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Situationen er indfanget af
Kurt Pedersen, som ser kontrasten mellem de fire dunog
dynefrakke-indpakkede
vandrere, som nød det for
tiden sjældne solskinsvejr,
mens to yngre personer har
henlagt vinterbadningen til
badebroen ud til Sneglen.
Fotografen fortæller afslørende, at badningen var hurtigt overstået, men det skænder ikke heltedåden.

Børnene fra Eskebøl Allé
Børnehave skulle gerne med
deres plastik-spader få en
forståelse og respekt for den
verden, de lever i. Privatfoto.

Børn planter
fremtidens træer
Penge fra fly-passagerer
ender som træer i Tårnby og
Dragør
Københavns Lufthavne A/S
har nedlagt et særligt fordelsprogram, hvor pasagerer
kunne tjene point ved køb af
varer eller parkering.
I stedet for at få udbetalt
de optjente point kunne
medlemmerne donere deres
opsparede points til et godt
formål, og flere valgte Landsorganisationen Plant et Træ.
Det bliver til cirka 40 frugt-

plantager i Tårnby og Dragør
Kommuner, der plantes i de
kommende måneder.
Plant et Træ arbejder ikke
kun for at plante flere træer
i Danmark, men ser det også
som en vigtig opgave at lære
børn og voksne om de forskellige træer, der plantes. Derfor
kommer træerne med en læringspakke, der indeholder
bøger om den danske natur
og dyrene, der lever i den.
Så først i december fik børn
og pædagoger fra Børnehaven Eskebøl Allé undervis-

ning om natur og dyreliv. I forening med Tårnbys Kommune
og deres gartner fik børnene
plantet æble- og pæretræer
samt brombærbuske på institutionens legeplads. Det var
den første af 32 frugtplantager i Tårnby Kommune, der
bliver plantet til fremtidens
generationer rundt omkring i
kommunens institutioner.

Begejstringen for initiativet
- Grønne åndehuller er altid
gode. Så derfor er denne gave
helt fantastisk for os, siger
kommunens borgmester Allan S. Andersen (S).
- Vi glæder os meget over,
at lufthavnens passagerer har
haft lyst til at gøre vores kommune endnu grønnere, og så
er det bare godt, at vi i et godt
samarbejde er lykkes med at
få inkluderet en lang række
af vores institutioner, så børnene tidligt får forståelse og
respekt for den verden, vi lever i.

Læs mere på side 12

Fartkontrol i uge 1
Endnu en vanvidsbilist taget
på Englandsvej. Kørte 139
km/t i en 60 km/t-zone
Under nedlukningen i marts
2020 blev de tomme veje flere steder brugt til at køre ræs,
hvilket skabte utryghed. Med
alt for høj hastighed øges risikoen for en ulykke markant,
og selv en lille overskridelse
kan få fatale følger. Derfor
sætter politiet nu særligt fokus på hastighed fra årets første uge.
Englandsvej er ikke en
’trafiktom vej’, men har især
omkring krydset i St. Magleby
være genstand for fartkontrol,
som har været ganske indtægtsgivende for statskassen.

Baggrund for kontrollen
- Vi stoppede i weekenden en
bilist, som kørte 149 km/t i en
60 km/t-zone ved Folehaven
og en, som kørte 139 km/t
i en 60 km/t-zone på Englandsvej. Begge fik inddraget
kørekortet på stedet og er nu
sigtet for vanvidskørsel, fortæller Christian Berthelsen
fra Rigspolitiets Nationale
Færdselscenter.
- Vi arbejder hver eneste
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dag for at nedbringe antallet
af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, hvorfor
vi ikke vil acceptere, at nogle
trafikanter blæser på love og
regler. De skaber utryghed
og bringer sig selv og andre i
fare. Derfor sætter vi massivt
ind med hastighedskontroller
i hele landet i denne uge, siger Christian Berthelsen.

Derfor indsats mod hastighed
• 2013 – 2018 omkom 403
personer i en trafikulykke,
hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt i
forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene.
• I 72 procent af ulykkerne
var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de
sidste 28 procent var farten
årsag til, at ulykken blev med
dødelig udgang. (kilde: Rådet
for Sikker Trafik)
• Ved 80 km/t. kører du ca.
33 meter, mens du reagerer
og efter ca. 64 meter holder
du stille. Kører du 95 km/t.,
bruger du yderligere 19 meter på at holde stille ved maksimal bremsning af køretøjet.
spanger

Som en del af den netop indgåede aftale for politiet i de kommende år, er det besluttet, at der oprettes 20 nye nærpolitistationer. En af dem kommer til at ligge i Tårnby. Præcis hvornår det sker, er endnu ikke oplyst.
Tårnby er en del af Københavns Politikreds, og fra den
øverste ledelse i kredsen ser
man frem til at drive nærpolitistationen.
Både borgmester Allan S.
Andersen og politidirektør,
Anne Tønnes bekræfter, at
man nu er i tæt dialog omkring de nærmere rammer
for nærpolitiet - eller nærpoPå kortet ses de kommuner,
som får nærpoliti-stationer. litienheden, som bliver det
officielle navn. Dog er det allerede fastlagt, at skal være åbent for personlig betjening i
minimum 15 timer om ugen.

Planeten får markant hjælp i en svær tid
Årets nedlukninger og manglen på udenlandske turister har
været en livstruende udfordring for Den Blå Planet, hvor tusindvis af dyr dagligt skal fodres og passes, uanset om der er
gæster eller ej. Derfor er de oprindelige parter bag byggeriet
af Den Blå Planet - Tårnby Kommune, Knud Højgaard Fond og
Realdania - gået sammen med Den Blå Planets ledelse om at
finde en langsigtet og bæredygtig plan for de kommende år.
Den filantropiske forening Realdania og Knud Højgaards
Fond har valgt at støtte Danmarks nationale akvarium med
samlet 35 millioner kroner i perioden 2020-22, hvor konsekvenserne af Covid-19-krisen forventes at give markante
underskud.

Seniorråd konstitueret

Det nyvalgte Seniorråd i Tårnby har nu konstitueret sig.
Erik Rostell Gregersen blev formand og næstformand Kirsten Sietam.
Kontakt til ÆldreSagen: Jonna Jensen og Kirsten Sietam
Kontakt til Faglige Seniorer : Kate Rasmussen og Erik R. Gregersen.
Naturpark Amager: Johnny Fredelund.
Regionsældrerådet og Bordinghus: Erik R. Gregersen.
Det blev endvidere besluttet fremover, at udbrede et øget
kendskab til Seniorrådets arbejde via lokalpressen og virtuelle medier.
BH

Kære Redaktion

I anledning af tildelingen af Dannebrogsordenens Ridderkors
får Mia Engstrøm det nærmest til at fremstå, som det er Vibeke Rasmussen, der har fremsendt anmodningen.
Med det kendskab jeg har til Vibeke Rasmussen ville en sådan ubeskedenhed fra hendes side være en umulighed.
Det burde fremgå, at det er kommunalbestyrelsen, der
fremsender anmodning.
Venlig hilsen Hans Jørgen Laursen
Svar fra redaktionen:
- Vi vil gerne bekræfte, at man som borger ikke kan indstille
sig selv til et ridderkors. Det vil fremgå af Tårnby Bladets artikel i denne udgave om den anden ridderkors-modtager, Jan
Jacobsen, hvordan proceduren er, men det ændrer ikke ved, at
vi beklager ordvalget i artiklen om Vibeke Rasmussen.
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Believe it or not
DE FLESTE MENNESKER ER overbeviste om, at
dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden.
Ikke før, ikke efter, dog er vi usikre på, om det
var en lørdag eller søndag.
SÅDAN NOGET TROR VI PÅ, men står der et
NYMALET-skilt på en bænk, skal vi lige mærke,
om det er rigtigt. Citat Storm P.
SOM FARFAR FORFALDER JEG ofte til at indlede
en erindrings-fortælling til mine børnebørn
med, at ’i min barndom…’. Nu er en farfar en
troværdig person, men jeg mødes da ofte af et
’Seriøst, farfar?’ og selv efter, at jeg har bejaet
en ekstra gang, står tvivlen i deres øjne.
I MIN BOGREOL står et par hyldemeter med litteratur om 30’erne, 40’erne og 50’erne. Langt
fra alle er læst, men de står der og beretter
om en utrolig tid med utrolige menneskelige
handlinger og ordet utrolig er meget dækkende for, hvad der skete i de år blandt såkaldt
civiliserede mennesker, men jeg er overbevist
om, at det der står, er sandt.
DET LYDER SOM DYBT GODNAT, når jeg omtaler de bilfrie søndage som præcis varede fra
25. november 1973 til 10. februar 1974. Et regeringsindgreb som følge af oliekrisen førte til
de bilfrie søndage. Kun hvis man havde et særligt formål, kunne man få lov til at køre, men
bilisterne fik dog lov til at køre på den søndag,
hvor det var lillejuleaften.
DET VAR OGSÅ MULIGT for visse erhverv med
specielle behov at få en køretilladelse, eksempelvis præster, læger og låsesmede (?). Også
kørsel i postvæsenets gule biler var tilladt og
jeg havde som en datidens tjenestemand og
ansat i kontortjenesten i en lokal postal bygning adgang til et sådant køretøj.
SKULLE JEG TØMME POSTKASSER eller til Dragør og Vestamager med telegrammer og ekspresbreve (alene begrebet ekspresbreve får
historien til at lyde som en tvivlsom beretning)
var der plads til et par venner i pakkerummet.
Det kritiske tidspunkt var, når der var af- og påstigning, men det gled fint den gang.
HVEM MISTÆNKTE EN EMBEDSMAND i rød
postjakke med tilladelse til at bære kasket for
ulovligheder. Dog ville en kvindelig buspassager, ventende ved det øde stoppested Englandsvej/Tømmerupvej tydeligt med kurs mod
Dragør, ikke have et lift, men hellere vente på
bussen. Hun stolede ikke på den røde uniform.

Jeg deltog selv sammen med 6999 andre i en
epidemi i 1952, den sidste af slagsen, fordi der
umiddelbart efter kom en vaccine, som kort tid
efter fremkomsten ikke engang gav røde stikmærker, men blev serveret på en sukkerknald,
(det hele genfortalt af Mary Poppins med Kom
Lidt Sukker I Skeen/A Spoonful of Sugar).
Advarsel til børnebørn: Det sidste er en farfar-joke.
DER UDKOMMER EN DEL BERETNINGER fra de
overlevende af de 6999 om livet med følgerne
af polio. Mange ramte kom til at leve acceptable liv med følgerne af sygdommen, men
særlig eftertragteligt var det ikke, viser beretningerne. Jeg selv slap for at blive rodet ind i
idrættens ulyksalige konkurrence-mentalitet,
men i skoles gymnastiktimer var det ikke morsomt at være blandt de tre sidste, når der skulle vælges hold til fodbold. Det sluttede gerne
med, at den ene holdkaptajn sagde ’Jeg tager
Torben, så får I Bo og Jens-Terkel’.
Sandt eller falsk!
TROR DU PÅ, at en smart lukkemekanisme til
en håndvask kan gøres ubrugelig efter 15 måneder på grund af en pakning, som ikke kan
tåle, at armaturet bliver afkalket? Og at hele
armaturet skal skiftes på grund af en pakning?
Og at firmaet, som giver to års garanti, ikke
længere fører det armaturmærke, men må give
et tilsvarende i bytte? Og at de forlanger 10
kroner ekstra, fordi det armatur, de skal give i
bytte, er 10 kroner dyrere?
Sandt eller falsk!
TROR DU PÅ, at der i ethvert apparat, du køber,
er en lille dims, som går i stykker selv ved helt
naturlig brug, så du må smide hele apparatet
ud og købe et nyt, fordi det ikke kan betale sig
at reparere?
SANDT ELLER FALSK – du får svaret sidst i
klummen. Der er så meget, som du skal tage
stilling til her i tilværelsen. Du bliver bedre
rustet, hvis du søger mere viden. Det er altid
forvirrende at søge ekstra viden. I journalistkredse hedder det sig, at for meget research
kan ødelægge enhver god historie. Men som
min lærer sagde til mig, hvis research ødelægger historien, var den i al fald ikke god.

NU OG TIDLIGERE vil en gruppe af vores medmennesker ikke vaccineres, uagtet at det er
fortalt, at vaccinen er sikker nok og det er mere
alvorligt at blive syg af coronaen end de forventede bivirkninger, som strækker sig fra rødme omkring nålestiksmærket til - ja til hvad?

Engstrøm, Mona Gjedved, Ninna Feldvoss,
Anne Palm Henriksen, redaktionsmedarbejder, Viktoria Olesen, praktikant.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00, ton@hellerupgrafisk.dk.
OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomdeles, 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

REDAKTION: Tårnby Bladet skrives, redigeres og layoutes af medlemmer af
Tårnby Bladforening.
https://ws.fk.dk/reklamation/reklamation.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.
jsp?kundeid=KR041Fdk
Redaktionssekretær Birgitte Barkholt, Mia

... som du finder på forsiden af Tårnby
Bladets hjemmeside hurtigst muligt efter
udeblivelse af blad. Husk at opgive nøjagtig adresse.
DENNE UDGAVE OMDELES
Onsdag/torsdag 6./7. januar. *
FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER
er 02 februar. Onsdag 27. januar. Deadline torsdag 21. januar. kl. 12.
DEREFTER: 03. marts. Onsdag 24. feb.
Deadline torsdag 18. feb. kl. 12
04 april. Onsdag 31. marts. Deadline
torsdag 25. marts. kl. 12
05 maj. Onsdag 28. april. Deadline torsdag 22. april. kl. 12
06 juni. Onsdag 26. maj. Deadline torsdag
20. maj. kl. 12

Og lad os så lidt optimistisk komme i
gang med et godt (bedre) nyt år
Terkel Spangsbo, redaktør

Historien om armaturet et sandt, mens historien om bevidst
at indbygge selvdestruerende dimser i diverse udstyr ikke kan
bevises. Erfaringsmæssigt virker det bare ikke tilfældigt.

Tårnby får nu sin egen nærpolitistation

07 juli/aug. Onsdag 30. juni. Deadline
torsdag 24. juni. kl. 12
08 aug. Onsdag 11. aug. * Deadline torsdag 5. aug. kl. 12 *
09 sept. Onsdag 1. sept. * Deadline torsdag 26. aug. *
10 Okt. Onsdag 29. sept. Deadline torsdag 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.

2020 ikke kun
dårlige nyheder
2020 har heldigvis også budt på gode
oplevelser og tiltag i vores kommune,
skriver borgmester Allan S. Andersen
i sin nytårsudtalelse
Det er et ualmindeligt svært år, der nu
går på hæld. 2020 har budt på en sundhedskrise, som har påvirket hele verden,
hele Danmark og i den grad også Tårnby.
Den voldsomme nedgang i lufttrafikken har haft endog meget store konsekvenser for vores kommune, vores
erhvervsliv og for beskæftigelsen for
mange borgere. Mange, som i en lang
årrække har haft gode og sikre jobs, er
blevet ledige.
Det er rigtige mennesker, det er gået
ud over. Som kommune gør vi, hvad der
står i vores magt for at hjælpe. Det skal
ikke være en hemmelighed, at vi håber
og satser på lysere tider for beskæftigelsen i det nye år. Et år som også byder
på udbredelsen af vaccine mod Corona
smitte.
Året 2020 har været stærkt udfordrende for bl.a. skoler, plejehjem og
daginstitutioner. Der har været smitteudbrud, restriktioner for besøg på
plejehjem, der har været behov for en
meget anderledes hverdag på skoler og
på daginstitutionerne. Jeg er stolt over,
hvordan opgaverne er blevet løftet i en
svær tid. En stor tak til alle medarbejdere for indsatsen.
Alle borgere, beboere, elever, ansatte,
virksomheder og andre har måttet sande, at 2020 har krævet utroligt meget
af os selv og vores fællesskab. Men jeg
må også sige, at jeg er stolt over, hvordan vi har formået at få hverdagen til at
fungere i en krisetid. Velvilligheden til
at omstille sig har været enorm. Det har
været afgørende for, at vi sammen kommer godt videre i det nye år.

De gode sider ved 2020
I oktober kunne vi slå dørene op til vores nye svømmehal på Vestamager. Den
er moderne, klimavenlig og den er et
fyrtårn for vores idrætsliv på Vestamager. Jeg er glad for, at så mange har taget
godt imod svømmehallen.
Vi har også fået løftet vores velfærdsområder og indgået en Hjemløse-strategi, som er kommet godt fra land. Vi har
fået boligplaceret en del hjemløse via

en aftale med boligselskaberne, og vi
har fået etableret en koordinatorfunktion.
Flere af de byggeprojekter, der skal
skaffe boliger til nogle af de personer,
som rigtig gerne vil flytte hjem, flytte
til eller blive boende i Tårnby, er i gang
eller nærmer sig realisering. Det gælder
ungdomsegnede boliger på Randkløve
Allé, familieboliger i Tømmerup Haveby,
seniorbofællesskabet på Præstefælledvej og nye ungdomsboliger ved Tårnby
Stadion.
I 2020 kunne vi heldigvis også afholde to succesrige erhvervstræf på Den
Blå Planet. Jeg vil gerne takke de mange
lokale virksomheder for deres opbakning til træffene.
I 2021 skal vi have kommunalvalg,
det er i november måned. Det er efter
min mening den største festdag i det
lokale demokrati og en dag, som bliver
kulminationen på et stort stykke arbejde og samarbejde fra politikernes side
og som har stor betydning for mange i
kommunen.
Året bliver forhåbentligt også et, hvor
vi kan få taget hul på muligheden for
at udvide vores erhvervsområder. Det
kræver statslige tilladelser, som jeg meget håber på kommer på plads. Vi har
som bekendt brug for nye arbejdspladser i Tårnby.
Vi skal i det nye år forhåbentligt også
have afholdt en række borgermøder på
forskellige lokationer i kommunen, hvor
det er borgerne selv, som sætter dagsordenen. Det ser jeg meget frem til. Det
afhænger selvfølgelig af sundhedssituationen, om vi kan gennemføre arrangementerne. Det håber jeg naturligvis,
vi kan.
Og så skal vi endnu engang have løftet vore velfærdsområder.
Jeg glæder mig over, at vi på trods af
Corona har kunnet nyde vores herlige
natur i og omkring vores kommune. Vi
har endda også kunnet indvie en helt
ny vandrerute Armarminoen gennem
Naturpark Amager med masser af spændende oplevelser undervejs.
Pas godt på hinanden.
Jeg ønsker jer alle et godt og
lykkebringende godt nytår!
Allan S. Andersen, Borgmester

Seneste vedrørende corona 2. januar 2012
Midlertidigt forbud mod besøgende til Plejehjemmet Løjtegårdsvej
Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt kommunen omgående at udstede
midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjemmet, da det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelse af corona-smitte.
Forbuddet mod besøg gælder dog ikke, hvis der er tale om at besøget sker i en
kritisk situation, eller hvis den besøgende er beboerens nærmeste pårørende.

Forlængelse af lyntest-center i Vestamagerhallen
Kommunen har forlænget aftalen med Falck om gratis lyntest-centeret i Vestamagerhallen foreløbig til og med søndag 17. januar. Åbningstider hverdage kl.
9-20, weekend kl. 10-19.
Det er naturligvis fortsat muligt at få foretaget en pcr-test (podning i halsen) i
det regionale sundhedsvæsen. Til disse tests skal man forinden bestille en tid
på www.coronaprover.dk
Flere oplysninger på kommunens hjemmeside på www.taarnby.dk/nyheder
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Nedlukning af Daghjemmet Blåklokkevej
Daghjemmet på Blåklokkevej lukkes helt frem til den 17. januar på grund af
stigende smitte blandt medarbejdere og daghjemsgæster.
Det er meget vanskeligt at inddæmme smitten på daghjemmet Blåklokkevej,
fordi det praktisk ikke er muligt at zoneopdele daghjemmet.

2020 blev på alle måder et
trist år i Tårnby
En virus ramte vores lokalsamfund hårdt og brutalt.
Tusindvis af arbejdspladser forsvandt i lufthavnen,
der i øjeblikket ligger hen som en skygge af sig selv.
Et stort antal tårnbyborgere har mistet deres arbejde, vores børn og unge har haft et svært år, hvor
det sociale liv har været presset og vores ældre borgere har levet isoleret og har især på vores plejehjem været hårdt ramt.
Her, hvor året går på hæld, raser Corona på skoler, institutioner og plejehjem og vi må erkende, at
det bliver en anderledes jul for os alle. Det eneste
lyspunkt er, at vaccinen mod Corona er på vej, så vi
kan komme tilbage til noget, der minder om verden
før Corona.
Politisk har Corona også fyldt meget i 2020 og
det er vores klare forventning, at eftervirkningerne
af epidemien kommer til at fylde meget i 2021. Vi
kigger ind i et 2021 med en mere presset økonomi:
vi har mange arbejdsløse, som giver store udgifter
og faldende skatteindtægter og kassebeholdningen
har taget et ordentligt dyk i 2020 og vil også falde

yderligere i de kommende år. En enig kommunalbestyrelse indgik i efteråret et budgetforlig med fokus
på at holde serviceniveauet og stadig øge det på en
række områder. Selvom situationen er alvorlig, er
det vigtigt, at vi ikke går i panik, men derimod holder fokus på at skabe ny vækst og fremgang.
Det er for os vigtigt, at vi i 2021 gør alt, hvad der
kan gøres, for at få de mange arbejdsløse i arbejde
igen og da det vil tage mange år, før lufthavnen og
flytrafikken er tilbage til noget, der minder om verden før 2020, er det vigtigt, at vi får trukket nye arbejdspladser til kommunen.
Vi har en lufthavn med fokus på at blive grøn, så
lad Tårnby blive det nye centrum for grøn teknologi
og lad os støtte iværksættere med at komme i gang
og gerne med grøn teknologi.
Vi forudser at 2021 vil blive et rigtigt valgår. For
når krybben er tom og der skal findes råderum, vil
forskellen mellem de røde og blå stå meget tydeligt.
Det Konservative Folkeparti mener, at effektivisering, afbureaukratisering og bredere og større samarbejde med private virksomheder er den rigtige vej
for Tårnby. Vi kommer ikke til at stemme for skatteog afgiftsstigninger, før alle andre muligheder er
udnyttet.
Vi vil gerne ønske alle i Tårnby et godt nytår, og
sender håbet om, at livet må vende tilbage til det, vi
kendte, i det nye år - og at Corona er noget, vi taler
om i datid
Godt nytår
Carsten Fuhr og Patrick Lehto

Carsten Fuhr og Patrick Lehto, medlemmer af
kommunalbestyrelsen for konservative.

Liv Gam, spidskandidat, Tårnby Listen

Et helt specielt og meget
udfordrende år er slut
Sikke et år vi lægger bag os. 2020 har budt på udfordringer, som ingen af os havde set komme. Coronaen har præget vores sociale liv, vores arbejdsliv og for nogle har den desværre også haft meget
alvorlige følger.
Tak til alle jer, der i årets løb har gjort en forskel for andre. Den helt specielle situation har
på positivsiden affødt en masse engagement og
hjælpsomhed mennesker i mellem. Det har været
så skønt at opleve, hvordan folk har passet på og
hjulpet hinanden på kryds og tværs.
Tak til alle, som har lagt ekstraordinært meget
arbejde i at holde hjulene i gang. Medarbejderne
i kommunen er gået ansvarsfuldt til opgaven, og
alle har været kreative og i den grad parate til omstilling for at lykkes med hverdagen og klare de
udfordringer, der er opstået.
Tak for samarbejdet og de gode meningsudvekslinger med de øvrige politiske kolleger. Vi er
bestemt og heldigvis ikke enige om alt, men jeg
sætter stor pris på den respektfulde og konstruktive måde, vi kan diskutere tingene på.
Tak for den måde Tårnby Listen er blevet modtaget på. Vores 1 års fødselsdag i august blev fejret
noget mere stille, end vi havde ønsket. Vi takker
for de mange henvendelser, Walk’nTalks og kaffemøder, det trods alt er blevet til i årets løb. Den
information og de beretninger fra ’virkeligheden’
er et uvurderligt værktøj i det politiske arbejde.
År 2021 bliver et spændende år. Det er valgår.
Vi får forhåbentlig mulighed for at udvide vores
erhvervsområde, Der skal udvikles en ny ældrestrategi og meget mere.
Forhåbentlig bliver det nemmere at samles og
mødes i 2021 og vi er selvfølgelig i arbejdstøjet
og klar til at tage fat på, hvad året må byde på.
Ønsker alle et godt og lykkebringende Nytår.
Liv Gam, Spidskandidat, Tårnby Listen.

Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
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Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Det handler om liv
En lille nytårshilsen fra regionsformand Sophie
Hæstorp Andersen
Alt arbejde i Region Hovedstaden handler om liv.
Om at bringe liv til verden, om at redde liv, om det
gode arbejdsliv, om høj livskvalitet, om at give nye
ideer liv, om et liv på lige vilkår i sundhedsvæsnet,
om mere grønne og bæredygtige liv og om livet for
de næste generationer. Coronapandemien i 2020
har ikke ændret på det – den understreger det blot.
Jeg har sjældent i mine syv år som regionsrådsformand været så stolt over at stå i spidsen for regionens mere end 40.000 medarbejdere, som jeg er
i år. På ganske få dage og uger omstillede hospitaler
sig til at teste, behandle og pleje et ukendt antal
patienter med COVID-19. Samarbejdet på tværs af
afdelinger, hospitaler, kommuner og stat om hjælp
Fortsættes side 5

Lad solen skinne over
os i 2021!
Af Paw Karslund, Dansk Folkeparti

2020 har på mange måder været et
forfærdeligt år, og nu må tiden være
kommet til at se positivt fremad mod
lysere tider.
Jeg ser frem til, at vi kommer op af
’skyttegraven’ og så hurtigt som muligt får genskabt fællesskabet, livsglæden og den hverdag, vi alle sammen kender og har længtes efter.
I det nye år kan vi glæde os til, at
vi her i kommunen får flere udendørs
friarealer til leg og motion. Det er rigtig vigtigt for borgerne og noget, vi i
Dansk Folkeparti sætter stor pris på.
Det kan vi ikke få for meget af, hvilket
vi forsat vil kæmpe for at udvikle endnu mere. Et indendørs sted for vores
ældre borgere ser vi også for os.
I DF kan vi dog godt være bekymret for, når vi fremover får tildelt flere
flygtninge til kommunen. Derfor vil vi
ikke fortsætte med, som et flertal på
rådhuset desværre har valgt, at tildele
permanente boliger til flygtninge før
danskerne. Det er på ingen måde rimeligt.

Hvad angår boliger generelt, så ser
vi gerne, at vi får så bred en boligmasse som muligt.
Det er bevarelse af mindre og billige boliger, flere ungdomsboliger, seniorbofællesskaber, familieboliger og
’skæve boliger’ til hjemløse.
Sidstnævnte kan give en mere meningsfuld hverdag for denne udsatte
gruppe.
Et andet vigtigt område bliver (der
er mange) fastholdelse og rekruttering af kommunes personale. Der vil vi
følge tæt, da det er et område, vi ønsker mere fokus på. Vi skal undgå for
meget unødig udskiftning, især blandt
de medarbejdere, der er tættest på
vores borgere i hverdagen.
Her skal der arbejdes med at synliggøre og finde flere metoder, der gør,
at vores medarbejdere stortrives og
ønsker at arbejde her i mange år.
Lad det være ordene for denne
gang.
Med ønsket om et rigtigt godt nytår
til byens borgere og vores gode
medarbejdere.

Paw Karslund, medlem af kommunal-bestyrelsen for Dansk Folkeparti.

- fortsat fra side 4

det kræver massive investeringer i
de kommende år. I 2021 vil vi sammen med hovedstadens kommuner
og andre aktører fortsætte presset for
at sikre de investeringer ved de kommende forhandlinger i Folketinget om
infrastruktur.
Det handler om at sikre det gode liv
i vores lands hovedstadsregion – og
der er nok at tage fat på. Jeg ser frem
til arbejdet og til en snarlig vaccine
mod COVID-19. Vi er klar i Region Hovedstaden til at hjælpe, række ud og
skabe samarbejder.
Kærlig hilsen Sophie Hæstorp
Andersen, Regionsformand
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til smittede borgere og forebyggelse
af smitte gør mig uendelig stolt.
Mange patienter fik udskudt deres
udredning, behandling og kontrol af
ikke-kritisk sygdom under nedlukningen i foråret. Det gav hospitalerne
arbejdsro til at forberede sig på pandemien, men det havde konsekvenser
for mange og det skal vi have rettet op
på i 2021.
Samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner er også i fokus i hovedstadsområdet, når det handler om
at bekæmpe trængsel på veje og på
skinner. Samtidig har vi et ambitiøst
mål om at reducere udledning af CO2,
samt mindske støj og røg.
Den kollektive trafik og cyklen
skal være førstevalg for flere – men

Nytårshilsen og solidaritetspris
Af Dorthe Hecht,
Enhedslisten, Tårnby

Så gik det år. Og vi kan se tilbage på et
år fyldt med store udfordringer på alle
måder.
I kommunen i forhold til de opgaver,
der har skullet løses i forbindelse med
COVID-19, sygdommen, arbejdsløshed i
kølvandet på stor aktivitetsnedgang i Kastrup Lufthavn, daginstitutionernes situation lige nu, nødundervisning på skoler
og ungdomsuddannelser og den svære
opgave på plejehjem og i dagplejen m.m.
Hver eneste familie har på en eller
anden måde skullet få tilværelsen til at
hænge sammen på trods af omstændig-

Næstformand i
Tandlægeforeningen

hederne.
Nu står vi så på tærsklen til et år med
håb om lysere tider.

Solidaritetsprisen
I Enhedslisten har vi valgt at skyde det
nye år i gang med uddeling af vores solidaritetspris for 2020. I år blev den givet til en af kommunens ildsjæle, Jesper
Johnsen.
Han har med sin uegennyttige indsats
sat fokus på biodiversitet - en levende
grøn fremtid - i Tårnby Kommune med
mange positive natur-og miljøaktiviteter
blandt andet Skolebotanisk Have.
Det giver håb for det kommende og
de kommende år og det varmer midt i

Dorthe Hecht, medlem af Tårnby
Kommunalbestyrelse for Enhedslisten.

den mørkeste og koldeste tid på året.
Alle disse positive aktiviteter båret frem
af en ildsjæl med rødder i et stærkt foreningsliv.

Det politiske virke
Det hele sker, mens vi ruster os til det
kommende års politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Opgaverne er mange
og vigtige, både når det drejer sig om alt
det, der har med driften af kommunen at
gøre og når det handler om prioriteringer
af fremtidige anlægsarbejder og udvikling af vores kommune.
En overordnet opgave bliver ikke
mindst at arbejde for trivsel og tro på
fremtiden for borgerne i Tårnby Kommune i en svær tid, hvor mange får brug
for fællesskabet.
Og ikke mindst at hjælpe hinanden
med at holde modet oppe og tro på, at
2021 bliver det år, hvor det hele vender
og går mod lysere tider.
Jesper Johnsen fik i 2020 Enhedslistens Solidaritetspris 2020 for sin uegennyttige
indsats sat fokus på biodiversitet - en levende grøn fremtid - i Tårnby Kommune
med mange positive natur-og miljøaktiviteter bl.a Skolebotanisk Have.

Enhedslisten ønsker alle borgere i Tårnby
Kommune et godt og glædeligt Nytår

Mads Bundgaard, klinikejer i Tårnby,
skal de næste
to år være
næstformand
i Tandlægeforeningen. Her skal han
repræsentere knap 3000
medlemmer, der arbejder
som tandlæger i privat praksis.
Den nyvalgte næstformand vil blandt andet gøre
op med den kassetænkning,
han mener, der findes på
sundhedsområdet.
- Tandlæger tænker i
sundhed fra vugge til grav,
men det gør politikerne ikke
- de tænker i kasser. Lægen
betaler vi via skatten, men
der er en tårnhøj brugerbetaling hos tandlægen. Det
betyder, at man ikke har ret
til den samme sundhed i
tænderne som i resten af
kroppen. Jeg mener, at alle
har ret til en sund mund
uanset alder og indkomst,
og det vil jeg kæmpe for.

BankNordik bliver
en del af Spar Nord
Spar Nord og BankNordik,
der blandt andet har filial
i Kastrup, har netop indgået en aftale, der indebærer, at Spar Nord overtager
BankNordiks danske forretning. Overtagelsen omfatter
cirka 60.000 kunder, 132
medarbejdere og 11 filialer,
der samlet tegner sig for et
forretningsomfang på cirka
25 milliarder kroner.
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Ny direktør for
Bygma Amager

Lasse
Reimers, 45 år
er udnævnt
til trælastdirektør for
Bygma Amager 1. januar.
Lasse Reimers er uddannet i trælastbranchen, og
tog som ganske ung til England, hvor han arbejdede
i et trælastagentur. Efter
hjemkomsten fulgte en årrække i andre virksomheder
i branchen, inden han i 2003
kom til Bygma Roskilde, som
sælger i projektafdelingen,
og senere ekstern sælger.
I 2014 blev Lasse Reimers
udnævnt til salgschef i Bygma Amager.
Når Lasse Reimers træder
ind i sin nye rolle, er det
både nye og velkendte opgaver, der venter.
Bygma Amager har ca. 40
medarbejdere, og forretningen er karakteriseret ved en
god stemning - både internt
blandt medarbejderne, skriver Bygma i en pressemeddelelse.
tsp

Venstre har lokalt i 2020 fået endnu
flere medlemmer

ældrebestyrelsernes arbejde i daginstitutioner, en fastholdelse af kommunebeskatningen og vores indædte
kamp for det lokale erhvervsliv. Sidst
men ikke mindst er vi stolte over vores kamp for veteranerne i kommunen, hvor et snævert flertal for nylig
ikke ønskede den fulde løsning, men
heldigvis fik vi forhandlet en veterankoordinator hjem til kommunen.

Kæmper for erhvervslivet

Venstre bider sig fast i
bordkanten
For Venstre i Tårnby har 2020 både
været ekstraordinært udfordrende
og særdeles tilfredsstillende på
samme tid
Pandemien har udfordret frihed, frisind og fællesskab, som vi liberale
sætter så højt, og sat nye grænser for
vores måde at leve på. Masser af sten
på vejen, men med kreative løsninger
og sammenhold har vi set nye forunderlige veje i vores liv.
Vi kan med tilfredshed konstatere,
at Venstre lokalt har medlemsfremgang. Aktuelt er vi meget tæt på et
trecifret antal medlemmer, der sammen kæmper for at gøre vores dejlige
by på Amager til et endnu bedre sted
at bo, leve og arbejde.
Venstre i Tårnby har en stærkt dedikeret bestyrelse og byrådsgruppe.
Vi er samtidig det eneste parti med
en særdeles aktiv ungdomsafdeling
i VU Tårnby/Dragør, der fokuserer på
ungdomsboliger, iværksætteri, byudvikling med kultur- og cafeliv samt
aktiviteter og væresteder for de unge.
Vi har i 2020 intensiveret samarbejdet med Venstre på Christiansborg, og
i særdeleshed med vores folketingsmedlem Martin Geertsen, fordi der er
brug for nationale og lokale liberale
løsninger på tværs indenfor blandt
andet arbejdsmarked, infrastruktur og
sundhed.

Venstres byrådsgruppe hjemtager løbende mange små sejre, og vi har en
bunden opgave i at udfordre den socialdemokratiske vanetænkning, der
præger vores kommune.
Vi formår at bide os fast i bordkanten, være skarpe på den gode måde og
sætte nogle markante liberale aftryk.

Valgår
Tirsdag 16. november 2021 er der
valg til kommunalbestyrelsen. Vi
håber og tror på et markant styrket
mandat til Venstre, fordi der er brug
for et lokalt og liberalt forankret parti,
som kan bryde med mere end 100 års
vanetænkning og bidrage med nye,
spændende idéer. I august valgte Venstres medlemmer enstemmigt 46-årige Dennis W. Clausen som spids- og
borgmesterkandidat, og vi ser frem til
en god og konstruktiv valgkamp med
de øvrige partier.
Med ønsket om et lykkebringende
nytår til alle i Tårnby Kommune.
Venstres Byrådsgruppe
Ali Qais & Dennis W. Clausen

Økonomiske udfordringer
Generelt set er Venstre og den borgerlige opposition i byrådet bekymret
for de økonomiske udfordringer i de
kommende år. Tårnby er ramt af en
ekstremt høj ledighed på grund af Covid-19, og de mange afskedigelser re-
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Liberale aftryk

Vi kan konkret nævne den lange kamp
omkring bussen på Vestamager/Tømmerupvej, den grønne omstilling, hvor
kommunen skal iværksætte en strategi for at imødekomme kravene omkring NUL-emissionsbiler og Venstres
indsats omkring coronarestriktioner
og klassekvotienter.
Vi kan også fremhæve vores kamp
for et øget fokus og forbedring af for-

Hvert år måler Dansk Byggeri kommunernes erhvervs- og byggevenlighed
på en lang række parametre. Det er en
omfattende og dybdegående undersøgelse, hvor Tårnby i år placeret som
nr. 89 ud af 98 kommuner.
Undersøgelsen dokumenterer, at
Tårnby er blandt de ringeste kommuner i Danmark på blandt andet byggesagsbehandling, gebyrer på erhversaffald, dækningsafgift, udbudspolitik
og udlicitering på tekniske områder.
Venstre i Tårnby kæmper indædt
for det lokale erhvervsliv. Vi vil være
et forbillede for andre kommuner og
blandt andet halvere ventetiden på at
få behandlet en byggesag. Vi vil også
nedbringe gebyrerne på erhversaffald
og øge samarbejdet betragteligt mellem skoler og virksomheder. I det hele
taget skal vi begynde at lytte til de lokale virksomheder og tage dem alvorligt. I 2018 besluttede et enigt byråd
på vores foranledning at udarbejde en
decideret erhvervspolitik – det arbejde skrider langsomt, men sikkert frem.

lateret til lufthavnen - og de virksomheder der servicerer den - påvirker
mange både personligt og økonomisk.
Derfor vil Kommunalbestyrelsen de
kommende år stå overfor benhårde
prioriteringer, hvis vi skal fastholde
serviceniveauet uden samtidig at
hæve kommunebeskatningen yderligere. For os at se ligger løsningen hos
det lokale erhvervsliv, der skal tiltrække og skabe nye arbejdspladser som
erstatning for dem, der nu er væk, og
meget gerne inden for grøn vækst. Vi
ønsker et Tårnby, der aktivt deltager i
jobskabelse ved at støtte erhvervslivet bedst muligt, og på den måde få
vores medborgere i arbejde igen.

Magnus løb med prisen
I Tårnby Bladet november
2020 skrev vi om 20-årige
Magnus Rosendahl fra Kastrup, som var indstillet til
Oluf Brønnums Fonds Talentpris på 50.000 kroner. Prisen
gives til en ny-uddannet kok
med et usædvanligt håndværksmæssigt talent. Nu er
det så afgjort, og Magnus
blev vinder af prisen
Af Mia Engstrøm

Prisen er i form af et rejselegat, og en stolt og glad Magnus fortæller, at prisen jo helt
klart skal bruges til at rejse ud
og hente gastronomisk inspiration, så snart Corona situationen igen tillader det.
De helt umiddelbare planer er, at han fra februar skal
i gang med at træne til Bocuse
d´Or, det uofficielle verdensmesterskab i kokkekunst.
Konkurrencen afholdes hvert
andet år i Lyon, og strækker
sig over to dage. Jo, Magnus
mangler hverken ambitioner
eller gå-på-mod.
Efter Lyon skal pengene
fra Brønnums Fond bruges
på yderligere rejser. De mere

langsigtede planer er at arbejde som kok, og på sigt drømmer han om måske at åbne sit
eget sted.

Højere gastronomi og grøn
tankegang
Magnus mener, at der indenfor gastronomi er stort fokus
på at tænke grønt. Man er meget opmærksom på at undgå
madspild, lige fra korrekt indkøb af mængde til optimal udnyttelse af de enkelte råvarer.
Han er også overbevist om, at
der fremover også indenfor
hans branche vil være større
og større fokus på at tænke
klimavenligt.
Helt personligt er fisk og
skaldyr de ingredienser, Magnus selv foretrækker at tilberede, men han har ikke som
sådan en særlig ret, han bedst
kan lide at kokkerere. Men når
han privat skal pege på en livret, så er ’en hjemmelavet burger’ aldrig helt tosset.

sin fiskestang. Hans foretrukne film er ’Blinkende lygter’
og musiksmagen er til pop.
Han er en travl ung mand, som
arbejder meget, så for ham er
indbegrebet af en god ven en,
som altid er der for en, og som
ikke svigter, også selvom ’jeg
ikke altid har tid til at se dem
hver dag’.
Tårnby Bladets udsendte
har spurgt Magnus, om han
har et godt råd til andre unge,
når de skal vælge uddannelse,
og Magnus er ikke i tvivl.
- Gå efter dine egne drømme og pas på, at du ikke bliver
farvet af dine venners og families ønsker eller ideer. Stol
på dig selv og stå ved dig selv.
Og med dette gode råd ønsker Tårnby Bladet tillykke
til Magnus, som er klar til at
rejse ud i verden efter sine
drømme.

Racer, fiske og popmusik
Når Magnus ikke er i køkkenet,
elsker han at tage en tur på sin
racercykel eller tage ud med

Aflyserer Georg Metz

Tårnby Forenings Råd har som andre
foreninger og organisationer måtte
droppe generalforsamlinger i 2020.
Derfor havde Rådet ønsket at gøre det
ekstra interessant, når man forventede
at kunne mødes første gang i lang tid
og har/havde bedt radio/TV-manden
Geoerg Metz om at være et inspirerende og underholdende indslag. Men...
Corona-bandens forlængelse af forbudet af al det sjove satte en stopper for
arrangementet, der skulle være afviklet lørdag 9. januar.
Det er allerede aftalt med Georg
Metz, at Foreningsrådet og han finder
en lørdag i marts eller april i håbet og
troen på om, at tiderne har ændret sig
til det bedre til den tid.

Andre er stadig optimister

Tårnby Kommune har inviteret til
grundlovsceremoni tirsdag 2. februar

på Tårnby Rådhus. Ved ceremonien
skal ansøgere om dansk statsborgerskab skrive under på en erklæring om
at ville overholde grundloven.
Deltagelse er kun muligt for borgere
bosiddende i Tårnby.
Tilmelding nødvendig til komsek@
Taarnby.dk senest mandag 11. januar.
Du skal oplyse dit fulde navn og adresse ved tilmelding. Du må medbringe op
til to gæster. Du skal blot oplyse dette,
når du tilmelder dig.
Til grundlovsceremonien skal du
medbringe gyldigt ID med foto og den
blanket til afgivelse af erklæring, som
du har modtaget fra Udlændinge- og
Integrationsministeriet inden ceremonien. Du må ikke have skrevet blanketten under på forhånd.
Og så lige et forbehold, at sker der
ændringer omkring forsamlingsforbund og lignende udsættes grundlovsceremonien.

Vil du være vores chauffør?
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Tårnby Bladet bliver husstandsomdelt, men lægges også
ud i stativer ca. 70 steder i Tårnby, det sydlige Sundby
og i Dragør, så folk, der ikke får avisen på bopælen, kan
tage er friskt eksemplar. Her savner vi chauffører
Opgaven er delt op i fem ruter, som
varetages af lige så mange chauffører. Vi søger frivillige, som vil tage en
chaufførtjans en gang om måneden
Tårnby Bladet er i gang med sin 29.
årgang og skrives, fotograferes, redigeres og layoutes af medlemmer af
Tårnby Bladforening.
Tårnby Bladet udgives af Tårnby
Bladforening og hviler økonomisk i
sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den fri-

villige arbejdskraft - som vi til gengæld passer og plejer blandt andet
med en årlig studietur eksempelvis
til vores trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck
- og ...
Ledelsen af omdelingsopgaven varetages af Mona Gjedved, men kontakt kontoret dagligt på 32 509 290
mellem kl. 9 og 12 eller ring direkte
på 4374 9123. Du kan også skrive
til Tårnby bladforening, Englandsvej
290, 2770 Kastrup.

Se www.taarnbybladet.dk

Magnus Rosendalh vandt talentprisen på 50.000 kroner i
Oluf Brønnums Fond konkurrence og venter nu på en bedring
i corona-situationen, så han kan rejse ud og blive endnu
dygtigere - umiddelbart venter Bocuse d´Or, det uofficielle
verdensmesterskab i kokkekunst i Lyon, allerede i februar.
Privatfoto.

SF ønsker Godt Nytår
I SF siger vi velkommen til et nyt år.
Et nyt år, hvor vi forhåbentlig kan
vende tilbage til en mere normal og
Coronafri hverdag. Det har vi brug
for
2021 starter godt i vaccinens tegn.
Kan vi lægge pandemien bag os? Det
tror vi på. I Tårnby er vi særligt udfordret på et højt smittetal og et drastisk
fald i beskæftigelsen.
Tak til alle jer, der passer vores syge
og ældre, tager sig af vores børn i daginstitutioner og skoler. Jer, som sørger
for, at vi kan købe mad i supermarkedet, at der bliver gjort rent og vores
skrald bliver hentet, ja alle jer, som får
hjulene til at dreje rundt.
Vi er hårdt ramt på beskæftigelsen i
Tårnby, lufthavnen især; det har medført mange opsagte og arbejdsløse
i kommunen. Det rammer familier
hårdt, når indkomster bliver halveret
og ens jobsituation er usikker.
Som formand for Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalget vil jeg arbejde for at gøre vejen tilbage til arbejdsmarkedet så kort som mulig for
den enkelte, og at der bliver givet de
relevante tilbud om efteruddannelse,
der er brug for.
Jobcentret og a-kasserne skal hjælpe de enkelte med, at det lykkes.
Det er fortsat en mærkesag og et
fokusområde for SF at få de ledige tilbage i arbejde og at kommunen investerer i beskæftigelsesindsatsen. Det
er af stor betydning for den enkelte at
være i job, både økonomisk og socialt.

Winnie Sørensen,
kommunalbestyrelsesmedlem for
SF

Jeg ser frem til et politisk spændende 2021 og til et kommende kommunalvalg. Højt på SF´s dagsorden
er fortsat klimaet, grønne job, minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ældreplejen, flere kommunale
fleksjob, boliger til de unge, seniorbofællesskaber og velfærd.
I Tårnby har vi sprittet af, brugt
mundbind og holdt afstand; vi har været sammen hver for sig. Det er fællesskabet og sammenholdet, der har båret os igennem krisen indtil nu. Hold
ud, for nu lysner det. Måske mødes vi i
køen til vaccinen.
Jeg takker kommunalbestyrelsen og
kommunens ansatte for et godt samarbejde og ønsker alle et godt nytår.

Jan Jacobsen med sit ridderkors.
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub.

- Jeg har været rigtig glad for at
være julemand, fordi jeg synes, det
er en god og rar figur og igen, så kan
jeg ikke sige nej, fortæller han med et
smil.
Skottegårdens Centerforening tilbød ham 500 kroner, men dem ville
han ikke have.
- Jeg sagde, at hvis jeg skulle optræde, så skulle Natteravnene have de
500 kroner, fortæller han.
Han har været medlem af Natteravnene, siden det begyndte. Natteravnene er en frivillig social forening. De
er med til at skabe tryghed i byen og
mindske småkriminalitet.
Han har været formand for De gamles jul, siden han blev spurgt og synes,
at det er dejligt at kunne gøre noget
godt for de ældre og give dem en hyggelig eftermiddag.

Nej til familien

Manden som ikke kan sige nej
30 år i politik, tillidsmand og julemand. Der er ikke det, som Jan Jacobsen vil sige nej til, når det handler om at glæde og hjælpe andre. Og
han bruger ordet ’spændende’ om
det hele

Af Viktoria Olesen

Jan Jacobsen er 70 år og maskinarbejder. Han er medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet.
I slutningen af oktober måned
modtog han, sammen med kollegaen
i Kommunalbestyrelsen, Vibeke Rasmussen, ridderkorset og blev derved
ridder af Dannebrog. Medaljen blev
overrakt af Tårnbys borgmester ved
en ceremoni på Rådhuset.
Takkeaudiensen, som desværre ikke
blev mulig på grund af coronapandemien, ville han gerne have haft med.

En rød familie
Jan Jacobsen er opvokset i et hjem,
hvor der blev talt meget om politik og
samfundsforhold.
- Vi blev aldrig uvenner, selvom vi
ikke havde samme holdning, fortæller
han.
Jan Jacobsen og hans bror blev
ikke punket til, hvilket parti, de skulle
stemme på, men de fik nogle gode
snakke om politik og fik grundlagt deres egne deres holdninger.
Jan Jacobsen er udlært værktøjsmager
hos GNT Automatic og allerede i læretiden blev han fagligt engageret som
formand for virksomhedens lærlingeklub for 56 lærlinge.
Efter job på forskellige metalvirksomheder kom han til renseanlægget i Kastrup (nu Tårnby Forsyning
Spildevand). Han blev tillidsmand for
smedene og kæmpede for, at de skulle

Venlig julemand
Ordet spændende er nøgleordet i Jan
Jacobsens fortælling om sit liv. Han
bruger ordet til at beskrive faglige
konferencer og møder samt andet arbejde både inden for Tårnby Kommune, men også udenfor kommunen.
Han har fundet alt spændende og
har været nysgerrig, hvilket har været

drivkraften i hans karriere.
Jan Jacobsen har optrådt som julemand for børnene på Engmarkens
døgninstitution, hvor han fik mulighed for at hygge med børnene.

- fortsættes side 36

Klinik For Fodterapi
| Vi har ydernummer |
| Vi tilbyder også hjemmebesøg |
Vi behandler bl.a.
følgende
Fod-poblemer
- Hård hud
- nedgroede negle

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

- Ligtorne
- Vorte
- Leddegigt
- Diabetes
- Fejlstillinger
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En nysgerrig stikirenddreng

få bedre løn og pension. Her blev han
opfordret til at melde sig ind i Socialdemokratiet og så startede den partipolitiske karriere.
- Det var så spændende, fordi jeg
fik lov til at sidde og diskutere politik, selvom jeg var stikirenddreng og
skulle sørge for drikkevarerne, fortæller Jan Jacobsen.
Da han blev spurgt, om han ville
stille op til valg til kommunalbestyrelsen i 1989, kunne han ikke sige nej;
han blev valgt og begyndte 1. januar
1990.
- Jeg ved ikke, om kollegerne fra
fagforeningen stemte på mig, fordi de
synes, jeg er en flink fyr, eller fordi de
var enige med mig politisk, siger Jan
Jacobsen med et smil.
- Jeg har stillet op hvert år og er
blevet valgt ind hver gang. Det kan jeg
takke mine kolleger for, da de har været en kæmpe støtte.
Han har været med i alle de politiske
udvalg, byggeudvalget, økonomiudvalget, sundhed- og omsorgsudvalget,
børne- og skoleudvalget og arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget.
- Jeg synes, det er spændende at
være med i alle udvalg. Jeg har blandt
andet været med til at styre økonomien og derved hjælpe de arbejdsløse
under coronakrisen, fortæller Jan Jacobsen.
- Jeg kan ikke lide uretfærdighed, så
jeg vil gerne hjælpe dem, som ikke har
det godt.

Jan Jacobsen fortæller, at han desværre nogle gange har måtte sige nej til
familien op til et valg. Det har tit taget
meget af hans tid at være med i kommunalpolitik og alle de andre gøremål,
men han er meget glad for at kunne
gøre en forskel her i kommunen.
Han griner og siger, at det måske er
derfor, han har været gift tre gange.
- Jeg har fem dejlige børn. Tre af
dem er mine egne, men jeg elsker alle
fem lige højt, fortæller han.
Jan Jacobsen snakker politik med

Et sjældent decembersyn 2020 indfanget af Palle Jensen lidt over klokken
9, mens østen bliver rød. Foto er optaget med meget kraftig telelinse, så på
computeren kan vi fremkalde skibsnavnet Käthe Wessels. En søgning på
nettet fortæller, at der er tale om et bugser- og slæbefartøj bygget i 1954.
Ved vores læsere mere om Käthe Wessels, der også er fotograferet til kaj i
Københavns Havn, så giv os et praj.

And & Co-figurerne Lille Tut og Store Tut. Det var bugser-fartøjer, der
opererede i en ukendt havn og Lille Tut kom ofte i klemme med sine velmente
handlinger, som dog bragte ham i kritiske situationer, som Store Tut hjalp
ham ud af. Det var virkelig feel good-historier.
I horisonten til venstre er profiler af træbevoksningen på Saltholm og helt i
baggrunden anes silhuettter af et Sverige, der er ved at vågne.

Hos Redaktionen fremkalder skibets profil i morgensolen minder om Anders

Nej til broer og bygninger ved de blå støttepunkter
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Danmarks Naturfredningsforening ønsker ikke badehuse og bådebroer ved
de nye blå støttepunkter i
Naturpark Amager
Fredningsnævnet har givet
Danmarks
Naturfredningsforening, DN, medhold i en
række indvendinger mod to
af de planlagte nye tiltag i
Naturpark Amager, skriver DN.
Ifølge DN er den planlagte
bygning ved det ene ’blå støttepunkt’ alt for stor og fremtrædende og derfor i strid
med
fredningsbestemmelserne.
Det frygtes, at planlagte
pælebroer vil medføre et renderi, der vil forstyrre og genere fuglelivet i området.
DN København siger også
nej til de mere omfattende
planer for det sydligste blå
støttepunkt ved den eksisterende badebro.
- De planlagte bygninger er

for store og bådebroerne vil
skabe mere trængsel og trafik
på vandet, end hvad fuglene
bryder sig om, siger DN.
Indsigelserne fra DN har
gjort indtryk på Fredningsnævnet, der gav afslag til de
planlagte bade- og bådebroer
med undtagelse af en ’læringspavillon’.

Tårnhøjt vartegn
Fredningsnævnet giver dispensation til en ny hovedindgang til naturparken ved Asger Jorns Allé og et 15 meter

højt udsigtstårn. DN påpeger,
at det er et Natura 2000 område, hvilket forbyder forringelser af naturtyper eller af
levesteder for dyrearter.
Støttepunkterne er blevet
foreslået for at lokke publikum længere ud i naturparken
i stedet for at klumpe sammen ved naturcentrene.
- Det fremmer interessen
for at bevæge sig længere ud,
hvis der er et mål for vandreturen, hed det sig i den oprindelige plan.
PB

STRIDENS BYGVÆRKER:
Ved det mellemste fugletårn skulle der laves en fast pælebro og en flydebro med tilhørende bygning og opholdsplads på digekronen.
Planerne for det sydligste af de blå støttepunkter, ved
den allerede eksisterende badebro et stenkast fra fugletårnet ved Klydesøen, er to faste bådebroer, en flydebro, en
beton-promenade, en trappe ned til vandet, tre bygninger
på diget, en grillplads og en grusplads med cykelparkering
bag diget.

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.

AMAGERTEATRET
Teater i en corona-tid
Med stor kreativitet og velvilje fra mange sider er
det lykkedes at gennemfør Amagerteatrets efterårssæsons forestillinger og nu kommer også en
aflyst forestilling fra sidste sæson.
Der er endda en mulighed for de hurtige til at

sikre sig en billet til ekstraforestillingen onsdag
20. januar klokken 16. Billet købes i KulturHuset
Kastrup Bio.
- og alt er naturligvis under forudsætning af ...

Robin Hood
- eventyr i Sherwood
Onsdag 27. januar 2021 kl. 18
Forsalget er åbent i billetsalget i Kulturhuset kastrup Bio

Nu bliver det endelig lunt i nat
Det er lykkedes at købe en ekstra forestilling af ’Det’ lunt i nat’ (forestillingen, som vi stadig skylder medlemmerne), således at tilskuerne fordeles over fire forestillinger i stedet for tre og med behørig
afstand imellem i henhold til gældende corona-restriktioner.
Ud over de tre annoncerede forestillinger i 2021 mandag 18. og tirsdag 19. januar kl. 19.30 og onsdag 20. januar kl. 20, bliver der en
ekstra forestilling onsdag 20. januar kl. 16.00.
Onsdags-abonnenter vil inden forestillingen blive kontaktet af
Amagerteatret pr. tlf. vedrørende de to onsdags-forestillinger, der
tilbydes, således at antallet af tilskuere kan fordeles i overensstemmelse med restriktionerne. Man møder altså på hidtidige dage og
tidspunkter, med mindre man har aftalt med Amagerteatret at møde
til ekstra-forestillingen om onsdagen kl. 16.

Være lige opmærksom på ...
Man kan desværre ikke forvente at få de bestilte pladser, da hvert
andet sæde skal spærres.
Ved ankomsten til Kulturhuset Kastrup Bio bliver sæderne anvist af
foreningens medlemmer, således at salen fyldes op fra en ende af i
den rækkefølge, som tilskuerne ankommer efter ’først til mølle-princippet’. Der vil kun være adgang til foyeren for toiletbesøg – brug de
ledige sæder til overtøj (og stokke). Baren vil være åben for indkøb
til at tage med i salen.

Billetter i løssalg til onsdag kl. 16
Der er mulighed for at købe usolgte
billetter i Kulturhusets billetsalg til den
ekstra forestilling onsdag 20. januar.
kl. 16.00 fra mandag 18. januar.

Køb trygt billleter
HVIS EN FORESTILLING BLIVER AFLYST

For at skabe ’luft’ mellem publikummerne har vi reduceret antallet af sæder i biografen/teatret - for at kompensere for det
har vi aftalt med teatrene, at de spiller en ekstraforestilling.
Læs mere om Amagerteatret på
www.amagerteatret.dk
eller ring 29 46 60 93

Der er både eventyr, romantik og slåskampe og
en ærlig harme over social
ulighed på spil i Robin
Hood.
Vi møder den ikke helt
fromme Broder Tuck, den stærke Lille John, som er mester i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham, som aldrig har held med at
fange Robin, den grådige Prins John, som misbruger sit job som
vikar for sin bror, Kong Richard og ikke mindst Lady Marian, hvis
hjerte Robin Hood vinder i en bueskydningskonkurrence.
Men ikke alt er ved det gamle, for kvinderne omkring denne kække bande af mænd slår fra sig mindst lige så godt som mændene,
som de er overlegne i både kløgt, mod og bueskydning.
Det er også kvinderne, der spiller en afgørende rolle, da Robin
Hoods sans for livets uretfærdighed vækkes.

Medvirkende: Christopher Læssø, Emilie Rasmussen, Jesper Riefensthal, Morten Christensen, Jon Lange, Louis Bodnia Andersen,
Josefine Tvermoes, Mathias Sprogøe Fletting
Instruktion: Frede Gulbrandsen
Kapelmester: Jullie Hjetland
Dramatiker: Ken Ludwig.
Bemærk • Robin Hood
Oversættelse: Henrik Lykkega- eventyr i Sherwood er IKKE med i
ard Scenografi: Julie Forchabonnement.
hammer.

Kommende forestillinger

nu kun i løssalg en uge før annoncede forestillingsdatoer

De tre Musketerer:
Figaros og Den Ny Operas udgave af ’De tre Musketerer’ tilsat hits
fra opera, operette og musical og krydret med komik.

22. - 23. og 24. februar 2021

Blinkende Lygter.
Dansk folkekomedie – baseret på Anders Thomas Jensens film.
En forrygende og skæv historie om den lille bande småkriminelle,
Torkild, Peter, Arne og Stefan, som aldrig har haft et store held med
sig.

15. - 16. og 17. marts 2021
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Der er som bekendt fortsat usikkerhed om de covid19-retningslinier, der vil gælde ved vores planlagte teaterarrangementer.
Hvis du køber billleter til de annoncerede ekstra forestillinger - vil du blive refunderet for forestillinger, der aflyses pga.
covid19-retningslinierne.

Årets familieforestilling fra
Folketeatret er en livlig og
humoristisk version af den
kendte fortælling om Robin
Hood og hans bande, som
huserer i Sherwoodskoven
og stjæler fra de rige for at
give til de fattige.

Lokale børn planter fremtidens træer
Cirka 40 frugtplantager på
vej til Tårnby og Dragør
Tidligere på året nedlagde
Københavns Lufthavne A/S sit
fordelsprogram, og medlemmerne fik mulighed for at donere deres opsparede points
til et godt formål. Det har udmøntet sig i 392.414 kroner,
til Landsorganisationen Plant
et Træ. Pengene bliver i de
kommende måneder omsat
til cirka 40 frugtplantager i
Tårnby og Dragør Kommuner
til gavn for både børn, natur
og de næste mange generationer.

Første spadestik
Først i december blev spaden
så sat i jorden, og den første
af mange frugtplantager i
Tårnby Kommune blev plantet. Børn og pædagoger fra
Børnehaven Eskebøl Allé trak
nemlig i arbejdstøjet sammen
med kommunens gartner. I
skøn forening fik de plantet
både æble- og pæretræer
samt brombærbuske på institutionens legeplads.
- Vi ved, at vores nabokommuner, ligesom vores
lufthavn, er hårdt ramt af

Coronakrisen. Så vi synes,
at det er vigtigt, at vi fortsat
har fokus på at være en ansvarsfuld medspiller i vores
lokalsamfund, og derfor er
jeg personligt rigtig glad for,
at vores passagerer har valgt
at donere deres point til træplantning, fortæller Thomas
Woldbye,
administrerende
direktør i CPH.
- En flot donation, som vi,
sammen med Plant et Træ, har
haft et stort ønske om, skulle
gå til vores nabokommuner
for netop at understøtte vores
nære lokalsamfund.

Børn lærer om naturen
Plant et Træ arbejder ikke kun
for at plante flere træer i Danmark, men ser det også som
en vigtig opgave at lære børn
og voksne om de forskellige træer, der plantes. Derfor kommer træerne med en
læringspakke, der indeholder
bøger om den danske natur
og dyrene, der lever i den.
Men i anledningen af julens
komme, benyttede landsformand Jens Døssing fra Plant
et Træ lejligheden til også at
begave alle børnene i børnehaven med et lille grantræ.

- Tårnby Kommune står i en
situation med en udfordret
beskæftigelse på grund af tilbagegangen af flyrejsende i
Københavns Lufthavne. Derfor
er det særligt for Plant et Træ,
at vi kan være med til at bidrage med et dejligt træplantnings- og læringsinitiativ til
alle de børneinstitutioner, der
har ønsket det, samtidig med
at der også plantes træer på
udvalgte torve, pladser, hjørner og parker i Tårnby Kommune, påpeger Jens Døssing.

Godt arbejde er godt for alle

Børnehaven Eskebøl Allés pædagoger og børn planter træer
og bliver undervist i natur og dyreliv.

Begejstringen for initiativet deles også af kommunens
borgmester Allan S. Andersen.
I løbet af de næste måneder vil der i Tårnby Kommune
blive plantet yderligere cirka
32 frugtplantager og andre
træer i kommunens daginstitutioner, SFO’er, skoler, klubber og andre fritids- og kul-

FORDELSPROGRAMMET
Københavns Lufthavn introducerede
for otte år siden fordelsprogrammet
CPH Advantage, hvor passagererne
kunne få et gratis Advantage-kort
og optjene point, når de handlede i

turinstitutioner. Også Dragør
Kommunes daginstitutioner
kan i begyndelsen af 2021
se frem til at få leveret træer
og buske, som de i fællesskab
kan plante, se gro og høste
frugterne af.

lufthavnens butikker og restauranter
eller betalte for at parkere i CPH.
Lufthavnens begrundelsen for at
indføre programmet var, at man ville
i tættere kontakt med passagererne,
forstå deres behov og imødekomme
dem med nye produkter og services.

Grøn el til togene på Øresundsbron
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Alle tog, der ruller over Øresundsbroen, drives nu af grøn elektricitet,
blandt andet fra vindkraft. Dermed
suppleres elektriciteten fra Øresundsbroens solcelleanlæg på betalingsanlægget med yderligere en grøn energikilde.
Strømmen til togene over Øresundsbroen tilføres skiftevis fra Danmark og Sverige hver anden uge. Det
er gennem et ekstra krav til vindkraft

3F Kastrup ønsker alle et godt nytår!
Vi ser frem mod et bedre 2021
– uden corona.
3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk

for den danske del, at man nu garanterer, at al elektricitet vil være grøn for
alle tog, der kører over broen.
Jernbanetrafikkens CO2-emission
på forbindelsen skønnes derved at
falde med mere end 70% i forhold til
tidligere. Hvert år bruger togene på
broen 12,5 GWh strøm, og emissionerne reduceres fra lidt over 500 til
150 tons CO2 om året.
bbark

Pilegårdsskolen får en grøn oase
På det store græsareal bag Pilegårdsskolen i Tårnby får børn og
voksne en grøn oase til leg, bevægelse og udeundervisning

bevare de grønne omgivelser og lade
lege- og læringsmiljøer blive integrerede i naturen.

Skolens elever kan glæde sig til at gå
på opdagelse i Baghaven, der får sjove og udfordrende legeredskaber og
grønne opholdsområder til at hænge
ud på i frikvartererne.
De kan også glæde sig til, at flere
af lektionerne kan foregå ude under
åben himmel. Baghaven får nemlig
flere afskærmede siddeområder og
plateauer, der gør det nemt for lærerne at tage undervisning og gruppearbejde udenfor.
Det er legepladsfirmaet Elverdal
A/S, der har tegnet udearealerne i
samarbejde med skolen.
I indretningen er der lagt vægt på at

Baghaven bliver inddelt i mindre ’rum’
ved hjælp af mere beplantning og lave
bakker i landskabet. De skærmer, så
det er muligt for mange børn at være i
haven på samme tid uden at forstyrre
hinanden. I legeområderne kommer
gynger, junglebane og kolbøttestænger, der kan udfordre børnenes motorik og balance.
De cirkelformede opholds- og læringsområder skaber en ramme til
fordybelse og god kontakt lærer og
elever imellem. Med forskudte siddesteder er her også tænkt på, at man
skal kunne inddele klassen i grupper
med afstand imellem.

Til læring, fordybelse og natur

Et stort læringsområde bliver overdækket af solsejl og kan samle større
elevgrupper. Her er bænke, læseplateau og gruppearbejdsborde i forskellige højder, der giver plads til både
stående og siddende arbejde. Området ligger lidt tilbagetrukket, men i
nærheden af junglebane og gynger,
som kan anvendes til brain-breaks i
undervisningen.

Oase til fordybelse
Den allerbagerste del af haven bliver
en stille oase, der lægger op til ro og
fordybelse med afstand til den mere
hurtige leg. Her finder man også et
mindre sidde- og læringsområde i amfiteaterform til at samles i.
Midt imellem er et grønt område
med trætipier og siddebænke til ophold, læring og leg for de mindste ele-

Skitserne viser, hvordan den grønne
oase kan komme til at se ud.

ver. Her kan de lege rolle- og fantasilege, plukke bær og kigge på insekter
i insekthotellet.
Baghaven er et oplagt sted at tage
naturfagsundervisningen med udenfor. Her kan børnene sanse naturen,
gå på opdagelse og løse praktiske opgaver.
Baghaven vil stå klar i begyndelsen
af 2021.

Definitiv afgørelse om
hospital i Ørestad

Fokus på Amager hospital i
stedet
Erik Rostell Gregersen undlod at

stemme, hvorimod alle øvrige
stemte for opsigelsen.
- Så nu er det en opgradering
af Amager Hospital, hvilket jeg
også over for Regionsrådet og
min gruppe har udtrykt et ønske
om, skriver han.
- Jeg ønsker renovering af
bygningsmassen og tilførsel af
flere medicinske specialer. Der
er masser af plads. Akutklinikken
med mere er i fin stand og total
istandsat får få år siden.
For Erik Rostell Gregersen er
det vigtigt at støtte op om Amager hospital.
- Inden for få år er vi nok en
kvart million borgere på Amager
og dermed det hurtigst voksende
område i regionen.
Grundet godt tværpolitisk- og
lægesamarbejde blev akutklinikken reddet sidste år og i Hospitalsplanen 2025 er der et Amager Hospital. Og i den er nærhed
en af prioriteterne.
Gregersen mener, at borgerne
på Amager får stor gavn af hospitalet:
- Der bliver generelt udtrykt
tilfredshed med Amager Hospitals faglige standard og de socioøkonomiske forhold på Amager
berettiger absolut til et nærhedshospital.
-VO
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Regionsrådet slukker drømmen
om et hospital i Ørestad
Regionsrådet har opsagt deres
forkøbsret på en byggegrund i
Ørestad, som skulle være brugt
til hospital. Det har været en
mærkesag for Erik Rostell Gregersen, regionsrådsmedlem fra
Tårnby (S), at få bygget et hospital i Ørestad og det er det stadig.
Men han må dog indrømme, at
det bliver svært.
Han forklarer i en mail til Tårnby Bladet hvilke udfordringer,
der har været ved at få bygget
hospitalet i Ørestad og hvorfor
det ikke har kunnet lade sig gøre.
Det skyldes blandt andet, at
Statens Kvalitetsfondsmidler på
42 milliarder blandt andet gik til
at udvide Hvidovre Hospital.
Desuden er der ikke flere
grunde tilbage i den størrelse, et
hospital vil kræve og forkøbsretten kostede regionen 1 million
kroner per år. Det at bygge på en
overdækning af motorvejen er
desuden en meget dyr løsning,
som anslået vil koste over 1 milliard alene til fundamentet.
Sagen har været fortrolig i
mange år, grundet forhandlingsforhold med ejerne, By og Havn.

Vi gør klar til at gå ind i butikken Hellers.

Der er masser af sprit til kunderne.

Første ’tilsynskunde’ var en lukket restaurant
PÅ CORONATILSYN MED
NÆRPOLITIET
Tårnby Bladet var inviteret med på
et coronatilsyn med nærpolitiet.
Det var deres opgave at tjekke, om
restriktionerne bliver overholdt
Af Viktoria Olesen
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Sprit, mundbind og afstand er en del
af den nye virkelighed, som er pålagt
butikker og restauranter under coronakrisen. Dagens første tilsynsbesøg
var planlagt hos restaurant Kastrup
Strandpark torsdag 10. december.
På tilsynsbesøgene skal politiet
tjekke, at virksomheder overholder
restriktionerne, som er lavet for at forhindre smitten af Corona.
Vi mødte politikommissær Mikkel
og politiassistent Michael ude foran
restaurant Kastrup Strandpark.
Restauranter må efter reglerne kun
holde åbent for at sælge take away, og
det holder politiet øje med. Derfor var

Mikkel og Michael blandt andet forbi
restauranten i strandparken. Det viste
sig dog, at den holdt helt lukket. Derfor kiggede vi på, om skiltningen på
restaurantens hoveddør var i orden.
- Vi tjekker, om de har de skilte på
døren, der skal være, fortæller Mikkel.
Der var blandt andet et skilt om, at
man skulle bære mundbind og et med
information om, hvor mange personer
der måtte befinde sig i restauranten
(fra før den lukkede).

Men hvad gjorde vi så?
Patruljens tilsyn fortsatte forbi andre
af områdets butikker. Tæt på, hvor vi
stod, spottede vi butikslys og gik derhen i stedet.
Vi gik hen mod skibsprovianteringsbutikken, Hellers, og tog vores mundbind på. Da vi kom op til døren, opdagede politiet hurtigt, at der manglede
et skilt på døren. Det var det skilt med
oplysning om hvor mange, der må
være i butikken.
Da vi kom ind i butikken, stod der

masser af sprit lige ved indgangen.
- Det her er rigtig godt, fortæller
Mikkel.
- Der er god skiltning omkring spritten og man kan ikke undgå at se den.
Det er sådan noget, vi også skal holde
øje med, da det er en anbefaling, at vi
spritter vores hænder.
Der var markeringer på gulvet, som
viste hvor meget afstand, der skulle
være mellem kunderne, hvilket er en
af de ting, som politiet også skal være
opmærksom på.

Politiet gør opmærksom på manglen
Mikkel og Michael hilste pænt på butiksejerne og gjorde opmærksom på,
at de manglede et skilt på døren. Butiksejerne fortalte politiet, at de ikke
vidste, at der skulle være skilt på døren, fordi der oftest kun var få kunder
ad gangen inde i den store butik her
om vinteren.
Politiet sagde, at det var en stor butik med god plads, men at det altså er
et krav at have den korrekte skiltning

Gymnasie-tanker – hold øje med 25. januar
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Anderledes åbent Hus på
Tårnby Gymnasium & HF,
mandag 25. januar
Selvom Coronaen har lagt sig
som en dyne hen over Tårnby
Gymnasium & HF, så summer
det stadig af liv og glæde i
krogene og bag mundbindene.
De få arrangementer, der
trods alt kan holdes, bliver
der set frem til med lige dele
glæde og spænding. Spænding, fordi intet er som det
plejer at være og fordi alle begivenheder skal nytænkes og
tilpasses den situation, som
ikke kun TG men hele landet
står i.
Årets Åbent Hus bliver ingen undtagelse. Lærere, ledelse, elever og øvrige personale er i fuld gang med at
tænke i nye baner og i samarbejde med resten af hovedstadens gymnasier vil Åbent
Hus i år blive afviklet virtuelt.
I spidsen for gruppen, som
arrangerer Åbent Hus, står
Nethe Bang Strøm og hun

fortæller, at der blandt andet
bliver arbejdet med at få lavet live-chat med studievejledere, elevrepræsentanter,
lærere og ledelse.
For rektor Mikkel Harder
Sørensen er det vigtigt, at
man får favnet de mange
forskellige elever, som søger
mod Tårnby Gymnasium & HF.
- Selvom de ikke kan være
fysisk til stede, så skal de stadig kunne mærke den stem-

ning, som kendetegner TG og
de skal føle sig budt inden for
bag skærmen, siger han.
Hvordan det kommer til at
foregå, bliver der lige nu arbejdet på højtryk for at finde
ud af, men indtil da er datoen
i hvert fald fastlagt; mandag
25. januar klokken 17.30.
For øvrig information henvises
til Tårnby Gymnasium & HF’s
hjemmeside, www.tgy.dk

på døren.
- Vi påtaler, hvis noget ikke er okay
og kort tid efter følger vi op på, om butikkerne har rettet de ting, som vi har
nævnt, forklarer Mikkel.
Butiksejeren gik hurtigt ud i baglokalet og printede et skilt, hvor der
stod: max 30 kunder i butikken.

En alvorlig situation
Mikkel fortæller, at der oftest er en
god dialog med de erhvervsdrivende,
som generelt overholder restriktionerne.
- Det er en alvorlig situation med
pandemien, siger han.
- Vi kommer til at være mere til
stede i gadebilledet for at sikre, at restriktionerne bliver overholdt. Vi holder blandt andet øje med, at der bliver
holdt god afstand mellem folk.
Politiet er til stede for at hjælpe til,
at smitten bliver bragt ned her i kommunen, hvor tallene for smittede med
corona fortsat er meget høje.

Iværksætteriet og små
virksomheder under
coronakrisen
Danskerne har langtfra
opgivet iværksætterdrømmen. Fra den 11. marts
til nu er der på landsplan
stiftet flere enkeltmandsvirksomheder end i samme periode sidste år, men i
Tårnby er der fald
En helt ny analyse fra regnskabsprogrammet
Dinero
viser, at antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder i perioden på landsplan er 1,5 procent højere
end i samme periode sidste
år. I Tårnby Kommune er antallet dog faldet med 11,9
procent.
En af coronakrisens konsekvenser var, at mange
butikker lukkede, da danskerne blev opfordret til at
holde sig hjemme så meget
som muligt.
Derfor er det ikke overra-

skende, at antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder er steget i en række
brancher, som beskæftiger
sig med e-handel.

De små virksomheder
Coronakrisen har gjort økonomisk ondt på de fleste
små virksomheder. I Dragør
og Tårnby samt København
og Frederiksbergs Kommuner har de i årets første tre
kvartaler mistet 5,5 procent
af omsætningen i forhold
til samme periode sidste år,
hvilket er lidt mindre end
de generelle udvikling på
landsplan.
På landsplan er nedgangen i årets første tre kvartaler 7,1 procent sammenlignet med samme periode
sidste år.
per

Vi har modtaget:

Ikke større tryghed ved en
politistation med kort åbningstid
Af Benny Bindslev,
Spidskandidat for Nye
Borgerlige i Tårnby

Som kriminalassistent er jeg
altid skeptisk ved indholdet
af et nyt politiforlig. Dette
med tanken på de tidligere
forlig, der er lavet uden omtanke og substans.
Efter min mening har dansk
politi famlet i blinde, siden
iværksættelsen af politireformen i 2007, der stort set ødelagde vores politikorps. En reform, der skulle modernisere
politiet, endte med det modsatte. I dag har politiet ikke tid
og ressourcer til at overholde
de mest enkle forpligtigelser
over for borgerne.
Det nye politiforlig ser
bedre ud på det skrevne papir
end i virkelighedens verden.
For Tårnbyborgerne er det
særdeles positivt, at Tårnby
kommune igen er blevet herre
i egen politistation.
Spørgsmålet er hvor mange
ressourcer, der tilføres stationen og hvilke arbejdsopgaver den skal varetage. I
politisystemet skal der findes
ressourcer til at bemande stationen. Ressourcer der efter
min mening er svære at finde
i et ressourcepresset system.

Jeg tror, at stationen vil blive
bemandet af få betjente til
administrativt arbejde, såsom
anmeldelser, afhøringer og
lignende. Vi skal ikke forvente
en efterforskningssektion og
hastende udrykninger i forbindelse med indbrud, vold
og narkosalg. Vi skal heller
ikke forvente større tryghed
på gaderne, fordi vi får en
politistation med åbningstid
mellem 10 og 13.

Flere ressourcer, tak!
Der er ingen grund til at
falde på halen over det nye
politiforlig, men det giver
optimisme for fremtiden. Jeg
håber, at borgmesteren og en
samlet kommunalbestyrelse
vil lægge pres på Københavns

politidirektør, så Tårnby kan
få yderligere ressourcer og
beføjelser til nærpolitistationen.
Det er lidt komisk, at parterne i politiforliget jubler
over en ekstra bevilling på
450 nye betjente over de
næste tre år. Årligt forlader
ca. 600 betjente politistyrken grundet andet arbejde,
pension, sygdom samt afskedigelse. Så nøgternt set er
der vel intet at juble over på
mandskabsfronten.
Ansættelser af nye betjente skal
kunne mærkes på gaderne og
i efterforskningen. Det nytter
jo ikke at ansætte det samme
antal nye betjente, der samtidig forsvinder fra styrken. Ved
de kommende politiforhandlinger ville det være en stor
fordel, at der var repræsentanter med fra politiet. De har
langt større indsigt i politiets
ønsker og behov end flertallet af vores folkevalgte.
Det tog vores folkevalgte
politikere et pennestrøg at
centralisere og ødelægge vores politikorps, men det tager
rigtig lang tid, ressourcer, økonomi og politisk velvilje at få
rettet op på dette politiske
fejltrin.

Katastrofal ledighed

Udvikling i ledighed i Tårnby Kommune fra oktober 2019 til oktober 2020

2019M10 2020M10 2019M10 2020M10 Udvikling i Udvikling,
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Stigning i %
3,6
4,5
102043 127187
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25%
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4,6
637
994
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357
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Tal fra Danmarks Statistik

Tal fra Danmarks Statistik.

KATASTROFAL LEDIGHED: Coronakrisen har været skidt for beskæftigelsen, men katastrofal
for Tårnby. Ledigheden er steget med 357 fuldtidspersoner svarende til 56 procent, har
økonomer i 3F regnet ud baseret på de officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik. En
kæmpestor del af de ovennævnte kommer fra lufthavnen.

Fra borgmester Allan S.
Andersens Nyhedsbrev 18.
december 2020

- Vi har hele tiden haft vores gode nærpoliti på Kamillevej og har også haft
beredskabspolitiet til at
køre rundt i Tårnby, men
har manglet et sted, hvor vi
kunne henvende os.
- Derfor har det for mange
Tårnby-borgere længe været et ønske, at der igen kom
en bemandet politistation i
kommunen. Det vil nu ske,
som følge af den nye aftale
om politiet, der er indgået
på Christiansborg.
Heller ikke lokationen er
endelig på plads, men et
godt bud vil være på Kamil-

levej, hvor der tidligere var
bemandet betjening.
Der skal være åbent for
personlig betjening i minimum 15 timer om ugen.
Med den nye nærpolitistation får vi en langt større
nærhed og tryghed i vores
lokalsamfund. Lokalpolitiet
får fast base på stationen,
og befolkningen kan få fysisk betjening lokalt, det er
meget positivt. Den centralisering, der har været af politiet gennem mange år, har
været hård for mange lokalsamfund, det gælder også
her i kommunen. Så det er
en glædelig nyhed.
Samtidigt forsætter politihestenes arbejde. Politihestene, som har til huse på
en gård på Vestamager. Som
en del af aftalen om politiet
bevarer man altså enheden
med politiheste.

Vi søger
omdelere
i dit område
Vi har lige nu brug for omdelere
i alle aldre. Unge, studerende,
voksne, ældre – du skal blot være
fyldt 13 år for at søge jobbet.
Vi leverer reklamerne og aviserne
på din adresse – reklamerne er
pakkede og klar til omdeling.

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:
Du kan arbejde 1 - 2 gange om ugen.
Bestem selv hvornår på dagen,
du vil arbejde, indenfor deadline.
Du arbejder i dit nærområde.

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.

Læs mere og søg jobbet på

Klaver på Korsvejens Skole
Jagttegn på Korsvejens Skole
Mandemad på Pilegårdsskolen
Street food på Pilegårdsskolen
Trædrejning på Skottegårdsskolen
Motion i vand i Vestamager Svømmehal
Møbelpolstring på Kastrupgårdsskolen
Italiensk for begyndere på Korsvejens Skole
Og meget, meget mere...

fofkbh.dk
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Gå på
aftenskole
i Tårnby

Det er svært for os i Tårnby
at være meget andet end
begejstrede for den nye
politiaftale, der blandt
andet betyder, at vi får en
bemandet politistation
igen

ra penge
og tjen ekst
Bliv omdeler

Udvikling i ledighed i Tårnby Kommune fra oktober 2019 til oktober 2020.

Kommune
Hele landet
Tårnby

Nærpolitiet vender tilbage

Grotesk fortælling fra en absurd verden
Boganmeldelse af Else
C. Andersen

Fortællingen
foregår i en lille italiensk
fiskerlandsby,
der
kaldes DF. De personer, der betyder noget i
landsbyen, er også dem, som
i gamle dage betød noget i de
små landsbyer i Danmark.
Borgmesteren,
præsten,
doktoren med flere. Disse
personer må klare de uhyrlige problemer, der opstår i
DF. Staten, som man beder
om hjælp til at løse de groteske problemer, har travlt med
at være stat, så borgerne må
klare sig selv.
I bogen har borgerne (de
enfoldige) fuld tillid til den
karikerede
overøvrighed.
De tror på, at de, der i landsbyen repræsenterer folket,
altid gør det rigtige – til folkets bedste. Der skal ikke
stilles spørgsmål ved regler

og påbud og hvis nogen
fra folket gør det, bliver
de i bedste fald hånet. I
værste fald det, der er
værre. En urovækkende
tilpasningsevne lægger
sig over folket, efterhånden som katastroferne udvikler sig.
En bølge af lig skyller op på
stranden. Det er unge mænd,
der næsten alle ligner hinanden - og så går man i gang
med at finde en løsning på de
hundredevis af lig, der efterhånden hober sig op. Folket
har fuld tillid til, at borgmesteren i sidste ende løser problemet.
En gennemgående figur er
fiskeren Giovanni på 64, som
ikke mere kan fiske og i stedet er med til at bygge en mur
af plexiglas mod havet og alle
ligene, der skyller i land - og
hans kone Maria, som har født

tre døde børn, hvis fødselsdag de holder hvert år.
Så sker der et mirakel: nytårsdag bliver alle kvinder i
landsbyen pludseligt kollektivt gravide – og doktor
Quinto beder om tid, så man
nærmere kan undersøge de
data, man har, for at komme
til bunds i problemet med
landsbyens mange Jomfru
Maria´er. Men det nye, spirende liv bringer ikke mere liv
til landsbyen, men død.
Jeg er ikke sikker på, hvad
der kræves for rigtigt at forstå denne bog, som umiddelbart virker grotesk og vammel midt i de lettere komisk
beskrevne hverdagsdetaljer.
Men den kræver tid at læse
og vil give læsere, med hang
til det absurde, valuta for
pengene. Hen ad vejen vil læseren så vurdere, om den er
tiden værd.

Bølgen
Forfatter: Giulio Cavalli
Omslag: Sigrun
Gudbrandsdottir
Oversætter: Cecilia Banfi
Forlag: Apuleius´ Æsel

Læsehesten:

Der er et yndigt land
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Vi har jo altid vidst det. Langs
med livet har vi skubbet det
foran os: der bliver tid engang, det bliver ved med at
være der, Danmark, vi synger
om det - men se og opleve
det, det kunne vi når (hvis)
vi blev gamle. Alle de andre
lande lå dér, spredt ud over
kloden med fremmede sprog,
dufte og oplevelser, de lokkede – og vi lod os lokke.
Pludselig skete der noget.
Smæk. Så stod vi dér. Det var
ikke nødvendigvis, fordi vi
var blevet gamle, men fordi vi
pludselig stod indespærrede
i vores egen, lille verden.
Ingen udgang for danskere,
de andre lande ville ikke ha´
os. Hvad nu med ferierne i de
varme lande, de lange weekender i fremmede byer, de
tilbagevendende skiture?
Nogle købte sommerhuse –
andre købte bøger. Bøger om
landet, vi bor i og som vi normalt kan vente med at se, til
vi bliver så gamle, at vi ikke
kan andet.
Men nu var tiden der, muligheden bød sig til og mange
kastede sig over bøgerne. For
de er der i massevis, bøgerne,
med oplevelserne, fortællingerne om alle de spændende
og finurlige steder i Danmark
og med alle historierne, fortalt af dem, der bor der - eller har været der - eller som
i mange år forgæves har skrevet bøger om Danmarks Herligheder, uden vi opdagede
det.

En Læsehest som Stig
Løvenkrands ser den

Det vrimlede overalt med
bøger om Danmark, på bibliotekerne, i antikvariaterne,
hos boghandlerne. Og så var
der naturligvis nettet - men
vi bognørder foretrækker jo
den ægte vare.
Når vi næste gang står og
synger Der er et yndigt land
vil mange af os have set langt
mere af det land, vi synger
om, end vi nogen sinde havde
forestillet os. Vi vil have beundret flere kirker og slotte,
nydt masser af danske landskaber og øer, besøgt flere
campingpladser og hoteller
og været på flere kroovernatninger end de fleste hardcore kroovernattere. Vi vil
have taget Danmark mere til
os, end vi havde forestillet
os. Nu ved vi mere om, hvad
Danmark er.
Det ER et yndigt land - men
jeg savner nu alligevel lidt at
lade mig lokke.

Pletfri i et lille samfund
I romanen Pletfri beskrives flere
lokale personligheder fra et
lille samfund i provinsen,
hvor hverdagene slet ikke er
så fredelige og kedelige, som
man måske troede
Boganmeldelse af
Bitte Christensen

Knud er en ældre mand på 77 år, som
for nyligt har mistet sin kone, der har
været det faste holdepunkt i deres
ægteskab gennem mange år.

Peter Qvist født 1955 i
Vestjylland, uddannet læge
og arbejder blandt andet med
forskning og kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet.

Umiddelbart efter har Knud et,
heldigvis ikke alvorligt, uheld under sin bilkørsel i nærområdet.
Dette medfører, at hans voksne
datter insisterer på, at kørekortet nu må afleveres til politiet;
et meget hårdt slag for nok
især mænd, der har en stor del
af deres identitet forbundet med
bilen og det at komme rundt i de ofte
tyndt befolkede områder.
Betty, den afdøde hustru, var meget
optaget af det spirituelle og havde
ofte omtalt muligheden for at kunne
holde en form for åndelig kontakt
med Knud efter sin forudsigelig død.
Som da han kom udaset hjem efter
en tur til frisøren, der i øvrigt var ny
og vist nok fra Mellemøsten, og lidt
svær at få lidt småsnak med, om hvad
der rørte sig i den lille flække. Dankort kunne man pludselig heller ikke
betale med, så det var godt at have
kontanter i pungen.
De fem kilometer på cyklen var en
hård tørn - med strid vestenvind og
begyndende regn. Bedst som der var
kommet rytme i turen, blev der ringet
arrigt med en cykelklokke ’Kan man
komme forbi her måske?’ lød det fra
en skinger kvindestemme på en elcykel.
Knud røg helt ud rabatten og måtte
stoppe op for at få styr på sig selv og
cyklen for at komme videre hjemad.
Endelig hjemme og inde i huset sendte Knud refleksmæssigt et blik mod
loftet, men fornemmede nu ikke nogen respons fra Betty - det var ellers

hårdt tiltrængt.

En fremmed
En dag dukker en ung mand op og
sætter sig uopfordret i havestolen og
klør den gamle hund bag ørerne til
dennes store tilfredshed. Knud, der
nusser rundt i sin have, undrer sig lidt,
både over hundens manglende reaktion og den nyankomnes ligefremhed,
men lader sig da overtale til at give en
kop kaffe.
De får snakket om lidt af hvert,
hvorunder det svære ved at være blevet alene og muligheden for at kunne
holde en åndelig kontakt bliver vendt.
Birger, som den fremmede hedder,
er straks med på, at Knud skal deltage
i et af hans kærestes forestående møder om netop dette emne.
Der er en lille sluttet flok til dette
møde, blandt andet en af bikerne, Gustav, fra den nærliggende rockerborg.
Knud kan ikke helt følge med i den
inviterede foredragsholders oplæg,
men de får da kaffe og hjemmebag.
Aftenen ender med, at Knud føler
sig i godt selskab med især Birger og
Gustav. Og han får endda en opfordring til at komme på besøg i rockerborgen og se lidt på de store motorcykler; Knud har selv engang haft en
kværn, dog af en mindre kaliber.
Julen vælger Knud at holde derhjemme og afslår en invitation om at
deltage i familiens julearrangement.
Og da Birger er blevet forladt af sin
kæreste, kan de to jo lige så godt hygge sig sammen på en, måske for de fle-

ste af
os, lidt anderledes juleaften.
Birger er en gavmild og opfindsom
fyr, så han har forberedt en julegave
til Knud, der skal afsløres i det fri kort
efter julen.
Som vi ved er julegaver jo hemmelige, så der skal naturligvis heller ikke
afsløres noget her. Men læs Pletfri og
bliv lidt forberedt på, hvilke oplevelser man kan komme ud for, selvom
man er kommet op i årene.

Forfatter: Peter Qvist
Forlag: Brændpunkt
Pris: 229 kroner
Sider: 196

Den natblå baret og andre spøjse historier
En novellesamling af den tallinske
filolog Mehis Heinsaar
Anmeldt af Bitte Christensen

Flere af novellerne indeholder beskrivelser af mandlige personer, for hvem
livet - trods gode uddannelses- og arbejdsbetingelser - ikke i længden går
deres vej.
Efterhånden mister omgivelserne
respekten og lysten til at lytte til hovedpersonernes gode råd.
Det afspejles i deres fremtoning,
der bliver grå og udtryksløs, hvilket
ikke er særligt tiltrækkende på hverken de kvindelige samlevere eller nye
bekendtskaber.

Bogtips • af

Else C. Andersen

Skov & Strand i Danmark

De danske øer

En lystrejse til Danmarks småøer
- Undværlig bog hvis man giver sig
i kast med at nærstudere de danske
øers historie & kultur.
Forfatter: Niels Houkjær
Forlag: Gyldendal

Alias Anneke

En yngre kvindes vej mod at finde sig
selv.

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.

- Sjov, underholdende og let læselig historie om Anneke, hendes kat
Bobcat og den usikkerhed der kan
præge en kvinde på vej mod de 40,
med deraf følgende oplevelser.
Forfatter: Louise Roholte.
Forlag: Brændpunkt

Stakkels Jim

En bog om et menneske med to identiteter
- Din filosofiske interesse afprøves
til yderligheder i denne bog, hvor
Jørgen ikke vil være Jørgen men Jim,
som ikke har noget med fortiden at
gøre. Broderen Thomas’ død frisætter
Jim. Jim møder Iggy – og bogen skrives. Tilsat adskillige doser filosofi og
sandsynligvis en del ecstasy.
Forfatter: Finn Janning.
Forlag: Brændpunkt

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
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Naturoplevelser året rundt fra Skagen til Gedser
- Udover gode historier er der flotte billeder og fine kort i bogen.
Forfatter: Søren Olesen
Forlaget Legind

Det er tydeligt, at personbeskrivelserne er fra de baltiske lande, som
måske har en anden tilgang til fantasien, end vi har her i Norden. I hvert
fald beskrives hovedpersonernes
fremfærd ofte som en utrolig udvikling i adfærd og væremåde, der kan
medføre gode kontakter, især til det
andet køn. For eksempel kan en gammel blå baret, der bliver sat på hovedet, gøre hattens bærer til en stor
charmør, veltalende og tiltrækkende...
Kan man som læser få et godt grin
over de beskrevne situationer - så kan
det være bogen i denne mørke Corona
tid.

Inden malerfirmaet på Glamsbjergvej blev revet ned fik Ivan Givskov
lov at gennemfotografere vægmalerierne af huset arbejdere, dengang
der var snedker- og tømrerværksted. Se info-boks.

Rigtig mange 3F’ere fra ind- og
udland arbejdede på Øresundsbroen
fra 1993 til 2000. Foto fra 3F.

3F Kastrup samler fortællinger fra Amager
3F Kastrup har fornemt
jubilæum i 2021 og ønsker
sig fortællinger fra arbejdspladser i 125 år
Til februar fylder 3F-afdelingen nemlig 125 år. Der

har længe været planer om
at holde en række arrangementer herunder en stor fest.
Dette er sat på hold på grund
af corona, men afdelingen håber at fejre jubilæet i løbet af
2021.

GLAMSBJERGVEJ 22 var oprindeligt snedker- og tømrerværksted indtil 1991 og det lykkedes fotografen Ivan Givskov at
gennemfotografere vægmalerierne i kælderen, inden bygningen blev revet ned i 2018. Der findes ingen oplysninger om bygningen, men der er registreret en naboklage på
matriklen i 1967 om, at snedkermester Jørgen Arvid Olsens
snedkeri udsendte for meget røg. Det vides ikke hvornår eller hvem, der opførte vægmalerierne, men det kan tænkes, at
motivet er af husets daværende arbejdere.

Fagforeningen er desuden
i gang med at lave et jubilæumsskrift. Derfor indsamler
de historier fra arbejdspladserne og de vil gerne i kontakt
med alle, der kan have bidrag.
3F Kastrup har derfor oprettet facebook-siden ’3F Kastrup 125 år’, hvor de håber,
folk vil være med til at dele
fortællinger, billeder, videoer
eller fakta fra arbejdspladserne, både fra lufthavnen og fra
de resterede arbejdspladser.
Jubilæumsskriftet laves af
Stig Ekblom, der er historiker
og blandt meget andet også

tidligere ansat på Villadsen,
Superfos og i SiD Kastrup.

Opstøvning af gamle
historier interesserer alle
- På alle arbejdspladser er der
udsprunget fantastiske historier. Det er dem, vi ønsker at
få frem. Vi er sikre på, at der
er mange af Tårnby Bladets
læsere, der også er interesserede i fortællingerne fra det
virkelige liv. Kig i din skuffe,
der må ligge et billede eller
en spændende fortælling, der
venter på at komme ud, siger
Stig Ekblom til Tårnby Bladet.

- Det kunne eksempelvis
være, at nogle var med, da der
kom alkoholforbud, eller har
et sjovt billede fra pauserummet. Det kunne også være de,
der så VL-bygningen blev flyttet eller har en god historie
fra strejken i 1998. Vi er også
interesserede i det sociale
aspekt. Mange af klubberne
på arbejdspladserne laver
skovtur, fredagsbar, fisketur
og grill-arrangementer.
Materiale kan også sendes
direkte til Stig på mail: stig.
ekblom@3f.dk

Kirstinehøj III tættere på realisering
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Mulighed for nyt erhvervsområde
og nye arbejdspladser i nær fremtid
efter ændring af støjcirkulære
Tårnby Kommune erfarer, at Erhvervsministeren har besluttet at igangsætte en landsplanproces i 2021. Det
betyder, at der også vil blive ændret i
det gældende støjcirkulære. Dermed
vil det blive muligt at udvikle nye erhvervsmuligheder i Tårnby Kommune.
- Tårnby Kommune har i flere år haft
et stort ønske om mere erhvervsområde. Jeg har personligt kæmpet for
dette gennem længere tid og over
flere forskellige ministre og nu ser det
ud til at kunne gennemføres i 2021,
som er noget tid før, vi havde forestillet os det, skriver borgmester Allan S.
Andersen i en pressemeddelelse.
- Med øget mulighed for mere erhvervsjord i Tårnby, giver det os tro
på nye arbejdspladser, som vi har så
hårdt brug for.
- Vi vil gerne være med til at tiltrække virksomheder, der kan understøtte
Københavns Lufthavns udviklingsmuligheder og den grønne udvikling.
- De nye jobs kommer ikke på tre
måneder, men vi har givet håndslag
på, at processen kan gå rimelig hurtigt
i løbet af 2021.

Borgerinddragelse
Udvikling af nye erhvervsområder er
et planmæssigt stort arbejde. Dette
arbejde vil der ske med inddragelse af
borgere i lokalområdet.
- Tanken er at etablere et Kirstinehøj III ved Tømmerupvej mellem Amager Landevej og Englandsvej. Det kan
betyde ændring af veje og nye trafikmønstre, skriver Allan S. Andersen.
- Jeg har bedt forvaltningen sørge
for en åben dialog med inddragelse af
alle interessenter i lokalområdet, fra
de eksisterende virksomheder og erhvervsdrivende i Kirstinehøj, naboer
i parcelhusene, og boligerne i Tømmerup Landsby. Dette skal være en
udvikling, som kommer alle til gavn.
- Desuden skal politikerne i Kommunalbestyrelsen inddrages i udviklingen, da vi har en fælles interesse
og alle har kæmpet for en udvikling
af et nyt erhvervsområde med flere
arbejdspladser til følge.
Borgmesteren sender desuden ros
til regeringen, specielt til beskæftigelsesministeren,
erhvervsministeren,
transportministeren og boligministeren for deres lydhørhed overfor den
særlige situation i Tårnby.

Redaktionens kommentar:
Ved tidligere lejligheder har det været luftet, at en del af virksomhederne
omkring Fuglebækvej kunne flytte ind
i et nyt erhvervsområde og Fuglebækkvarteret kunne omdannes til boligområde.

Kirstinehøj 3 vil komme til at ligge
i et område syd for Tømmerupvejog
op mod lufthavnen.
Kort: Google Maps.

Dette er ikke bekræftet af borgmesteren før deadline.
spanger

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.

Noget at gå til i det nye år

Når fru Corona har sat sig i førersædet,
må vi være parat til at tænke anderledes

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

Kulturzoneleder Martine Fogts nytårstale
2021 er et år, som vi på Kulturzonen har set frem til
med stor forventning: Vi skulle markere 10-årsjubilæet
for Tårnby Kommunes beslutning om at omdanne Nøragersmindecentret til Kulturzonen, en zone for kultur.
I støbeskeen ligger en lang række arrangementer,
som skal illustrere, hvad Kulturzonen har udviklet sig til
i løbet af de seneste 10 år: et lokalt kulturhus, hvor foreninger kan komme og holde møder, hvor der afholdes
kulturelle arrangementer i alle afskygninger: koncerter,
foredrag, familiearrangementer og ferieaktiviteter, et
sted som skolerne bruger til undervisning og hvor institutioner og familier bruger de udendørs arealer til leg,
bål, picnic og hundeluftning, og et hus, som samarbejder med kommunens øvrige kulturinstitutioner om at få
kulturen udbredt til alle Tårnbys borgere.
Samtidig er Kulturzonen base for Tårnby Musikskole,
som afholder størstedelen af sin undervisning i den
tilbygning, som blev koblet på den gamle bondegård
i 2011, og hvis elever fylder huset med liv i eftermiddagstimerne på alle ugens hverdage.
Alt dette havde vi glædet os til at kunne præsentere
i et flot tilrettelagt jubilæumsprogram for hele året.
Planer, som sammen med nye initiativer til inddragelse
af unge og borgere i bred forstand, nu må sættes på
pause, indtil fru Corona løsner sit greb i os og til vejret
bliver sådan, at udendørs arrangementer bliver til at
holde ud at deltage i.
Et skarpt hjørne som et jubilæum, bruges gerne til
at stoppe op og gøre status over tingenes tilstand, og
det har vi nu valgt at bruge vintermånederne til. 2020
gav os mange nye erfaringer, både i musikskolen og
kulturhuset, og det giver god mening at bruge noget
tid på at overveje, hvordan vi skal bruge de erfaringer
i vores fremtidige arbejde med kulturen og musikken.
Samtidig er det også en god anledning til at række ud
til nye samarbejdspartnere; vi nåede kort før jul at tage
det første spadestik til et nyt samarbejde om kulturelle
dage med Skelgårdsskolens SFO’er, som vi forhåbentlig
kan sætte i søen i løbet af foråret 2021.
Corona har i hvert fald lært os, at vi ikke bare skal
regne med at kunne komme igennem kriser alene og
uden opbakning og samarbejde med andre. Kulturzonens nytårsforsæt for 2021 og årene, der kommer, vil
være at arbejde - og ikke mindst samarbejde - for at
kulturen når bredt ud til glæde, fornøjelse, undren og
udfordring for alle Tårnbys borgere.

Tårnby Kommunes Kulturpris 2021
For første gang nogensinde uddeles Tårnby Kommunes Kulturpris til en person, gruppe, forening eller institution, som har markeret sig med en ekstraordinær indsats eller et særligt talent inden for det kulturelle område.
Prisen overrækkes ved et corona-tilrettelagt arrangement på Kulturzonen
3. februar 2021.

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

Rigtig godt nytår!
Martine Fogt, Kulturzoneleder

Følg UngTårnby på www.us.taarnby.dk/

Kulturzonen er åben
Mandag-torsdag kl. 9-22 / fredag kl. 9-16
Caféen: man - tors: 15 - 21.30 / Dagens varme ret:
kl. 17 - 19
Administration: Man. - fre. kl. 9-15
Telefon: 3076 0335 • www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

12.NOV 2020 –
21.FEB 2021

FRI
ENTRÉ
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JACOB
RANTZAU
SO FAR
AWAY

Noget at gå til i januar og længere endnbu
Træ på Kastrupfortet
januar 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Udvidede åbningstider på Kastrupgårdsamlingen
Når Kastrupgårdsamlingen åbner i 2021 er
der endnu flere timer at opleve kunst i, når
åbningstiden udvides på alle hverdage og i
weekenderne
Kunst skal opleves i virkeligheden. Og fra 5. januar
(eller når corona-restriktionerne tillader det) kan man
opleve kunsten på Kastrupgårdsamlingen fra kl. 13 i
hverdagene og allerede kl. 11 i weekenderne. Det er 10
ugentlige åbningstimer mere.
Selvom 2020 og den nuværende Corona-situation
ikke ligefrem inviterer til, at man går mere ud i samfundet, så udvides åbningstiderne alligevel fra januar
måned, for museet kan sagtens opleves på egen hånd i
mindre grupper. De nye åbningstider har været et stort
ønske fra museets side i mange år for at imødekomme
flere gæsters behov og ønsker. Med de nye åbningstider
er der lagt op til, at flere kan bruge museet fordelt over
flere timer. Specielt de nye åbningstider i weekenden,
hvor museet åbner allerede kl. 11.

videbegærlige borgere, hvor gæster i alle aldre skal
kunne møde kreative, inspirerende og inddragende
aktiviteter.
På trapperne er en guide, som familier kan anvende,
når de kommer på egen hånd for sammen at aktivere
kunsten og være kreative. Inden længe kommer også
en skulpturguide som på sjov og lærende evt. måde
sætter spot på skulpturerne omkring museet – men
også på udvalgte skulpturer andre steder i kommunen.
Det er aktiviteter, der kan aktivere og engagere
voksne, børn og deres familier uanset de nuværende
corona-restriktioner, hvor vi ikke kan lave de store forsamlingskrævende events.

Meget mere Kastrupgård til gæsterne
De nye åbningstider er første skridt i en række tiltag
henimod at åbne museet endnu mere op for dets brugere.
Der udvikles i denne tid nye og spændende formidlings- og aktivitetstilbud til de oplevelsessøgende og

En egentlig markering af de nye åbningstider må
derfor også vente til vi ved, hvornår den slags tillades
igen. Foreløbig vil dørene være åbne fra kl. 13.00 den
5. januar. Og entreen til museet er jo som altid gratis
for alle besøgende.
Vi glæder os til at byde velkommen!

So Far Away ... hvis museet må ...
Udstillingen af den danske Kunstner Jacob
Rantzau rummer monumentale malerier,
hvor realisme, klimakrise og mystiske
menneskeskæbner går hånd i hånd
Jacob Rantzau viser i sin første større samlede museumsudstilling en lang række værker, hvor den menneskelig tilstand og vores forhold til naturen vises i et
realistisk og til tider foruroligende udtryk.
I malerier og værksinstallationer påkalder udstillingen sig, med Rantzaus insisterende malestil, beskuerens opmærksomhed.
Et gennemgribende tema er netop vores opmærksomhed i form af begrebet FOMO: Angsten for at gå
glip af noget - og oplevelsen af den nutidige informationsstrøm.
Rantzaus værker peger på beskuerens selvopfattelse og i høj grad, vores nationale udgangspunkt. I

portrætserien ’Verdens lykkeligste land’ konfronteres
beskueren med bredt smilende ansigter, der i deres
enerverende tilstedeværelse både er på og samtidig synes fraværende. Motiverne bevæger sig fra det skarpt
detaljerede, over det opløselige til det abstrakte. I et
helt nyt stort værk ser man en overfyldt redningsbåd
med mennesker i de karakteristiske orange redningsveste, som vi nu forbinder med flygtningestrømmene
over Middelhavet. Men personerne i båden er hvide og
ligner i højere grad en gennemsnitlig europæer end en
flygtning fra det afrikanske kontinent. På den vis retter
Rantzau linsen mod os selv i sine værker.

Ny opdateret udstilling
Udstillingen har tidligere været vist på Vendsyssel
Kunstmuseum, men vises nu i en opdateret udgave
skabt til Kastrupgårdsamlingen.
Kastrupgårdsamlingen indtil 21. februar 2021.
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Jacob Rantzau: Missing Out. 2019.

Udstillingscenter Gården ved
Diget 26 er åben:
Søndage kl. 13 - 16 hvor klaptræet byder dig velkommen.
Eller efter aftale
Der er naturligvis gratis adgang til at se
på det udstillede.
Kontakt: Diget26@youmail.dk,
her kan du også tilmelde dig et Nyhedsbrev.

Noget at tage sig til i januar
Træ på Kastrupfortet
januar 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Tårnby Hovedbibliotek åbner for bestilling af bogposer og
afhentning af reserveringer
liotek. Men først, når du har fået besked
på mail om, at din bogpose er klar til
afhentning.
Du kan kontakte Tårnby Kommunebiblioteker alle hverdage kl. 11-17 på
telefon 3246 0500.
Som hidtil er der ikke mulighed for
ophold på biblioteket. Vestamager Bibliotek vil fortsat være lukket.

rialet (nummeret står i sms´en/mailen).
Når dine reserveringer efterfølgende er
klar til afhentning, får du en mail fra os.

Aflevering af materialer

Du kan aflevere lånte bøger, cd´er,
dvd´er mv. i postkassen på Tårnby Hovedbibliotek. Du kan ikke aflevere materialer på Vestamager Bibliotek.

Reserveringer

Mens vi holder lukket, giver vi dig mulighed for at bestille en bogpose med
op til 8 bøger eller lydbøger. Bogposer
kan bestilles på bibliotekets hjemmeside

taarnbybib.dk/bogposer
Bogposer med bestilte/reserverede
materialer kan afhentes alle hverdage
mellem kl. 11-17 på Tårnby Hovedbib-

Du kan også fortsat reservere materialer
på vores hjemmeside og afhente dem på
biblioteket. OBS! Når du får besked på
sms/email om, at reserveringen er klar,
kan du ikke umiddelbart hente den på
biblioteket.
Du skal i stedet for udfylde en formular på bibliotekets hjemmeside, hvor du
oplyser afhentningsnummeret på mate-

Andre lånemuligheder

Husk at, I kan låne e-bøger og lydbøger på eReolen.
dk, eReolen Global (bøger på engelsk) og børnebøger
på eReolen GO! I kan låne film på Filmstriben.dk
For at låne ebøger, lydbøger og film skal du være oprettet som låner i den kommune, du bor i, og vælge
den kommune, når du skal låne. Hvis du bor i Tårnby
Kommune, men endnu ikke er oprettet som låner,
kan du oprette dig med NemID på bibliotekets hjemmeside.

Hold jer opdateret!

Følg med på taarnbybib.dk for nye informationer i
forbindelse med Covid-19.

Læs med og bliv klogere – hver måned!
Tårnbys faglitterære læsefællesskab

Hver måned læser vi os ind på et
emne. Vi tager udgangspunkt i en
af bøgerne fra Tænkepause-serisom Aarhus Universitet udver, men vi lader os ikke begrænse
af den: Vi læser også andre bøger
emnet, og vi tager også gerne andre
skæve eller nye vinkler på emnet med.

nyt

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

en,
giom

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Indtil 17. januar: Lukket
Derefter (hvis corona restriktioner er ophævet)
Man - fre: Kl. 9 – 19 • Lør Kl. 9 – 16. Søn lukket.

I det faglitterære læsefællesskab deltager du efter behov, lyst og tid - og du kan låne bøgerne online eller på
biblioteket.
Læs mere på taarnbybib.dk/fagbog
Det ér næsten for oplagt, at januar måneds tema i
bibliotekets faglitterære læsefællesskab er sundhed,
fordi for mange af os betyder starten på det nye år
også starten på nye gode og sunde vaner. Men sundhed
er meget mere end slankekure og fitness, og det vil vi
gerne læse mere om - vil du læse med?
Lars Thorup Larsen er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han forsker særligt i sunhedspolitik samt professioners viden og autoritet.
I februar tager vi et andet aktuelt emne op, nemlig
kroppen, og mon ikke det i høj grad, også, bliver en
status på #metoo?

Billetter og info
Lars Thorup Larsen. Foto: Poul Ib Henriksen

Andre titler på programmet er demokrati, valg og myrer…
Det kræver ingen tilmelding at være med, og du deltager efter behov, lyst og tid. Det handler nemlig om at
læse og om at blive klogere – sammen. Månedens emne og bøger præsenteres i bibliotekets nyhedsbrev, på
hjemmesiden og i biblioteksrummet – hvor du også kan
læse mere om Tårnbys faglitterære læsefællesskab.

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 billetter sælges ved indgangen.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk
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Sundhed – januars tema

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520

Noget at bruge den kommende tid på
Træ på Kastrupfortet
januar 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Gå julefedtet af kroppen

Foto: Naturpark Amager

Siden Amagerminoen åbnede i efteråret,
er vandreglade mennesker strømmet til
fra hele landet, for at gå turens cirka
27 kilometer. Heriblandt en del lokale
amarkanere, som ikke tidligere har oplevet
øens natur så tæt på
Foruden den gode motion og den friske luft, er turen
med til at vise helt andre sider frem af Amager.
Mange af de nye besøgende er overraskede over,

hvor varieret landskabet er og at øen ikke er helt så
flad som dens rygte.
Ruten er endvidere blevet så populær, at et jysk
rejsebureau nu er begyndt at arrangere ture hertil fra
Aarhus.
Har du behov for at gå lidt af julefedtet af, skal du
blot følge Amarminoens dråbeformede piktogrammer,
som guider dig igennem ruten fra DR Byen til Dragør.
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Her holdt fuglene deres julefrokost
Mens vi mennesker aflyste eller
nedjusterede de traditionelle julefrokoster,
holdt fuglene stædigt fast i deres årlige
jule-bimmelim
Festen tog sit udgangspunkt i hvidtjørnens røde bær,
som findes i tusindvis i hele Naturpark Amager. En vigtig fødekilde her i vinteren for både silkehaler, solsorte,
sjaggere og andre drosselfugle.
Bærrene indeholder en lille smule alkohol og derfor
flyver fuglene rundt med procenter i blodet. Heldigvis
er de udstyret med en stor lever, som hurtigt brænder
alkoholen af igen, så de ikke begynder at slingre.
bbark

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider fra 10. januar 2021:
Alle hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15.
Weekend kl. 10 - 16.
Kontakt Friluftshuset 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.
Foto: Naturpark Amager.

Lukket for denne sæson - åbner igen til
foråret.

Januar 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
holder juleferie fra den 7/ 12 og starter op
igen mandag den 11/1, har du mistet en
ægtefælle eller pårørende og har brug for at
dele sorgen med andre, der også har mistet,
kan du kontakte Lissi på tlf. 22 15 60 29 eller
ældresagen på tlf. 21 70 05 16.
Besøgstjenesten holder lukket fra tirsdag d.
24/11-2020 til tirsdag d. 2/2-2021. Der er
naturligvis telefonkontakt på 22 33 80 72.
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 6. marts 2021 kl. 14.00
Tårnby Skoles festsal
Sneserevej 10, 2770 Kastrup.

Hotlines og web-værktøjer om
corona
På www.1813.dk finder du en online chatbot
med svar på symptomer, smitteopsporing og
test coronasmitte.dk – De danske myndigheders fælles hjemmeside i indsatsen mod
COVID-19
Corona-hotline på telefon 70 20 02 33, tast 1
Hotline for rejsende: 33 92 11 12
Yderligere information
Line Ervolder (C), fungerende formand for
sundhedsudvalget via region hovedstadens
pressetelefon 70 20 95 88
Marie Baastrup, leder af vagtcentralen i Region
Hovedstadens Akutberedskab via Anette Fly,
kommunikationskonsulent: Tlf. 21 28 34 09

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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Dagsorden for årsmøde:
1. valg af dirigent
2. beretning om lokalbestyrelsens virksomhed
til godkendelse
3. forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab
til udtalelse
4. orientering om lokalbestyrelsens fremtidige
virke
5. indkomne forslag, som skal være
lokalbestyrelsens formand i hænde senest
14 dage før mødet.
6. valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år
7. valg af suppleanter for 1 år
8. eventuelt.

Bestyrelsen håber,
I alle har haft en god jul - og ønsker jer nu et
rigtigt godt nyt år...
Vi håber også, I alle er kommet godt igennem
uden alt for mange "skrammer" både på sjæl og
legeme.
2020 har på mange måder været et trist år, men
nu kommer vaccinen og lysere tider er på vej.
Alle vores 32 forskellige aktiviteter står klar til at
åbne og tage imod jer......og alle de 191 frivillige
er godt og grundigt veludhvilet.. De glæder sig
til at komme i gang .....med alt lige fra sport, underholdning, cafeer, kortspil og sammenkomster,
besøg til rejser og udflugter.
De bedste hilsner fra ALLE os - til ALLE
jer, Anne-Grethe, formand

Et nyt år!
December er lig med adventshygge,
drillenisser, bagning, julesange der toner
frem i radioen, juletræspyntning og så
selvfølgelig 24. december, hvor det hele
kulminerer i en sand hjerternes fest. Ja,
det er hvad december måned kan byde på.
Det håber jeg også jeres december kunne i
2020 – selv om julen har været anderledes
for mange!
Ja, anderledes, for iblandet den
vidunderlige duft af vaniljekranse og Wham’s
gennemtravede popnostalgi ’Last Christmas’
har vi fulgt med i de restriktioner, som
regeringen har udstukket gennem december.
Det har været restriktioner, der har
sendt folk hjem fra arbejde; skoleelever
hjem til fjernundervisning og ikke mindst
restriktioner, der har sat tal på, hvor mange
vi burde mødes med henover den andesteg,
der ofte pryder middagsbordet juleaften.
Og så var der jo også nytårsaften! En aften,
hvor skål, kindkys, torsk og fyrværkeri
plejer at forenes i en forunderlig homogen
størrelse. Ja, nytåret hvor vi plejer at skåle
for alt det gamle og alt det nye. Det, der
var og det, der kommer. Ja, en aften hvor vi
ser tilbage, inden vi ser frem. En kollektiv
statusopgørelse: Hvad nåede vi? Hvad
ønskede vi? Hvad var godt? Og hvad ønsker vi
os mere af?
Nytårsaften var i mange hjem i år sikkert en
blanding af både glædelige og sørgmodige
øjeblikke. Ja, en blanding af erindringer

Aktiviteter i januar
....med forbehold
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Et nyt år er i vente og vi siger farvel til et
år, hvor nye ord som hjemmekarantæne og
samfundssind er tilkommet til Den Danske
Ordbog. Vi træder ind i det nye år med
forventningsfulde og alligevel forsigtige
skridt.
Fra Korsvejskirken har vi spændende og
festlige arrangementer på programmet.
Naturligvis med de forbehold, som vi
efterhånden har vænnet os til, for hvad
fremtiden bringer i forhold til corona. Det er

og minder fra et år, der adskilte sig fra de
foregående år.
Og hvad var så status efter denne aften? Ja,
det var, at vi havde haft besøg af en farlig
gæst: Covid-19. En gæst, der endnu ikke har
forladt vores hjem, selvom vi indtrængende
har bedt den om at rejse videre. Det er også
en gæst, som vi har delt med hele Europa,
ja, med hele verdenen, som Dronningen
sagde det i sin tale tilbage i marts 2020.
Normalt, når vi gør status til nytår, er det
fordi der netop er et nyt år, der venter os.
Nyt år med nye muligheder; nyt år med
forventninger, nyt år med forandringer hos
os selv, i familien eller på arbejdet. Men i
år er det anderledes, for vi ved ikke hvad vi
kan forvente. Vi ved ikke hvad der kommer
af muligheder eller hvad der kommer af
forandringer. Det skyldes, at Covid-19 stadig
er på besøg i vores hjem og vores samfund.
Det er en gæst, der har mindet os om –
ganske bestemt og kraftigt – at der er ting,
som vi ikke bestemmer over. Ja, ting, der
kan ramme os som samfund på trods af
forholdsregler, offentlige institutioner og
instanser. Ja, Covid-19 brød igennem hele
vores forsvarsapparat. Og den gjorde det
stille og roligt – helt ubemærket – indtil
den pludselig var her i al sin ubehagelige
konkrethed.
Oplevelsen har fået mig til at tænke på
sindsro-bønnen, som den amerikanske teolog
Reinhold Niebuhr engang skrev:

Musik-andagt

v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik
og læsninger reflekterer vi over

Sognepræst Miriam Joensen

			

1 s.e. H. 3 k. Luk. 2, 41-52/Mark. 10, 13-16
2 s.e. H. 3 k. Joh. 2, 1-11
Sidste s.e. H. 3 k. Joh. 2, 1-11
Septuagesima Matt. 20, 1-16

skriftens ord ud fra et moderne og personligt
perspektiv. En rolig stund i kirken med tid
til eftertanke. Efter andagten nyder vi
fællesskabet over en kop kaffe m.m.
Tirsdag 5. januar kl. 10.00

Korsvejstræf: Kom og syng

Januar				
10.
17.
24.
31.

Den bøn tænkte jeg på nytårsaften, da jeg
stod og så ud på nattehimlen, mens det nye
år blev annonceret af rådhusklokkerne. De
rådhusklokker, der kommer til at ringe igen
og igen – på trods af uvelkomne gæster.

i skrivende stund umuligt at forudsige, om
det kan lade sig gøre at gennemføre januar
måneds aktiviteter.
Derfor lister vi nedenfor januar måneds
aktiviteter, som de er planlagt, vel vidende,
at der er stor risiko for aflysninger. Derfor:
hold øje med vores hjemmeside www.
korsvejskirken.dk og facebookside.
Vi glæder os altid til at se jer.
Stina Carlberg, formand for menighedsrådet

Gudstjenester
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

’Gud, giv mig sindsro til at acceptere de
ting, jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen.’

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Miriam Joensen

v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Fællessang
skaber glæde og
samhørighed. Det
har vi oplevet,
måske stærkere end
nogensinde før, i året
der gik.
Onsdag 13. januar
kl. 14.00

Sogneaften: Filmaften – ’Jagten’

Vi indleder årets sogneaftener med en
dansk film fra 2012: ’Jagten’ instrueret af
Thomas Vinterberg og med Mads Mikkelsen
i hovedrollen. Historien foregår i en lille
dansk landsby omkring jul og følger en
mand, der bliver mål for massehysteri efter
fejlagtigt at være beskyldt for at have
seksuelt misbrugt et barn.
Torsdag 21. januar kl. 19.30

Ulvetime

kl. 12 i samme uge. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie skal med!
Det koster ikke noget at deltage, men du
er velkommen til at give et bidrag! Hold
øje med vores hjemmeside og facebookside
i ugen op til. Her vil det fremgå om dette
familiearrangement vil blive afviklet.
Torsdag 28. januar kl. 16.30 – 18.45

v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
’lande’, inden børnegudstjenesten i kirken
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag

Minikonfirmander foråret 2021
Børn, som går i 3.A, 3.B og eller 3.C
på Kastrupgårdsskolen inviteres til
minikonfirmandundervisning i Korsvejskirken i foråret
2021 en hverdag lige efter skoletid.

Orgelrecital

v. Ole Reuss Schmidt

Forløbet vil give børnene et dybere kendskab til
kristendom og til deres lokale kirke og vil være et godt
fundament for at deltage i konfirmandundervisningen i 8.
klasse.
Det er gratis at deltage. Alle børn i 3. klasserne er
velkomne.
Kontakt gerne minikonfirmandlæreren på lone@
korsvejskirken.dk, hvis du har spørgsmål!
Det er igen tid til en orgelrecital i
Korsvejskirken: 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 22. januar kl. 17.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag 26. januar kl. 18.00 (bemærk
tidpunktet)

Kontakt

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.

Covid-19

I Korsvejskirken tager vi ansvar for at begrænse Covid-19. Gennem rengøringstiltag og
antalsbegrænsning skaber vi så vidt muligt et sikkert rum for sognets medlemmer. Hvis
man er i tvivl om restriktioner og tiltag er man altid velkommen til at kontakte kirken. Vi
tager alle henvendelser alvorligt.
Korsvejskirkens Menighedsråd

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

Mere info, bl.a. om mødedag og starttidspunkt, vil blive
slået op på kirkens hjemmeside, når de er fastlagt.

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Dialog

Da jeg var barn var det almindeligt, at
man hjalp til derhjemme.
F.eks. med at tørre af efter opvasken.
Det var selvfølgelig møgirriterende, når
man nu altid havde noget bedre at tage
sig til, men alligevel fik man jo ofte en
god voksensnak, man måske ellers ikke
ville have fået.
Da jeg blev ældre skulle jeg også ofte
købe ind.
Og mange af mine kammerater skulle
ind imellem passe deres mindre søskende.
Det syntes jeg, der ingen søskende havde,
var sjovt, men selvfølgelig kan jeg – i dag
– godt se, at det nok ikke var så sjovt for
dem, der var bundet af det i det daglige.
Men det var så sådan, det var – dengang.
Men ikke i næste generation.
Min mand og jeg har kun sjældent
krævet huslige pligter af vores datter.
Og sådan var det også for mange af
hendes venner.
Det giver jo heller ikke rigtig nogen
mening med hjælp til opvasken, når man
han opvaskemaskine.
En anden ting, der også er blevet slækket
på mange stedet (nu ikke hos os) er
reglerne, hvornår man skal være hjemme
o.s.v.

Det er en naturlig følge af, at børn og
unge har fået mere medbestemmelse i
deres liv.
Det er sikkert også godt nok, men
det kan bare ikke nytte noget, at vi
så pludselig forlanger, at de skal vise
samfundssind og rette ind efter nogle
regler, som de måske ikke engang forstår.
Jeg tænker selvfølgelig her på den
megen omtale af unges dårlige opførsel i
forbindelse med corona pandemien, som
jo desværre også har resulteret i et meget
stort smittetal hos de unge.
Og ja, selvfølgelig er det forkert, at de
unge ikke tænker på, at de - med deres
festkultur - kan komme til at udsætte
andre for fare.
Men der er også forkert af os ’voksne’ at
vi pludselig tror, vi kan komme og stille
krav til dem, som vi aldrig har forlangt
noget rigtigt af før.
Så i stedet for at skamme de unge ud, må
vi gribe i egen barm og tænke på, hvad vi
måske selv kunne have gjort anderledes.
Og så må vi begynde at tale sammen på
tværs af generationerne.
For de unge er helt sikkert også kede af,
når de bliver syge og når de skader dem,
de holder af.

Måske skulle vi benytte hele den dårlige
corona tid til at tænke nyt.
Så vi i højere grad tænker over, hvordan
både vi selv og vores børn kan blive en
del af et samfund, der tager hensyn til
hinanden.
Det kan bruges også, når corona
forhåbentlig snart er fortid.
Ida Nielsen
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2021 bliver også et år værd at leve
Livet er en fortælling, skrev Karen
Blixen. Den store fortælling i 2020 var,
at det var et forfærdeligt år. Når ens
8-årige datter kom hjem fra skole og
sagde, at det har været et forfærdeligt
år, ved man, at historien er blevet
fortalt ind i børnene fra alle vinkler, og
nu fortæller de den videre. Mens hun
fortalte det, sad hun i sofaen og spiste
risengrød og så Julefeber igen. Hun så
meget glad ud. Hun havde også fået
tidligt fri fra skole. Udefra set havde hun
haft et godt år. Men det var ikke det,
hun fortalte.
Det var også på en del måder et
forfærdeligt år. Uden tvivl. Det kan man
ikke bare fortælle sig ud af. Tingene kan
slet ikke tages alvorligt nok. Heller ikke
her ved starten af et nyt år. Corona,
klima, demokrati, ligestilling. Der skal
lyttes til alvoren og de sværeste, værste
og mest forfærdelige historier skal
fortælles. Men livet er også mere end én
historie. Der er altid en historie mere
ved siden af. Der er flere historier til

vores liv (at kunne holde flere forskellige
historier i sit hoved må omtrent være
definitionen på dannelse).
I 2020 blev der født mange tusinde
børn i Danmark, folk blev gift,
forelskede sig, og fandt nye venner for
livet. På hospitalet blev syge helbredt.
Der blev grint, elsket og levet. Vi delte
noget af livet. Holdt hinanden oppe.
Den historie skal også fortælles. 2020
var også et år værd at leve. Og ved I
hvad? Det bliver 2021 også.
Verden er, som vi fortæller, den er,
vil dele af sprogfilosofien sige. I så
fald skal vi virkelig overveje, hvad vi
fortæller vores børn. Det, vi fortæller
dem, bliver deres verden, deres liv.
Det, vi fortæller børnene, bliver det, de
fortæller dem selv. Så måske skal vi stille
fortællingen om det forfærdelige år i
reolen (brug den evt. som bogstopper)
og hive en anden historie ned. Ikke fordi
coronahistorien ikke må fortælles. Det
skal den. Men den er blevet fortalt for

meget. Og ærlig talt; er vi ikke trætte af
den deprimerende historie? Her i 2021
må vi lade være med kun at fortælle det
dårlige – vi må også fortælle det gode.
Det mest dyrebare, et barn kan miste,
er tilliden til, at det nok skal gå. Det
er det faktisk også for den voksne. Har
man prøvet at vågne og ikke have nogen
tro på, at det nok skal gå, så ved man,
at man har mistet det, man aldrig må
miste – lysten til at leve. Og den er
virkelig svær at få igen, når først den er
tabt.
Ved siden af Christiansborg,
Seruminstituttet, Sundhedsstyrelsen og
Hospitalet ligger der en kirke. I kirken
bliver der også fortalt en historie. Det er
hver gang historien om, at lyset skinner
i mørket. At være kristen er at fortælle
den historie videre.
Godt nytår til jer alle. Det skal nok
gå. Vi ses i kirken. På et eller andet
tidspunkt.
Karsten M. Hansen

JANUAR 2021

Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men
andre, der har tid og lyst til et nyt socialt
fællesskab, er også velkomne.
Så er arbejdet ikke så krævende længere,
og er børnene flyttet hjemmefra, så er det
måske noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det
er ofte i forbindelse med gudstjenester,
enten aftengudstjenesten den 3. torsdag
i måneden, eller om søndagen efter en
Højmesse.
Der er altid kaffe og nogle gange et andet
arrangement.
I skrivende stund vides det endnu ikke,
hvad vi kan og må i januar. Men hold dig
orienteret ved gudstjenesterne eller kontakt
Ida Nielsen på 3250 4186.
Hvis det er muligt, samles vi som
planlagt efter gudstjenesterne:
Søndag den 17. januar kl. 10.00.
Gudstjenesten om torsdagen er aflyst indtil
videre.
Gudstjeneste på plejehjemmet
På grund af Covid-19 er der i øjeblikket
ingen gudstjenester på plejehjemmet
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100.

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 hverdagen før.
Kirkebil til søndag bestilles derfor senest
fredag kl. 12.00.

På grund af Covid-19 er der i øjeblikket
ingen gudstjenester på plejehjemmet på
Irlandsvej.
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager,
Digevej:
Gudstjenester vil blive annonceret på de
enkelte afsnit. For yderligere information
kontakt hospitalspræst Desirée Risum.

FOR BØRN

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

Januar
Søn
Søn
Søn
Søn

10.
17.
24.
31.

Højmesse 1.s.e. Hellig tre konger			
Højmesse 2.s.e. Hellig tre konger			
Højmesse Sidste s. e. Hellig tre konger		
Højmesse Septuagesima				

10.00
10.00
10.00
10.00

Hansen
Nielsen
Hansen
Rosenberg

Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf)
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 2175
1030, e-mail: kmhaq@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.
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Gudstjenester

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Håb i en corona-tid
Nu skriver vi januar. Et nyt år er startet. Ja, som Kierkegaard skrev i en
opbyggelig tale om nytårsdag:
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

Ja, det forbigangne er nu
afsluttet. Men alligevel
ikke, for mens jeg
skriver denne klumme,
kigger jeg på de nye
smittetal. Endnu engang
ser jeg, at der er en ny
smitterekord.

Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk /
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons.
og fre. kl. 10-11

Og endnu engang ser jeg, at der er en ny rekord for antallet af indlagte. Det
er skræmmende tal. Tal, der dækker over menneskeskæbner, der alle bærer
følgerne og konsekvenserne af covid-19 med ind i det nye år.

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.

Ja, 2020 var et hårdt år for mange mennesker. Og netop derfor er håbet så
vigtigt. Vi håber lige nu alle på, at vaccinen kommer til at fungere. Vi håber
på, at vi snart kan kramme hinanden igen. Og at vi kan synge og danse og
leve, som vi gjorde det før covid-19 ændrede vores tilværelse og samfund
så fundamentalt. Ja, vi håber alle på, at 2020 bare må blive en parentes i
verdenshistorien.

Kirke- og kulturmedarbejder
Grethe Hamborg
grbh@km.dk / Tlf. 2447
3830
Træffetid: Ons. og tors. 1112 samt efter aftale
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 1011 - 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
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’Et Aar er forløbent, et
nyt begyndt; endnu er
der Intet skeet i det;
det Forbigangne er
afsluttet…’.

Det samme gør sundhedspersonalet på hospitaler og plejehjem landet over,
der har arbejdet hårdt de sidste mange måneder.

Og det at bevare håbet er altafgørende i denne tid! Jeg kom ind på håbets
betydning for ethvert menneskeliv og samfund, da vi for nogle år siden
havde en klimagudstjeneste. Jeg inddrog i den forbindelse den tyske filosof
Axel Honneth, der har udtalt det følgende:
’Faktisk vil jeg sige, at vi har en moralsk pligt til ikke at opgive håbet. Vi har
ikke andre muligheder end at fortsætte.’
Det er ord, vi kan bære med os ind i det nye år. Ord om håbets betydning i
en svær tid. Men også sognepræst Pia Søltofts ord om håbet kan vi bære
med os. Ord, der lyder således:
’Den håbende vælger at forholde sig på en særlig måde til fremtiden. Han
eller hun vælger at tro på det godes mulighed.’
Og det godes mulighed er her jo stadigvæk. Det har 2020 også vist. Ja,
det forgangne år har vist os, at der midt i en sundhedsmæssig krise, som
rystede de fleste, var der masser af mennesker, der var klar til at hjælpe
andre. Ja, 2020 vakte frygt, men vi må ikke glemme, at der ud over denne
frygt også var og er håb.
Og ikke mindst tro på det godes mulighed. Det kan vi bære med os ind i det
nye år.

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

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Sognepræst
Allan Ivan Kristensen,
Kastrup Kirke.

Det sker i Kastrup
kirke:
6/1-27/1
Januar 2021
Søn. 3. kl. 10 Elizabeth
Laursen og Palle
ThordalSusanne Worm
Steensgaard
Søn. 10. kl. 10 Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 17. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Søn. 24. kl. 10 Susanne Worm
Steensgaard
Tors. 28. kl. 17
Menighedsrådsmøde
Søn. 31. kl. 10 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

Mindeord for
Torben Jensen

SKELGÅRDSKIRKEN JANUAR
Gåtur på Fælleden

Hver torsdag går vi sammen en times tid (ca. 4-6 km) på Kalvebod
Fælled. Vi mødes på Hilversumvej - broen ind til Fælleden kl. 13.
(Husk at holde lidt afstand)

I slutningen af november døde
Torben Jensen i en alder af 94 år,
og stadig sulten på livet
Som arkitekt har Torben Jensen
løst mange opgaver i og for Tårnby
Kommune og for forskellige boligselskaber.
Han stammer fra Sandby på
Vestlolland, var udlært murer og
kom hertil i ‘50 erne, hvor han gik
i gang med arkitektuddannelsen.
Samtidig interesserede han sig
levende for lokalpolitik, som han
som socialdemokrat fulgte gennem alle årene og også tog ivrigt
og betroet del i.
Talrige tillidsposter har han bestridt. Han var gennem en årrække
formand for AOF-amager, ligesom
han bestred posten som formand
for Ældresagen. Han var livet igennem meget optaget af kunst og litteratur.
Torben havde en veludviklet
humoristisk sans og havde tillige
en misundelsesværdig evne til at
undre sig.
Når man bevæger sig rundt i
kommunen, støder man - navnlig i
Kastrup - på Torbens arbejder, som
3F-bygningen på Saltværksvej, Kastrupgårdsskolen, Solgården, Kastrup svømmehal mm.
Perlen er dog Kastrupgård, hvor
kommunen i sin tid bad Torben
Jensen om at forestå forvandlingen af den nedrivningsegnede
gård til vores nuværende anerkendte museum.
Mange er taknemmelige for
hans æstetiske sans, når de betragter tagkonstruktionen i Stakladen. Den vellykkede tilbygning
og dermed udvidelsen stod færdig
i 2013.
Æret være
Torben Jensens minde.

Efter gåturen hygger vi os gerne over en kop kaffe.
Ingen tilmelding - bare mød op!

Morgensang

Kom og vær med hver onsdag
formiddag kl. 10 i Skelgårdskirken,
til en andagt og fællessang.

Fredag 15. januar kl.17-20
Vi mødes en vinteraften og er kreative sammen. Som altid er der
materialer, fællesskab og vejledning fra designer og sognemedhjælper Nicole Kruckenberg Breum - alt til den nette sum af 50 kroner,
som betales på dagen kontant.
Pga. risici for coronasmitte vil der ikke være tapas på nuværende
tidspunkt, men indpakket sandwich.
Tilmelding hos nicole@skelgaardskirken.dk

I disse coronatider er fællessangen
dog aflyst indtil videre - til gengæld
er andagten udvidet til 30-40
minutter.

Yin Yoga Gudstjeneste

Prædikenværksted
Mandag 18. januar kl. 10.30-12.

I en god prædiken møder vi
os selv og bliver puffet videre,
siges der. Kom og vær med til at
arbejde med den kommende søndags prædiken og salmevalg.
Nærmere oplysning fås hos Karen
Giødesen: kag@km.dk

Opstandelsen i musikken
Studiekreds med Opstandelsen som
tema ved præst og provst Poul Bo
Sørensen.
Torsdag 14. januar handler aftenen om
Opstandelsen i musikken.
Kl. 18-19.30.
Det er gratis at deltage og der er spisning til at starte med.
Tilmelding hos pbbs@km.dk

Fredag 8. januar 2021 kl. 17.00- 18.20
Skelgårdskirken inviterer til en helt speciel gudstjeneste.
Kom og mærk hvordan Yin yogaen sammen med kirkerummet,
ordene, bønnerne og de bibelske tekster kan give ro og Guds
nærvær.
Arrangementet er gratis, kirkerummet er ryddet for stole, og under
disse corona tider, vil vi kunne være 35 deltagere.
Skriv til sognemedhjælper Nicole Kruckenberg Breum på nicole@
skelgaardskirken.dk for nærmere information.

SKELGÅRDSKIRKEN
Aktiviteter i januar i
Skelgårdskirken

Vi glæder os til et nyt år hvor vi, på sigt,
kan have almindelig aktivitet igen.
Foreløbigt er alle vores arrangement med
forbehold- og vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anbefalinger:

6. jan. kl. 10 Morgensang v/ kirkens præster
6. jan. kl. 13 Flittige hænder
8. jan. kl. 10 KirkeYoga Balance
8. jan. kl. 11 KirkeYoga Slow
10. jan. kl. 10 Højmesse
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
10. jan. kl. 11.30 Fernisering
11. jan. kl. 19.30 Menighedsmøde
13. jan. kl. 10 Morgensang v/ kirkens præster
14. jan. kl. 18 Studiekreds – tema Opstandelsen. V/ Poul Bo Burkal Sørensen
15. jan. kl. 10 KirkeYoga Balance
15. jan. kl. 11 KirkeYoga Slow
17. jan. kl. 10 Højmesse v/ Kamilla Bugge
18. jan. kl. 10.30 Prædikenværksted
20. jan. kl. 10 Morgensang v/ kirkens præster
22. jan. kl. 10 KirkeYoga Balance
22. jan. kl. 11 KirkeYoga Slow

24. jan. kl. 10 Højmesse v/ Karen Giødesen
24. jan. kl. 12 Rytmisk gudstjeneste
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
25. jan. kl. 19.30 Menighedsmøde
27. jan. kl. 10 Morgensang v/ kirkens præster
29. jan. kl. 10 KirkeYoga Balance
29. jan. kl. 11 KirkeYoga Slow
30. jan. kl. 11 Dåbs- og familiegudstjeneste
31. jan. kl. 10 Højmesse
v/ Annelise Hofmann Mehlsen

Sognepræster:

Annelise H. Mehlsen (kirkebogsførende)
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
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Skelgårdskirken åbner
dørene op til 2021!

GODT
NYTÅR

Mal din Tro!

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - Januar 2021
OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Hvis forsamlingstallet hæves til min. 50 personer fra 17.jan:
Finn den glade musiker 21. januar.
Banko 28. januar.

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 17.jan:
80 års fødselsdag fejres med kaffe kl. 12, onsdag 20. januar

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
Grundet de nye restriktioner på foreningsaktiviteter, er vi
desværre nødsaget til at holde lukket midlertidigt.
Vi forventer at kunne åbne op igen med små lukkede hold
fra 4. januar 2021, hvis restriktionerne tillader det.
For yderligere information se hjemmesiden www.Taarnby
kommune/seniorere/pensionisthuse/Bordinghus

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister
og deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for borgere fra 62 år i en prøveperiode)
Du kan komme og gå, som du har lyst. Du kan bruge vores
hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrangementer, deltage i foredrag, i faste aktiviteter, tage med på
udflugter og rejser, og meget, meget mere.
Åbningstider for aktiviteter: mandag - fredag kl. 10-16.
Se opslag i forhallen om åbningsdato.
Husets har fødselsdag fredag 15. januar kl. 13.30 - 15.30
Foredrag med Knud Haargaard fhv. kriminalkommissær.
Fredag 22. januar kl. 13.30 - 15.30
Lotte Riisholt. Fredag 29. januar kl. 13.30 - 15.30
OBS! Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjerne,
derfor fortsat begrænset deltagerantal.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Faste aktiviteter afvikles som vanligt. Eventuelle nye brugere kan kontakte på telefon.
Ingen oplysninger modtaget.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til Lizzie
Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 4785.
Cafemøde 18. januar, kl. 14.00.
Cafemøde 1. februar, kl. 14.00.
Om møderne kan afholdes afhænger af retningslinierne
fra regeringen og Tårnby Kommune. Indholdet ved cafemøderne vil løbende blive meldt ud i Tårnby Bladet og på
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk.
Spørgsmål vedr. foreningen til Inge-Lise Adelhardt, iadel@
stofanet.dk
Vi vil også i 2021 gå på Hjertestien hver 3. søndag, kl. 11,

vi starter ved Tårnby Kommunes Bypark ved Vandtårnet på
Englandsvej. Hele ruten er ca. 5 km. men man kan ’hoppe af’
undervejs hvor man har lyst.

flotte præmier der tilsendes de heldige.
Da alle øvrige aktiviteter foreløbig er udskudt, ønsker bestyrelsen alle medlemmer godt nytår og på gensyn i 2021.

Høreforeningen

Café Livsglæde

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf.
2063 7875.
Høreforeningen ønsker medlemmerne et rigtig godt nytår.
Vi ses i løbet af 2021.

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
Som følge af regeringens restriktioner, er vi desværre nødt
til at aflyse alle arrangementer indtil videre. Se oplysninger
om kommende arrangementer i kalenderen i Tårnby Bladet.
Vi ses forhåbentlig så tidligt som muligt i 2021.
Når sundhedsmyndighederne og regeringen tillader det, vil
der igen være mulighed for holdtræning i Sundhedscentret,
hvilket også betyder Parkinson dans, hver onsdag kl. 13.

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 10. 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 19. januar.
Derefter åbnes for aktiviteter, når coronaen tillader det.
Nytårskur 19. januar.
Cafemøde 26. januaar.

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Vi skulle have fejret Diabetesforeningen´s 80 års fødselsdag 12. december, men i disse tider er det jo ikke så nemt.
Et stort tillykke til vores forening, der hjælper alle diabetesramte. Kig ind på deres hjemmeside: www.diabetes.dk
Vi vil også vil fejre er vores formand for lokalforeningen
Tårnby-Dragør, nemlig Jacob Løve. Han er ligeledes blevet
80 år den 1. januar 2021.
Men alle disse fejringer munder ud i at vi stadig går stavgang i Tårnby om mandagen og om torsdagen i Dragør.
Begge steder fra kl. 10 til kl. 11.
Igen God jul og godt nytår til alle fra bestyrelsen i TårnbyDragør lokalforening.
Vi satser på at holde generalforsamling i slutningen af
februar 2021 - hold øje med datoen i denne spalte eller på
hjemmesiden.
Igen Godt nytår fra bestyrelsen i Tårnby-Dragør lokalforening.

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

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf.
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle
mellem 20 og 65 år.
Husk at alle aktiviteter kræver tilmelding hvis man skal sikres en plads. Tager man den på chancen, er vi måske allerede 10 personer i huset og man må gå igen. Begrænsningen
er stadig max 10 ad gangen pt til og med februar. Tjek vores
Facebook eller ring gerne for at tjekke om der er plads.
’Mandag for de 18-30-årige’. Startede det nye år mandag 4.
januar. Fremadrettet fordobler vi ’mandag for de 18-30-årige’, så det nu er hver mandag kl. 17-20 i ulige uger.
Ellers byder januar på kreaværksted, Walk´n Talk, tirsdagsmorgenkaffe, spilaftener og film hver uge. Ad hoc i løbet af
måneden: madklub/fredagstræf og søndagstræf.
Der er fortsat hver uge yoga plus en ekstra gåtur om ugen:
Coronawalk på 3 km.
Hold dig orienteret på https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/ eller: https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/
frivillighed/netvaerkshuset-kastruplund

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Første uge af januar markeres som en ’Nytårsmarch – gå
sammen hver for sig-uge’. Se mere på Hjerteforeningens
sociale medier og del dit billede fra din nytårsmarch.
Brug Hjertestien - afmærket med hjerteforeningens logo og
start ved betonbroen overfor DR-byen metrostation. 4,4 km.
En længere tur - Amarminoen - 27 friske kilometre til Dragør Fort. Starter samme sted som hjerteruten og er afmærket med dråbeformede piktogrammer.
En meget kort tur - den nyåbnede ’Rute til ro’, 1 km lang,
men indbyder til fordybelse under vejs.
Gåture på Amager Fælled - søndage kl.10-11.30.
Fodbold for hjertet i Sundby Boldklub - pause til 18. januar.

Drachmann Begravelser
Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Ældre sagen
Lokalafdelingen afviklede virtuel banko 30. november med
Se foreningens egen annonce side 23.
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

Omsorg, Nærvær & Til for Jer

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

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

Danmarks første
butik med
overskudsmad
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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
Rikke Drachmann

Læs mere på
www.taarnbybladet.dk

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

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!

www.wefood.nu

Casper Drachmann

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

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

Vi kan fordampe regnvandet
Med et fordampningsanlæg viser
Forsyningen en energineutral og
bæredygtig vej

Tilslutningsbidraget tilbage
Hvis man kobler alt regnvandet på
sin grund fra kloakken, kan man få
tilbagebetalt tilslutningsbidraget
for regnvand på ca. 26.000 kroner,
hvis man bor i den fælleskloakerede del af kommunen. Det vil sige,
at regnvandet, der løber af tage,
fliser og asfalt, ledes i faskiner eller regnbede, i stedet for i kloakken. Vær opmærksom på at visse
krav gør sig gældende.
Læs mere: https://taarnbyforsyning.dk/klima/frakobling-regnvand

Af David Schmidt, Tårnby Forsyning

Flere steder i Tårnby har man udfordringer med frakobling af regnvand
som følge af højtstående grundvand,
meget lerholdig jord og forurening.
Det kan være svært at få det afkoblede regnvand til at sive ud i jorden,
som ved et almindeligt regnbed, eller
hvor det slet ikke er tilladt at nedsive
på grund af forurenet jord.
For at imødekomme disse udfordringer har Tårnby Forsyning lavet et
demonstrationsprojekt på renseanlægget i Kastrup. Projektet består i sin
helhed af et grønt tag, et regnbed, en
regnvandstank og solceller. Alt dette
er forbundet med nogle sprinklere,
der sender en fin vandtåge ud over
taget og regnbedet, når solen skinner.
- Idéen lå lige for. Vi ville lave et
fordampningsanlæg, som kunne demonstrere og inspirere til bæredygtig
regnvandshåndtering i denne type
områder, forklarer Esben Elleby Snitgaard, der er landskabsarkitekt i Tårnby Forsyning.
- Ideen kommer fra Sydeuropas
hyggelige cafeer, hvor der sprayes en
fin vandtåge ud over cafegæsterne.

Fordampningsbedet, hvor der er en tæt membran i bunden, som sikrer, at
regnvandet ikke siver ned og fører forureningen med ned til grundvandet.
På det lille billede ses fordampningsbedet med rende af chausse-sten.

Fordampningen af vandet køler gæsterne, mens de nyder en sommerdrink.
Ved renseanlægget i Kastrup havde
kontorbygningen et grønt tag. Derfor
var det oplagt at lave et forsøg med
at sprøjte vandtåger ud over taget, da
det både betyder, at vandet fordamper og det køler bygningen.

En tavlesvamp, der suger vandet
- Når det regner på det grønne tag,
vil planterne og jordlaget optage

den første mængde vand ligesom en
tavlesvamp, der suger vandet til sig.
Bliver det ved med at regne, begynder
regnvandet at løbe ned fra taget og
ned i fordampningsbedet, siger Esben
Elleby Snitgaard.
Han fortæller desuden, at fordampningsbedet grundlæggende er et
regnbed i form af et skålformet plantebed, hvor der er plads til, at regnvandet kan fylde skålen.
- Det ligner et traditionelt regnbed,
men fordampningsbedet adskiller sig
ved at have et sprinklersystem, der så
at sige får det til at regne i en fin vandtåge ud over det grønne tag og bedet,
når solen skinner, siger Esben Elleby
Snitgaard.
- Der er nedlagt en tæt membran i
bunden af bedet, som sikrer, at regnvandet ikke siver ned og fører forure-

Fremvises gerne
Hvis det har interesse, viser Tårnby
Forsyning gerne anlægget frem og
svarer på spørgsmål. Kontakt og aftale kan ske hos landskabsarkitekt Esben Elleby Snitgaard på e-mail: ees@
taarnbyforsyning.dk

Det grønne tag
med sprinklere på
renseanlæggets
administrationsbygning.

ning ned til grundvandet. I stedet er
der lagt et dræn i bedet, hvorfra regnvandet langsomt siver ind i en regnvandstank. På renseanlægget har vi
forurenet jord, men metoden kan også
anvendes, hvis man har en meget lerholdig jord, hvor vandet ikke kan sive
ned. Disse udfordringer er meget udbredte i Tårnby Kommune.

Energineutral cirkulering
Ifølge Esben Elleby Snitgaard er det
energicentrale fokus i projektet vigtigt, da det viser vejen for lignende
projekter.
- I selve regnvandstanken er der
installeret en pumpe, der fører regnvandet tilbage til det grønne tag
og fordampningsbedet, hvor de 24
sprinklere forstøver regnvandet ud
over planterne. Pumpen drives af
solcellepaneler og der sker dermed
en energineutral cirkulering af regnvandet, hvilket giver tid til, at der kan
ske en stor fordampning, siger Esben
Elleby Snitgaard.
- Forstøvningen af vandet i sprinklerne øger fordampningen, ligesom
planterne på taget og i bedet optager
en del af vandet, så der på en almindelig sommer ikke er afledning af
regnvand til kloakken.

To nye mini-bassiner klar til vinterbadere
Københavns Havn har nu to
dyppezoner, hvor badende
kan få sig et koldt gys

Kan flyttes rundt i havnen

Her ses en af de to dyppezoner, som man kan dyppe sig i i
Københavns Havn.
Foto: FOKSTROT & Airflix og Københavns Kommune.

mobile badezoner.
- Flere badesteder betyder
flere muligheder for sikker
badning i havnen, og derfor

er det skønt, hver gang vi kan
indvie et nyt badested.
I oktober åbnede den første
dyppezone, mens den anden

Selvom badeanlæggene lige
nu er fortøjet ved de populære badezoner, kan de flyttes
alt efter behov til eksempelvis events i fremtiden - eller
de kan bruges som ’badeøer’
til sommer.
Som udgangspunkt vil begge dyppezoner blive placeret
i havnens eksisterende badezoner.
Bag den første dyppezone
står designkollektivet Fokstrot, hvis håndværk efterhånden har udviklet sig til at
være kendte vartegn langs
vandet i København.

Fokstrot har således også
bygget udsigtsposten ved
Københavns gamle fæstningsværk og tidligere haft
de kunstige øer CPH Ø1, Ø2
og så videre flydende rundt i
havnen.
Midlerne til de to badeanlæg blev afsat i forbindelse
med den såkaldte overførselssag i foråret, hvor partierne bag Budget 2020 på
Københavns Rådhus fordelte
overskydende midler fra
2019.
Kilde: Københavns kommune
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Københavns Havn har i disse
vintermåneder fået to helt
nye badesteder i form af to
såkaldte dyppezoner. Dyppezonerne er en slags minihavnebad med et hul i midten,
hvor man kan hoppe i det lige
nu iskolde vand. De er åbne
året rundt for alle, der skulle
føle sig fristede af en tur i
havnen.
De to bassiner har en justerbar bund, der kan blive
næsten halvanden meter dyb.
Og det gør dem ifølge kulturog fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) særligt
velegnede til vinterbadning.
- Dyppezonerne er vores
nyeste type badefacilitet, og
det særlige ved dem er, at de
dels kan flyttes rundt og være

netop er blevet klar til brug.
Den ottekantede af dem
kommer i fremtiden til at
lægge til kaj ved badezonen
ved Sandkaj i Nordhavn, mens
den nye firkantede vil holde
til ved Kalvebod Bølge.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Unge kan selv bygge idrætsfællesskaber
For mange unge vælger idrætten fra
i teenageårene. Det koster på såvel
den fysiske som den mentale sundhed. Derfor skal der tænkes nyt
DGI og pensionsselskabet Velliv er
gået sammen om at give unge deres
egne penge til at udfordre landets
idrætsforeninger på nye fællesskaber
- på de unges egne præmisser.
I teenageårene lægger alt for mange
badminton ketcherne, fodbolden eller
bordtennisbattet på hylden. Foreningernes fællesskaber bliver valgt fra i
en travl hverdag med ungdomsuddannelse, arbejde og venner.

skaber. Ideerne kommer de unge selv
med.
- Fællesskaber og idræt bidrager til
at skabe trivsel og velvære. Samtidig
ved vi også, at det bidrager positivt
til indlæringen hos de unge. Derfor er
det bekymrende, at mange unge fravælger foreningslivet, når de rammer
teenageårene, siger Steen Michael
Erichsen, administrerende direktør i
Velliv.
- Den udvikling vil vi i Velliv gerne
være med til at vende. Foreningslivet
er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark. Derfor er det værd at
værne om.

Fællesskaber

100.000 kroner

DGI og Velliv opretter projektet ’Flere unge i Forening’, hvor de unge fra
næste år kan ansøge om penge til at
opbygge fællesskaber. De unge får ansvaret for et kontantbeløb, økonomisk
frihed og mulighed for at sparre med
DGI om nye veje og foreningsfælles-

Projektet ’Flere unge i Forening’ starter op i fire landsdele i 2021, hvorefter
der arbejdes med udbredelse til hele
landet. De fire landsdelsforeninger,
der er med i projektet fra start, er DGI
Storkøbenhavn, DGI Storstrømmen,
DGI Østjylland og DGI Midtjylland.

Flere unge i Forening kan søge om økonomisk støtte. Foto: DGI

I hver region uddeles der 100.000
kr. årligt. DGI og Velliv arbejder på, at
der forskningsmæssigt sker en opfølgning på projektet, sådan at de gode erfaringer kan udbredes til hele landet
og til foreninger uden for DGI.

Puljen åbner for ansøgninger 28.
januar 2021.
SH

Ørestad får ny fodboldbane
Københavns Kommune har købt
stenlagergrunden på Metrovej for at
omdanne den til et idrætsanlæg
Af Ørestad Avis

Grunden ligger lige øst for Vestamager metrostation. Formålet med købet
er at etablerer en 11-mandsbane og
eventuelt andre foreningsfaciliteter
i tilknytning til banen. Grunden bliver overtaget af kommunen 1. januar
2022. Så det næste års tid skal der
laves en plan for indretning af anlægget.
- Det er fuldstændig fantastik siger
politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen
(S), at vi nu har fundet en løsning, som

ikke generer naboer med lys og larm.
Jonas Bjørn Jensen forventer, at der er
flertal for et rent kommunalt anlæg,
som kommunen betaler for og driver.

I Ørestad IF er de ellevilde
Formand for Ørestad IF, Thomas Sahl
Kellberg, vurderer, at Ørestad IF i tidens løb har deltaget i omkring tusinde møder med kommunen, idrætsorganisationer om en løsning.
- Nu starter næste fase, hvor vi skal
samarbejde tæt med kultur og fritidsudvalget samt kultur og fritidsforvaltningen om at skabe det bedste idrætsanlæg for Ørestad, siger Thomas Sahl
Kellberg.

Der er behov for at ændre loven om børneattester, så attesterne også viser
domme efter skolelærerparagraffen, mener DGI. Foto: DGI.

Vigtigt fokus på
børneattester
Der er behov for at ændre loven om
børneattester, mener DGI’s formand
Charlotte Bach Thomassen
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Skitsen viser et
forslag til anlæggets
placering, men skal
planlægges i detaljer.
Foto: Ørestad Avis

Der er behov for at ændre loven om
børneattester, så attesterne også viser
domme efter skolelærerparagraffen,
mener DGI.
Idrætsforeninger i Danmark har
pligt til at indhente børneattester, når
de rekrutterer nye trænere, instruktører og andre personer, der skal have
direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Men der vil kun være anmærkninger
på børneattesten, hvis træneren er
dømt i Danmark. Domme i andre lande
vil ikke fremgå af børneattesten.

Skolelærerparagraffen
En anden udfordring er, at børneattesterne ikke viser, hvis personer er
dømt efter den såkaldte skolelærerparagraf, der betyder, at voksne ikke
må at have seksuel omgang med unge

under 18 år, som de har et betroet ansvar for.
- Jeg får ondt i maven, når jeg læser
de eksempler, der kommer i medierne
og de udstiller på samme tid grænsen
for den lovgivning, vi har på området,
sagde Charlotte Bach Thomassen til
blandt andet DR og Politiken.

Flere løsningsforslag
DGI foreslår blandt andet at inddrage
Justitsministeriet for at sikre, at eksempelvis udveksling af data mellem
lande kan finde sted på børneattestområdet.
Derudover er der forslag om, at
idrættens
hovedorganisationer
automatisk får besked, hvis der er
anmærkninger på børneattester, ligesom DGI også anbefaler, at lovgivningen om børneattester ændres, så
børneattester omfatter domme efter
skolelærerparagraffen.
DGI anbefaler, at alle foreninger har
en samværspolitik.
SH

Ekstremløb i den gode sags tjeneste
Tårnby stadion dannede rammen om en helt
ekstrem stor kraftpræstation
Af Søren Havemann

AAC-Formand Thomas Brinch fortæller om den
helt overdådig præstation af Kenneth RosfortNees, da han nåede at løbe 180 km på de 24
timer. Takket være de mange donationer fra
Kenneths supporters blev Julemærkehjemmene beriget med 15.800 kroner, så der bliver
forhåbentlig mange flere glade børn på hjemmene.
- Jeg synes selv, det var godt at få ’lidt’ ekstra kilometer i benene, inden året var omme
og jeg valgte derfor at udfordre mig selv, fortæller Kenneth.
- Jeg havde tænkt på udfordringen i at løbe
24 timer på et stadion, siden jeg læste en beskrivelse af det i en bog for et års tid siden.
- Hele det her år med corona og aflyste løb
var også medvirkende til, at jeg havde lyst til,
at der skulle ske noget.
- Jeg tænkte, at ideen var så skør, at den
sikkert ville få en del opmærksomhed, og det
kunne jeg lige så godt bruge til noget fornuftigt og noget, der rakte ud over min egen næsetip.

Støtte til Julemærkehjemmene
- Julemærkehjemmene valgte jeg, fordi de gør
et kæmpe arbejde for børns trivsel.
- Jeg arbejder selv med børn og unge til dagligt som underviser i 0. klasse på Korsvejens
Skole og som støtte- og kontaktperson i Københavns kommune, så det, at vi som voksne
har ansvar for, at børn trives og har det så godt
som muligt, er en af de vigtigste opgaver i
samfundet.
- Jeg er bare almindelig motionist i Amager
Atletik og typisk løber jeg 6 - 7 gange om ugen
og så både underviser jeg i og træner selv
kampsport (MMA).
- Jeg har efterhånden løbet en del ekstremløb, så ja, det er ikke første gang. Som et lidt
sjovt eksempel løb jeg Bornholm rundt to gange på min 40-års fødselsdag (232 km).

Stadionuret viser 8:53 lørdag morgen. Efter
23 timer og 53 min. resterer der kun 7 min.,
før Kenneth er i mål efter 24 timer rundløb på
Tårnby Stadion. I alt 180 km i benene viser
triptælleren. Foto: AAC/Thomas Brinch

Hjernens undskyldninger
- Kroppen er selvfølgelig lidt medtaget efter sådan en omgang, og denne gang var det
specielt mit ene knæ og ankel, der var ømme
bagefter. Men her et par dage efter er kroppen
ved at være tilbage på sporet, føler jeg. Rent
mentalt skal jeg også lige bruge en dag eller to
på at komme tilbage til den virkelige verden.
- Der er næsten lige blevet markeret en ny
naturrute tværs over Bornholm (Højlyngsstien), og den vil jeg gerne løbe i januar eller
februar.
- Som det sidste vil jeg fremhæve, at det,
der tiltrækker mig ved ultraløb, er det mentale
spil, der opstår, når kroppen presses over så
lang tid.
- Din hjerne begynder at finde på undskyldninger for at stoppe konstant, og du er nødt
til at være fokuseret på den opgave, du har
givet dig selv og ikke give op. Hovedet giver
ofte op lang tid før din krop. Og jeg synes, det
er spændende at se og mærke, hvor langt jeg
kan presse mig selv. Ultraløb er for mig et godt
værktøj til at lære mig selv at kende.

Aflyste mesterskaber
De to eliteløftere Siff Wibling og Emily Lykke fra AK
Viking havde glædet sig til
at deltage i de nordiske ungdoms- og junior mesterskaber i Larvik i Norge.
Stævnet blev aflyst for et
par uger siden og i stedet
skulle stævnet holdes virtuelt i henholdsvis Danmark, Det er Emily Lykke til højre og
Sverige, Norge, Finland og Siff Wibling til venstre. Foto:
Island. Men det virtuelle AK Viking
stævne blev også aflyst. Det
var ellers Siffs sidste chance for at sætte ungdomsrekorder
da hun fra nytår bliver junior.
SH

En anderledes fodboldklub har fået fin pris

Det var en enig jury, som pegede på Vorupør Boldklub, som
vinder af Årets Lokale Forening 2020 og en velfortjent præmie på 100.000 kr. til klubkassen.
-Det er helt vildt fantastisk, at vores lille forening er blevet
Årets Lokale Forening i Danmark. Vi bor kun 500 mennesker
her i byen, så jeg er fuldstændig målløs. Og 100.000 kr. det er
godt nok mange penge, siger Lars Hyldahl som er formand for
Vorupør Boldklub.
Han fortæller, at pengene blandt andet skal bruges til at
renovere klubhuset og en opdatering af omklædningsrummene. Og når tiden tillader det, skal hæderen fejres med en
fest i boldklubben.
SH

Unge klubmestre i NTK

- Det var ungdommen, der triumferede i årets klubmesterskaber i NTK, Nøragersminde Tennis Klub, fortæller Mette Green.
Vi nåede inden Corona-nedlukningen lige at kåre vores klubmestre for seniorer 2020.
Klubmesterskaberne afvikles som en cup-turnering, vinder
man sin kamp går man videre og hvis ikke, er man ude.
Pokalerne er vandrepokaler, hvor klubmestrene får indgraveret deres navn og har pokalen til ejendom indtil næste mesterskab bliver spillet.
Vinderne i herredouble blev Maciej Wawrzyniak & Maciek
Dabkowski; i de øvrige rækker var der udelukkende juniorer
øverst på podiet.
SH

Kære foreninger

Med udgangspunkt i Statsministerens pressemøde 29. december kan det meddeles, at alle tidligere udmeldte restriktioner omkring Tårnby Kommunes indendørsfaciliteter forlænges således, at alt holdes lukket foreløbig frem til mandag 17. januar.
Det sker på baggrund af den seneste udvikling af smitten vedr. corona i blandt andet Tårnby
Kommune.
Venlig hilsen Kultur og Fritidsafdelingen

Glæde og bekymring
Danskerne er vilde med at
opleve og bruge naturen,
der er det foretrukne sted at
dyrke motion

Det foretrukne motionssted
- Vi er glade for, at politikerne ønsker at understøtte
den store folkelige interesse
i naturen. Men det er vigtigt,

Fra venstre i damedouble, Caroline Højgaard Nielsen og
Nicoline Bilde Hvidberg, herresingle Sebastian Kjølbye og i
damesingle Dina Hirslund. Foto: NTK

DBUs Fodboldskole i Tårnby i 2021

Mountain bikes og cykling
bliver fremover endnu mere
udbredt i de danske skove.
Foto: DGI/DIF

i dag har så mangfoldigt et
friluftsliv. Vi ved, at et aktivt
liv i naturen styrker både den
fysiske og mentale sundhed.
SH

Når sommerens fodboldskoler i Kastrup Boldklub, AB Tårnby
og Tårnby FF bliver sparket i gang, bliver det med Rema 1000
som sponsor.
I samarbejdet vil der være stor fokus på at fremme børns
sundhed igennem sporten, men i høj grad også med stort fokus på ernæring, kost og familieliv.
Det betyder, at børnene blandt andet vil få sunde frugtordninger, madpakkeløsninger til fodboldfamilierne og uddannelse af børn og voksne i sundhed.
Jesper Stage, der Rema-købmand på Løjtegårdsvej/Præstefælledvej, er meget glad for samarbejdet med Rema 1000
Danmark.
- Ud over de fælles sponsorater vi har med Rema 1000 hovedkontor, støtter vi også lokalt. Vi har et sponsorat i Dragør
Golfklub, hvor jeg også selv er medlem. Vi er hovedsponsorer i Golden Angel Cheerleading, hvor jeg selv er formand og
har fire aktivt udøvende piger. Desuden sponsorerer vi Kvik
svømmeklub.
SH
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DGI og DIF hilser en ny storpolitisk aftale om biodiversitet og mangfoldig natur
velkommen. Men det må ikke
ske med indhegninger og adgangsbegrænsninger, så det
bliver på bekostning af friluftslivet og sundheden.
Aftalen kommer i forlængelse af, at danskerne er
vrimlet ud i naturen under
coronaen, hvor der er blevet
motioneret og plukket svampe som aldrig før.

at parkerne ikke bliver et museum men et sted, hvor man
kan dyrke sit friluftsliv i harmoni med naturen, siger Morten Mølholm Hansen, direktør
i DIF.
- Naturen er de voksne
danskeres foretrukne sted at
dyrke motion, og det er særligt effektivt til at tiltrække
nye målgrupper.
- Under coronaen har vi set,
at en stor del af de danskere,
der ikke var aktive før corona
nedlukningen, blev aktive
i naturen. Derfor kan det få
store negative konsekvenser,
hvis vi begynder at hegne
områder ind, siger Charlotte
Bach Thomassen, der er formand i DGI.
- Der er ingen modsætning
mellem at beskytte og benytte naturen. Det er tværtimod
en stor styrke, at vi som land

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Lukket og åbnet og lukket igen
Af Jeppe Maagaard Holm,
Rugby Klubben Speed

Et på mange måder ekstraordinært år går på hæld.
Coronarestriktionerne har
naturligvis ikke undveget
Rugbyklubben Speed og der
er blevet lukket og åbnet og
lukket igen
RK SPEED
Coronavirussen betød desværre, at vores helt store
årlige event, Copenhagen Sevens, måtte aflyses. Samtidig
blev herrernes turnering aldrig gennemført. Men kampgejsten er intakt. Og vi glæder
os til at tage revanche på flere
fronter.
Nu ser vi mod 2021 med
gryende optimisme.

Ungdomsafdelingen har det
godt, og har haft fint fremmøde til træningerne hen over
året. Siden sommerferien har
ungdomsafdelingen arbejdet
sammen med fritidsinstitutionen ved siden af, hvor der
siden sommerferien er blevet undervist i rugby af unge
spillere fra klubben. Ungdommens Sommer camp blev som
så meget andet aflyst, men
flere af de tilmeldte er efterfølgende blevet medlemmer
i klubben. Året i ungdommen
blev sluttet godt af lige inden
den seneste nedlukning med
kåringer af årets spillere.

har det betydet, at turneringer er blevet aflyst. Herrerne
nåede at spille fire kampe og
vandt alle fire. Begge holdt
træningen ved lige, så godt
som det har været muligt i
løbet af året. Trupperne er
skarpe, og mange unge, utroligt dygtige spillere har vist
sig frem i glimt, når restriktionerne har tilladt det. Begge
hold går ind i 2021 med store
forhåbninger til de sportslige
og forhåbentligt også mere
sociale aktiviteter, når vi når
længere hen på året.

En turbulent sæson

Klubhuset er lukket lige nu,
og de sociale aktiviteter har
i årets løb naturligvis været
stærkt begrænsede. Arbejdet

Seniorerne har kæmpet sig
igennem en turbulent sæson.
For både kvinder og herrer

Roerne på Øresund
Af Elsebeth Wehage
og Hanne Vinther
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ROKLUBBEN ØRESUND
Sommer-rosæsonen
kom
sent i gang på grund af Covid-19, og i 2020 har vi roet
8.000 kilometer - eller 35
procent - mindre end sidste
år.
Da forsamlingsforbuddet
blev hævet til 10 personer,
fik vi dannet nogle faste rohold, så alle dem, der gerne
ville på vandet, kom på hold.
Noget af et puslespil, hvor
der skulle tages hensyn til,
hvor tit og hvor langt man
ville ro.
Først da forsamlingsforbuddet blev hævet til 50
personer, kunne vi genoptage vores fælles roning, hvor
man bare møder op og bliver
sat på hold.
Med hensyn til hygiejne
har vi vasket og plasket med
sæbevand. Efter roning skal
alle bådens flader (og der er
mange) vaskes af. Håndtagene på årerne skal renses
grundigt og alt tovværk skal
skylles.
Klubhuset er en skilteskov
med Corona regler om hvor
mange, man må opholde sig
hvor, regler for hygiejne på
toiletter og baderum, etc.

Vigtige bestyrelsesopgaver
For bestyrelserne har der
ligget en stor opgave i at formidle de løbende ændringer
til medlemmerne. Vi skal jo
følge regeringens, Tårnby
Kommunes, DIF’s og rofor-

bundets retningslinjer. Og er
det nu et påbud? Eller blot
en anbefaling? Og her skal
bestyrelserne være hurtige
med reglerne for netop vores
klub, inden medlemmerne
falder over hinanden på de
sociale medier med spørgsmål til dit og dat. Og så har
vi i et væk planlagt og aflyst
arrangementer, hvilket også
har tæret på kræfterne.
Heldigvis blev forsamlingsforbuddet hævet til
100 personer to dage inden
Roklubben Øresunds 90 års
jubilæum, så vi kunne holde
en festlig reception med servering af mad i portioner.
Det, vi virkelig savner, er
vores sociale arrangementer
med fælles spisning, kaffebord og fester. Vi plejer
jo at se hinanden mindst en
gang om ugen året rundt og
få snakket. Vi er jo som en
familie. Men netop derfor er
der ingen, der melder sig ud
af klubben pga. dette Corona
bump på vejen. Til gengæld
har vi ikke har fået ret mange
nye medlemmer i år.

Nyt år 2021
Nu glæder vi os til, at vi skal
døbe en smuk ny 4-årers inrigger i træ til standerhejsningen, og så håber vi på en
solrig og vindstille sommer,
så vi kan nyde mange roture
på Øresund. Og vi håber naturligvis, at vi får mange nye
medlemmer, når vi åbner for
rokursus til maj.

Sociale aktiviteter – lukket
ned

Rugby Klubben Speed har været aktiv på ungdomssiden.
De har arbejdet sammen med naboinstitutionen og afholdt
Sommer Camp med flere medlemmer til følge. Arkivfoto.

bag kulissen er dog fortsat, og
vi glæder os til, at vi igen kan
mødes i vores klubhus.

Et udfordrende år 2020
AMAGER BORDTENNIS

Samarbejde med kommunen

- Det er klart, at vi, ligesom
alle andre, har været udfordret i det forgangne år. Med
nedlukninger og restriktioner
har vi haft et kæmpe puslespil at få til at gå op, for at få
det bedste ud af situationen,
siger Pernille Hvass, Amager
Bordtennis Klub.
- Vores sportschef har været på massivt overarbejde
for at få enderne til at mødes.
Men det lykkedes at få lavet
en plan for træningen og afholdelse af kampe, der tilgodeså de fleste.
- Vores medlemmer har
heldigvis taget det pænt og
har haft stor forståelse for, at
vi skulle passe på hinanden.

- Vi har fået et samarbejde
med et par SFO’er i kommunen og har haft glade børn i
hallen på grund af det, fortæller Pernille Hvass.
- Vi har også haft et fantastisk samarbejde med halpersonalet. De har simpelthen
været fantastiske i hele perioden og har set muligheder
sammen med os.
- Ungdoms DM blev desværre aflyst. Vi havde 10 ungdomsspillere udtaget i de to
yngste rækker. Det er ganske
fantastisk og super ærgerligt,
at de ikke kom afsted. Rigtig mange kampe blev også
aflyst og mange spillere har
været meget kede af ikke at
kunne komme ud at spille.

Medlemsfremgang
- Vi er så heldige, at vores
medlemmer vendte stærkt tilbage efter første nedlukning
og flere er kommet til.
- I de perioder, hvor vi har
haft mulighed for at træne
og spille i hallen, har vi haft
mange gode oplevelser. Vi
har blandt andet afholdt en
masse mindre ungdomslejre,
heriblandt en lejr med tilskud
fra kommunen. Her var målet
at få flere børn fra Tårnby til
at spille bordtennis.
Der har været efterspørgsel
fra forældre til spillere om et
begynderhold for voksne. Det
har vi oprettet og det har i de
perioder, vi har kunnet spille,
været fuldt booket. Det er ret
fedt at se, at selvom man er
over 40 år, så kan man sagtens
begynde at spille bordtennis.

Ønskeseddel til 2021
- Vi ønsker åbne haller, så
alle vores spillere kan dyrke
den sport, de elsker. At vi ikke
skal spekulere på medlemsfordeling, men blot udvikling
af klubben til gavn for børn,
unge og voksne.
At vi får økonomisk mulighed for at sende alle vores
trænere på kurser, der kan
være med til at udvikle dem
til endnu bedre trænere og at
vi får økonomisk mulighed for
også at dyrke eliten.
Hvordan tror du klubben
udvikler sig?
- Vi er inde i en rivende udvikling og der er et fantastisk
frivillig-team bestående af
spillere, trænere og forældre
til ungdomsspillere, forklarer
Pernille Hvass.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi
bliver en større klub som kan
tilbyde flere spillere kvalitet
i træningen samt en masse
fælles sociale oplevelser på
tværs af niveau og alder.
- Det sociale, som desværre
har været meget begrænset i
2020, er en vigtig del i Amager BTK. Vi håber, at alle spillere uanset niveau får gode
oplevelser med deres sport.
At de om mange år tænker tilbage på alle de fede oplevelser, de fik i vores klub.
Har i behov for mere
offentlig støtte?
- Der er ingen tvivl om, at vi
har ambitioner om at blive
en af de førende bordtennisklubber i landet og dermed
sætte Tårnby på BordtennisDanmarkskortet.
- I den forbindelse drømmer vi om, at man i Tårnby
kommune sætter midler af til
at hjælpe de mindre sportsklubber, der også fokuserer på
eliten. Det koster flere penge
at være ambitiøse og selvom
vi har gode sponsorer, rækker
det ikke helt til den udvikling,
vi gerne vil.
Et nyt fokuspunkt i Amager
BTK er bordtennis for børn og
unge med fysiske handicaps.
Dette i samarbejde med en
af ildsjælene fra Team Rising
Stars under Parasport Danmark, Christoffer Petersen.
SH

Kastrup Boldklub i god udvikling
Christian Theilgaard og
Thomas Hjerrild

KASTRUP BOLDKLUB
Coronaen har skabt udfordringer for alle klubber i København. Gentagne gange har vi
måttet ændringer retningslinjer for brug af baner og afvikling af kampe / stævner osv.
Det bidrager bestemt ikke til
at skabe en rytme, hvor alting
bare kører derudaf.
Vi har savnet flow i vores
forening, men vi har gjort,
hvad vi kunne, for at holde
foreningen i live.
Men intet er så skidt, at det
ikke er godt for noget. Coronaen har fået danskerne til
at reflektere over tingene, og
med de restriktioner, vi har
været underlagt, har både
medlemmer, trænere, holdledere og bestyrelse været
nødt til at tænke kreativt ift.
foreningens eksistens.

Coronaopgaver til de ansatte
Trænerne har været tvunget
til at arbejde i mindre grupper. Holdlederne har måttet
holde øje med restriktionerne og ud fra dem melde den
rette info ud til forældre og
spillere. Her tænker jeg bl.a.
på, at forældre skulle med-

bringe stole til kampe og træning. Bestyrelsen og jeg selv
har været tvunget til at følge
med i Coronaudviklingen, så
vi kunne melde det rigtige ud
til vores medlemmer.
Vi besluttede at gennemføre Crown Plaza Elite stævnet,
selvom andre stævner i Danmark og i Europa blev aflyst
(en historie, som Tårnby bladet tidligere har beskrevet).
Stævnet blev en stor succes
både sportsligt og økonomisk
for Kastrup Boldklub. Vi har
kun mødt positive tilbagemeldinger fra de deltagende
klubber og tilskuere, som besøgte os i de tre dage i august.
Det var alle de frivillige
fra boldklubben, som gjorde
stævnet til en succes.

Spændende tiltag
Vi har indført nyhedsbrev,
fået gang i hjemmesiden og
vores Facebook-grupper samt
brugt økonomi på at få vores
videoer distribueret.
I forhold til rekruttering har
vi indført Mikrodage, indgået
samarbejde med FCK og indgået skole/klub samarbejde
med den lokale Kastrupgårdsskolen.
Vi har oplevet, at der er
kommet flere hænder, hvilket
har haft betydning for klubbens udvikling og for antallet

af medlemmer. Samtidig er vi
steget i medlemstal, hvilket
er super positivt.

Økonomisk støtte
Vi har søgt og modtaget økonomisk hjælp i den første
hjælpepakke. Men på grund
af de positive tendenser og
de prognoser, vi ser i vores
medlemsudvikling for ungdom og senior samt det positive resultat fra Crown Plaza
Elite stævnet har bestyrelsen
valgt ikke at søge støtte i den
anden hjælpepakke som der
er åbnet op for nu. Vi kommer
igennem 2020 med et fornuftigt resultat.

Aktivitet i 2021
I år er det vores mål at udvikle
klubben yderligere og gøre
Kastrup Boldklub mere attraktiv for ungdom og senior
(m/k). Fra bestyrelsen vil der
i det kommende år komme
nye tiltag og ideer for Kastrup
Boldklub til gavn for medlemmerne.
Vi håber, klubben får flere
medlemmer, når vi er kommet
på den anden side af pandemien. Det kræver, at vi står
sammen om de udfordringerne, og det tror jeg også, vi
kan med de mennesker, vi har
ansat til varetage træningen.
Men ingen tvivl om at Co-

ronaen har ramt os allesammen hårdt, hvilket vi også kan
mærke.
I 2021 skal vi sætte fokus
på at dygtiggøre vores trænere og aktivere flere frivillige i
Kastrup Boldklub. Fortsætte
vores skole/klub samarbejde,
der forhåbentlig kan bredes
ud til andre skoler. Vi skal
fortsætte vores mikrodage;
arrangere en pigedag; gennemføre to fodboldskoler
- en for piger og én miksfodboldskole; optimere vores
samarbejde med FCK, hvor vi
skal have en lang række arrangementer med dem. Og vi
skal afslutte vores forløb med
vores trænerrådgiver.
Det kan blandt andet handle om frivillighed, udvikling af
et akademi og et nyt rekrutterings-setup.

Men den klart største begivenhed for Kastrup i 2021 bliver anlæggelsen af vores nye
kunstbane. Det glæder vi os
allesammen rigtig meget til.
Jeg håber Kastrup Boldklub
rykker mere sammen, når vi er
ovre denne pandemi.
Vi har set hinanden på nogle anderledes måder, bl.a. har
vi båret mundbind i klubben,
og vi har mindet hinanden
om, at der skal sprittes hænder.
Lige pludselig bliver vi sat
et skridt tilbage, vi har mistet
vores frihed og er blevet klar
over, at noget ude i universet
har styret og påvirket vores
dagligdag.

Et vanskeligt corona-år
Af Christian Bærensen,
AK Viking

AK VIKING

På den gode side
Af Mette Green, NTK

NØRAGERSMINDE TENNIS
KLUB NTK

På den mindre positive side
Som så mange andre - ærgrelse over ikke at kunne dyrke
sin sport, se sine kammerater
og for vores unge elitespillere udfordringen ved ikke at
kunne holde formen ved lige.

Udvikling i 2021
Med de forespørgsler og den
interesse, vi har oplevet, tror
vi på, at vi også i 2021 vil

opleve en øget medlemstilgang, men antageligt først når
udendørssæsonen starter til
maj.
Vi ser rigtig gerne, at der
også i 2021 gives støtte til
at gennemføre en sommer
camp, så endnu flere unge
kan stifte bekendtskab med
tennissporten og opleve, at
de kan finde glæde ved den.
Vi vil fokusere på, at tennis er en familiesport, hvor 3
generationer fint kan spille
sammen. Det er ikke mange
sportsgrene der giver denne
mulighed.
Vi håber naturligvis også, at
vi atter kan lave sociale arrangementer, når vi rykker udendørs - blandt andet ’hyg ind’,
hvor man kommer og spiller
med andre, end man plejer .

Op af bakke – tak til Lions
Jeg synes, det er op af bakke
at drive foreningen for tiden.
Roland (træner i klubben)
har været smittet, men er nu
helt rask igen, efter at have
været i karantæne med sin
familie, så mit ønske lige nu

er normale tider.
- Du (Tårnby Bladets
sportredaktør) spørger om
vi har behov for hjælpepakker og ja, hvis vi mister
mange medlemmer, vil vi
komme i økonomisk klemme, da udgifter til stævner
stadig vil være det samme.
Det er jo ikke vores atleter, der siver ud og lige nu
har vi igen fået en økonomisk håndsstrækning fra Lions Kastrup Tårnby.
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2020 har også vist sig fra den
gode side, hvor vi fik mulighed for at afholde en sommercamp for unge i alderen
6-15 år, hvor de i tre dage lærte om tennis. Flere af dem var
så glade for det, at de efterfølgende er startet til tennis
i klubben og har fået knyttet
nye venskaber. Pengene fik vi
fra Coronapuljen.
De 14 voksne og unge fra
klubben, der bidrog til at sikre
gennemførelse af campen,
havde også nogle rigtig gode
dage og lærte hinanden at
kende endnu bedre.
Flere forældre er begyndt
at spille tennis med deres
børn. En af styrkerne ved ten-

nis er, at det er en sport, der
kan spilles på tværs af aldersgrupper.
Og så har vi set værdien af
at have en sport, der har kunnet dyrkes udendørs og som
både lukkede ned som en af
de sidste og op igen som én
af de første. Vi fik medlemstilgang og øget anvendelse af
klubbens anlæg.

I skrivende stund er klubben igen lukket og vores
medlemmer udelukket fra
at træne.
I perioden mellem den
første nedlukning og til nu
har vi overholdt alle regler
om mundbind, rengøring
i weekend og ikke mindst
afspritning af udstyr efter
brug. Sidstnævnte har været
en udfordring i et omfang,
der har betydet, at flere
medlemmer er blevet bortvist, og at klubben vil få en
årlig udgift på i værste fald
over 50.000 kroner.
Vi ser også lige nu, at
medlemmerne siver ud af
klubben, men hvor slemt
det ender med at blive, kan
kun tiden vise.

Et fyr som har været vidt omkring
Vi mennesker skifter bopæl et par gange gennem
livet, men det har Ullerupfyret i den grad også
Af Poul Broholm,
pensioneret vicebrandchef

Efter anden verdenskrig
havde statens luftfartstilsyn
fået oprejst flere store luftfyr fra Rødbyhavn og op til
Kastrup Lufthavn på Amager.
Disse luftfyr blinkede et
signal, som flyene kunne
aflæse og derved følge den
rette vej til København. Tæt Et billede fra
på lufthavnen stod et fyr nedtagningen den
i Køge og et andet i Bella 18/12-1978
kvarteret i København.
geniørtjenesten som skulle
foretage nedmonteringen af
Nedmontering af fyrene
fyrene.
I 60’erne begyndte man nedmonteringen af de gamle luft- Ullerupfyrets skulle bevares
fyr fordi man begyndte at få
Det fyr som havde navnet
signaler op til flyet på radaren
Ullerupfyret blev fulgt af
i stedet for at følge lysene.
lufthavnskontrollør Leo MorDet
var
lufthavnens
tensen og brandmester Poul
tekniske
afdeling
i
saBroholm, som begge var remarbejde
med
radioin-

Nej til familien
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Jan Jacobsen fortæller, at han desværre nogle gange har måtte sige
nej til familien op til valg. Det har tit
taget meget af hans tid at være med
i kommunalpolitik og alle de andre
gøremål, men han er meget glad for
at kunne gøre en forskel her i kommunen.
Han griner og siger, at det måske er
grunden til, at han har været gift tre
gange.
- Jeg har fem dejlige børn. Tre af
dem er mine egne, men jeg elsker
alle fem lige højt, fortæller han.
Jan Jacobsen snakker politik sammen med sine børn og børnebørn,
ligesom man gjorde i hans barndomshjem.
- Måske er grunden til, at jeg får
mange stemmer, at jeg har en stor
familie, siger han med et smil.
Men Jan Jacobsen kommer ikke til
at stille op igen.
- Jeg har været på renseanlægget

præsenteret af foreningen
’Danmarks flyvemuseum’. De
gik begge ind for at bevare så
mange effekter fra dansk flyvning som muligt. Ullerupfyret
skulle derfor bevares og ende
på museum, hvor det skulle
fortælle om de gamle tider i
luftfarten.
Ullerupfyret havde i flere
år stået på Kongelundsfortet,
men blev flyttet ud til Ullerup
hos en privat gårdejer, hvor
det blev passet af lufthavnens
radioingeniørtjeneste.

Et fyr med mange hjem
Fyret blev flyttet endnu en
gang. Denne gang skulle det
ud til lufthavnens brandstation vest, hvor Poul Broholm
havde lovet at opbevare det.
Man passede på det store fine
lampehus, da fyret blev renoveret og pudset op.
Ullerupfyret
stod
med
fint blåt lys i indgangen til
brandstationen. De blå lys

siden 1972 og jeg har lige fået fjernet prostata, hvilket har givet mig noget til eftertanke, fortæller han.
- Jeg kommer ikke til at stille op
igen, men jeg vil være med til at lave
valgprogrammet og vælge kandidater.

Håber på flere unge i politik
Jan Jacobsen håber på, at der vil være
flere unge, som har lyst til at gå ind i
kommunalpolitik.
- Her i kommunalbestyrelsen i
Tårnby kommune er vi flest ældre
mennesker, det ville være godt med
nogle yngre mennesker til at komme
med nogle nye ideer, siger han.
- Vi er desuden overtal af mænd.
Jeg håber, at flere kvinder vil melde
sig ind, selvom jeg godt ved, at det
måske ikke er så eftertragtet efter
alle de MeToo sager, der har været i
ungdomspolitik og politik generelt.
Jan Jacobsen fortæller, at han er
klar over, at mange yngre mennesker

blev tændt ved
festlige stunder,
det kunne være
et jubilæum for
brandmændene
eller fine fremvisninger af den
nye station.
Alle var glade
for det fine
lys, men fyret
endte med igen
at blive flyttet
i 1990. Denne
gang til et nyt
museum i Billund, men da
det viste sig
at museet ikke
kunne klare sig,
måtte de lukke
i 1997.
Herefter blev Ullerupfyret er udstillet
fyret sendt til i den gamle Vilhelm
Helsingør, hvor Lauritsen terminal i
det blev stillet Maglebylille
i et hjørne.
Poul Broholm

ikke har så meget tid, da familiemønsteret i dag er anderledes.
- Jeg ved, at der ikke er så meget
tid til det frivillige i de unge familier. I
dag har de fleste både mænd og kvinder et fuldtidsjob og børn som skal
passes, men jeg håber, at der stadig
er nogle, som har lyst til at komme
med deres input til politik, da jeg ved,
at der findes mange gode holdninger
blandt de unge, siger han.

Ridder af Dannebrog
Jan Jacobsen blev indstillet af borgmesteren Allan S. Andersen til at indsende sit CV og en ansøgning til at
blive ridder af Dannebrog.
- Jeg kan ikke mærke, at jeg er blevet ridder, men jeg er meget stolt, det
er et klap på skulderen, siger han.
Han fortæller, at han har mødt
mange fantastiske mennesker gennem politik og at det har været så
spændende og hyggeligt. Han kommer til at savne at netværke og lære

gik i forhandling
med museet om en
overflytning af fyret,
så det kunne komme
tilbage til Kastrup.
Det var en hård nød
at knække men det
lykkedes at få fyret
retur til Kastrup.
I Kastrup fik Ullerupfyret en plads i
den gamle terminal
i Maglebylille. Her
står fyret nu i den
store hal og alle kan
se det når der er
åbent hus i bygningen.

folk rigtig at kende gennem arbejdet.
- Det lokale arbejde har været mest
spændene, fortæller han.
- Jeg har ikke ville søge ind på
Christiansborg, da jeg synes, at man
der er for langt fra beslutningerne.
Når man er lokalpolitiker, er man tættere på hverdagen og kan se om de
tiltag der bliver lavet, gør en forskel.
Jan Jacobsen fortæller, at man i
socialdemokratiet her i Tårnby har arbejdet for at få deres ideer igennem,
uden at dominere over de andre partier, da de gerne ville have dem med
ind over beslutningerne.
- Før hvert valg udarbejder Socialdemokraterne et valgprogram
ude i partiforeningerne.
- Vi kan stort set sætte flueben ved
alle vores ønsker for kommunen og
det er jeg rigtig glad for at have været
en del af.
- Jeg har været glad for at være
med i politik og fortryder intet,
fortæller Jan Jacobsen stolt.

Skovbadning og sommerfuglejungle skabes i skolebotanisk have
På Bjørnbaksvej finder man indgangen til Skolebotanisk have, som lige
nu er under en større renovering
Af Viktoria Olesen

Formålet med at renovere den skolebotaniske have er at haven bliver
udviklet til et tidssvarende mødested
for børn, unge og gamle. Der skal være
fokus på biodiversitet og mulighed for
læring om planter, dyreliv og haver.
Der vil være god mulighed for aktiviteter for skolebørn, læring og socialt
samvær mellem mange forskellige
mennesker.
- Det er min drøm at der vil komme
nogle folk fra nonprofitorganisationer
og undervise om naturen og om biodiversitet til alle som besøger haven,
siger Jesper Johnson, som er intiativtager til projektet.

Noget skal bevares
Haven er anlagt i en gammel mose i
1980’erne og man ønsker at bevare
den righoldige biotop, der allerede nu
er i haven, både til lands og til vands.

Så der stadig er levesteder for en stor
mængde forskellige planter, dyr, fugle,
insekter og smådyr.
Der skal i begrænset omfang tyndes
ud mellem træerne, så der kommer
mere lys og luft ned i skovbunden til
underbeplantning
De bedste træer skal bevares efter
registrering med fokus på at bevare
områdets karakter og opnå ønskede
anvendelse fremover.
Der skal bevares nogle gamle
udgåede træer eller træstammer for
at fremme insekt- og fuglelivet. Af
samme grund skal nogle træstubbe
også stå tilbage efter fældning.

En ny sø
Haven er lige nu fyldt med mudderstier og der er et par gravkøer, men Jesper Johnson har en vision for hvordan
haven skal se ud.
Noget af det første man ser, er den
store sø i midten af haven. Lige ved
siden af søen er der lavet en lille ekstra sø.

- Vi har lavet den lille sø for at vi kan
komme padderne og haletudserne
derover, så de ikke bliver spist af de
store fisk, som lever i den nuværende
sø, forklare Jesper Johnson.
- Det vil også gøre det nemmere for
skoleklasser at kunne fiske i søen.

Temaer i haven
Jesper Johnson fortæller, at der skal
laves en sommerfugleskov.
- Vi kommer til at plante nogle
forskellige urter og buske som vil tiltrække sommerfugle, mens de blomstrer, forklarer han.
Samtidig fortæller han at der ikke
er mange sommerfugle tilbage i Danmark fordi de ikke trives da der ikke er
de planter som sommerfuglene kan
leve ved.
Ved siden af sommerfugleskoven
står der bænke, så der vil være rig
mulighed for at sidde og betragte de
smukke og farverige sommerfuglene.
Der vil også være et område med
mange træer, som skal placeres længst

væk fra bilernes støj. Her vil der blive
mulighed for skovbadning.
Jesper
Johnson
forklarer
at
skovbadning er en japansk udtryk som
betyder at man bader sig i skovens
træer, farver, lyde og dufte.
- Her vil man få fornemmelsen af at
man er i en skov, siger han.
Der kommer til at være forskellige
kroge i den Skolebotaniske have, hvor
man vil kunne opleve naturen. Der vil
komme en frugthave og en komposthave. Der vil også blive lavet bålpladser og meget mere.
Det er endnu usikkert, hvornår haven står helt færdig, men Jesper Johnson kan fortæller, at der først i januar
holdes et møde med Tårnbys skolechef, Per Spile Trudslev, hvor man vil
snakke om at få bevilliget nogle penge
til byggeprojekter i den skolebotaniske have.

Det er akitektfirmaet
Holscher Nordberg, som
har tegnet denne skitse af,
hvordan den skolebotaniske
have kommer til at se ud.

Hvem står bag projektet?
Jesper Johnson og Ole Juhl er
intiativtagere til projektet.
Jesper Johnson kontaktede
Ole Juhl, som er SFO-områdeleder på Løjtegårdsskolen og
fortalte om ideen til haven,
hvorefter de kontaktede forvaltningen i kommunen. De
søgte fonde og fik pengene til
projektet. Lisbeth Ramløv er
anlægsgartner og Rikke Mortensen fra Naturskolen har været supervisor.
På billedet
ses Jesper
Johnson
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Hvis man så tager et kig til højre fra indgangen, vil
man se en grøn bygning. Der skal være mulighed
for at man kan bruge det grønne hus til for
eksempel undervisning. På taget af bygningen skal
der være planter som besøgende folk kan være
med til at passe.
Bag det grønne hus vil der blive anlagt 7
skolehaver, én til hver folkeskole i kommunen. Her
vil skolerne få mulighed for at have hver deres lille
nyttehave hvor de kan plante grønsager og bruge
dem på skolerne.

Fundraiser tU Ildsjælene!

Ildsjælene
- En niche forening i Tårnby
www.ttdsjælene.dk

Vi søger en fundraiser hos Ildsjælene.
Vi er arrangører af blandt andet
Fjolles legedag for udsatte børn
og Julemærkemarchen i Tårnby.
Vi søger hertil en, der har Lyst til at sen
de ansøgninger til fonde og Legater
i samarbejde med medlemmer af
bestyrelsen, så vi kan få nogle penge
til vores frivillige projekter.
Man kan læse mere om os
på Ildsjælene.dk
Mvh.
Simon Brøns
Formand, Ildsjælene
T lf. +45 31 23 40 35
www.ildsjælene.dk

Slip af med ubudne
gæster på loftet

Gratis tilbud tU foreninger

Mange foreninger - for ikke at sige alle - har
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk
arbejde, hjælpeinstruktører etc.
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse
... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Hjælp fra forsilcringsselslcabet
Det er københavnernes eget ansvar at bekæmpe
måren og betale de eventuelle skader, den forvol
der på loftet. Heldigvis har mange forsikringsselska
ber en tilvalgsdækning til deres husforsikring, som
dækker skader og bekæmpelse på alle bygninger
forvoldt af husmårer.
- Det kan altså være en svær opgave selv at
skræmme husmåren væk, og det er en stor udskriv
ning, hvis man skal have professionelle folk til det
- for ikke at tale om prisen på at udbedre de skader,
husmår ofte efterlader på blandt andet isoleringen,
fortæller Per Haulund, der er skade- og policedirek
tør i GF Forsikring.

Skriv Lidt om foreningerne som dette eksempel:
l<astrup Højdespringer Forening har 60 medlem
mer, eget klubhus på lille Hovedgade og delta
ger i dan marksturneringens 1. division.
Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Giv husmåren dens egen medicin
Hvis først husmåren har fundet sig til rette på lof
tet, gælder det om at være standhaftig og bekæmpe
den med tarm og lugt.
- Husmårer kan godt være rimeligt hårdføre og
vænner sig hurtigt til den chikane, de bliver udsat
for af os mennesker, som bare gerne vil slippe af
med dem. Derfor er det en rigtig god ide at bruge
flere skræmme-remedier på en gang eller få hjælp
fra professionelle skadedyrsbekæmpere, slutter Per
jli
Haulund.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe, der
er foreninger, der benytter det) så send mail med
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk
Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og
12 (og mange andre tider) på 32 509 290

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Glarmesterarbejde udføres

Eng landsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Glarmester
Hans Diderichsen Aps.

32582087

3250 4218
www.glarmester-diderichsen.dk

LÅSE

"VI KNALDER
VARMEREGNINGEN I BUND'

Lavenergiruder!

De isolerer3 gange bedre
end afmi:nde!lgt termoruder.
Og ml!nldgiften ertjenthj,m p.14ir.
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Gratis opmåling
og tilbud!
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De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergi�
vinduer!

Ring til Glasspecialisten i Storkøbenhavn

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Sød ser den ud, husmåren,
men den l<an være en rigtig
ballademager, og ødelægger
måren for el<sempel isolering
på loftet, så l<an der være
hjælp at hente, hvis ellers
man har det rigtige tilvalg til
husforsil<ringen.

GODERÅD Til
BEKÆMPELSE AF HUSMÅR
• Lul< alle huller - selv de
helt små - i taget for at

undgå besøg af husmåren.
• Stress husmåren ved at
lade radioen /<øre på loftet,
imens du er på arbejde.
• Gennemvæd /<lude eller
gazeposer med naftalin,
paradil<lorbenzol eller
hjortetal<olie og fordel dem
på loftet.
• Tænd lys for el<sempel fra
en projel<tørlampe på loftet,
når husmåren er al<tiv.
•Brug gerne flere
sl<ræmmemetoder på en
gang.
•Hvis alt andet fejler, så
få hjælp af professionelle
sl<adedyrsbel<æmpere.
• Tegn en tilvalgsdæl<ning
til din husforsil<ring, så du
er dæl<l<et, hvis husmåren
laver sl<ader på dit hus.

For mange pantflasker og dåser

ryger i skraldespanden

linse Kessler i spidsen for
kampagne for mere embal
lage til retursystemet

AfDansk Retursystem

Det kan skyldes misforståel
ser og manglende viden, at
flasl<erne og dåserne ender i
skraldespandene og det skal
en ny kampagne med linse
Kessler i spidsen rette op på.
Kampagnen skal minde
danskerne om at aflevere fla
sker og dåser i flaskeautoma
ten i stedet for skraldespan
den.
Danskerne er nogle af ver
dens bedste til at aflevere
flasl<er og dåser med pant,
men ti procent af flaskerne og
dåserne finder aldrig vej til
flasl<eautomaten.

Fokus på retur

Nu sætter kampagnen 'Hjem
til jul' fokus på de flasker og
dåser, der ikke kommer retur
og derfor ikke bliver genan
vendt. Alene i december dre
jer det sig om 12 millioner,
som - hvis de var kommet re
tur - kunne være blevet til nye
flasker og dåser og dermed
have sparet kloden for ud
vinding af nye råstoffer samt
udledning af CO2.
- Tanken med kampagnen
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Tage Bruun
50 90 8501

I kampagnen ses linse Kessler
som bringer en efterladt
pantdåse til enflaskeautomat.

er at minde om, at pant skal i
flaskeautomater for at kunne
blive genanvendt til nye fla
sker og dåser, siger Lars Krej
berg Petersen, adm. direktør i
Dansk Retursystem.
- Det ved vi godt, men når
man undersøger vores pant
adfærd, er der alligevel noget
af panten, der ender på gaden
eller i affaldssorteringen. Når
vi kommer dåserne i metalaf
fald eller plastflasken sam
men med det øvrige plast, er
det sikkert i den tro, at vi gør
det rigtige for klimaet. Men så
er det svært at genanvende
materialerne.
Et simpelt regnestykke vi
ser, at hvis blot hver dansker
sørger for at aflevere en en
kelt pantflaske og en enkelt
dåse mere i flaskeautomaten
i december, kan det lykkes at
få de 12 millioner flasker og
dåser hjem til jul i år.

��' maling en plage�t
�?

Sa rmrti)iage!

Alt malerarbejde udtør:i
Hyben alle 42A • 27701(1,
Tlf.: 50 90 85 Ol' ,

Løft røret og tryk
• 32 514307 •

• Naturgas • Fjernvarme •

• Blikke�,1,�,;;�rbejde •

Fakta:

• Toilet}�,,;;åa,Et;l�,, Vand•

Hver dag afleverer danskerne i gennemsnit 3,8 millioner en
gangsflasker og dåser. Dansk Retursystem henter emballager
fra cirka 15.000 steder over hele landet og sørger for, at de
bliver genanvendt. Miljøvirksomheden, der er non-profit, har
eneretten til at drive det danske pantsystem og er ejet af
bryggerierne og reguleret af Miljøministeriet.

Nye donationer fra TrygFonden

TrygFonden arbejder for at forebygge ulyk
ker tæt på danskernes hverdag med fokus på
vand, trafik og brand.
Fondens regionale råd i Region Hovedsta
den har netop doneret 22.660.564 kroner til
projekter, der skal fremme sikkerheden, sund
heden og trivslen i regionen, tre projekter lig
ger på Amager.
Den Selvejende Institution Olufsgården i
Kastrup, har modtaget 47.817 kroner i støtte
til indkøb af udstyr til brandbekæmpelse,
blandt andet røgalarmer.
Amager Privatskole har fået 13.500 kroner
og De Gule Spejdere, Robin Hood Gruppen
fik 23.605 kroner til førstehjælpskurser eller
-udstyr.
Næste frist for ansøgning om midler hos
TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden er 1. marts 2021.
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Julehjælp til udsatte
børnefamilier på Amager

Alle bliver berørt af coronakrisen, men udsatte
børn betaler en særlig høj pris, og det er en af
gørende opgave at mindske krisens følgevirk
ninger mest muligt. Barnets Glæde er en af de
foreninger, der tager denne opgave på sig ved
at hjælpe børnefamilier med indkøb af tøj og
sko i udvalgte lokale butikker på Amager. For
eningen har netop modtaget en donation på
50.000 kr. fra Poul Erik Bech Fonden, og kan
derfor uddele julehjælp til endnu flere.
Michael Musfelth, bestyrelsesformand i Bar
nets Glæde, siger:
- Vi har til formål at hjælpe trængende bør
nefamilier på Amager, og i 2019 uddelte vi ca.
200.000 kr. til indkøb af tøj og sko. Med den
store donation kan vi hjælpe ekstra mange fa
milier til at få en dejlig jul.

Få et nyt stærkt decratag

Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direk1:e oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

tsp

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@maildk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

�
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Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS
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BRYGGERDUKAFFEN,
SÅKOMMERVIMEDKANDEN*
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