lige præcis her, at tænkepause-
forfatter og professor i idræt Verner Møller begynder: Ved spørgsmålet 
om hvem kroppen tilhører. Eller hvad.
For selvom #metoo-debatten er af nyere dato, er spørgsmålet om retten 
til at bestemme over egen krop ældgammel, og selvom svaret umid-
delbart er nemt og nærliggende, kroppen er min egen, så fører denne 
måneds tænkepause os 
igennem en række både 
historiske og aktuelle 
modsætningsforhold, 
som gør det oplagt at 
genoverveje det auto-
matiske svar på spørgs-
målet om ejerskabet til 
kroppen.
Vil du læse og tænke 
med, så find alle bø-
gerne online - eller på 
biblioteket når vi igen 
åbner dørene.
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Glimt fra Tårnby

Anna Lange fra Amager 
Fotoklub gik tur ved 
Kastrup Fort og mødte 
Henning Olsen med 
sine to pudsige Puli 
hunde. Hundene er nogle 
ungarske hyrde- og 
husdyrvagthunde. 
De har krøller i pelsen, der 
ligner dreadlocks. 
Den mørke hund hedder 
Bubbleton Kilroy og den 
lyse hedder Bubbleton 
Hodja. 
De har tidligere haft en 
hund af samme race, 
som hed Marley efter Bob 
Marley. 

Der blev fundet meget is i den kolde januar måned. Ivan 
Givskov har taget billedet af børnene ’on the rocks’. De 
brækkede is af vandløbet og bar det op på græsset under 
stor morskab, skriver han til Tårny Bladet. 

Bent Pedersen har taget billedet 
og gjort os opmærksomme på, at 
følge op på udviklingen med de 
gamle grejskure ved Skanskas grund 
i broforeningen/erhvervshavnen, 
som er fjernet. Vi er meget glade 

for henvendelsen og vil følge op på 
skurene med en historie. Vi er glade 
for henvendelser fra vores læsere, 
som har en skarpe øjne for de gode 
historier. 

Juleudsmykning
Ann Lee Christensen og sønnen 
Bertram har en ide til, hvordan 
Tårnby vandtårn kan blive pyntet til 
næste jul. Bertram har tegnet en fin 
tegning, som de har sendt til Tårnbys 
borgmester Allan S. Andersen. 
Borgmesteren har sendt svar og vil 
have ideen i tankerne fremover. 
Allan S. Andersen skriver desuden, 
at der gennem mange år har været 
forskellige forslag til, hvad man 
kan bruge det gamle vandtårn til. 
Og da Tårnet på Tårnby kommunes 
byvåbenskjold ikke længere findes, 
er det gamle vandtårn det bedste 
bud på tårnet i Tårnby. 

De holder modet oppe og virus på afstand.
Der skal mere til end nedlukning, gråvejr og slud for at Cecilie (tv.) 
og Nikoline fra Tårnby Skøjte Klub giver op. De sætter højtaler til 
musikken på mobilen, spænder elastikbåndene fast til broen og 
går så i gang med træningen 2-3 gange om ugen til gavn for dem 
selv og til glæde for andre, der tilfældigvis kommer forbi.

Hvad skal der ske med grejskurene?
Man må være kreativ med træningen

Koldt, Koldt, koldt

Søde pelsklumper 
ved Kastrup Fort

Læserne har sendt billeder ind til Tårnby Bladet. Vi er glade for billederne og modtager dem meget gerne. 
Man kan sende billeder til os på mail: Redaktionen@taarnbybladet.dk

Døgnrytmebelysning hjælper 
ældre

Døgnrytmebelysning på Plejehjemmet Ugan-
davej skal både hjælpe beboerne til en bedre 
søvn, og er med til at mindske ressourcerne 
blandt personalet.

Især beboere med demens oplever ofte en 
forstyrret søvn, da de ikke har den rette forstå-
else af døgnrytmen. 

Nogle kan slet ikke skelne mellem dag og nat, 
hvilket betyder, at de står op om natten, tæn-
der lys og går omkring. Nattevagterne kan have 
svært ved at hjælpe de ældre til ro igen, og bru-
ger en del ressourcer på det. 

Den dårlige søvn er desværre noget, der ska-
ber dårlig livskvalitet hos den ældre. 

En del af løsningen kan være brugen af døgn-
rytmebelysning – og det er et velfærdsteknolo-
gisk middel, som man nu tager i brug på Pleje-
hjemmet Ugandavej. 
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Forsvundne nøgler
Disse nøgler er indleveret til Tårnby Bladet i håb om, at ejeren 
vil genkende dem. Bundtet rummer flere specialnøgler og 
kan man beskrive dem, vil vi udlevere dem. Noget tyder på, 
at der er nøgle til en cykellås og kommer man på/med cyklen 
og fremviser låsen, er det også troværdigt, at man er rette 
ejermand. Bliver nøglerne ikke afhentet i løbet af februar, vil vi 
lede efter et kontor for fundne sager og levere dem der. Vi skal 
næppe vente på etableringen af en nærpolitistation. Kontakt 
til Tårnby Bladet er 32 509 290.

En p-forklaring

En humorist skrev engang, at det virkede selv-
modsigende, at det var så svært at finde en 
parkeringsplads i København, når der var så 
mange andre, der havde fundet en!

Hvis du også synes, det er svært at finde en 
parkeringsplads i København eller på hjem-
mebane, kan det meget vel være en forklaring, 
at antallet af personbiler i perioden 1995 
til 2020 voksede fra 1,6 til 2,7 millioner. Fra 
2010 til 2020 steg antallet med 20 procent, 
og følger udviklingen samme takt, vil der i 
2030 være cirka 3,3 millioner personbiler her-
hjemme. Kilde: Danmarks Statistik

Et møde mellem to mesterkokke
Tårnby Bla-
det har fået 
en henven-
delse fra 
József Àrki 
som er 80 
år og fra Ka-
strup. Han 
er gammel 
m e s t e r -
kok og har 
deltaget i 
mange kon-
k u r re n ce r, 
hvor han har 
fået diplo-
mer både i 
Danmark og 

i udlandet. 
Henvendelsen går ud på, at han i Tårnby 

Bladet har læst om Magnus Rosendal, som har 
vundet en stor kokkekonkurrence. József Àrki 
vil gerne i kontakt med Magnus Rosendal, så 
de kan snakke sammen. 

Tårnby Bladet vil gerne lave en artikel om 
deres dialog, men på grund af corona-restrik-
tionerne kan vi ikke lave et interview lige nu. 
Det er noget, som muligvis vil komme i frem-
tiden. 

Laveste antal juleindbrud i 10 år

Julen 2020 har sat rekord som den jul med 
færrest indbrud i 10 år. Flere danskere har fej-
ret jul i eget hjem, og det har givet indbruds-
tyvene svære arbejdsvilkår. Rigspolitiet op-
fordrer danskerne til at holde fast i den gode 
udvikling med Nabohjælp.

Normalt er julen indbrudstyvenes højtid, 
men i år har corona lagt en dæmper på festlig-
hederne. Antallet af indbrudsanmeldelser i ju-
ledagene er halveret i forhold til 2019. Og ikke 
nok med det. Indbrudsniveauet er det laveste, 
vi har set i 10 år, viser tal fra Rigspolitiet og 
Danmarks Statistik. Og selvom ét indbrud altid 
er ét for meget, er der grund til optimisme.

DA VACCINERNE KOM 
til Tårnbys plejehjem: De 
første doser med vacciner 
mod Covid-19 blev leveret 
til alle plejehjem i Tårnby 
Kommune tirsdag 5. januar 
og Tagenshus Plejehjem var 
det første sted i kommunen, 
der samme dag fik vacciner 
leveret. 
Og i løbet af dagen fik de 54 
raske beboere på Tagenshus 
tilbudt at blive vaccineret 
af enten en læge eller 
sygeplejerske. 
Borgmester Allan S. 
Andersen lagde vejen forbi 
plejehjemmets indgang, hvor 
han var med til at tage imod 
vaccinerne.

Ny podcast med historien om Amager
Podcastserien ’Stemmer Fra Amar’ fortæller øens hi-
storie i ti afsnit. På tværs af tid og sted dykker hvert 
enkelt afsnit ned i et tema eller en særlig hændelse, 
som har været med til at forme øens udvikling. Ét af-
snit handler om krig på Amager op igennem historien, 
et andet handler om kunstens historie. Et tredje om 
øgenavnet Lorteøen. Ligesom de alle kredser omkring 
øens udvikling, så trækker de allesammen tråde til 
nutiden, så vi kan blive lidt klogere på, hvorfor vores 
ø ser ud, som den gør, i dag. Flere afsnit går skridtet 
videre og ser på fremtidens Amager.

Nyt afsnit lanceret

Det niende afsnit om forbindelsernes historie er net-
op udkommet. Det handler om de mange forbindelser, 
der er kommet til øen, i særdeleshed i løbet af de sid-
ste 150 år. 

Pludselig kunne man komme langt omkring på kor-
tere tid. Men den største indflydelse har lufthavnen, 
som i snart 100 år har udvidet sig, larmet og støjet, 
men også sikret en masse arbejdspladser og skabt et 
fællesskab blandt mange på øen. Den har haft mar-
kant betydning for øens udvikling og beboere - og har 
det stadig i dag.

Flyvemaskine på vej mod lufthavnen over Kongelunden. Foto: Rikke Colburn

Ny pris uddeles

Tårnby Kommunes Kulturpris uddeles for 
første gang onsdag 3. februar 2021 ved 
et arrangement på Kulturzonen.
Kulturprisen vil sætte fokus på det rige 
og varierede kulturliv i kommunen ved  
en gang om året, at påskønne en særlig 
indsats på området.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget sam-
men med en komité, der beslutter årets 
prismodtager.

Tårnby Kommunes Kulturpris er på 
5.000 kr.
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KULTURHUSET KASTRUP BIO ER LUKKET INDTIL VIDERE
- Vi glæder os til at åbne igen, lige så snart vi må. Følg med på vores 
hjemmeside www.kulturhusetkastrupbio.dk, hvor du også finder underholdning i 
Kreahjørnet og muligheden for at købe gavekort online.          
   Venlig hilsen Nanna Wulff. biografleder

KOMMENDE OPLEVELSER I  
KULTURHUSET KASTRUP BIO KAN VÆRE...

Ret til ændringer forbeholdes

Kulturhuset Kastrup Bio holder 
fortsat lukket  

pga. COVID-19 restriktioner

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Lars Mikkelsen tilslutter 
sig sin kone og søn i stor-
serien på TV2

Lars Mikkelsen dukker op, 
når den ottende sæson af 
TV2-serien Badehotellet får 
premiere mandag 1. februar. 
Den 56-årige verdensstjer-
ne skal spille teatermaleren 
Svend Damm, en bekendt 
af skuespilleren hr. Weise 
og hans hustru, fru Helene, 
skriver Streamingguide af 
kino.dk. 

Ifølge TV2 er Svend Damm 
en farverig personlighed, 
der – hvad angår selvoptag-
ethed – kan konkurrere med 
selv hr. Weyse.

Lars Mikkelsen bliver 
det tredje medlem af sin 
familie på Badehotellet, der 

allerede huser hans kone 
Anette Støvelbæk og deres 
25-årige søn Lue Støvelbæk, 
der spiller henholdsvis fru 
Frigh og fru Frighs søn, Les-
lie. 

Svend Damm er ikke den 
eneste nye karakter i den 
nye sæson af ‘Badehotel-
let’, hvor Hr. Weises første 
ekskone Fanny Fjord blandt 
andet dukker op i skikkelse 
af Mille Lehfeldt. Arkæolo-
gen Claus Villumsen er også 
blandt de nye gæster, spillet 
af Andreas Jebro, der privat 
er gift med Amalie Dollerup, 
som spiller bestyrerinden 
Amanda i serien.
Se traileren for ottende 
sæson på: https://youtu.
be/9LDcAz6eoN4

tsp

Der er jo også Badehotellet

2020 endte med en ca. 
halvering af biografbillet-
salget, hvilket alt taget i 
betragtning beviser, at dan-
skerne er film-sultne. kino.
dk har dog trøstende infor-
mation om 2021  
Og ja, alt kan stadig ske i 
2021, og lige nu oplever vi 
desværre stadig lukkede bio-
grafer landet over, skriver 
kino.dk.

- Men hvis bare halvde-
len af de allerede planlagte 
premierefilm ender med at 
ramme biograferne dette år - 
så står vi over for et virkeligt 
stærkt biograf-år, hvor især 
Hollywood-filmen melder sin 
genkomst. 

Kino.dk omtaler 25 af de 
film, der kan og bør trække 
mange tilbage i de bløde sæ-
der. Oplysninger om premi-
eredatoer skal dog tages med 
alle forbehold.

Tårnby Bladet bringer her 
et udvalg af film som mulig-
vis finder vej til biograferne 
i 2021.

Wonder Woman 1984 
Prinsesse Diane aka Won-
der Woman befinder sig nu i 
80ernes glitrende årti, hvor 
en superskurk forsøger at ero-
bre verdensherredømmet. 
No Time to Die 
Hvis alt går som det skal, så 
vender Agent 007 altså til-

bage med fuld ildkraft og en 
muligvis sidste mission på 
cv’et.  Enten først på året eller 
senere.
Ternet Ninja 2
Anders Matthesen er tilbage 
med den provokerende nin-
jadukke, der denne gang er 
mere nuttet og på hævntogt i 
Thailand. 

Hvidstengruppen 2:  
De efterladte 
Fortsættelsen af 2012’s kæm-
pesucces handler denne gang 
om familiens efterladte døtre, 
der kom i fængsel i Tyskland. 
Filmen vil følge deres kamp i 
krigens sidste tilspidsede år, 
hvor det at overleve er imod 
alle odds. Mon ikke mange af 
de danskere, der så etteren, 
vil tage turen ind for at afslut-
te fortællingen? 
Fast & Furious 9 
Vin Diesel og Co. tog en skarp 
venstredrejning og satte kur-
sen mod de åbne biografer, 
hvor mange gerne vil opleve 
netop denne slags action. 
Margrete den Første 
Trine Dyrholm fortsætter 
som dansk films regent – 
denne gang dog som en af 
danmarkshistoriens faktiske 
overhoveder og den første 
kvindelige af sin slags. 
Black Widow 
Scarlett Johanssons heltinde 
er både årets første Marvel-
helt samt et kærligt gensyn 

med en del af Avengers-grup-
pen. 
Spider-Man 3 
Tom Hollands charmerende 
spinner skal nu forsøge at 
leve op til den vilde cliffhan-
ger i ’Far from Home’. 
Top Gun 2: Maverick 
Tom Cruises, piloten over dem 
alle. Ham med farkomplekset 
og de seje solbriller er snart 
atter luftbåren. 

Pagten 
Karen Blixen er allerede ble-
vet en filmlegende pga. ’Out 
of Africa’, men forfatterinden 
får nu flere kommende film 
på sit cv – og det starter med 
selveste Bille August, der ta-
ger et intimt kig på Blixens 
unikke venskab med digteren 
Thorkild Bjørnvig.  

Toscana 
Anders Matthesen i en roman-
tisk feel good-film fra det var-
me Italien, der er instrueret af 
manden bag ’Mens vi lever’ og 
’Kollision’! Kombinationen ly-
der farligt stærk, og vi tror på, 
at danskerne vil se med - lige-
som de gjorde det med ’Den 
skaldede frisør’ i sin tid. 

Buster 
Bjarne Reuters ukuelige anti-
helt Buster Oregon Morten-
sen får en ny filmatisering til 
en ny generation af filmglade 
børn. Den 11-årige trylle-

glade dreng får denne gang 
chancen for at vise hele byen, 
hvad han kan på byens talent-
show.   

Raya og den sidste drage 
Disneys nye animationsfilm 
følger den ensomme kriger 
Raya fra fantasy-riget Kuman-
dra, hvor menneskeheden 
pludselig trues. Raya begiver 
sig derfor ud på en mission: At 
finde den sidste drage, som et 
sidste håb for alle.
Marco Effekten 
Og så må vi ikke glemme de 

andre danske kioskbaskere. 
Fx er Jussi Adler-Olsens popu-
lære krimiunivers klar med et 
nyt hold af stjernenavne i den 
første ud af seks planlagte Af-
deling Q-film. Ulrich Thomsen 
står i spidsen som den mave-
sure Carl Mørck, som er klar, 
når vi kan gå i biografen igen. 

Dune 
I den mere nørdede ende af 
blockbusters-skalaen finder 
vi senere på året Frank Her-
berts banebrydende sci fi-
fortælling om intergalaktiske 
magtkampe mellem dynastier 
og gigantiske sandorme ga-
lore. Tænk; Star Wars møder 
Game of Thrones – og med 
Hollywoods hotteste navne 
foran og bag kameraet. 
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Hej alle I medlemmer af Lisbeth Klubben.

Vi ligger stadig Coronaunderdrejet med 
udsigt til, at det nok varer nogle måneder 
endnu, inden vi kan forvente der bliver 
åbent for billetsalg og filmforestilling i den 
kommende sæson.

Vi vender tilbage med dato for billetsalg og 
filmforestilling, når der er sikkerhed for, at vi kan starte 
igen.

Hilsen og fortsat godt humør.

Vibeke Rasmussen

Carl-Aage Hansen

Lisbeth Klubben.

Pluk i Poul Broholms dag-
bøger og samling

Poul Broholm var mange 
år i lufthavnen og fulgte 
dens udvikling, hvor han 
begyndte som piccolo og 
sluttede som vicebrandin-
spektør. 

I alle årene og tiden der-
efter samlede han på ud-
klip, foto, modeller og hvad 
der ellers kunne beskrive 
lufthavnens  historie og ud-
vikling.

Hans omfangsrige sam-
ling var grundlag for et utal 
af udstillinger på det nu 
nedlagte Udstillingscenter 
Plyssen – og det var endda 
efter hans eget udsagn ’kun 
en brøkdel’. Nu har Poul 
Broholm deponeret ud-
klipssamlingen hos Tårnby 
Bladet med en opfordring 
til ’bare at bruge los af 
tekst og foto’.

Det vil vi løbende gøre 
uden at love, at vi kommer 
hele materialet igennem, 
men vi tror, der er inte-
resse hos vores læsere for 
strøvise artikler om den ar-
bejdsplads som vi pt. mær-

ker betydningen af – på den 
dårlige måde.

Nedenstående historie 
har Poul Broholm selv pluk-
ket frem, hvortil redaktio-
nen har knyttet egne kom-
mentarer).

Flyvestævne i Kastrup 
Lufthavn i 1931 

På flyvepladsens parke-
ringsplads kan man se de 
mange gæster, som er kom-
met kørende ud til flyve-
pladsen. (Allerede dengang 
var der mangel på parke-
ringspladser. red). Man kan 
også se de mange tilskuere, 
som allerede var ankom-
met.

Bygningen i baggrunden 
er et krudthus fra 1781; 
det blev i 1925 til verdens 
første lufthavnsrestaurant 
ved restauratøren Wilhelm 
Hammer og senere brugt 
som Hammerfamiliens pri-
vatbolig. Krudthuset blev 
nedrevet i 1970, da SAS’ 
nye Jumbojet skulle benyt-
te rullevejen over til den 
store hangar.

tsp

Ned af lufthavnens 
memorylane

Cyklistforbundets nye rådgivnings-
center styrker den grønne omstilling 
ved at flytte bilture til cykelture

Flere medarbejdere, der cykler til ar-
bejde og mere gods, der transporteres 
med ladcykler. Det er målet for et nyt 
rådgivningscenter, som Cyklistforbun-
det åbner i dag. 

Cykelvæksthuset er navnet på råd-
givningscentret, der skal hjælpe priva-
te og offentlige arbejdspladser med at 
udnytte de enorme potentialer, der er i 
mere cykling. Virksomheder kan i cen-
tret få gratis hjælp til, hvordan de kan 
bruge cykel, ladcykel og el-ladcykel i 
hverdagen.

- At få flere til at cykle i hverdagen 
styrker sundheden, letter trængslen og 

begrænser CO2 udledningen, og alle 
virksomheder kan være en del af den 
grønne omstilling ved at flytte bilture 
til cykelture, siger Klaus Bondam, di-
rektør i Cyklistforbundet.

Cykelvæksthuset er finansieret af en 
fireårig statslig bevilling i forbindelse 
med en politisk aftale om forbedring 
af den kollektive trafik og drives af 
Cyklistforbundet i København.

- Der er store gevinster ved at fremme 
og udvikle cyklismen i Danmark. Når 
flere vælger cyklen til, er det ikke kun 
sundt for den enkelte, men hele sam-
fundet vinder, når flere cykler, siger 
transportminister Benny Engel-brecht.

På www.cykelvæksthuset.dk findes 
viden og kontaktoplysninger.       

-V.O.

DR har udskiftet mange taxature med cykelture. Foto: Agnethe Schlichtkrull/DR 

Flere virksomheder  
skal vælge cyklen
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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

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Kastrup Rotaryklub måtte aflyse det 
traditionelle Socialmarathon, men 
kunne alligevel støtte LIFE projektet 
på Rigshospitalet med et flot beløb

I snart 20 år har mere end 100 mara-
tonløbere fra nær og fjern gennemført 
en hel eller halv maraton fra morgen-
stunden nytårsaftensdag med start og 
mål i Kastrup Svømmehal.

På grund af Corona-situationen 
måtte Kastrup Rotary aflyse løbet 31. 
december 2020 fordi det ikke ville 
kunne gennemføres forsvarligt.

- Det var en tung beslutning at 
træffe, men der var ingen vej udenom, 
siger Peter Hofman-Bang, som er Kas-
trup Rotaryklubs leder af løbet. 

- Gennem alle årene har Socialma-
rathon kunnet donere et flot overskud 
til Rigshospitalets Børne og Ungepro-
jekt, de seneste år til LIFE projektet, 

som hjælper unge kronikere til at leve 
et så normalt ungdomsliv som mu-
ligt. I 2019 donerede Socialmarathon 
40.000 kr. til formålet.

Behovet forsvinder ikke selvom 
samfundet kæmper med en pandemi, 
så siger Peter Hofman-Bang satte som 
mål at de trods aflysningen skulle 

prøve at samle 20.000 kr. i sponsor-
ater.

- Og det gik fuldstændig overvæl-
dende. Mange af de allerede tilmeldte 
løbere gav afkald på at få deres løb-
safgift tilbagebetalt, flere af vores 
sponsorer fastholdt deres sponsorat 
og Rotaryklubbens medlemmer var 
meget generøse, fortæller han.

Så alt i alt har vi kunnet sende 
37.000 kroner til Rigshospitalets 
LIFE projekt til dækning af udgifter, 
som ikke kan dækkes af de offentlige 
bevillinger til behandlingen af de 
unge mennesker. Stor tak til alle, som 
har bidraget til dette flotte resultat, 
siger Peter Hofman-Bang.

- Vi er klar igen 31. december 2021, 
hvor vi forventer at kunne gennem-
føre Socialmarathon. Tilmeldingen 
åbner 1. juli.

- V.O

Billedet er fra et af de tidligere løb, da det var aflyst i 2020 på grund af 
coronapandemien. Foto: Kastrup Rotaryklub

Aflyst nytårsløb donerer 37.000 kroner

HVAD ER SOCIALMARATHON? 

Socialmarathon er langdistanceløbernes ”afdansningsbal”, hvor man ikke konkurrerer, men lø-
ber i hyggelige grupper med fartholder så alle hold er i mål kl. 13, hvor en kendt person holder 
en kort nytårstale inden løberne tager hjem til familien.

Nogle løber med lidt udklædning og for hver 5. kilometer er der de legendariske depoter 
med søde sager og varme drikke. 

Ruten strækker sig fra Kastrup Lufthavn og ind om Operaen og er 21 km lang. Helmaratonlø-
berne tager den så en ekstra gang – men den modsatte vej rundt.

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for 
genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller byt-
tes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at maile 
i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de 
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere 
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

Redaktionen

TO-PERSONERS SOFA fornuftig stand 150 x 80 og 70 cm høj 
GIVES VÆK. Hynderne har aftageligt betræk og kan vaskes.  
Modtager skal selv afhente (ikke særlig tung) på adresse i Ka-
strup. Ring 32 51 08 73.

Tårnby bladet er 
på Facebook!

Tårnby Bladet er kommet 
på Facebook og har tænkt 
sig at være aktiv på det for 
redaktionen nye medie. 

Du, som sikkert er langt 
bedre hjemme på Face-
book end redaktionen, 
kan kommentere artikler 
(og få svar direkte eller 
på Facebook, men det vil 
altid kræve, at vi kender 
dit rigtige navn). 

Du kan stadig kontakte 
os anonymt (for omver-
den - ikke for os) på te-
lefon eller gammeldags 
mail. 

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

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

Metroens Olivia er kommet 
et gennembrud tættere på 
endestationen

Mens publikumsstrømmen 
stadig er tynd i metroens 
igangværende linjer fortsæt-
ter det fascinerende arbejde 
med at udvide nettet under 
jorden.

Midt i december brød den 
sidste tunnelboremaskine 
Olivia i Sydhavn igennem til 
den kommende metrostation 
ved Ny Ellebjerg. Stationen 
bliver et af de største trafikale 
knudepunkter i Danmark, når 
den nye metrolinje M4 Syd-
havn åbner i 2024.

Dermed har maskinen sam-
men med den anden tunnel-
boremaskine, Inge, forvandlet 
knap 3,5 kilometer af hoved-
stadens undergrund til ny me-
trotunnel og de første statio-
ner på strækningen, Enghave 
Brygge, Sluseholmen og Mo-
zarts Plads, er nu forbundet 
med Ny Ellebjerg.

- Den kollektive trafik i ho-
vedstadsområdet skal være et 
finmasket net, så det er nemt 
at komme fra den ene ende 
af byen til den anden. Når 
metroen til Sydhavn åbner i 
2024, vil Ny Ellebjerg blive 
endnu et trafikalt knudepunkt 
i København, hvor metroen 
bliver forbundet med S-togs- 

og regionaltogslinjerne. Det 
vil gøre det nemmere og hur-
tigere at komme ind og ud af 
hovedstaden og rundt i byen, 
siger transportminister Benny 
Engelbrecht.

10 minutter til centrum

De fem nye metrostationer i 
Sydhavn bliver en udvidelse 
af den eksisterende metro-
linje fra Orientkaj i Nordhavn 
ind over City. Når M4 Sydhavn 
åbner i 2024, bliver den syd-
lige del af København koblet 
på metronettet, og turen fra 
Ny Ellebjerg til Rådhusplad-
sen vil blot tage 10 minutter. 

- Metrolinjen til Sydhavn er 
københavnerhistorie. I alt for 
mange år har Kgs. Enghave 
og Sydhavnen været afkoblet 
fra resten af byen. Men det 
er snart slut, når M4 åbner 
og gør det let for alle køben-
havnere at komme til og fra 
de dejlige boligkvarterer ved 
vandet og ved Mozarts Plads 
og til det store grønne om-

råde, som Valby Parken og 
Sydhavnstippen udgør. Med 
tunnelgennembruddet run-
der vi et vigtigt hjørne, siger 
Københavns overborgmester, 
Lars Weiss.

Hele strækningen mellem 
Enghave Brygge og Ny Elle-
bjerg er dermed afsluttet, og 
tilbage er ca. 900 meter på 
strækningen mellem Enghave 
Brygge og Havneholmen.

- Med tunnelgennembrud-
det til Ny Ellebjerg har vi 
nået en vigtig milepæl på 
projektet. Vi er nu mere end 
halvvejs i udgravningen af 
tunnelstrækningen på M4 
Sydhavn, som skal kobles til 
M3 Cityringen. Dermed er vi 
et stort skridt videre i arbej-
det med at skabe et sammen-
hængende metronet til gavn 
og glæde for hovedstadens 
borgere, virksomheder og 
gæster, siger Metroselskabets 
bestyrelsesformand, Jørn Ne-
ergaard Larsen.

 bbark

Boremaskinen Olivia får nu et kort og tiltrængt hvil på 
bunden af skakten, hvor den skal gennemgå en række 
servicetjek, inden den hejses op og køres tilbage til Enghave 
Brygge, hvor den - sammen med søstermaskinen Inge - skal 
bore den sidste del af tunnelstrækningen til Havneholmen. 
© Pelle Rink

Tunnelboremaskine bryder igennem 

Fakta om tunnelborema-
skinerne

De to tunnelboremaskiner 
i Sydhavn, Inge og Olivia, 
er metrobyggeriets største 
maskiner. De har en kamp-
vægt på godt 600 ton og en 
længde på mere end 140 
meter. Nogle af maskinde-
lene er så store, at de er ble-
vet transporteret gennem 
byen om natten af hensyn 
til den øvrige trafik. Tunnel-
boremaskinerne borer fra 
Enghave Brygge til Ny Elle-
bjerg. Derefter hejses de op 
og køres tilbage til Enghave 
Brygge, hvor de skal bore 
den sidste tunnelstrækning 
til Havneholmen.

Fakta om Ny Ellebjerg station 

Ny Ellebjerg er en af de fem kommende metrostationer i 
Sydhavn, som åbner i 2024. Med metroen til Sydhavn får de 
mange pendlere let og hurtig adgang til metronettet fra Ny 
Ellebjerg Station. Stationen vil ligge tæt på S-togs- og regio-
naltogslinjerne og udgøre et af de største trafikale knude-
punkter i Danmark i fremtiden.
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Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering hos
LokalBolig Kastrup, Tårnby & Dragør og få en klassisk
termokande i stål fra Stelton 

BOOK VURDERINGEN PÅ LOKALBOLIGKASTRUP.DK ELLER 36 30 15 52

BRYGGER DU KAFFEN,
SÅ KOMMER VI MED KANDEN*

*Tilbuddet omfatter 1 stk. EM77 termokande fra Stelton i farven stål. Vejledende udsalgspris 849 kr. Tilbuddet gælder vurdering
i postnummer 2770 og 2791 frem til 1/3 2021 eller så længe lager haves.


