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Forår,
Påskeæg og
Tivoli

Det er ikke normalt, at vi går
udenø’s for at finde et motiv
til forsiden

© Tivoli Presse

Men i begejstring over en reduktion i C-restriktionerne og
at byens største forårsbebuder lukker portene op har fået
os til at bryde nationalromantiken.
Lørdag i uge 12 klippede
Pjerrot, Columbine og Harlekin det røde bånd over til
tonerne fra Tivoli-Garden, der
bliver startskuddet for sæson
nummer 179 med 185 åbningsdage til og med 26. september.
Tivoli åbner med krav om
72 timers test, krav om pladsreservation og restauranterne
er lukkede. Tivoli holder lukket på hverdage og lukker kl.
20.00. MEN Tivoli bliver symbol på tryg åbning.
Hurra!

Vi skal være vildere

Det fylder måske ikke meget med vilde
blomster i en cikane på en villavej, og
det giver nok ikke Tårnby en førsteplads i
miljøministerens konkurrence om Danmarks
Vildeste Kommune. Men det ser da pænt ud.

Tårnby har kastet sig ind i den landsdækkende konkurrence om at blive Danmarks
vildeste kommune – i naturmæssig henseende
Dansk natur har brug for mere plads. Derfor
opfordres alle danske kommuner til at deltage
i en konkurrence frem mod 2022, hvor det

gælder om at finde de vildeste idéer til fordel
for den vilde natur.
I efteråret 2020 fulgte mere end en halv
million danskere med, da Hjørring kommune
lod græsset gro og gav naturen mere plads i
DR-serien Gi’ os naturen tilbage. Nu er tiden
kommet til at få alle danske kommuner med i
kampen for en rigere natur og større biodiversitet.
Derfor har Miljøminister Lea Wermelin sendt
et brev til landets 98 kommuner, hvor hun opfordrer dem til at være med i en konkurrence
om at blive Danmarks vildeste kommune – og
Tårnby har koblet sig på konkurrence, fortæller
borgmester Allan S. Andersen.
Der er ingen rammer for konkurrencen,
der er lagt op til fri leg i bestræbelserne for
at gøre sin kommune vildere. Indsatserne vil
blive fulgt af dommerpanelet, der ud over miljøminister Lea Wermelin består af bonde og
tv-vært Frank Erichsen og biolog Morten DD
Hansen.
Tårnby Bladet har flere sider med natur- og
miljøartikel i denne udgave. Blandt andet fortæller vi, at Tårnby har en top-3 plads på en
naturliste - vi har jo også både Saltholm og
Vestamager. Det tæller altsammen.
Se mere på siderne 4, 10, 19, 22, 26 og 37.

Muligheder efter coronaen
Nu er det foreningsledernes tur – det er dem, som
er frontløbere, når foreningslivet skal genåbne
Af Terkel Spangsbo,
formand for Tårnby
Forenings Råd

Det har tæret på foreningerne, at de har været udelukket fra lokaler, baner,
haller og normale aktivitetslokaliteter som længe.
Intet har man kunnet gøre
’som man plejer’ og det har
været både skidt og godt,
men nu skal de samme foreningsledere, som har passet forretningerne under
nedlukningen stå i spidsen
for genoplivningen.
Det vil kræve fantasi,
ekstra kræfter og måske
også penge. Men vigtigst

er, at lederne, de ’gamle’ gerne suppleret med nye
- finder vitaminerne og inspirationen.
Det skal de have hjælp til
og det får de også. Folkeoplysningsudvalget har reserveret to særlige puljer til at
hjælpe i gang. Her er omkring 170.000 kroner, som
skulle have været brugt til
nye initiativer. Nu stilles
de til rådighed som førstehjælp til sårede foreninger.
Et udvalg bestående af
forvaltningen, TFR og KTIS,
er nedsat til at komme med
idéer, men i sidste ende vil
det være op til ledere, trænere, forældre og medlemmer selv at hive sig selv op
ved hårene.
Men redningen er nær.
Forstod I den?

Ekstra sider på nettet i april

På grund af overvældende tekstmængde vil Tårnby Bladets
netudgave indeholde ekstra sider begyndende med side 49.
Teknisk set kan vi kun udvide papir-udgaven med 8 sider
af gangen - og så meget ekstra stof har vi trods alt ikke. Men
kig en ekstra gang på www.taarnbybladet.dk.
Redaktionen
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Om dimser og garanti
JEG ER STADIG BETAGET af sidste sommers
bogkøb ’Da elektriciteten kom til Danmark’.
Den er godt nok fra år 2000, men beskiver den
elektriske revolution, som jeg oplevede fra
midt i sidste århundrede.

Husk p-skiven på søndag!

Søndag 29. marts går vi over til sommertid. De fleste af os
husker nok at få stillet urene en time frem i løbet af dagen,
men det er faktisk også en rigtigt god idé at huske p-skiven.
Et af de ure, som de fleste af os nok ofte glemmer, er det,
der sidder i bilen. Den elektroniske p-skive er heller ingen garanti, for det er langt fra alle modeller, der automatisk indstiller tiden, som eksempelvis mobiltelefonen gør det. Men det
kan blive en dyr fornøjelse, når vi parkerer og sætter p-skiven
forkert. Redaktøren ved, hvad han skriver om. Der er butikker,
han ikke kommer i den næste måned.
tsp

Slut med at køre gratis:

På vegne af DSB, Metro Service, Movia og Arriva har Gældsstyrelsen tredoblet inddrivelsesprovenuet fra 2019 til 2020,
hvor styrelsen sidste år inddrev 116 mio. kr.
Det er slut med at ignorere kontrolafgifter fra bus- og
togture uden billet. Fire af landets største trafikselskaber er
nemlig kommet med på det nye inddrivelsessystem, PSRM.
Det betyder, at Gældsstyrelsen nu kan bruge lønindeholdelse over for skyldnere med ubetalte kontrolafgifter hos
selskaberne DSB, Metro Service, Movia og Arriva.
- Vi oplever lige nu, at vi måned for måned kan sende flere
og flere penge tilbage til trafikselskaberne, der er blevet koblet på det nye system, siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars
Nordahl Lemvigh.

Præcision om Mercy Ships

I marts udgaven af Tårnby Bladet bragte vi en artikel om Mercy Ships; her nævnte vi skibets kaptajn Milan Falsing. Vores
sportsjournalist og bestyrer af vores Facebook, Søren Havemann, har været i kontakt med Milan Falsing, som oplyste, at
han ikke længere er kaptajn ombord på Mercy Ships. Dette er
sket som led i almindelig rotation, et system for udskiftning
af besætningen, som også fremgår af artiklen.
Vi modtog materiale til artiklen i december, men bragte
den først i marts, derfor kendte vi ikke til udskiftningen af
skipper.

Fartkameraer sættes op på
Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen

Det skal være slut med at køre for hurtigt over Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen uden sanktioner. Der er indkøbt
kameraer til de to strækninger, og de er ved at blive sat op.
Transportministeret og Justitsministeriet vil nu arbejde på
få lovgrundlaget i orden, så kameraerne kan blive tændt. Forventningen er, at det vil ske i 2022.
Ifølge transportminister Benny Engelbrecht og justitsminister Nick Hækkerup kører alt for mange for hurtigt på de to
strækninger, og mange rammer endda grænsen for vanvidskørsel. Det har Sund & Bælt påpeget i årevis, men nogen (?)
har brugt en nedadvendt tommelfinger.
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DE FØRSTE 50 ÅR fra 1900 gik det ikke hurtigere end jeg kan genkende de forskellige
fremskridt fra min egen tilværelse. Eksempelvis var støvsugeren (Nilfisken) at sammenligne
med formen på de russiske samledukker, babuskaerne, hvor dukkerne kunne sættes inden
i hinanden. Der blev skiftet ledning, men det
store stoffilter indeni kunne faktisk skilles ad
og vaskes, hvilket skete med års mellemrum.
FØRST DA MIN MOR var plejehjemsmoden,
blev babuskaen udskiftet med Nilfisk nummer
to, da teknikkeren erklærede ’at det ikke kunne
svare sig, det var bedre (ikke billigere) at købe
en ny og han tog gerne den gamle med hjem’,
hvad han så skulle bruge den til, men det var
selvfølgelig en lettelse for min mor, at hun ikke
skulle en tur på genbrugspladsen (med støvsugeren, idiot!).
DET KAN STADIG i mindre og mindre omfang,
om overhovedet, svare sig at reparere på
støvsugere. Bedre og nu også billigere end at
købe reservedele. Det er planen, at jeg i denne
klumme vender tilbage til støvsugere, men
hvem ved?
MIN FØRSTE ELEKTRONISKE anskaffelse var en
boremaskine købt gennem Bogklubben Union.
Jeg blev husejer meget tidligt i mit liv - der
var, som nogen ved, blandet en 40 millimeter
luftværnskanon ind i historien - det krævede
mere værktøj end der var i min fars samling,
som kunne rummes i en skotøjsæske.
BOREMASKINEN KØRTE FINT I MANGE år, men
en dag knækkede den lange aksel, som løb
gennem motoren og ud til borehovedet. Der
var en neddrejning på akslen, så den havde et
svagt punkt, men maskinen kunne skilles ad
og jeg kunne købe en ny i Bosch’s store butik
på Halmtorvet (jeg mener den hed noget med
auto-..., men hvad?).
JEG HAR FAKTISK 50 år efter den samme maskine. Den skal behandles med omtanke, men
den kører. Det kunne trods alt svare sig at reparere den.
MEN NU KOMMER et afsnit i teksten, som burde
have overskriften Believe it or not. For tror du
på, at en bundventil til en håndvask ikke kan
tåle at blive afkalket? Og at butikken som
solgte den ikke kan skaffe en sølle gummiring,
som er den væsentlig detalje i udstyret. Da
hændelsen var inden for garantiperioden til-
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bød de en ny, men ikke som den gamle, da de
ikke længere førte det mærke. Den nye model
kostede to kroner mere end den gamle og den
difference ville de gerne, at jeg betalte - det
gjorde jeg så under udtrykt undren, men det
kunne ikke betale sig! at brokke sig. Der var jo
et åbent hul i bunden af håndvasken.
ANDRE ELEKTRONISKE apparater er også endt
på lossepladsen på grund af dimsers korte
holdbarhed - gerne til garantiperioden plus få
uger udløb.
BATTERIET TIL DEN ELEKTRISKE (uden hale)
plæneklipper til godt 2.500 kroner døde og et
nyt kostede mere end 1.500 kroner.
DET TÅBELIGE LYSAGGREGAT med 8 små pærer,
som jeg med møje har sat op under et skrånende loft, knalder pærerne med kort mellemrum
samtidig med, at en tåbelig fjernbetjeningsordning, som jeg ikke var opmærksom på, var
en del at kompositionen, lever sit eget liv. Jeg
har i 70 år klaret mig med at tænde på en kontakt ved døren ind til rummet. Her er noget, der
står til udskiftning.
TROR DU PÅ, at den omtalte støvsuger slider et
samlestykke, hvor stangen (metal) og slangehåndtaget (i plastik) mødes, så begge dele skal
udskiftes (nye dele koster knap 900 kroner) en tilsvarende ny støvsuger er få 100 kroner
dyrere. Til gengæld står du nu med et lager af
papirsposer, som du fik med på tilbud, da du
købte den oprindelige støvsuger, men som er
uanvendelige i den nye. Tror du på det?
SÅ TROR DU MÅSKE også på min helt egen
konspirationsteori, at alle apparater beregnet
til private husholdninger har indbygget en
dims, som går i stykker efter et stykke tid (læs
det der med garantiperioden en gang til), så du
lige så godt kan smide god elektronik ud. Tag
et kig på genbrugspladsen næsten gang, du
runder denne overflodslosseplads.
GÅR SLIDDELE PÅ DIN BIL i stykker/er brugt op
på samme tid? Er dit køretøj af ældre årgang,
men stort set fungerer efter sit oprindelige formål, vil du jævnligt stå med spørgsmålet, ’Kan
det svare sig?’ eller er det nu, jeg skal skifte,
mens 80-90 procent af bilen stadig fungerer.
Kender du ordet ’SLUTBRUGEREN’? Det er dig,
det er altid dig. Nu har du fået indefrosne feriepenge og skat retur, så
gå ud og brug dem, hvor det kan
betale sig.
God forsommer
Terkel Spangsbo, redaktør
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Hjalp borger i nød – nu
hædret for indsatsen
- jeg handlede bare pr. refleks, siger
Jacob Bechmann Rasmussen, hvis
’refleks’ havde allerstørste betydning
for den 14-årige dreng. Uden den
indsats var han sandlynligvis død.

medvirkende årsag til, at den 14-årige
dreng overlevede.
- Jeg har ikke en samaritter-uddannelse og har også fået mit kørekort før
timer i førstehjælp var obligatorisk,
fortæller Jacob Beckmann Rasmussen.
- Jeg handlede vel bare pr. refleks.

Ingen ceremoni i år

Jacob Beckmann Rasmussen har
ingen særlig første hjælps-indsigt,
da han alligevel greb livreddende
ind over for en 14-årig dreng
I midten af februar uddelte Københavns Politi 13 dusører – en af dem
er givet til Jacob Beckmann, som har
ydet en helt særlig indsats i Kastrup.
51-årige Jacob Beckmann Rasmussen fandt sidst i december sidste år en
14-årig dreng, som lå på jorden i en
grusindkørsel i Kastrup.
Jacob Bechmann reagerede hurtigt
- han ringede 112 og udførte førstehjælp. Han forsøgte også at give den
nedkølede dreng noget varme, samt
forsøgte at holde ham vågen. Ved
politiets og ambulancens ankomst
var drengen stærkt nedkølet og ukontaktbar, men Jacob Beckmann hurtige
reaktion og håndtering på stedet var

Normalt inviterer Københavns Politi
dusørmodtagere ind på til en ceremoni på Politigården, hvor politidirektør
Anne Tønnes siger et par ord til hver
modtager og overrækker et diplom.
Pga. corona er det desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt, og derfor har dusørmodtagerne i stedet fået
deres diplom med posten. Dusøren
(som er på 1.000 kroner) er blevet sat
ind på deres konti.
- Jacob reagerede hurtigt og gjorde
alt rigtigt, da han så drengen på jorden.
Han ringede 112, udførte førstehjælp
og forsøgte at varme ham og holde
ham vågen. Dermed var han med til at
sikre, at drengen overlevede. Det var
en utrolig flot indsats, som jeg gerne
vil sige ham stor tak for, siger politidirektør Anne Tønnes.
spanger

HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

VI

SØGER OMDELERE

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt, og du har
mulighed for at få enten én eller flere ruter.
Vi leverer de pakkede reklamer og aviser på din
adresse – klar til omdeling. Du kan låne en
cykeltrailer af os.

→

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre
– unge, studerende, voksne og ældre*.

LÆS MERE

OG SØG JOBBET PÅ

blivomdeler.nu

ELLER RING TIL OS PÅ

TLF. 70 10 40 00

*Du skal blot være fyldt 13 år for at søge jobbet

MASSER AF GODE GRUNDE
TIL AT BLIVE OMDELER:
Vi har omdeling onsdag og
torsdag

→

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

→

Som voksen får du skattefri
kørselsgodtgørelse på landruter

→

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

→

Du optjener løbende point til vores
gaveshop, hvis du er fast omdeler
under 18 år
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→

Mere nedbør – men mindre vand i kældrene
I 2007 fik Tårnby Forsyning
over 100 henvendelser om
oversvømmelser og dårlig
afledning af spildevand.
Fra 2016 til 2019 har der
været mellem 0 og 4 henvendelser årligt
Af David Schmidt,
Tårnby Forsyning

Tårnby Forsyning har igennem de seneste 15 år arbejdet målrettet på at reducere
de historisk velkendte problemer med oversvømmelser
på Vestamager som følge af
den høje grundvandsstand og
hyppigere og kraftigere regn i
forbindelse med klimaforandringerne.
Einer Lyduch, der er bestyrelsesformand for Tårnby
Forsyning, er glad for udviklingen, men understreger, at
selskabet fortsat vil arbejde
med tætning af kloakledninger og optimering af pumpesystemerne.
- Det er jo svært at afgøre,
hvornår man har gjort nok i
en tid, hvor klimaet forandrer
sig. For tiden går det godt,
men i morgen kan det ændre
sig. Udviklingen i nedbør og
skybrud kan øge presset på
systemet på ny. Vi fortætter
naturligvis saneringsplanen
med tætning af ledninger og
en optimering af pumpesystemerne, hvor det giver effekt, fortæller Einer Lyduch.
Klaus Bäckström Nielsen er

civilingeniør i Tårnby Forsyning og har igennem de seneste 14 år arbejdet på indsatsen med afledning af vand på
Vestamager:
- Jeg vil gerne slå fast, at
en statistik over nogle relativt få år er taknemmelig og
vejret er lunefuldt i Danmark.
Vi kan derfor naturligvis ikke
garantere, at der med en
kraftig regnhændelse eller et
skybrud ikke kommer flere
oversvømmelser på Vestamager. Men vi ser en positiv udvikling på baggrund af vores
indsatser, også i Kastrup, og
det er vi glade for.
Klaus Bäckström Nielsen
forklarer, at den høje grundvandsstand på Vestamager
betyder, at vandet ikke kan
nedsive hurtigt nok.
Flere grundejere havde tidligere af nød ført tagvandet
på spildevandssystemet/kloakken. Men da tagvandet fra
et enkelt hus kan fylde cirka
100 meter af kloakhovedledningen, der løber ude i vejen,
bliver den hurtigt oversvømmet.
Heldigvis er de fleste af
disse forkerte tilslutninger
afkoblet.
Et andet problem er, at kloakledningerne med tiden er
blevet utætte i samlingerne,
så grundvandet kan pible
ind, hvis grundvandsstanden
stiger. Hvis der så kommer et
kraftigt regnvejr, løber hele

systemet fuldt, og pumpestationerne kan ikke følge med.
- I 2007 havde vi for eksempel en meget våd sommer med meget regn, hvor
der kom 207 millimeter på 20
dage. Det fik grundvandsstanden til at stige. Her registrerede vi 111 kundehenvendelser
fra Vestamager. I 2014 havde
vi et meget vådt efterår, og
årsnedbøren måltes til 858
millimeter, hvilket er 200 millimeter over normalen. Det
betød, at flere af vores pumpestationer kørte uafbrudt i
næsten en uge, og flere kunder kunne ikke trække ud i
toiletterne i dagevis, fortæller
Klaus Bäckström Nielsen.
- De mange optimerende

Tårnby Forsyning har i
tiltag, som vi har udført, har
en
årrække haft fokus på
dog haft en positiv effekt på
afkobling af regnvand fra
antallet af kundehenvendelser. De seneste 5 år har vi kloakkerne kombineret med en
haft mellem 0 og 4 henven- opgradering og effektivisering
af pumpe- og kloaksystemet.
delser modsat tidligere over
Det har betydet et kraftigt
100 om året, så det er meget
fald i antallet af årlige
lovende. Dertil har arbejdet
kundehenvendelser.
med Vestamager også givet
afledte effekter, som betyder
mindre vand i Kastrup.
Alt sammen eksempler på, at
vi har fået frakoblet meget
Færre overløb
vand fra systemet og bedre
Det er ifølge Klaus Bäckström kan styre det på vejen til renNielsen ikke kun på antallet seanlægget. Alt i alt er det rigaf kundehenvendelser, at der tigt godt for grundejerne på
kan måles forbedring.
Vestamager og for problemer
- Vi kan også se, at rensean- med udledning af urenset
lægget har væsentligt færre spildevand, siger Klaus Bäcksåkaldte overløb af urenset ström Nielsen.
vand, når det regner meget.

Tårnby er tredjebedst i natur
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En ny analyse af kommunernes
naturkapital placerer Tårnby Kommune som nummer 3 med 75 ud af
100 mulige point.
Danmarks mange skove, søer, marker
og byer rummer alle natur, men værdien af naturen er langt fra den samme
fra kommune til kommune.
På baggrund af et nyt nationalt biodiversitetskort har forskere fra Aarhus
Universitet (DCE) udregnet det såkaldte Naturkapitalindeks for Danmark og
hver af landets 98 kommuner.
- Årsagen til en dårlig placering findes ofte i et stort by- eller landbrugsareal, som optager plads fra naturen,
mens naturområder med levesteder
for truede arter tæller positivt, fortæller Seniorforsker fra Aarhus Universitet (DCE) Rasmus Ejrnæs, som er
ansvarlig for analysen.
- Naturkapitalindekset bygger på
kortlagte og potentielle levesteder
for truede arter, som fortæller os,
hvor den gode natur i Danmark findes. Kommunerne har en stor del af
ansvaret for Danmarks biodiversitet,
og derfor er det oplagt at værdisætte
den kommunale natur og benchmarke
dem over for hinanden.

Top 10 over kommuner med
Danmarks bedste natur
Fanø Kommune 87 point
Læsø Kommune 81 point
Tårnby Kommune 75 point
Lyngby-Taarbæk Kommune 64
point
Furesø Kommune 57 point
Rudersdal Kommune 54 point
Halsnæs Kommune 53 point
Gribskov Kommune 48 point
Hillerød Kommune 47 point
Helsingør Kommune 46 point
Kommunernes Naturkapitalindeks
(NKI)

Et vigtigt værktøj
Det er anden gang, at Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet præsenterer Kommunernes
Naturkapitalindeks, og sidst indekset
udkom i 2017, blev det kritiseret af en
række borgmestre for at ’straffe’ byog landkommuner unødvendigt hårdt.
Derfor har forskerne denne gang også
udregnet et NKI-point baseret udelukkende på kommunens naturarealer.
For Tårnby Kommune er naturarea
Fortsættes næste side -

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.

C4 - Carbon Capture Cluster
Copenhagen - samarbejdet består
af flere store forsyningsselskaber,
som sammen kan skabe en varig
og blivende effekt på den grønne
omstilling.

Forsyningsselskaber ville fange milioner af ton CO2
Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange 3 mio.
ton CO2 om året – men det kræver
politisk handling nu
Klimakrisen kræver handling. Derfor
stempler flere store energivirksomheder i hovedstadsområdet nu ind i klimakampen med klyngesamarbejdet
C4 - Carbon Capture Cluster Copenhagen.
Målet er at fange CO2 på en række
store energianlæg og spare atmosfæren for disse CO2-udledninger.
- Vi har realistiske muligheder for
at skabe CO2-reduktioner på omkring
3 mio. ton om året med CO2-fangst,
fortæller direktør Jacob H. Simonsen
fra ARC.
- Det svarer til ca. 15 procent af det

samlede danske reduktionsmål på 70
procent i 2030, og kan blive et af de
største enkeltstående bidrag til den
grønne omstilling i Danmark.
Ved at indfange CO2’en fra en række
store energianlæg og enten lagre den
eller omdanne den til grønne brændstoffer kan vi både reducere CO2-udledningen og skabe grønne løsninger
til sektorer, der ikke umiddelbart kan
elektrificeres. De muligheder skal undersøges nærmere, da det kan blive
et vigtigt bidrag til at nå Danmarks
klimamål.

Derfor en klynge
Fangst af CO2 er ikke tilstrækkeligt.
CO2’en skal også transporteres og lagres sikkert i undergrunden, ligesom
den på sigt kan omdannes til grønne

brændstoffer.
Hovedstadsområdet er særligt velegnet til at etablere CO2-fangst, fordi
der ligger en række store energivirksomheder relativt tæt på hinanden,
hvilket giver bedre mulighed for fælles infrastruktur til eksempelvis havnen på Prøvestenen, hvorfra CO2’en
kan udskibes.
Når flere aktører deles om infrastrukturen, bliver den billigere til gavn
for den grønne omstilling. Samtidig
kan der høstes betydelige skalafordele ved fangst, lagring og udnyttelse
af CO2.

stadsområdet skal realiseres, kræver
det den fornødne beslutsomhed på
Christiansborg.
- På den helt korte bane vil vi opfordre staten til at afsætte de fornødne
midler til, at GEUS* kan undersøge, om
forskellige danske formationer er anvendelige til CO2-lagring, siger Jacob
H. Simonsen.
I C4-fællesskabet træder vi frem i
lyset, og er klar til at tage arbejdstøjet på og gøre en afgørende forskel
for den grønne omstilling i Danmark,
siger Jacob H. Simonsen.
PB

Den videre vej frem
Hvis C4-fællesskabets visioner om
markante CO2-reduktioner i hoved-

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
Naturkapitalindekset viser, hvordan en kommunes samlede arealinddeling
og naturværdi fordeler sig. X-aksen afspejler kommunens samlede areal
opgjort i procent fra 0-100, og opdelt i forskellige arealtyper. Y-aksen viser
naturværdien af arealtyperne opgjort fra 0-100, fra ingen til national
naturværdi. Den grå søjle med betegnelsen ’andet’ dækker i Tårnby over en
stærkt asfalteret lufthavn.

at forbedre en kommunes naturkapital. Man kan forbedre levesteder
for sårbare og truede arter, skabe ny
natur, sørge for at kommunen får registreret naturen bedre og endelig sikre
en bedre beskyttelse af kommunens
værdifulde natur.
PB

Se hele Naturkapitalindekset og kommunerangeringen på
www.biodiversitet.nu/naturkapital

- Diabetes
- Fejlstillinger
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- fortsat fra forrige side
lerne alene sat til 99 point ud af
100.
En kommune kan bruge naturindekset som et instrument til at måle, om
deres indsats for biodiversiteren nu
også virker.
Der findes overordnet fire måder

- Leddegigt

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

BORDINGHUS

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 27.4.2021, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2021
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2021 afholdes i mødesalen
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 25.5., 22.6., 31.8.,
28.9., 26.10., 30.11. og 14.12.2021.

DIGITAL SELVBETJENING

SOLGÅRDEN

Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
TLF 3252 9500
På grund af Covid-19 restriktioner er Solgården i øjeblikket
lukket.

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

© Dines Bogø

Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas eller andet, så er
der på www.taarnby.dk og på www.borger.dk en lang række muligheder for digital selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer en hurtig, nem og sikker betjening.
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både
iPad /iPhone / Android / Windows Phone. BorgerApp
indeholder en lang række af kommunens selvbetjeningsløsninger.
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder.

Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Grundet de forlængede restriktioner mht.
Covid-19, er Pensionisthuset Bordinghus
stadig lukket ned.
Brugere/klubber i huset vil blive kontaktet,
når der åbnes op igen.

KÆRE FORENINGER I TÅRNBY KOMMUNE.

Det er nu muligt fra mandag 22. marts at dyrke udendørs organiseret
forenings- og idrætsaktiviteter på hold eller i grupper med maksimalt 50
personer inklusive træner.
Al indendørs aktivitet er fortsat lukket ned.
Undtagelserne vedr. professionel idræt er fortsat gældende.
Såfremt der kommer specificeringer fra Kulturministeriet i forhold til
ovenstående vil vi skrive til de berørte foreninger. Kulturministeriet retningslinjer kan ligeledes læses på https://kum.dk/aktuelt/covid-19.
Venlig hilsen Kultur- og Fritidsafdelingen

PILEHAVEN

Kongelundsvej 298 tlf.: 3252 0972
Obs: Indgang fra Pilegårdsalle
Bodil Zachariassen og Anne Christensen
KÆRE ALLE JER DER KOMMER I PILEHAVEN!
VI VED I SKRIVENDE STUND IKKE NOGET OM, HVORNÅR VI
KAN ÅBNE HUSET IGEN; MEN VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
ALLE FORHÅBENTLIG INDEN SÅ LÆNGE!
KÆRLIG HILSEN FRA ANNE OG BODIL

TÅRNBY KOMMUNE
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GOD PÅSKE

Påske plejer at varsle forår og i år også sommertid. Husk det
med urene 1 time frem. Tårnby Bladet´s april udgave er også
udkommet tidligere end sædvanligt. Af tekniske hensyn er
bladet færdiggjort næsten en uge før udgivelse. Enkelte artikler
kan af den grund være lettere forældede og det bliver ikke bedre
af de dynamiske corona-regler.
Tårnby Bladet • Englandsvej 290 • 2770 Kastrup • Tlf.: 32 509 290
mail: redaktionen@taarnbybladet.dk • www.taarnbybladet.dk
www.facebook.com/taarnbybladet.dk

Vi ønsker både vores læsere og
annoncører en dejlig påske efter
eget valg og lidt mindre coronarestriktioner. Det er vi jo stillet i
udsigt!

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Hent dine bestilte bøger på Tårnby Hovedbibliotek
Selvom bibliotekerne er lukket for besøg, kan du stadig både reservere materialer og bestille bogposer. Hovedbiblioteket på Kamillevej har åbent for
udlevering af på forhånd bestilte bogposer og reserveringer til afhentning
mandag til fredag kl. 11-17.
Lånte materialer kan du aflevere i afleveringsboksen på Tårnby Hovedbibliotek.
Læs mere på taarnbybib.dk

Tårnby Kommunebiblioteker inviterer til online arrangementer i april:
Læs mere om bibliotekets online arrangementer https://taarnbybib.dk/

Litteraturcafeen rykker online
Tirsdag 13. april kl. 15-17 / Tilmelding på taarnbybib.dk
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser?
Alle med adgang til en computer/tablet eller smartphone kan deltage.
Inden litteraturcaféen starter, får du tilsendt et link til mødet.

Online foredrag:
Islamisk Stat og danskere i hellig krig ved Deniz Serinci
Torsdag 15. april kl. 19.30-21.30 /
Tilmelding på taarnbybib.dk / Pris: 30 kr.
Vær med når vi livestreamer det superaktuelle foredrag om de danske
mænd og kvinder, der drog i hellig krig og nu sidder med deres børn i fangelejre i Syrien. Deniz Serinci har talt med både forældrene og børnene.
Hvad mener han? Skal de blive i lejrene eller hjem til Danmark?
Alle med en computer, tablet eller smartphone kan deltage i foredraget. Ved
billetkøb er det vigtigt, at du noterer din e-mailadresse.

Forskningens døgn i Tårnby
online foredrag:
det er øjet, der kigger, men hjernen der ser
Onsdag 28. april kl. 16 - 17 / Tilmelding på taarnbybib.dk
Du ser ikke alt, hvad du tror: Din hjerne sorterer og bestemmer, hvad der
har interesse for dig - men hvordan fungerer denne ’censur’ - og hvorfor?
Foredraget varer en time og finder sted online. Link til foredraget sender vi
til jer dagen inden foredraget. Hvis mulighederne til den tid tillader det, kan
vi også mødes på biblioteket og se foredraget sammen.

Forskningens døgn i Tårnby
Online foredrag:
hvorfor er knopperne under dine fodboldstøvler forskellige?
Onsdag 28. april kl. 19-20 / Tilmelding på taarnbybib.dk
Fodboldstøvler, golfbolde og pulsure er en videnskab for sig - og sportsteknologi er forskningen bag, som vi skal blive klogere på til dette foredrag.
Sportsudstyr er alt fra tøj og sko til fodbolde, golfbolde og pulsur. Vi køber
det i stort omfang - og bruger det måske i et lidt mindre omfang - men hvorfor ser det ud, som det gør? I aftenens foredrag skal vi om bag de designs
og tests der gør, at du rammer bolden rigtigere med det rigtige udstyr.
Foredraget varer en time og finder sted online. Link til foredraget sender vi
til jer dagen inden foredraget. Hvis mulighederne til den tid tillader det, kan
vi også mødes på biblioteket og se foredraget sammen.
Hold dig opdateret på taarnbybib.dk/arrangementer.

Læs digitale magasiner på eReolen global

Læs med og bliv klogere – hver måned!
Tårnbys faglitterære læsefællesskab
I vores faglitterære læsefællesskab læser vi hver
måned om et nyt emne, og i april er det politik,
som vi har taget under lup. Vi håber, du har
lyst til at læse med?
I sidste måned læste vi i læsefællesskabet om
universet, og vi tog altså langt ud i rummet. I
denne måned tager vi langt tilbage i tiden for at
forstå os selv og vores verden. For historien om
politik begynder dengang vi og vores lille flok, som
fulgtes ad på den østafrikanske savanne, fik brug for at
fordele mad, magt og andre ressourcer - som i bund og grund er det,
politik handler om.
Problemet er så blot, at vores hjerner stadig trækker på de erfaringer vi
gjorde derude for tusinder af år siden, og det forklarer hvorfor det ikke
er så nemt at være et politisk menneske ... men det handler blandt andet om indlevelse og forestillingsevne, og begge dele kan man heldigvis
træne ved at læse - så det vil vi gøre. Sammen og hver for sig.
Det kræver ingen tilmelding at være med i læsefællesskabet, og du
deltager efter behov, lyst og tid fra måned til måned. Du kan følge med
i månedens emne og bøger via bibliotekets nyhedsbrev og på Tårnby
Kommunebibliotekers hjemmeside taarnbybib.dk/fagbog
Vil du læse og tænke med, så find alle bøgerne online - eller på biblioteket: Husk, at du også kan bestille bibliotekets bogposer med bøger fra
månedens tema i læsefællesskabet.

Skattejagt på Hovedbiblioteket
for børn op til 12 år
Find påskesten med bogstaver og dan påskeord

Påskeharen har lagt stenæg på græsset rundt om bibliotekets bygning
og i Kamillehaven. Du skal lede efter stenæg med bogstaver på. Skriv
de bogstaver op, du finder, men lad stenene ligge til de næste, der er
på skattejagt. Lav så mange ord, du kan ud af bogstaverne.
Når du har dannet ord på mindst 8 bogstaver, der har med påske og
forår at gøre, skal du sende en mail med navn, telefonnummer og
løsningen på skattejagten til sli.hb.uk@taarnby.dk, så er du med i lodtrækningen om en bogpræmie.
Konkurrencen starter fredag 26. marts og varer til mandag 5. april. Lodtrækningen vil foregå mandag 12. april, hvor vi vil kontakte den heldige
vinder. God påskejagt!

TÅRNBY KOMMUNE
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RB Digital er blevet en del af eReolen Global. Nu kan du finde magasiner
som ’Vi Unge’, ’Psykologi’ og ’Isabellas’ sammen med mange udenlandske
magasiner på eReolen Global.
Mange kender formentlig eReolen Global og Libby, da det også er her, man
låner de engelske ebøger og lydbøger fra. Med tilføjelsen af magasiner bliver det nu endnu nemmere at finde bibliotekets digitale tilbud.
Vil du læse magasinerne på din mobil eller tablet, kan du bruge appen
Libby.
Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte
Af danske magasiner finder I blandt andet:
• Antik & Auktion Denmark
• ISABELLAS
• Vi Unge
• Spis Bedre
• Psykologi
• IN
Magasindatabasen på eReolen Global vil dække magasiner, der er op
til tre år gamle.
Læs mere på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk/e-materialer

Så skal der ryddes op i dit lokale område

De gamle fortsætter
i det nye
På Amager udvider Spar Nord med
et nyt bankområde og herunder to
nye afdelinger på Amagerbrogade
og Kongelundsvej. I den forbindelse tiltræder René Egerup Bendtsen
(51 år), som afdelingsdirektør i afdelingen på Amagerbrogade, mens
Sebastian Tiedgen (35 år), skal stå
i spidsen for afdelingen på Kongelundsvej i en stilling som afdelingsdirektør.

Danmarks Naturfredningsforenings
affaldsindsamling er et tilbagevendende initiativ – der stadig er behov
for
I år er der fokus på take away emballage. Engangsbestik, plasttallerkner,
pizzaæsker, burgerbakker m.m.
Tidligere indsamlinger har sat fokus på flasker og da flere flasker nu
har pant, ser man langt færre flasker
smidt i naturen.
Danmarks Naturfredningsforening
inviterer
virksomheder,
sportsforeninger, klubber og familier med
ud om søndagen til at rydde op i naturen til den årlige affaldsindsamling
I weekenden 17. og 18. april i hele
landet. Her samler tusindvis af frivillige borgere affald op fra naturen i deres lokalområde.

Korsvejskirken organiserer
- Korsvejskirken er en grøn kirke. Vi
arbejder på at være så klima- og miljøbevidste som overhovedet muligt.
Derfor er dette initiativ fra Danmarks
Naturfredningsforening noget, der
glæder os og vi tøver ikke et sekund
med at bakke op, siger Stina Carlberg,
der er formand for menighedsrådet i
Korsvejskirken.
- Fælles projekter har der ikke været
mange af den seneste tid - andet end
kampen for at komme Corona til livs.
Derfor glæder vi os til denne dag, hvor
vi vil være sammen om en anden opgave. En opgave der ligger mange på
sinde. Nemlig at bevare vores dejlige
natur og det område, vi bor i.
- Under Corona har danskerne været
og er ualmindeligt gode til at komme
ud i den friske luft og gå ture.

Sidste år blev der på landsplan
samlet mere end 53.000 kg affald,
heriblandt 32.500 dåser.

Ved affaldsindsamlingen kan vi
kombinere dagen med en dejlig gåtur
samtidig med, at vi rydder op i vores
lokalområde.
spanger
INFO:
• I Korsvejskirken. Søndag 18. april kl.
11.00 deler vi sække ud.
• Kl. 13.00 afleveres sækkene i kirken, som sørger for at aflevere dem til
Bilka, der donerer 1 krone pr kg affald.
• Der serveres kaffe og kage til alle,
der deltager.
• Tilmelding er ikke nødvendig. Medbring gerne selv arbejdshandsker.

René Egerup Bendtsen (herover)
kommer fra en stilling som filialdirektør i selvsamme afdeling, da den
var en del af BankNordik. Han har
mere end 32 års erfaring fra den
finansielle verden, hvoraf han har
været leder i 25 år. Han kommer
fremover til at lede afdelingens
15 medarbejdere, der ligeledes er
kendte ansigter fra BankNordik.
Privat er René Egerup Bendtsen
for nyligt flyttet fra Islands Brygge
til Sydhavnen. Fritiden bruges på
løb og cykling. Han er nemlig en
del af Team Rynkeby, der støtter
børn med kritisk sygdom, og har i
den forbindelse cyklet tre gange
til Paris. Derudover er han ofte at
finde på det lokale stadion, hvor
han følger fodboldklubben Fremad
Amager.

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

Sebastian Tiedgen (35 år), var
tidligere filialdirektør i selvsamme afdeling, da den var en del af
BankNordik. Med sig har han 14 års
erfaring fra den finansielle sektor
på Amager, hvor han har arbejdet i
BankNordik og Amagerbanken.
- Jeg brænder virkelig for Amager og kender området som min
egen bukselomme, fortæller Sebastian Tiedgen.
Privat bor Sebastian Tiedgen i et
nybygget hus på Amager med sin
kæreste og parrets to børn på henholdsvis tre måneder og tre år.
Fritiden bruger han gerne på
golfbanen, ligesom han dyrker fitness og træner, når coronaen ikke
sætter en stopper for det.
tsp
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Rent vand er vores arvesølv
Vibeke Rasmussen er medlem af
kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Tårnby Kommune og
bestyrelsesmedlem
i Tårnby Forsyning
Af David Schmidt
Tårnby Forsyning

For Vibeke Rasmussen er kommunens
eget rene drikkevand noget af det allervigtigste at beskytte. Og hun ved,
hvad hun taler om. Vibeke Rasmussen
har nemlig været med i lokalpolitik
siden 70’erne. Blandt andet som formand for Teknisk Udvalg, formand for
Tårnby Forsyning og meget mere gennem årene.
- Faktisk besluttede vi at forbyde
pesticider og sprøjtemidler i Tårnby
allerede for mange år siden. Min fornemmelse er dog, at den beslutningen
ikke helt efterleves mere alle steder.
- Man har måske alligevel lige en
dunk (roundup eller lignende. red)
stående, som det vil være attraktivt
at bruge op. Det skal vi holde op med!
Rent vand er vores arvesølv.
- Derfor er jeg også rigtigt glad for
vores kampagne i marts mod sprøjtegifte, som vi valgte at køre i samarbejde med en række andre forsyninger
- Der er gode naturlige alternativer
til sprøjtegifte. Noget er bare smart,
andet er bare knofedt. Pointen er, at

vi skal passe på vores grundvand –
også for de kommende generationers
skyld.

Politisk aktiv som helt ung
- Jeg blev politisk aktiv i mine helt
unge år, og meldte mig ind i Socialdemokratiet allerede som 19-årig.
- Jeg blev også mor som ung, hvilket
betyder, at jeg i dag har jeg en voksen
datter på over 50 år. Hun hedder Jamilla og er opkaldt efter en algerisk
frihedskæmperske. Ja, det var nok
fordi, jeg var ret ung og venstreorienteret, at jeg valgte det navn dengang,
griner Vibeke.

Valgte historiestudiet fra til fordel
for politik og job i postvæsenet
I 1977 læste Vibeke HF og startede
efterfølgende på historiestudiet på
universitet.
- Jeg troede, at jeg skulle være gymnasielærer, men blev så valgt ind som
2. suppleant i kommunalbestyrelsen,
mens jeg læste.
- Det var grundet nogle meget uheldige omstændigheder, hvor både 1.
suppleanten og den valgte faktisk gik
hen og døde i perioden, at jeg blev
medlem. Det var ret overraskende og
selvfølgelig ikke noget, jeg havde regnet med.
- Som jeg plejer at sige - det var
ikke med vælgernes gunst, men med

UDGIVELSESPLAN 2021

TÅRNBY BLADET UDKOMMER ONSDAGE I NEDENSTÅENDE UGER
UDGIVELSESDAGE

NR.

UGE* UDGIVELSESDATO

MATERIALEFRIST**

ORDREFRIST***

Privat om Vibeke

Født og opvokset i Kastrupkrogen med to ældre brødre. Gik på den
daværende Kastrup Skole. Vibeke stillede op til kommunalbestyrelsen
i 1978 og kom ind i 1981. Siden da har hun beklædt en række poster,
herunder formand for Teknisk Udvalg, Socialudvalget, Kulturelt udvalg
og Børn og unge udvalget (som de hed før). Vibeke er aktiv som formand
i Kastrupgårdsamlingen, næstformand i Kultur- og fritidsudvalget og
formand for Tårnby Musikskole. Dertil har Vibeke tidligere være formand
for Tårnby Forsyning, nu bestyrelsesmedlem.

Rent vand til møgungerne
’Rent vand til møgungerne’ er en
kampagne mod sprøjtegifte, som
blev skudt i gang 15. marts
Bag kampagnen står forsyningen
og kommunen samt en række andre
forsyninger. Udover fokus på sprøjtemidler generelt, er der i Tårnby et
særligt fokus på de sårbare områder, hvor drikkevandet pumpes op.

8

24. FEBRUAR

18.FEBRUAR

4

13

Omdeles tirsdag 30./ onsdag31. april

30. MARTS

22. MARTS
22. MARTS
Ændrede indleveringsfrister grundet tidlig
omdeling før påsken

5

17

28. APRIL

22. APRIL

22. APRIL

6

21

26. MAJ

20. MAJ

19. MAJ

Mere grøn fjernvarme

7

26

30. JUNI

24. JUNI

23. JUNI

8

31

11. AUGUST

5. AUGUST

4. AUGUST

9

35

1. SEPTEMBER

26. AUGUST

25. AUGUST

10

39

29. SEPTEMBER

23.SEPTEMBER

22. SEPTEMBER

11

43

27. OKTOBER

21. OKTOBER

20. OKTOBER

12

45

10. NOVEMBER

4. NOVEMBER

3. NOVEMBER

13

47

24. NOVEMBER

18. NOVEMBER

17.NOVEMBER

Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning
har i fællesskab med Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og
ejerkommunerne valgt at gå med i et
fremstød for fjernvarme.
Det sker blandt andet i en video,
hvor Tårnbys borgmester taler for at
udbygge fjernvarmenettet. Baggrunden er en landsdækkende kampagne
fra Dansk Fjernvarme i uge 8, 9 og 10.
- Fjernvarme er den eneste rene
varmekilde, som kan udnytte varme
fra affaldsforbrænding, siger Tårnbys
borgmester Allan S. Andersen.
- Fjernvarme går også godt i spænd
med FN´s verdensmål om ansvarligt
forbrug og produktion, som vi også arbejder efter i Tårnby.
- Vi vil gerne have endnu mere grøn

april

maj
juni
juli
august
september

oktober
november
november

december

17. FEBRUAR

Ekstraudgave i anledning af kommunalvalget tirsdag 16. november

* Tårnby Bladet bliver
omdelt den sidste onsdag
/torsdag i måneden (ændringer kan forekomme ved
højtider/årsskifte og ferier)
i Tårnby Kommune samt i
depoter i Tårnby, Sundby og
Dragør.

** Seneste frist for indlevering af annoncer, debatindlæg
og andet redaktionelt materialer er torsdagen inden
udgivelsesdatoen.

*** Ordrer fra nye annoncører samt materiale fra faste
annoncører bør så vidt mulig afgives senest onsdag

Vibeke Rasmussen bor tæt på
metrostationen i Kastrup i en
ejerlejlighed med en lille nem have.
Det besluttede hun sig til efter,
at ægtemanden (Gunnar Søborg,
stadsbibliotekar) gik bort for en del
år siden. For som Vibeke siger med et
smil: ‘Jeg skulle ikke være alene i et
stort gammelt hus, og så havde jeg
heller ikke lyst til at bruge så meget
knofedt i en stor have.’

David Schmidt er
kommunikationsmedarbejder
ved Tårnby Forsyning

3

marts
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DEADLINE

gudernes.
Vibeke Rasmussen fik aldrig færdiggjort historiestudiet.
Hun var alenemor og skulle passe et
job – først som medarbejder i butik og
senere på posthuset i lufthavnen. Dertil kom det politiske arbejde.
- Jeg regnede ikke med at blive genvalgt, men det blev jeg jo så hele tiden, fortæller Vibeke, der også fortæller, at hun i en årrække underviste på
Ungdomsskolen i engelsk.
- Jeg fik på den måde snust lidt til
lærergerningen alligevel, og er helt
ok med det. Jeg endte jo også med at
være i et godt job i postvæsenet i 30
år, hvor jeg havde masser af kontakt til
borgerne og gode chefer med forståelse for mit politiske arbejde.
- I Postvæsenet startede jeg i postkontoret i lufthavnen, hvor jeg fik god
brug af mine sprogkundskaber og kom
derfra til posthuset på Bredager Torv,
hvor jeg lavede rigtig gammeldags
skrankearbejde, og det kunne godt
tilpasses mit politiske virke, fortæller
Vibeke Rasmussen.

Disse områder kaldes boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO). Læs
mere og få gode råd til naturlige
alternativer til sprøjtegifte: www.taarnbyforsyning.dk/rentvand Her er
det også muligt at hente en pjece og
se kampagnefilmen med den gnavne haveejer, der vil af med møgungerne.
Se side 22

varme i rør og radiatorer, og derfor er
vi med i kampagnen.
- Som forsyningsselskab arbejder vi
for, at fjernvarmen bliver bredt mere
ud i Tårnby, siger Tårnby Forsynings
bestyrelsesformand Einer Lyduch.
- Med indvielsen af vores energicentral på renseanlægget, som er både
unik af sin art, grøn og smart, kan vi,
udover at levere fjernkøl til erhvervskunder om sommeren, også afsætte
fjernvarme til nettet om vinteren.

Partnerne bag kampagnen
CTR står for miljøvenlig fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet.
Fem kommuner – Tårnby samt Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og
København – har sammen skabt et
fjernvarmesystem i absolut verdensklasse.

inden udgivelsesdatoen.

Se videoen med Tårnbys borgmester på
https://vimeo.com/506528751/bd3c5b72f8

Bare rolig,
vi går ingen steder
Der er mange fordele ved at være kunde i en af Danmarks største banker.
Men den allerstørste fordel ved Spar Nord er, at vi er lokale.
Sebastian og hans kolleger holder stadig til på Kongelundsvej 267,
og det bliver de ved med.
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Trivselskampagne for
coronatrætte elever
Ørestad Gymnasium laver en trivselskampagne for at forbedre svindende motivation, mangel på fællesskab og social kontakt, der kan
føre til mistrivsel og give en følelse
af ensomhed og meningsløshed

Brugte første skoledag
på trivsel
Endelig blev det gymnasieelevernes
tur til at komme tilbage på skolebænken. Siden marts har eleverne
haft udendørs undervisning én dag
i ugen
1.c fra Ørestad Gymnasium brugte
den første undervisningsdag på hygge
og trivsel og tog derfor en tur i ZOO
med deres samfundsfagslærer, Suzette Tindal. Klassen har haft hjemmeundervisning siden før jul, så der
var mange store smil at spotte, da eleverne endelig kunne møde deres klassekammerater igen.
- Det er rigtig vigtigt for elevernes
trivsel, at de nu kan samles igen, fortæller Suzette Tindal.
- De har haft det hårdt under nedlukningen, hvor de kun har set hinan-

den på computerskærmen, så det, at vi
nu kan være sammen og se hinanden i
øjnene, tror jeg, kommer til at gøre en
positiv forskel.
Og både lærere og elever har mere
at glæde sig over, for nu åbnes der op
for, at flere elever kan få undervisning
på selve skolen.
Foreløbig kan eleverne i 3.g møde
op til 50 procent af deres undervisning, mens de øvrige elever stadig
får udendørs undervisning én gang
ugentligt.
Ørestad Gymnasium planlægger at
fejre genåbningen med et brag af en
velkomst for eleverne efter påske. Der
bliver pyntet op og delt lækkerier ud
til eleverne, mens gymnasiets band
spiller op til fest - på behørig afstand,
naturligvis.

Nedlukningen har ændret hverdagen
for de fleste danskere, og også de
unge er hårdt ramt. Ørestad Gymnasium vil imødegå mistrivsel hos eleverne, da den lange hverdag siden
december har bestået af undervisning
over computeren og det kan lærerne
tydeligt mærke på eleverne. Gymnasiet laver en trivselskampagne over
Instagram, Youtube og gennem podcasten Spark.
For at række ud til eleverne og skabe et fælles rum til at tale om det, der
er svært, har Ørestad Gymnasium lanceret en trivselskampagne. Kampagnens fokus er både på opmuntring i en
svær tid, samt noget at spejle sig i, så
eleverne ikke føler sig alene. Kampagnen giver konkret viden om, hvordan
de selv kan skabe en mere meningsfuld hverdag.

Trivselspodcast mod corona
- Fordelen ved podcasts er, at du kan
være aktiv, mens du lytter, siger Mette
Eggert Dahl Olander, medskaber af
podcasten.
Hun påpeger, at hun håber, at trivselskampagnen vil give de unge en
følelse af, at de ikke er alene. Og at de
måske endda kan inspirere hinanden
gennem podcasten ved at dele deres
egne oplevelser og give gode råd til
at få det hele til at fungere og dermed
muntre hinanden lidt op.
Gennem kampagnen kan eleverne

få små tips til øvelser og aktiviteter,
der kan højne deres trivsel. Der vil
også være interviews med elever,
lærere og eksperter, der kan bidrage
med viden om for eksempel ensomhed, gode vaner og mindset.

Avilius tilbyder hjælp til unge
Medvirkende i podcasten er blandt
andet Jonas Schøsler og Emilie Stolle,
der er psykologistuderende og en del
af fællesskabet Avilius, der tilbyder
samtaleterapi og
gruppeforløb til
unge, der ikke trives. Avilius hjælper de unge med
at komme tættere på at leve et
meningsfyldt og
sundt liv, hvor de
føler sig i balance.

Gode råd fra eksperter
De hjælper de unge med at forstå, at
det er ok at føle, at det er svært. Det
vigtigeste er at tale med andre og forstå, at de ikke er alene, men er en del
af et ’vi’. Det er helt naturligt at have
mindre energi og føle mindre motivation, når man får al sin undervisning
hjemme.
- At råde nogen
til at få en god start
på dagen kan måske virke elitært,
men det kan både
øge dit energiniveau og give dig en
følelse af, at du udretter noget, råder
Jonas ofte de unge.

12 TÅRNBY BLADET APRIL 2021

Mediefagslærer Mette Eggert Dahl Olander bruger Ørestad Gymnasiums udstyr
til at inddrage lyd og billeder i podcasten, Spark, på Spotify og Youtube.

125 år

på Kastrups arbejdspladser

MENS VI VENTER PÅ, at skoven skal blive grøn og anemoneskovbunden skal
blive hvid og blå, må vi klare os med rød-changerende solop- og -nedgange.
Her har René Fokdahl været tidligt oppe og på Kastrup havn den 8. marts,
hvor han har fanget det farveorgie ud over Øresund, hvor både Saltholm
og Sverige kan ses lige før solen står op. René Fokdahl er medlem i Amager
Fotoklub.

Den dag kørte de pænt
Københavns Politi har på
det seneste modtaget et par
borgerhenvendelser om, at der af
og til køres for hurtigt på Sirgræsvej
og Wittenberggade på Amager

KUN TRE NORWEGIAN-RUTER FRA CPH. Norwegians sommertrafikprogram træder i kraft sidst i marts, og selvom Norwegian oprindelig havde udbudt meget
mere til salg, bliver der kun tre ruter fra København indtil udgangen af april.
Før coronakrisen og de efterfølgende finansielle udfordringer i Norwegian
kunne det norske lavprisflyselskab tilbyde omkring 50 ruter fra Københavns
Lufthavn. Den største del af de internationale ruter er blevet skåret væk.
Fra Københavns Lufthavn starter Norwegian sommertrafikprogrammet op
med blot tre destinationer og 13 ugentlige afgange med seks gange om ugen til
Oslo, seks gange til Aalborg samt én gang om ugen til Málaga.
kilde: check-in
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- Det reagerer vi selvfølgelig på, og
derfor har betjente fra vores færdselsafdeling i denne uge lavet færdselskontroller på begge strækninger, siger
politikommissær i Operativ Færdselsafdeling, Henning Pedersen.
Heldigvis blev der kørt ordentligt i
de tidsrum, vi var til stede, og bødeblokken kunne således blive i lommen.
- Det er selvfølgelig et rigtig godt
tegn, at der blev kørt efter reglerne,
da vi lavede færdselskontroller begge
steder – og sådan skal det helst fortsætte. Reglerne er lavet for, at vi alle

kan færdes sikkert, og derfor skal de
naturligvis respekteres.
Københavns Politi vil fortsat være
opmærksomme på strækningerne.
Hvis man oplever, at der af og til er
utryghedsskabende kørsel i ens nabolag, kan man kontakte Københavns
Politi via kbh@politi.dk eller via Bestil
en Betjent (der kommer en hjemmeside op, når man googler det).
- Vi var forbi Sirgræsvej en onsdag
eftermiddag og Wittenberggade en
tirsdag formiddag, siger Henning Pedersen.
Færdselskontrollerne er lagt i de
tidsrum, som borgerne i deres henvendelser har angivet som tidsrum,
hvor de oplever høj fart/utryghedsskabende kørsel.
tsp

Corona blev skakmat •
skolernes skakdag gik online
Også elever fra Nordregårdsskolen og Løjtegårdsskolen var med, da de
723.951 skaktræk blev taget
i den digitale turnering på
tværs af landet
Fredag op til vinterferien fik
børnehjerner over hele landet noget af en fantastisk motionsdag, da dagen gik online
og blev sendt til hjemmeskoler og klasseværelser over
hele landet.
30.422 elever fra 213 skoler trænede koncentration,
tålmodighed og logisk tænk-

ning på trods af COVID-19.
Dansk Skoleskak sendte
fra flere studier i København.
Sofie Østergaard var dagens
vært; hun guidede de tusindvis af elever gennem et
lærerigt og underholdende
program
med
skoleskakturnering, quizzer og spændende gæster i studiet, som
formidlede mental sundhed i
børnehøjde.

Fokus på mental sundhed
Siden 2010 er Skolernes
Skakdag – hjernens motionsdag blevet fejret på landets

skoler, men i år gik Skolernes
Skakdag online og sendte direkte til de hjemsendte elever.
Selv om skakspillet er
1.500 år gammelt, er skoleskak populært som aldrig før.
Og med Corona og den ultrapopulære Netflix-serie ’The
Queen’s Gambit’, har mange
flere fået øje på de mentalt
sunde aktiviteter med skoleskak, så hjernens motionsdag
er langt fra skakmat.
Med dagen satte Dansk
Skoleskak fokus på hjernen
og mental sundhed. Hjerne-

Faktaboks
Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for at styrke børn og
unges faglige, sociale og
mentale udvikling, så flere
får et liv med læring og
uddannelse. DSS er startet
i 1960 af skoleledere, -lærere og -elever, og
60.000 elever fra 600 skoler er i dag aktive i skoleskak.
DSS har den nationale kompetence inden for skoleskak og
rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk læringsmetode.
DSS står bag Skolernes Skakdag, Skoleskaklærer-uddannelsen® og Skakshoppen.dk, der forsyner skoler og elever med
skakmaterialer og koncepter. Se mere på Skoleskak.dk
forsker Jon Sigurd Wegener,
’Huskekongen’ Mathias Obdrup, som kan huske pi med
1.000 decimaler og matematikekspert Peter Mogensen
var forbi, mens tænksomme
skoleskakelever hjalp Ellen

Fredericia Nilssen, Danmarks
stærkeste kvindelige skakspiller, med at kommentere
de mange skakkampe og hjernedyster.

AMAGERTEATRET
Teater i en corona-tid som måske snart er forbi
Kære abonnenter - nuværende og kommende
Vi i bestyrelsen har ikke glemt jer - vi har arbejdet rigtig meget, uden at anstrengelserne blev til
noget.
Både bestyrelsen og de turnerende teatre har
håbet og håbet lige til sidste øjeblik. Vi har hørt,
at mirakler findes, men så sent som midt i marts
måtte vi (og Teater 2 / NørregadeTeatret) erkende, at forestillingen ’Blinkende Lygter’ som alle
havde glædet sig til, måtte aflyses.
Det hjælper ikke meget lige nu, at vi har forestillingen på hænderne til efteråret 2022, selvom

nogen mener, at forventningens glæde er den
største.
Men der er grund til at forvente noget særligt af
sæson 2021/22 - bestyrelsen har noget virkelig
spændende i støbeskeen. Der er slået et halvt
søm i en forestilling, som bliver det hele værd.
Men for ikke at sælge skindet før bjørnen er helt
død og ikke sælge fugle, som stadig flakser omkring taget, må vi lige vente en halv!
Om tilbagebetaling af billetter til ikke gennemførte
forestillinger, læs herunder.

To ud af fire - eller 5
Med lodder og trisser og stor velvilje fra teatrenes side lykkedes
det trods alt at gennemføre to af
Amagerteatrets planlagte forestillinger i sæson 2020/21.
Nu går vi i gang med at tilbagebetale billetterne for de tre
forestillinger, som ikke blev til
noget i sæsonen.
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Da coronabølgen (igen) skyllede
ind over os i efteråret, blev vi
ramt af et afstandskrav i Kulturhuset Kastrup Bio. Det klarede
vi ved at indkøbe forestilling
nummer fire af Hurra med Jacob
Morild og Hvid Jul - med brune
nuancer med Farshad Kholghi og
Lukas Birch.

måtte jo desværre ikke gennemføres og blev derfor aflyst.

Trods edb og forherligelsen af itsystemer bliver tilbagebetalingen
håndarbejde og en opgave, som
godt kan tage en lille måned.
Der er trods alt mere end 300,
som skal have penge retur (der
er mange, som administrerer
flere billetter samlet og det er
fint - ellers var der tale om 750
personer).
Arbejde til kasserer
og abonnenter
Der bliver opgaver til både
foreningens kasserer og abonnenter.

Trods mange forsøg lykkedes det
heller ikke at gennemføre Det’
lunt i nat med Operette Kompagniet, som var udskudt fra sæson
2019/20.

Vi vil bede abonnenterne om at
sende os de nødvendige oplyninger til en særlig e-mail-adresse:
billetretur@gmail.com, vi har
oprettet til formålet. Brug IKKE
kontakten via hjemmesiden eller
andre adresser på bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

De tre musketerer med Figaros
og Ny Opera og Blinkende lygter
med Teater 2 fra sæson 2020/21

Vi gør for god ordens skyld
opmærksom på, at det kun er
selve billetprisen, vi refunderer.

Den ekstraforestilling blev afviklet som eftermiddagsforestilling.

som abonnementet omfattede
fra sæson 2019/20 til sæson
2020/21

Hver abonnent betaler jo også
et årligt medlemskontingent på
50,-, som ikke refunderes.
Altså:
• Mail til billetretur@gmail.
com og oplys:
• Navn på den, der har tegnet
abonnementet

• Registrerings- og kontonummer på den konto, som vi skal
indbetale til (som vi naturligvis
behandler fortroligt. Vi kan kun
sætte penge ind, ikke hæve på
din konto).
• Ugedag, rækkenummer og
pladsnummer/-numre omfattet
af abonnementet
• Om du havde abonnement
til både sæson 2019/20 og
2020/21 - og evt. hvis der skete
ændringer i antallet af pladser,

• Send oplysningerne snarest og
helst senest 1.5.2021
Vil du helst levere oplysningerne
personligt, kan du henvende
dig til Amagerteatrets sekretær,
Terkel Spangsbo, som du træffer
på Foreningernes Fælleskontor,
Englandsvej 290 næsten daglig
fra kl. 9 til 12. Så tager vi kopi af
dine oplysninger, som vi så giver
til Amagerteatrets kasserer.
Du får altså ikke pengene hos
sekretæren.
Hvis du ikke kan overholde
tidsfristen, så fortvivl ikke. Vi vil
naturligvis altid tilbagebetale,
hvis vi bliver opmærksom på
nogle, vi skylder for ikke leverede forestillinger.
PS: Om familieforestillingen Robin Hood se herunder.

Billetter til ROBIN HOOD refunderes i Kulturhuset Kastrup
Bio i tre måneder fra genåbning mod aflevering af billetter
til forestillingen.

Til venstre ses en model af
Fælleshuset i de kommende
Plushuse i Tømmerup Parken.
Til højre ses placeringen af
Plushusene i forhold til PAB’s
’Landsby’, som Tårnby Bladet
omtalte i martsudgaven.
Udgaven kan du stadig finde
på www.taarnbybladet.dk

Flere boliger i Tømmerup Parken
Tårnby Bladet beskrev i marts-udgaven, hvordan PAB’s 103 boliger ville
tage sig ud - nu følger 155 boliger
under navnet Plushusene efter
Plushusene er et bæredygtig bofællesskabskoncept, hvor primært børnefamilier og aktive voksne 55+ bor
sammen.
Plushusene bliver opført som anden
etape af boliger i Tømmerup Parken.
Kvarteret har regnvandspark, naturlegeplads og en beliggenhed lige over
for Ugandaskoven og få kilometer fra
Kalvebod Fælled med både by og natur tæt på.
Dertil kommer, at der er flere skoler
og daginstitutioner, indkøbsmuligheder og fritidsfaciliteter i nærområdet.
- Tømmerup Parken bliver en del af
det allerede eksisterende boligområde langs Ugandavej sammen med
de allerede udbyggede områder Hyldager og Holdkærsager. I Tømmerup

Parken kommer et varieret udbud af
moderne boligtyper i forskellige størrelser, hvor man kan komme hinanden
ved. Et bæredygtighedscertificeret
bofællesskab som Plushusene med
grønne uderum, hvor et pusterum fra
hverdagens travlhed og bekæmpelse
af ensomhed er i højsædet, passer rigtig godt ind i Kommunens ambitioner
for området, siger borgmester Allan S.
Andersen.

Bofællesskabskonceptet Plushusene
I Plushusene bor beboerne til leje
hver for sig i moderne, vedligeholdelsefrit rækkehus eller lejlighed med fri
adgang til et fælleshus med mange
aktivitetsmuligheder og fælles udearealer med legeplads, opholdszoner,
orangeri og nyttehaver.
Tilknyttet bofællesskabet er en
vært og en vicevært, som understøtter
bofællesskabet. Værten driver eller
hjælper fælles aktiviteter i gang, som

tilpasses beboernes interesser. Hvor
meget og hvad, man som beboer ønsker at deltage i, er helt frivilligt.
- Et tæt naboskab på tværs af generationer med gode sociale relationer
og øget livskvalitet til følge er målet,
siger adminstrerende direktør i Plushusene, Martin Kring.
- Venskaber på tværs, den hjælpende hånd og mulighed for tilkøb af service som rengøring er alle elementer
i det bæredygtige bofællesskab, hvor
blandt andet el-delebil, dele-værktøj,
gæsteværelser, byttebørs og fællesspisning er på programmet.

Rækkehuse, lejligheder og generationsboliger
Der bliver 155 boliger på 2-5 værelser
i Plushusene bofællesskabet i Tømmerup Parken. De er fordelt på lejligheder i punkthuse, som er på 3 etager,
rækkehuse i 1 og 2 plan og generationshuse med 2 boliger i hver – en

mindre bolig i stueplan og en 4-værelses familiebolig på 1.+2. sal. Generationshusene er tiltænkt to generationer fra samme familie.
Mellem husene er grønne leverum
med træer, buske, høje stauder og
græsser, legeområde, opholdszoner,
orangeri og nyttehaver.
Plushusenes første bofællesskab i
den nye bydel ’NærHeden i Hedehusene står netop færdigt og er allerde
fuldt udlejet.
Byggemodningen forventes at starte i løbet af foråret. Udlejning af boligerne starter i slutningen af 2021, og
de første beboere forventes at kunne
flytte ind i sommeren 2022.
spanger

Først p-pladser,
så boliger
Skanska opfører 154 små lejligheder i Ørestad City
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C. F. Møllers Have er et bæredygtigt
boligprojekt med 154 lejligheder og
en offentlig parkeringskælder med
130 parkeringspladser. Lejlighederne
vil have 2, 3 og 4 værelser.
Gennemsnitsstørrelsen er på 75
kvm, og indrettes som små dele-venlige udlejningslejligheder primært til
singler, unge par og seniorer.
Byggeriet skydes i gang i marts
2021, og parkeringskælderen åbner
i 1. kvartal 2023, mens der er indflytning i lejlighederne fra 4. kvartal
2023.
I stueetagen vil der være kontorarbejdspladser til brug for ejendommens beboere. Gårdrummet vil fungere som et fælles rekreativt udeopholdsrum med legepladser, orangeri
og planter, der understøtter biodiversitet.
Der vil være fællesvaskeri for at
undgå individuelle vaskesøjler. Dermed forbedres indeklimaet og der
kan på en rationel måde arbejdes med
genbrug af regnvand. Endelig etableres et kombineret storskrald- og bytterum for ejendommens beboere.

Affaldsforbrænding en skarp klimakniv
Borgmester Allan S. Andersen har
skrevet et indlæg om den til tider
oversete værdi i forbrænding af
affald - hele borgmesterens indlæg
kan læses på Tårnby Bladets hjemmeside på side 49
Af Terkel Spangsbo

Der ligger værdier både i form af elektricitet og gevinst med væsentlig og
nødvendige CO2-reduktioner ved at
tilpasse Danmarks samlede forbrændingskapacitet.
Kommunernes Landsforening, KL,
har fremlagt et forslag, en såkaldt lukkeliste, som diplomatisk sagt tilpasser
kapaciteten og mere populært udtrykker nødvendigheden af, at visse forbrændingsanlæg bør nedlægges.
- Godkender politikerne på Christiansborg ikke KL’s lukkeliste, er partierne enige om, at man automatisk
skal gå videre med liberalisering af
affaldsenergisektoren. Sådan står der
i aftaleteksten for det, man har kaldt
en klimaplan for en grøn affaldssektor,
skriver Allan S. Andersen, der udover
at være borgmester også er næstformand i ARC, Amagerforbrænding.
- I ARC arbejder vi seriøst og målrettet med CO2 fangst. Her har vi mulig-

hed for på vores anlæg alene at skabe
reduktioner på 500.000 ton om året.
Ønsker man politisk at forløse dette
store potentiale, er det tudetosset
samtidig at kaste sektoren ud i store
usikkerheder.
- Pas nu på, at I på Christiansborg
ikke kommer til at skylle barnet ud
med badevandet! lyder det advarende
fra Allan S. Andersen.

Miljø og klima koster penge
De anlæg, der, ligesom ARC, investerer tungt i klima- og miljøbeskyttelse,
påtager sig høje omkostninger. Anlæg
med høje omkostninger vil alt andet
lige komme bagud i en konkurrence,
der netop vil blive vundet på at have
de laveste omkostninger. De gamle
udslidte og billige anlæg står til at
vinde.
- Det er derfor et politisk valg. Vil
man have konkurrence eller vil man
klima? Når overskriften på den politiske aftale netop er en klimaplan, skulle man jo tro, at man på Christiansborg
vil klima, skriver Allan Andersen.
- Vi skal ikke rive fundamentet ned
for at bygge luftkasteller. Vi skal i stedet bygge videre og oven på det velfungerende, vi har i dag. Det er ikke
for sent at træffe de rigtige beslutninger, der kan bringe os afgørende videre på den klimadagsorden, der virkelig
betyder noget.
Læs Allan Andersen indlæg i fuld
længde på side 49 på Tårnby Bladets
hjemmeside www.taarnbybladet.dk

- Man vinder ikke et maraton ved at
starte med at skyde foden af sig selv.
Klimaet er for vigtigt til at overlade
til markedet. Liberalisering vil ikke
bringe os i mål, siger næstformand i
ARC og borgmester i Tårnby, Allan S.
Andersen.
ORDFORKLARINGER:
GENBRUG, DIREKTE GENBRUG = din gamle sofa, radio, cykel etc. finder et
nyt hjem
GENANVENDELSE, MATERIALE GENINDVINDING = din sofa, cykel, radio
splittes op i stof, elektronik, metal, træ etc. og indgår typisk i nye produkter.
FORBRÆNDING, ENERGIINDVINDING = produkter, der ikke kan skilles ad, er
urene, brændes og bliver til varme og/eller elektricitet (affaldsenergi)
DEPONERING = eksempelvis trykimprægneret træ, sammensatte kemiske
produkter, nedgraves i sikre deponier, hvorfra udsivning opsamles og
behandles eksempelvis hos Kommune Kemi eller lignende.
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Sagen kort
Før sommerferien 2020 landede regeringen sammen med alle Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige en aftale, der
skal gøre affaldssektoren grønnere
og reducere CO2-udledningen med
0,7 millioner tons frem mod 2030.
Det skal blandt andet ske ved at få
danskerne til at sortere mere af deres
skrald. Men når affaldet sorteres og
genanvendes, sker der et dyk i kapacitetsbehovet på landets 23 forbrændingsanlæg.
Derfor har regeringen bedt Kommunernes Landsforening, KL, lægge
en plan for at reducere kapaciteten
med 30 procent og inden 1. januar
2021 komme med anbefalinger til en
liste over anlæg, der kan lukkes. Det

skal ifølge aftaleteksten være de
’miljømæssigt dårligste anlæg’.
17. december kom KL så med ’lukkelisten’ af nogen benævnt ’dødslisten’, hvor de udpegede de forbrændingsanlæg, som, man mente, burde
lukke.
12. februar blev KL’s liste og arbejde dog afvist af Energistyrelsen, der
vurderede, at listen ikke levede op til
aftalens krav om, at det er de mindst
’effektive’ og ’miljømæssigt dårligste’ anlæg, der skal lukkes.
Uden myndighedernes godkendelse skal den KL-styrede nedlukning
af kapacitet i forbrændingssektoren ifølge den politiske aftale ’automatisk’ erstattes af en model, som
bygger på konkurrenceudsættelse og
liberalisering, hvilket blandt andet
Allan S. Andersen advarer mod.
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18. marts 2021 en almindelig dag blev en historisk dag
Alt var i spil, da Tårnby
Gymnasium & HF i mandags
åbnede op for udendørs undervisning, efter regeringen
i sidste uge gav grønt lys
Af Alexander
Harkink, lektor og
kommunikationsansvarlig,
Tårnby Gymnasium & HF

Hvis du ikke havde set dine
klassekammerater i tre måneder og havde en hel dag
til rådighed, hvad ville du så
lave? Ville du spille disc golf
og lege gæt & grimasser i Valbyparken, ville du tilbringe
dagen ude i det fri ved Naturcenter Amager, ville du bygge
miniatureskyttegrave i sandet
ved Amager Strandpark med
din historielærer, eller ville
du stå på rulleskøjter og spille
hockey under åben himmel?
For første gang siden nedlukningen i december var der
for alle ikke-afgangselever
udendørs undervisning, flaget var hejst og lærerne stod
klar til at modtage de glade
og forventningsfulde elever.
Trivslen var i fokus, og derfor
havde lærerne haft travlt med
at udtænke aktiviteter hvor
både faglighed og trivsel blev

tilgodeset. Og det var nogle
tydeligt glade elever, som
mødte op.
- Man har glædet sig meget til at komme tilbage. Man
mister lidt motivationen derhjemme, og det er altså meget rart at se sine klassekammerater igen, siger Maxim fra
1.u, som sammen med Simon,
Nikita og Diana havde store
forventninger til dagen.
- Vi forventer at komme til
at snakke en masse med de
andre, for hele gymnasiet er
stadig nyt for os 1.g’ere. Vi
nåede kun lige at komme ud
i vores klasser efter grundforløbet, så flere af os kender
slet ikke hinanden ordentligt
endnu, siger Diana, og hun er
bestemt ikke ene om den følelse.
Det var derfor nogle meget
glade elever, som efter en
dag med en masse aktiviteter
kunne vende tilbage til den
virtuelle undervisning, men
med en klar forventning om
snart at være tilbage igen.
Idræts- og biologilærer
Mette Vollmond stod som en
af de første klar til at modtage
eleverne, og hun havde glædet sig lige så meget.

- Det var virkelig dejligt at
se dem i den virkelige verden
igen og opleve dem som en
samlet flok. Det var især rørende at opleve deres store
gensynsglæde da de så hinanden.
Indtil videre er der mulig-

Der var store forventninger til dagen, særligt hos de 1.g’ere,
der kun havde været sammen som klasse i kort tid, da
nedlukningen skete kort før jul.Fra venstre: Simon, Maxim,
Nikita og Diana fra 1.u

hed for undervisning med
fysisk fremmøde én gang om
ugen, og der bliver arbejdet

på højtryk for at få skemaerne
til at passe.

Erfaren brancheprofil i spidsen for Spar Nords
nye bankområde Amager
Spar Nord udvider med et nyt bankområde på Amager og i Hvidovre, som
fire afdelinger kommer til at høre under.

I rollen som direktør for det nye
bankområde skal han medvirke til at
udvikle bankens forretning og tilstedeværelse i hovedstadsområdet.

Det sker for at styrke bankens lokale forankring og markedsposition i
området, hvilket den 40-årige Anders
Baun Hübschmann fremover varetager ansvaret for som direktør for bankområdet.

Anders Baun Hübschmann fortæller, at størstedelen af medarbejderne
i området fortsætter deres daglige arbejde i afdelingerne under Spar Nord.

Anders Baun Hübschmann kommer
fra en stilling som privatkundedirektør i BankNordik, som Spar Nord netop
har overtaget.
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Det bliver således en lokalkendt
og erfaren profil med 17 års erfaring
i den finansielle sektor, der skal stå i
spidsen for bankområdet.

Anders Baun
Hübschmann
kommer fra en
stilling som
privatkundedirektør i
BankNordik, som
Spar Nord netop
har overtaget.

- Vi ved, hvor meget relationen mellem kunde og rådgiver betyder. Derfor
har vi hele tiden arbejdet på at fastholde medarbejderne, der hidtil har
været tilknyttet afdelingerne. For os
er det derfor glædeligt, at hovedparten af kunderne kan fortsætte samarbejdet med deres rådgivere.

Vi har modtager:

Er Tårnby klar til en vildere bynatur?
Tårnby kommunes økonomiudvalg
har enstemmigt stemt for at deltage
i Miljøministeriet konkurrence om
at blive Danmarks vildeste kommune. Vinderen får 1. million kr. i
præmie fra Den Danske Naturfond

borgerne og kommunens udførende
folk tage ejerskab.
Tårnby kommune skal være bedre
til at oplyse og inddrage borgere og
brugere af de områder, som de på den
ene eller anden måde har taget ejerskab for og som man evt. planlægger
at lade blive mere vild.
Man kan sagtens gøre tingene mere
vilde og æstetiske samtidig med, at
det kan blive brugbart for hundeluftere, golfspillere, fodboldspillere
- ja selv for solbadere. Det kan gøres
smart, uden at det ser rodet ud og
mange områder kan blive til vild natur
med vilje.

mere i den end bare frisk luft.
Det er en kæmpe fordel, men det
stiller os også overfor den udfordring,
at vi slider mere på naturen. Langt hen
ad vejen er plejen og økonomien ikke
fulgt med efterspørgslen på natur.

Man mangler viden

Jesper Johnsen
er næstformand
i Naturvogterne,
naturnørd og
vildhave mentor.
Mit spørgsmål er så, om Tårnby Kommune er klar til at tage udfordringen
op? Eller om det hele er politisk spin
på vej mod kommunevalget i november, hvor biodiversitet er blevet det
nye buzz ord, og det hele ender i ren
Green wash?

Jeg har arbejdet frivilligt og professionelt med flere kommuner om at skabe
mere bynatur. Og jeg ser mangel på viden og oplysning både blandt borgere
og i kommunerne selv! Bynatur skal
ikke være en pligt eller et nødvendigt
onde.
Som Søren Ryge beskriver i sin nyeste bog:

Skilte og oplysning
Samtidig skal der skiltes, så borgerne
kan se, at JA - vi er dovne på naturens
vegne, men det er, fordi vi bekymrer
os om naturen og beskytter de dyr, vi
lever sammen med. De dyr, der bestøver vores æbler, pærer, blommer osv.
om sommeren.
De dyr, der spiser de myg, hvepse
og fluer, som er møgirriterende, når vi
hygger os med en kold øl om sommeren. De dyr vi har taget for givet.
Problemet er bare, at mange først
ser, de er væk, når det er for sent.
Forkortet af red.
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KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

mer
5 nætter som,kun 2.349

e

lkon eller terrass

Værelse med ba

En oase på Sydfyn
Hotel Faaborg Fjord Spa & Wellness HHH

Her bor I på første parket til det
sydfynske øhav og alle Fyns fristelser: Hotel Faaborg Fjord kan
blive årets dejligste ferieoplevelse på et weekendophold eller en
sommerferie med sol og strand i
Danmarks dejligste hjørne. I bor
lige ned til vandet, hvor hotellets egen badebro byder sig til
på lune sommerdage, og den
smukke havudsigt kan også
nydes fra hotellets restaurant,
hvor I skal begynde og slutte
dagen over et godt måltid.

COVID-19
COVID-19

Vi
Vi tager
tager forbehold
forbehold for
for evt.
evt.
restriktioner,
restriktioner, der
der kan
kan påpåvirke
virke faciliteter
faciliteter og
og ydelser
ydelser
på
på hotellerne!
hotellerne!

3 nætter fra 1.399,Pr. pers. i dbl. værelse

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
1 x 3-retters middag
20 % rabat på entre til
hotellets DAY Spa &
Wellness inkl. badekåbe
og -tøfler
• Rabat på greenfee
børn med raba

3
Valgfri ank.
t.o.m. 17.12.2021.

t

rden

sigt over Limfjo

Værelse med ud

3 børn med ra

3 nætter fra 1.149,4 nætter fra 1.499,-

3 nætter fra 1.399,-

Danmark dejligst

3 børn med ra

Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre på Salling
Bo idyllisk på strandhotel ved Limfjorden og stå op med
udsigt til vandet og masser af aktiviteter hele dagen
– f.eks. udflugt til Thy Nationalpark, Klitmøllers Cold
Hawaii og ikke mindst det tropiske vandland i Jesperhus
Blomsterpark (5 km).
Valgfri ank. t.o.m. 21.12.2021.

Pr. pers. i dbl. vær.

bat

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,Pristillæg 1.4.-30.9.: 350,-

•
•
•
•
•

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

bat

Nordtysklands pragt
Hotel am Tierpark HHH i Güstrow
Oplev en af Nordtysklands helt store, •
gamle pragtbyer på en ferie med mas- •
ser af lækkerier i pakken. Hotellet lig- •
ger desuden lige op ad en af byens •
oplevelsesparker.
•
Valgfri ank. t.o.m. 21.12.2021.

All inclusive light

Pris pr. pers. i dbl. vær.

749,-

Pris uden rejsekode 899,-

2 overnatninger Pristillæg i udvalgte perioder
2 x morgenbuffet
2 x kaffe • 2 x aftenbuffet
Øl og vin ad libitum kl. 18-20.30
Alkoholfri drikkevarer ad libitum kl. 11-20.30
• Rabat på entre til dyrepark og akvarium

NYHED

NYHED

3 børn med ra
3 nætter fra 1.749,4 nætter fra 2.149,-

Luksuriøst i Hamburg
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Kun slutrengøring.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.249,-

Kleinhuis Hotel Baseler Hof HHHH i Hamburg centrum
Pris uden rejsekode 1.399,Elsker I storbypuls, og vil I gerne bo midt i byen? Så
Pristillæg i udvalgte perioder
skal I vælge dette hotel, som ligger i byens pulserende hjerte – ved siden af promenaden Jungfernstieg, • 2 overnatninger
floden Alster, operaen og med direkte udgang til • 2 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters middag/buffet
alle shoppingarkaderne samt kun en kort gåtur fra
• 1 x aperitif før middagen
Rådhustorvet og byens mest populære cafeliv.
Valgfri ank. t.o.m. 19.12.2021.

bat

2 nætter 1.099,3 nætter 1.599,-

Sommerferie i Jyllands hjerte

Pr. pers. i dbl. vær.
VINGSTED aktivt hotel HHH i Vejle Ådal
Her er plads til alle aldre og masser af aktiviteter
med boldbaner, trampoliner og hoppeborg omgiPris uden rejsekode 2.449,vet af grønne arealer ved skov og sø i naturskønne
Vejle Ådal. Besøg Givskud Zoo (18 km), de dejligste • 4 overnatninger
badestrande (14 km) og favoritten Legoland (20 km). • 4 x morgenbuffet
• 4 x køkkenchefens sommerbuffet
Valgfri ank. 25.6.-10.8.2021.
inkl. isvaffelbar til aften

2.149,-

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET

Læseroplevelser der berører læserne
Udenfor, 24 noveller er en antologi af medrivende og tankevækkende noveller
Anmeldelse Bitte Christensen

De 24 noveller er meget forskelligartede og vil derfor også berøre
den enkelte læser forskelligt. Der er
både mulighed for at finde læseoplevelser, som øjenåbner fra en forventningsfuld asylansøgers møde med en
kvindelig dansk borgmester, klædt i
sort fra top til tå; en påklædning, der
i nutidens Danmark er helt almindelig, men for personer fra eksempelvis
Syrien viser dette sorg, død og ulykke.
Novellen ’Den vægtløse Melissa
med rumpistolen’ er i disse tider med
planer om snarest at lave bygninger
på månen, endog af en dansk arkitekt,
vel et helt naturligt valg ... men her
skal der god gang i fantasien.
Den lille dreng, der har mistet sin
farfar og længes så inderlig efter alle
de oplevelser, der nu aldrig kommer
igen, finder en ven på stranden og
kommer videre i livet. En meget kort,
men rørende beretning i vores travle
hverdag.

Anmeldelse af Galskabens sten
af Else C. Andersen

Jeg tror, jeg har det med Arrabal,
som jeg har det med enkelte andre
kunstnere: enten forstår jeg fuldstændigt deres sprog, deres toner eller
på andre måder deres kunstneriske
udtryk, lader mig forføre af sproget,
lader mig svøbe ind i tonerne, eller
lader mig suge ind i maleriet og glemmer for et øjeblik verden omkring mig.
Eller også fatter jeg ikke, hvad de
taler om, tonerne skurrer i mine ører
eller billedet på lærredet får mig til at
tænke på, hvor langt der er til museets
café.
Arrabal var et begavet barn og skrev
vilde, surrealistiske, kontroversielle
bøger, skuespil, digte med mere, som

Fernando Arrabal

Sådan kan vi fortsætte, men læs
selv og giv tankerne frit spil gennem
disse medrivende og tankevækkende noveller.

Novelleantologien UDENFOR – Brændpunkt
På Lille Bogdag 2019 kom forfatter Massoud Kadkhodaee med sin novelle
’Hun kom i sort’, og den blev starten på Brændpunkts novelleantologi UDENFOR, der blev udskrevet i efteråret 2019.
Da deadline var nået 1. april 2020, havde forlaget modtaget flere hundrede
spændende noveller. Tak til alle jer, der bidrog.
Forlaget udvalgte de 24 noveller, der er med i antologien. De er valgt ud
fra parametrene originalitet, humor, spænding og naturligvis litterær kvalitet.

han er blevet meget berømt for.
Jeg tror, der er mange, der kender
navnet Fernando Arrabal, men
jeg tror også, der er mange,
der, som jeg, ikke er blevet begavet med evnen til at forstå
ret meget af hans produktion.
Ikke at jeg i mine unge år ikke har
prøvet – men jeg gav hurtigt op. Så
anarkistisk og oprørsk var jeg trods alt
ikke. Jeg var mere til Kafka, hvis det
nu skulle være.
Jeg har prøvet igen – nu i Viveca
Tallgrens oversættelse af ‘Galskabens sten’. Jeg har stadig ikke fundet de vises sten. Men hvis du er til
Arrabal, er det bare at gå i gang.
Bogen er netop udkommet.
Galskabens sten.
Forfatter: Fernando Arrabal
Forlag: Apuleius´ Æsel

Spanien, men i de seneste år har han
fået et comeback i sit hjemland. Monologen ’Et kærlighedsbrev’ og hans
sidste stykke ’Pingüinas’ har spillet
for fulde huse på Teatro Español i
Madrid.
Udover sin omfattende teaterproduktion har han også skrevet en lang
række glimrende romaner heriblandt
’Baal Babylon’, ’La vierge rouge’ (Den
røde jomfru), og den prisbelønnede
’La torre herida por el rayo’ (Tårnet
der blev såret af lynet).

En Læsehest som
Stig Løvenkrands
ser den.

Hvert år, når den nådesløse forårssol
forsøger at sende sine livgivende
stråler ind ad de plettede ruder,
ved jeg, det er tid. Tid til at finde
den musik frem, der gør mig glad
og giver energi – energi til at finde
kluden og børsten frem, åbne altandøren, begynde fra A, ende med Z
og så er det hurtigt overstået. Altså
med bøgerne, ikke ruderne.
Hos en elsker af bøger står de der
jo, på hylde efter hylde I nogenlunde alfabetisk rækkefølge, og samler
støv gennem året. Ind imellem ryger
støvsugerbørsten hen over rækkerne – men det rækker ikke, en grundig omgang skal der til. Og så har vi
balladen.
For hvem kan bare tage bøger
ud, børste dem af og sætte dem på
plads igen uden lige at kigge i nogle
af dem? Jeg kan I hvert fald ikke. I de
fleste af mine bøger har jeg noteret
dato for læsning(er) og hvad jeg har
syntes om dem. De fleste har jeg af
en eller anden grund syntes godt om
– ellers havde jeg ikke beholdt dem.
Mange har jeg fået foræret, nogle er
særlige minder, andre fortæller om
mine interesser gennem årene.
Der er den gode, gamle og evigt
aktuelle som f.eks. ’Alle mennesker
er dødelige’, hvor jeg efter endt læsning tænkte, at det er godt, man skal
dø. Det ville være ulideligt at skulle
leve for evigt. Der er historiebøgerne, som fortæller om den kultur,
vi er formet af, rejsebøgerne som
giver gode tips og dagdrømme, alle
Tænkepause-bøgerne, blandt andet
den om myrer, hvor du kommer ind
i en verden, som bagefter får dig
til at træde forsigtigt, når du ser
det lille dyr og aldrig mere bruger
myredåser. En bog om månen, hvor
man kan læse, at hvis man med en
gennemsnitsfart af 15 km i timen,
12 timer om dagen i 2222 dage cyklede direkte mod den, ville den tage
6 år at nå.
Lige nu drømmer jeg bare om en
flyvetur til Paris på små bitte 2 timer.
Måske er det sidste udkald til at
fjerne støvet, inden foråret for alvor bryder frem - og intet mere kan
holde os tilbage fra at kaste os ud i
livet.
Ps.: jeg fik ikke nævnt ’1984’
– står den også på din hylde?
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Fernando Arrabal (f. 1932) er en af de
sidste levende af det absurde teaters
forfattere, som blandt andre omfatter
Eugene Ionesco, Samuel Beckett og
Harold Pinter.
I 50’erne blev Arrabal berømt for
stykker som ’Frokost i det fri’, ’Fando
og Lis’ og ’Automobilkirkegården’.
Senere har bl.a. ’Og de gav blomsterne håndjern på’ og ’Kejseren og
arkitekten af Assyrien’ været opført
på verdens teatre. I mange år var Fernando Arrabal en persona non grata i

Vis mig din bogreol

Pigen med den tætte moderbinding, der nok i den bedste
mening sendes på spejderlejr.
Og drengen, der beundres
højt som en sangfugl - og
pludselig går stemmen i overgang ...

Er du til surrealisme i højeste potens?
At fatte eller ikke fatte er en
væsentlig forudsætning for
oplevelsen

Læsehesten

Rent vand til møgungerne
Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning kører kampagne mod sprøjtegifte i haverne
Af David Schmidt,
Tårnby Forsyning

Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning
er gået sammen med en række andre
forsyninger i en fælles kampagne for
at opfordre haveejere til at droppe
sprøjtegiften. For vi skal passe godt på
grundvandet, også for vores børn og
børnebørns skyld
- Når man er glad for sin have, er det
fristende at finde sprøjtegiften frem.
Det er jo bare et lille pift. Men kun én
enkelt dråbe kan forurene en hel husstands drikkevand, lyder det fra borgmester Allan S. Andersen.
- De seneste år er der fundet rester
af sprøjtegifte i flere og flere drikkevandsboringer landet over. Hvis det
bliver ved, skal vi til at rense vandet
eller hente det langt væk fra, det går
ikke.

Vi bor på vores grundvand
- Mange ved det ikke, men vi bor faktisk på vores drikkevand, som kan

Vinnie fik ny veninder
SnakSammen er en
samtaleplatform udviklet af Røde
Kors i samarbejde med Boblberg

blive forurenet af sprøjtegift fra haven. Det tager 40 år eller mere, fra du
drikker vandet, til det igen er igennem
kredsløbet og kan drikkes. Det er dermed de næste generationer, der betaler regningen for forureningen, siger
Einer Lyduch, bestyrelsesformand i
Tårnby Forsyning.

TÅRNBY FORSYNING
Tårnby Forsyning arbejder døgnet rundt på at sikre, at der altid er godt rent
vand i hanen. Vi leverer vand til stort set hele kommunen. Det sker fra Tårnbys eget vandværk på Gemmas Allé samt fra ti boringer spredt ud over kommunen, mens 2/3 købes hos HOFOR.
Herudover håndterer Tårnby Forsyning alt spildevand i kommunen og leverer fjernvarme til omkring halvdelen af kommunens borgere samt fjernkøl
til erhvervsvirksomheder.

- Derfor lancerer vi sammen med
andre forsyninger denne kampagne,
som vi håber kan være med til at sætte
fokus på, hvor skadelige sprøjtegifte
er for vores grundvand.

Den gnavne haveejer
Se kampagnefilmen om den gnavne haveejer, der vil af med møgungerne, og få gode tip og råd til en
sprøjtefri have. Vi har samlet det
hele på vores kampagneside: www.
taarnbyforsyning.dk/rentvand. Her
kan du også hente en digital version af den pjece, som vi har fået
trykt til kampagnen, der har været
i gang siden 15. marts.

Vinnie er en af de mange danskere,
der har talt på platformen. Hun har
været en del af SnakSammen fra begyndelsen og siden har hun næsten
dagligt benyttet snaksammen.dk.
- Jeg tænkte helt ærligt: Hvordan
klarer jeg det her? Jeg har været
vant til et isoleret job som togfører,
men det her er noget helt andet, og
jeg var faktisk hunderæd, lyder det
ærligt fra 71-årige Vinnie.
- Det kan lyde voldsomt, men det
har faktisk været livsændrende at
være en del af, siger hun efter at
have fået så god en relation til to af
sine samtalevenner, at hun nu betragter dem som veninder.
SnakSammen har i høj grad haft
sin berettigelse under pandemien,
hvor mange har siddet isoleret, og
indsatsen fortsætter – også når virussen inden længe ikke fylder på
samme måde i vores hverdag.

Fandt nye venskaber med
Boblberg
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Nanna fik udvidet sin vennekreds
efter et længere sygdomsforløb
Nanna Thomsen fra Tårnby har været
igennem et længere sygdomsforløb,
der har gjort, at hun har mistet en del
af sin vennegruppe. Hun ønskede derfor at møde nogle nye mennesker og
få stiftet nye bekendtskaber.
Gennem Boblberg.dk har hun mødt
nogle fantastiske mennesker, og har
blandt andet fået en rigtig god veninde.
21-årige Nanna elsker at være sammen med og omkring andre mennesker. Da hun har været igennem et
længere sygdomsforløb, er venskaberne så småt faldet fra, og derfor ville
hun gerne udvide sin vennekreds. Hun
søgte efter veninder, hun kunne tage
på cafebesøg med, gå ture og bare
generelt nogle at mødes med i hverdagen såvel som i weekenderne.
- Boblberg er et super-nemt og let
sted at møde nye mennesker, siger
Nanna Thomsen.
Nanna oprettede selv en bobl, hvor
hun søgte nye venner. Hun fik flere
henvendelser på sin bobl, hvor hun
blandt andet kom i kontakt med en
jævnaldrene pige. Hun søgte, ligesom

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.

- Ideen bag Boblberg er genial,
mener Nanna Thomsen fra Tårnby.

Nanna, nogle nye bekendtskaber til at
berige hendes hverdag og til at lave en
masse forskellige aktiviteter sammen
med. De blev hurtigt enige om, at deres første møde skulle være en gåtur
rundt om den lokale sø. Venskabet udviklede sig hurtigt.
Nanna fortæller, at det godt kan
være lidt grænseoverskridende at skrive en bobl til at starte med. Men hendes bedste råd til andre er, at man bare
skal hoppe ud i det. Nanna kan sagtens
finde på at bruge Boblberg igen og udvide sin vennekreds endnu mere.
tsp

Boblberg.dk er en digital fællesskabsplatform, hvor man kan
finde andre med fælles interesser og oplevelser, helt gratis.
Se mere på https://boblberg.dk/

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

Noget at gå til i den næste tid

og Tårnby Musikskole
Selv om det umiddelbart ser
stille ud, når man krydser
Kulturzonens gårdsplads,
arbejdes der hårdt i kulissen

Online undervisning for de mindste
Nedlukningen har for musikskolen medført en langt højere digital aktivitet end
normalt, og vores lærere har arbejdet
med forskellige formater for at nå eleverne.
Vores forskolelærer Nanna Khoury
Sabroe ramte lige ned i et stort behov,
da hun i marts måned tilbød 4 onsdage

UngTårnby er gået Live
De seneste fredage har vi sendt
live til alle de hjemsendte elever
i 5.-10. klasse i Tårnby

Ny musikskolesæson i
støbeskeen
April
er måneden,
hvor vi
tilrettelægger den
kommende sæson på Tårnby Musikskole.
Lige nu arbejder vi på højtryk for at
blive klar med et spændende program
med en masse gode undervisningstilbud
for alle børn og unge fra 0 til 25 år.
Kommende sæson vil byde på gamle
kendinge som soloundervisning, orkestre, musik for de 0-5årige og holdtilbud
for de yngste klassetrin. Vi glæder os
også til at se fx spiresang og spirerock
og cello, der lige akkurat nåede at komme i gang som nyt solofag inden coronanedlukningen, vokse sig stærke.
Som alle andre håber vi, at vaccinerne
vil hjælpe os til at få det fysiske samvær
tilbage i vores liv, sådan at også det første af musikskolens tre F’er, Fællesskab,
Faglighed og Fordybelse, får sin fortjente
plads i musikskolehverdagen, når vi til
august går i gang med sæson 21-22.

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

med gratis online babyrytmik. Fra det
øjeblik, vi åbnede for tilbuddet på Facebook og hjemmeside, væltede det ind
med tilmeldinger: på enkelte gange var
vi godt over 80 tilmeldte.
Efter påske barsler vi med et onlinetilbud for de 1-5-årige. Læs mere på
taarnbymusikskole.dk

En solstrålehistorie
På musikskolen kan vi godt lide at prale
lidt med vores elever, når de arbejder
målrettet og lykkes med det, de har sat
sig for. At bestå optagelsesprøven og
blive optaget på Musikalsk Grundkursus
(MGK) er et nåleøje, som flere af vores
større elever stræber efter at komme
igennem. I år er det lykkedes for musikskolens klaverelev Justus Nørskov, som
nu kan se frem til en 4-årigt kombineret
gymnasie- og MGK-uddannelse på Sankt
Annæ Gymnasium. Stort tillykke med
det!

Kulturzonen er aktuelt lukket
pga. corona-restriktioner
Adm. kontaktes på tlf eller mail
Man. - fre. kl. 9-15
E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813
www.kulturzonen.net
Efter corona er Kulturzonen åben:
Man-tors kl. 9-22 / fredag kl. 9-16

Vi lagde ud med ’Store Nørd’, som
mange sikkert kender fra DR, der lavede
et videnskabsshow for os. Ugen efter
havde vi filminstruktøren Jonas Risvig i
studiet til en snak om kunsten at finde
sig selv som ungt menneske. Han er
kendt for sin virkelighedsnære ungdomsfiktion. Risvig har eksempelvis instrueret
DR-serierne ’Flokken’ og ’Stikker’ samt
adskillige musikvideoer for blandt andre
Medina og Christopher. Vi afsluttede
med at have Silas Holst i studiet. Her
blandede vi interview og foredrag med
udgangspunkt i mobning.
Udover at have gæster i studiet sender vi også UngTårnby Live til vores hold
på ungdomsskolen.
Torsdag aften holdt vi sæsonafslutning, hvor ungdomsskolens faste administrative personale lavede gak og løjer
for alle dem, som kiggede med. Når vi
sender UngTårnby Live foregår det interaktivt, så seerne kan stille spørgsmål til
studiet via SMS. Vi forventer os meget af
UngTårnby Live fremadrettet.

Prøveforberedende hold i april
Ungdomsskolen har
et godt tilbud til
eleverne i 9. klasse i
april/maj. Vi tilbyder
hold med eksamensforberedelse i
skiftlig matematik
og dansk samt
mundtlig engelsk. Vi har også oprettet et
hold for dig, der har eksamensnerver.

US10 Vi er i fuld gang med at
planlægge det kommende skoleår. Indtil
videre har vi et flot ansøgerantal til den
kommende årgang, og vi glæder os til
et skoleår, hvor covid-19 forhåbentlig
tillader en mere normal skolehverdag.
Åben skole Som altid understøtter
UngTårnby udskolingen i Tårnby. I denne
tid er der fuld gang i at afholde synopsekurser for 9. årgang, hvor det at gå
til mundtlig fremstilling i dansk bliver
rammesat og stilladseret.
Der er også en indsats i gang ift. at
understøtte aktiviteter udendørs for de
mange klasser, som benytter Tårnbys
udearealer som strandparken, fælleden,
Ugandaskoven og Travbaneparken.
Sidst, men ikke mindst, er vi i fuld
gang med at planlægge sommerens store nyhed, som bliver vandaktiviteter med
udgangspunkt i SUP (stand up padling).

Husk, at du altid kan kontakte
os, hvis du har spørgsmål til vores program eller aktiviteter
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12.NOV 2020 –
21.FEB 2021

hvornår det igen bliver muligt at slå dørene op. Og hvad sker der mon med Sankt
Hans? Vi har booket Alberte Winding Band og krydser alt, hvad der kan krydses, for
at vi kan få lov at høre hende spille sommeren ind.

masser af aktiviteter i ’Sommersjov
2021’. Programmet kommer i
løbet af maj. Vi er i fuld gang med
planlægningen, men skal samtidig
have overblik over genåbningen og
restriktioner fra myndighederne, som vi
naturligvis til enhver tid retter ind efter.
Der kommer besked i e-boks til alle
forældre, når tilmeldingen nærmer sig.

Hjemmeside: https://www.us.taarnby.dk/forside
Facebook: UngTårnby https://www.facebook.com/UngTaarnby
Instagram: Ungtaarnby https://www.instagram.com/ung_taarnby/

JACOB
RANTZAU
SO FAR
AWAY

Hvad med Sankt Hans? Kulturhuset holder vejret og venter spændt på,

Sommeraktiviteter i Tårnby
Kommune Igen i år vil der være

Noget at se på og gøre for naturen
Træ på Kastrupfortet
april 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Hvorfor du skal elske dine brændenælder
Brændenælde (Urtica Dioica) er ofte en
udskældt plante i Danmark

Særligt de fine topskud og blade er velegnede
til madlavning

Af Naturvejleder Rikke Mortensen, Tårnby Naturskole
Det skyldes nok først og fremmest, at vi alle har prøvet
at brænde os på en brændenælde, og det gør afsindigt
ondt. Det giver en snurrende fornemmelse i fingrene,
som holder sig i mange timer bagefter.
Forklaringen på brændenældens forsvar er, at brændenælden smager godt og den indeholder et utal af
mineraler og vitaminer. Derfor har planten udviklet et
effektivt våben imod nærgående dyr i form af små sylespidse kieselhår. Hårene er fyldt med især giftstoffet
myresyre - som man også stifter bekendtskab med, når
man bliver bidt af en skovmyre.
Ved den mindste berøring knækker hårene og efterlader et skråt, skarpt brud, der som en kniv skærer
igennem huden og tømmer sit indhold af myresyre ud.
Giftstofferne får kroppen til at danne små væskefyldte blærer, der klør. Samtidigt har myresyre en ret
lav pH-værdi, som ætser huden. Selvom giften irriterer
huden, så skal man dog ikke blive bekymret, for myresyre er ikke farlig. Heller ikke i store mængder.
Brændenælden følger os mennesker overalt og vokser sig stor, der, hvor gødningen flyder – derfor ses den
fx ofte i store eksemplarer langs hegnet til Bakken i
Dyrehaven.
Brændenælder har et utal af anvendelsesmuligheder.
Eksempelvis kan andre planter og vækster med fordel
gødes ved hjælp af udtræk fra brændenælden.
Navnet nælde er faktisk et gammelt ord for at væve,
sy eller knytte. Fibrene i brændenælde er stærke og
kan væves ligesom hør til tøj. Det ældste stykke tøj,
man kender fra Nordeuropa, er vævet af brændenældefibre og stammer fra Danmark, nærmere bestemt
fra Lusehøj på Sydfyn. I H.C. Andersens historie om
De vilde Svaner snoede og bandt prinsessen skjorter af
brændenælder til sine forheksede brødre, så en forbandelse blev ophævet.
Brændenælde er en fantastisk kilde til jern og mange
andre mineraler og vitaminer, så som magnesium,
kalium, fosfor, kiselsyre, mangan og svovl, A-, B2-, D-,

smukke arter er som larver knyttet til nælder: Admiral,
Dagpåfugleøje, Nældens takvinge, Det hvide C og nældesommerfugl. Derfor er brændenælder vigtige i en
have, hvis man vil have sommerfugle.
Så nu hvor foråret kommer, så spis de første og få
energien tilbage, nyd de næste og lad dem vokse sig
store, især hvis de vokser et solrigt sted med læ, for
så kan man være heldig, at op til fem arter af vores
smukkeste sommerfugle beslutter sig for at bruge dem.
Brændenælder er en voksende glæde.

Pesto på brændenælder
Ingredienser
Brændenældeblade, en-to store håndfuld af de fine
topskud/blade
2½ dl Olie (mild oliven- el. rapsolie)
50 g Nødder
50 g Fintrevet fast modnet ost, fx parmesanost
1 fed Hvidløg
1 tsk Groft salt

Sådan gør du
K- og C-vitamin og calcium. I de middelalderlige lægeurtebøger fremhæves nældens fantastiske egenskaber
ofte i storladne vendinger og kaldes den ædleste og
reneste urt af dem alle.

Sommerfuglenes foretrukne
Men den allervigtigste funktion for brændenælden er
hverken som gødning, mad eller til tøj. Det er som føde
for sommerfuglelarver. Nælden er suverænt den vigtigste plante for dagsommerfugle i Danmark. Hele fem

Derfor er birkens stammer hvide
Tekst og billede: Naturpark Amager
Foråret er for alvor rundt om hjørnet. Og om lidt ændrer Pinseskoven udseende fra at være transparent
hvidstammet skov, til en mere lysegrøn udgave af sig
selv.
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I stedet for at suge solen til sig og give signal til træets indre om, at det er på tide at suge vand og næring
op i stammen og ud i grenene, reflekterer de hvide

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider:
Lukket pga. corona til 5. april
Derefter (forhåbentlig) åbent alle hverdage
undtagen mandag kl. 9 - 15.
Weekend og alle ferieperioder kl. 10 - 16.

Det er derfor også snart sidste chance i nogen tid,
hvis du skal nyde synet af den ’nøgne’ birkeskov med
dens uendelighed af hvide stammer.
Og der er en rigtig god forklaring på, hvorfor lige
netop birketræets stammer er hvide.
De hjælper nemlig træet med at holde igen på safterne i et klima, hvor der kan være lun vintersol om
dagen og markant frost om natten.

• Skyl brændenælderne godt (brug handsker).
Hæld kogende vand over brændenælderne og lad
dem trække i ca. 3 min.
• Kom dem i et dørslag og lad dem dryppe godt af.
• Kom brændenælder, olie, nødder, ost, hvidløg og
salt i en blender.
• Blend ved hurtigste hastighed i ca. 1 min. eller til
pestoen er helt glat. Smag til.
• Hæld pestoen i et glas og opbevar den på køl.

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

stammer i stedet sollyset. På den måde undgår birketræet de værste frostsprængninger og sikres dermed
mod en lang række angreb fra skadedyr og sygdomme.
Og det sikres ultimativt en bedre chance for et langt og
sundt liv.

• 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
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og
start af ture

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.

Åbner igen til foråret... når corona
tillader

Noget at tænke over og deltage i

Tårnby Kommunebiblioteker inviterer til
online arrangementer
Online foredrag: Islamisk Stat og
danskere i hellig krig

bybib.dk Pris: 30 kr.

Vær med når vi livestreamer det superaktuelle
foredrag om de danske
mænd og kvinder, der drog
i hellig krig og nu sidder
med deres børn i fangelejre
i Syrien. Deniz Serinci har
talt med både forældrene
og børnene. Hvad mener
han? Skal de blive i lejrene
eller hjem til Danmark?
Hvordan deltager jeg?
Netop nu sidder godt 30
danske børn med deres forældre i syriske fangelejre.
Børnene mangler tøj, mad og medicin og er i fare for
at blive traumatiserede, syge og dø eller overleve som
radikaliserede unge. Det vurderer danske og internationale eksperter, som, i lighed med flere partier i folketinget, i disse dage lægger pres på den danske regering
for at hente børnene til Danmark.
Samtidig kommer, ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET), den største terrortrussel mod Danmark fra
militant islamisme, heriblandt hjemvendte IS-krigere.
Deniz Serinci har besøgt Islamisk Stat områder i Irak
og Syrien 12 gange på 3 år og blandt andet skrevet bøgerne ’Terrorens kalifat’ og ’Slave i Islamisk Stat’.
Alle med en computer, tablet eller smartphone kan
deltage i foredraget. Ved billetkøb er det vigtigt, at du
noterer din e-mailadresse. Den 15. april i løbet af dagen sender vi et link, der giver dig adgang til foredraget. Yderligere oplysninger: lnm.hb.uk@taarnby.dk
Torsdag 15. april kl. 19.30-21.30. Tilmelding på taarn-

Online foredrag: Det er øjet, der kigger,
men hjernen der ser

ved Deniz Serinci

Forskningens døgn i Tårnby
Du ser ikke alt, hvad du
tror: Din hjerne sorterer
og bestemmer, hvad der
har interesse for dig men hvordan fungerer

denne ’censur’ - og hvorfor?
Vores væsentligste sans siges at være synet. Mange
af os tænker meget lidt over, hvordan vi ser. Det vil
ændre sig efter aftenens foredrag.
Jesper Clement er lektor på CBS og forsker i øjet og
i de måder, hvorpå vores to visuelle systemer fungerer.
Denne viden har indflydelse på de valg, som vi ganske
ubevidst træffer f.eks. i forbrugssituationer.
Foredraget varer en time. Link til foredraget sender
vi til jer dagen inden foredraget. Hvis mulighederne tillader det, kan vi mødes på biblioteket og se foredraget.
Arrangementet er en del af ’Forskningens døgn i
Tårnby’ under det landsdækkende ’Forskningens døgn’,
hvor forskere og videnskabsfolk fra alle fag gør os klogere på det, som de arbejder med til daglig.
Ons. 28. april kl. 16-17. Tilmelding på taarnbybib.dk

Online foredrag: Hvorfor er knopperne
under dine fodboldstøvler forskellige?
Fodboldstøvler, golfbolde
og pulsure er en videnskab for sig - og sportsteknologi er forskningen
bag, som vi skal blive klogere på til dette foredrag.

Færdselsloven gælder også på Vestamager
Naturpark Amager sætter fokus på færdsel
i naturen
Stadigt flere og flere benytter Naturpark Amagers vidtstrakte arealer, veje og stier. Til at vandre på, løbe på,
til at cykle på og meget andet. Og den enorme besøgssucces vil stige yderligere, i takt med at temperaturerne går i vejret den kommende tid.
Det er begyndt at give udfordringer på særligt veje
og stier, hvor de mange forskellige brugergrupper skal
deles om pladsen.
Derfor sætter Naturstyrelsen nu fokus på, hvordan vi
bedst færdes sikkert derude. Konkret vil naturparkens
gæster møde en ny plakat, der enkelt illustrerer færdselsreglerne på veje og stier i naturen.
For selvom motoriseret kørsel ikke er tilladt i naturparken, gælder færdselslovens anbefalinger stadig.
Det fortæller skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen.

kampagnen håber at give alle naturparkens besøgende
en bedre naturoplevelse.
- Ved at følge de simple regler og generelt udvise
hensyn til de andre brugere herude er der fortsat plads
til at mange kan komme og nyde naturen herude.
tsp

Sportsudstyr er alt fra tøj og sko til fodbolde, golfbolde og pulsur. Vi køber det i stort omfang - og bruger
det måske i et lidt mindre omfang - men hvorfor ser
det ud, som det gør?
Katrine Okholm Kryger er lektor i sportsmedicin med
en baggrund i sportsteknologi. I aftenens foredrag forklarer Katrine, hvorfor dit sportsudstyr er, som det er og om sportsteknologi ligefrem kan redde menneskeliv?
Foredraget varer en time og finder sted online. Link
til foredraget sender vi til jer dagen inden foredraget.
Hvis mulighederne tillader det, kan vi også mødes på
biblioteket og se foredraget.
Arrangementet er en del af ’Forskningens døgn i
Tårnby’ under det landsdækkende ’Forskningens døgn’.
Onsdag 28. april kl. 19-20. Tilmelding på taarnbybib.
dk

Skattejagt på Hovedbiblioteket for børn
op til 12 år
Find påskesten med bogstaver og dan
påskeord
Påskeharen har
lagt stenæg på
græsset rundt
om bibliotekets
bygning og i Kamillehaven. Du
skal lede efter
stenæg med bogstaver på. Skriv
de bogstaver op, du finder, men lad stenene ligge til de
næste, der er på skattejagt. Lav så mange ord, du kan
ud af bogstaverne. Når du har dannet ord på mindst 8
bogstaver, der har med påske og forår at gøre, skal du
sende en mail med navn, telefonnummer og løsningen
på skattejagten til sli.hb.uk@taarnby.dk, så er du med i
lodtrækningen om en bogpræmie.
Konkurrencen starter fredag 26. marts og varer til
mandag 5. april. Lodtrækningen vil foregå mandag 12.
april, hvor vi vil kontakte den heldige vinder. God påskejagt!

Få inspiration med bibliotekets
mikroanmeldelser på Instagram

Følg bibliotekets instagramprofil @taarnbybibliotek og
få inspiration til nye læseoplevelser. Bibliotekar Louise
bringer mikroanmeldelser,
hvor hun deler sine læseoplevelser af nye titler og skjulte
skatte fra vores samling. Anmeldelserne er akkompagneret af collager af arkivbilleder som en visuel beskrivelse af bogens stemning.

Fodgængere hold til venstre

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Indtil 6. april eller corona-restriktioner lempes
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.

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Alle os fra en tid, hvor ikke alle veje var asfalteret og forsynet med oplyste fortov, ved det godt. Gå imod færdslen, så du kan se, hvad der kommer imod dig – og de
modkørende kan se, at du har set dem (og hinanden).

Indtil 6. april eller corona-restriktioner lempes: Lukket
Derefter (hvis corona restriktioner er ophævet)
Man - fre Kl. 9 – 19 • Lør Kl. 9 – 16 • Søn lukket.
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For som vi kender det fra landevejen, skal folk til fods
holde sig i venstre side af vejen, mens cyklister og andre på hjul skal holde sig i højre, forklarer han.
- Fordelen ved at man som fodgænger holder sig i
venstre side er, at man får et langt bedre overblik over
cyklisterne, siger han. Man ser de modkørende i god tid
og kommer ikke helt så tæt på de cyklister, der kommer kørende bagfra, siger Sven Norup.
Og så opfordrer han naturparkens mange gæster til
at vise bedre hensyn til hinanden.
- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi oplever et stigende antal konflikter mellem naturparkens
mange brugergrupper, forklarer Sven Norup, der med

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

Noget at tage sig til i den næste tid
Træ på Kastrupfortet
april 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

En ny følsomhed for det vilde
Her i foråret og henover sommeren
vil der være nyt liv på plænen foran
Kastrupgårdsamlingen
Af Asmund Havsteen-Mikkelsen
Som billedkunstner har jeg skabt et værk, der består
i at omdanne et stykke af græsplænen til vild eng. I
de kommende måneder vil der gro blomster, der vil
tiltrække bier og insekter og dermed udgøre et midlertidigt fristed og spisekammer for de små væsener.
Mit kunstprojekt vil indgå i Taarnby Kommunes am-

bition om at deltage i den nye konkurrence Danmarks
VILDESTE Kommune, udskrevet af miljøministeren.
Målet med konkurrencen er at få borgere og kommuner til at arbejde sammen i kampen om at sikre større
og bedre vilkår for biodiversitet i nærområdet. Din mulighed som borger for at deltage består i at omdanne
din have til vild natur. Der er masser af gode råd og
idéer derude på nettet, i fjernsynet og på biblioteket.
Tiden er kommet til, at du skal have fingrene i jorden
igen – på en ny måde. Du skal gentænke din have som
en invitation. Ikke for dig selv, dine børn eller dine na-

Skulptur-Tur i kommunen ...
... med Kastrupgårdsamlingen
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Oplev skulpturerne omkring Kastrupgårdsamlingen og ude i kommunen ved
hjælp af museets nye kreative og inspirerende hæfte ’Skulptur-tur’.
Bag de låste døre på kommunens
kunstmuseum tænkes der i at formidle
kunsten på trods af, at gæsterne ikke
har måttet besøge museet siden 9. december. I den forbindelse har museet
skabt et gratis hæfte, hvor en rute fører
børn og andre interesserede fra kunstmuseet og videre ud i kommunen med
fokus på de skulpturer, som står ude i
det fri. I hæftet er små kreative øvelser
og korte introduktioner, som åbner for
en kunstoplevelse af de skulpturer, som

mange måske går forbi hver dag uden at
tænke så meget over dem.
- Tårnby kommune har en god tradition for kunst i det offentlige rum og det
er vores oplevelse, at folk faktisk bliver
lidt overraskede over hvor mange kunstværker, der står rundt omkring, fortæller
museumsinspektør Kristian Rasmussen.
- Nu er vores gæster jo desværre afskåret fra at opleve kunsten indendørs
her hos os – men skulpturerne står
udenfor i alt slags vejr og bliver ikke
ramt af Corona-nedlukninger, slutter
han.

Corona-sikker kunstformidling
for alle alderstrin.
Hæftet taler i sin tone mest til børn i
skolealderen, men alle aldre kan være
med. Ruten i hæftet starter omkring museet, hvor der er flest skulpturer samlet,
og så kan man følge ruten igennem
kommunen bl.a. forbi hovedbiblioteket
og helt ud til den nye skulptur ’Livredderen’ ved Vestamager Svømmehal. Skoleklasser kan gratis rekvirere et klassesæt
ved at kontakte museet.

Private kan hente et eksemplar af hæftet
i en kasse ved museet på hverdage inden
for normal kontortid. Skoleklasser kan
gratis rekvirere et klassesæt.

boer, men som en invitation til bier, insekter og biller –
og de fugle, der lever af dem.
Over tid vil et nyt liv komme til din have og du vil
forandre dit blik på den. I stedet for at se den som
beviset på din kontrol over græsset, blomsterne og
hækken, skal du se den som beviset for din generøsitet
over for livet som helhed. En vild have er tegn på gæstfrihed og en ny form for overskud.
At gøre sin have vild med vilje (som en hjemmeside hedder) har praktiske og æstetiske konsekvenser.
Græsset skal måske fjernes eller have lov til at gro;
kviste og grene skal stables og blive til kvashegn eller
insekthoteller; nogle steder skal der lægges tørt sand
og store sten; nede i hjørnet skal vandet opsamles og
danne et vådområde. Haven vil ikke længere se pæn
ud i traditionel forstand. Til gengæld vil den blive til en
summende fest for et liv i mange skalaer.
Klimakampen bliver udlagt som et spørgsmål om
reduktion af CO2-udledninger, men handler om et
langt mere grundlæggende spørgsmål: hvilke betingelser for liv skal der være på denne jord? Er det kun
for os mennesker, eller handler det om hele livet i al
sin mangfoldighed? Jeg tror på det sidste. Jeg tror, de
vilde haver kan lære os noget om biodiversitet. Give
os en ny følsomhed for det mærkelige fremmede, som
en humlebi, sommerfugl og spurvefugl i sidste ende er.
Igennem en ny følsomhed for det vilde vil vi også lære
at værdsætte det. Det værdifulde vil vi også beskytte.
Så enkel er ligningen.
Udstillingen ‘Privacy (wilding)’ åbner lørdag 24. april
ml. 11-17 på Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399,
2770 Kastrup. Med katalog. Løber frem til 8. august.
Asmund Havsteen-Mikkelsen,
se www.asmundhavsteen.net

Udstillingscentret Ved Diget 26, Etape 2
har påbegyndt renoveringen
Der er lukket på udstillingen
(etape 1) indtil videre, og der
behøver vel næppe gives et hint
om hvorfor - det kan de fleste
gætte, uden at skulle gruble
længe
Mens tiden flyver afsted og intet er,
som det plejer at være, så er der jo god
grund til at kigge fremad mod de lyse
tider, der kommer os i møde og samtidig håbe, at Danmarks befolkning kan
lære at stå bedre sammen i modgang og
medgang, eller er det igen Tordenskjolds
soldater, der skal bane vejen?
De frivillige kustoder på udstillingscenteret Ved Diget er jo på hvert deres
område Tordenskjolds soldater, de venter
alle på at blive kaldt tilbage i tjeneste.
Der er nok ingen tvivl om, at det
samme er gældende over hele landet
på kulturområdet og andre områder, og
mon ikke de alle har brugt tiden på at
klargøre deres udstillingseffekter.
På DIGET er vi i gang med at lave en
udstiller-aktivitets-underholdningsliste,
så vi hører gerne fra flere, der vil underholde eller udstille et eller andet. Skriv
til os på Diget26@youmail.dk
Om du vil fortælle løgnehistorier,
hoppe på tungen uden mundbind eller
noget helt tredje, så byd ind, hvis du
har mod på at underholde eller bidrage

med at udvikle informationer, du synes
er vigtige.
Vi glæder os så meget til at få dig på
listen.

April 2021

Lokalafdelingen

·

aMageR landeVeJ 71 Tlf. 21 70 05 16
kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
aeldresagentaarnby@gmail.com
faceBook: Ældre Sagen Tårnby
MobilePay: 35267

Sorg/ livsmodsgruppen
er nedlukket på grund af restriktioner fra regeringen. Vi mødes igen, når restriktionerne ophører,
evt. kontakt til Lissi Bak Pedersen
tlf 22 15 60 29.
Besøgstjenesten udsætter genåbningen til d. 6/4
2021.Der er naturligvis telefon kontakt til Karna
Kaslund tlf. 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 emailadresse.
Info om demenssymbol og
demensugen
Kom og se og hør om
det nye demenssymbol
fra Folkebevægelsen For
Demensvenligt Danmark, som
lanceres i uge 19 i hele landet.
Ældre Sagen, Tårnby holder åbent hus i
foreningscentret,
”Postkassen”,amager landevej 71
mandag, den 17. maj 2021 fra kl. 11.00 til
kl. 15.00 og
tirsdag, den 18. maj 2021 fra kl. 10.00 til
kl. 14.00.
Der vil være mulighed for en snak med Ældre
Sagens frivillige demensvenner i lokalafdelingen,
Tårnby Kommunes konsulenter indenfor
demensområdet og medlemmer fra Seniorrådet.

Få dig en telefonven
Savner du en at tale med?
Mange ældre har mistet kontakt til andre under corona, og føler sig isolerede og alene.
Og det ser ud til, at vi skal igennem sommeren, før alle i Danmark er blevet coronavaccinerede.
Hvad med at få dig en telefonven? En at tale
sammen med 1-2 gange om ugen. En, du
kommer til at kende lidt nærmere efter hver
samtale, og som giver dig og du hende eller
ham lidt menneskelig kontakt over telefonen.
Det er den samme ven, du får tilknyttet, hvilket betyder, at I kan få skabt et mere personligt og fortroligt bånd til hinanden.
Der er mange, som er ensomme, som ikke
har lyst til eller magter at bevæge sig ud.
Med telefonvenner vil Ældre Sagen række
ud til alle dem, som har brug for nogen at
tale med. Og der er flere, end du tror!
Telefonvenskaber får humøret til at stige og
bidrager til glæde, grin og gode historier.

Cafè livsglæde · demensbesøgsvenner
danseminde på plejehjem · Sang på plejehjem
gå/skubbere på plejehjem

Det samme gælder, hvis du ønsker at være
telefonven for en anden.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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Vores andre tilbud til demensramte og deres
pårørende er:

Sådan får du en telefonven
Er du interesseret i at få en telefonven, skal
du ringe til Ældretelefonen på 82 82 03 00.
Der er åbent alle hverdage klokken 9 til 15.

Men vi har det jo så godt, ikke?
De danske værdier er vigtige i Danmark,
og derfor priser vi fællesskabet og de
værdier, der kommer med det at kalde sig
borger i Danmark, højt. En af de værdier
er den, at vi tager os godt af de svageste
i samfundet, vi hjælper og løfter i flok.
Vort høje skattetryk sikrer en god og
stabil tilværelse for de fleste, gennem
gratis skolegang, lægehjælp, infrastruktur
etc. Kristendommens og Oplysningstidens
indflydelse har betydet, at vi i Danmark
har en grundlov, der sikrer, at vi alle bliver
behandlet som lige og en retsstat, der
uagtet diversitet giver alle en retfærdig
behandling. Denne homogenitet har
blandt andet været en af årsagerne til,
at Danmark, i skrivende stund, i det store
hele har forholdt sig fornuftigt i forhold til
Covid pandemien og dens udbredelse. Vi har
løftet i flok, og det kan ses i opgørelsen over
smittetal og døde. Jo, det er noget at være
stolte af, fællesskabet udadtil.
Men hvordan går det med fællesskabet
indadtil? Dvs. forholdet mellem individerne i
fællesskabet, for det synes mig, at tonen er
skærpet og at fællesskabstanken udfordres
ikke mindst af vores danske jantelov.
Ukvemsord, racisme og trusler slynges ud
på sociale medier, der udskammer de, der
tør stille sig frem med et af de talenter, de
er født med. Det talent, der gør lige dem
unikke, og som vi kan glæde os over sammen

www.korsvejskirken.dk

med dem. En glæde, som småligheden og
manglen på empati og dannelse, truer med
at tage fra dem. Vi har hørt debatten om
alle de, både unge og ældre, der har ladet
utilfredsheden hagle ned over X-factor
deltagere og dommere; vi har læst det
i artikler, om hvordan højtuddannede
videnskabsfolk sommetider ikke tør eller
orker at stå offentligt frem for ikke at blive
hængt ud i den offentlige, digitale gabestok,
og flere andre eksempler. Men måske er det
ikke alene janteloven, ucharmerende og
smålig som den er, der ligger til grund for
denne voksende tendens, men et langt mere
alvorligt problem for vores danskhed, nemlig
det, at vi hver især har fået sværere ved at
acceptere det, der måske ligger uden for
netop den definition af fællesskabet, som vi
mener er den rigtige, og at det derfor giver
os retten/lysten til at ekskludere de andre,
det være sig danske statsborgere inden for
eller uden for landet. Men hvis definitionen
af fællesskab bliver for snæver, mister ordet
sin betydning. Vort fællesskab er en gave,
vort danske fællesskab, det at være borger
i Danmark, er en gave, som vi skal skatte.
Det, at vi har et samfund, der kalder sig en
retsstat, der sætter alles rettigheder lige,
og som tager sig af alle dets borgere, er en
gave; det, at vi hjælper selv de mindste
og svageste, er en gave. Lad os aldrig tage
den for givet, men til stadighed kæmpe for
fællesskabet og menneskeheden i al dens

Følg med på med vores ’nye’
hjemmeside

www.korsvejskirken.dk,
som er nydesignet, bl.a.
for at leve op til krav om
tilgængelighed. I vil altid
kunne finde de seneste
opdateringer, også om evt.
aflysninger her på siden.
Vi håber naturligvis, at der ikke bliver så
mange af de corona-relaterede aflysninger i
fremtiden.
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Gudstjenester
April			
Torsdag 1.
Skærtorsdag Matt. 26, 17-30
kl. 18.00
					
Fredag
2.
Langfredag Matt. 27, 31-56 /Mark. 15, 20-39
kl. 10.00
Søndag
4.
Påskedag Mark. 16, 1-8
kl. 10.00
Mandag 5.
2. påskedag Luk. 24, 13-35
kl. 10.00
Søndag 11.
1. s.e. påske Joh. 20, 19-31
kl. 10.00
Søndag 18.
2. s.e. påske Joh. 10, 11-16
kl. 10.00
Søndag 25.
3. s.e. påske Joh. 16, 16-22 Konfirmation
kl. 10.00
Maj				
Søndag

2.

4. s.e. påske Joh. 16, 5-15

kl. 10.00

Julie Aaboe
Miriam Joensen
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Julie Aaboe

Miriam Joensen

diversitet, for kærligheden, for empatien og
freden, alt det vi også har fejret i Påsken.
Glædelig Påske
Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse
mindste, det har I heller ikke gjort mod
mig. Matt.25,45
Sognepræst
Julie Aaboe

Aktiviteter - April
Musik-andagt – En tid til eftertanke

v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær
med til en
stemningsfuld
musikandagt
i kirken.
Med musik
og læsninger
reflekterer vi
over skriftens
ord ud fra et
moderne og
personligt
perspektiv. En
rolig stund i
kirken med tid til eftertanke. Efter andagten
nyder vi fællesskabet over en kop kaffe
m.m.
Tirsdag 6. april kl. 10.00

Orgelrecital v. Ole Reuss-Schmidt

aftryk, Ingemanns salmedigtning har aflejret
for hans vedkommende: ”Når Ingemann
eksempelvis synger om ”et slot, der står
i vesterled”, så er det første spørgsmål,
der melder sig: Hvilket slot er der tale
om her? Og tager man fat i den ende, så
vil man få lejlighed til at glæde sig over
naturlyrik i den absolutte verdensklasse,

rent litterært. Men det bliver endnu mere
interessant, hvis man stiller spørgsmålet:
Hvad anvender Ingemann så disse fornemme
naturskildringer til? Og hvorfor spiller solen
så afgørende en rolle?”
Torsdag 22. april kl. 19.30

Ulvetime
Orgelrecital i Korsvejskirken er en stund
sidst på ugen, hvor freden og roen kan få
lov at sænke sig. Ole Reuss Schmidt spiller
et par orgelværker og fortæller om dem.
Derefter bliver der fortalt om en salme, som
derefter bliver sunget af en af korsangerne.
Fredag 16. april kl. 17.00

Sogneaften

Ingemanns salmer v. Ole Reuss Schmidt

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 kl. 12 i
samme uge.
Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie
skal med! Det koster ikke noget at deltage, men du er velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 29. april kl. 16.30

Affaldsindsamling

Aftenens foredragsholder er kirkens organist
Ole Reuss Schmidt, som fortæller om hvilke

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.

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: Tlf. 6116 3336.
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12.
Johnny Løndorf • johnny@korsvejskirken.dk
Peter Nielsen • peter@korsvejskirken.dk
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Julie Aaboe. Kbf.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.

For Korsvejskirken, som er en grøn kirke,
er den landsomfattende affaldsindsamling i
uge 15 en velkommen lejlighed til at træde i
aktion og vi opfordrer derfor alle til at være
med til at gøre en forskel for naturen. Kom
til Korsvejskirken søndag 18. april kl. 11.
Vi udleverer en affaldssæk og i løbet af ca.
2 timers tid skal vi samle affald som f.eks.
plastic, forpakninger og cigaretskodder.
Tilmelding er ikke nødvendig, men medbring
gerne et par arbejdshandsker. Bilka donerer
1 kr. til Danmarks Naturfredningsforening pr.
kilo affald, der bliver indsamlet.
Søndag 18. april kl. 11.00

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
I morgen er alt muligt

Kender du følelsen af når noget forandrer
sig så radikalt, at en helt ny virkelighed
opstår?
Som den første gang din kæreste sagde
”jeg elsker dig” til dig. Kærligheden
blev virkelig på en ny måde. Eller da du
første gang fik dit barn lagt i armene, og
nu var det ikke længere så abstrakt: Nu
fandtes det lille menneske i verden, og
du blev med ét forælder. En virkelighed,
der var til at føle på. Eller husker du da
telefonen ringede og de ord, som du
aldrig glemmer, fortalte at din elskede var
død. Og hele verden stod stille.
Hver især har vi vores glimt, som blev
vendepunkter og forandrede vort liv.
Brevet i postkassen, hånden der greb din,
dit første mål, det øjeblik du så tv eller
hørte radioen med nyheder, der gik over
i historien. Øjeblikke som dem bliver en
del af vores egen historie, glimt som vi
bærer med os.
Sommetider længes vi efter sådan et
øjeblik, for vi vender os og vi drejer
os i rastløse bevægelser, og har brug
for et vendepunkt. Det punkt, hvor
udviklingen tager en helt ny retning. Dér,
hvori kurvens krumning skifter fortegn.
Og en ny virkelighed bliver til.
Sådan har mange af os det nu. Kurver
og diagrammer har der været mange af
i det forgangne år. Alt for mange. Vi er
begyndt at leve efter dem. Og så er der
de usynlige streger, linjerne, som tegner
et personligt landskab, hvori ensomhed,
modløshed og angst kun holdes i skak
af håbet om at det en dag vender. At der
kommer et vendepunkt. At i morgen er
alt muligt.

For mig er påskens fortælling et
vendepunkt. Det sted i nattens indre
hvor det vender, og lyset vender tilbage.
Påskens budskab er nemlig at alt ér
muligt. At håbløsheden bliver vendt til
nyt håb.
Når jeg taler om at alt er muligt, så
grunder det i en grundlæggende tillid
til, at der er noget, der griber ind i min
virkelighed, og kan forandre det, som
jeg ikke selv kan se mig ud af. Når man
fanges af angstens og bekymringens
cirkler, så ser man ikke andet end det
man frygter. Og man paralyseres af
håbløshed og sine egne tanker om hvad
livet vil bringe én.
Det er her, at man har brug for at blive
revet ud af sit eget. Få løftet den sky, som
har lagt sig over sindet og tilværelsen, og
opleve at der atter er luft, blå himmel.
Muligheder. En vej lidt længere væk end
et øje kan se.
Der er med andre ord en større
virkelighed end min egen. Og det er
Guds virkelighed. Eller Guds rige, som
vi kalder den i kirken. En virkelighed,
som ikke først venter i et hinsides, men
som er lige nu og her. Den manifesterer
sig der hvor kærligheden råder, og væver
sig ustandseligt ind i vores liv og hverdag.
Usynlig for den, der nægter at se det.
Det er en kraft, som kan bringe glæde
midt i det sorgfulde. Vende håbløshed
til nyt håb. Løsne angsten, og gøre det
muligt at trække vejret frit igen.
I den forstand er der altid en
forventning om alt godt.

April
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Sogne- og hospitalspræst Desirée

Vores statsminister sagde for snart
længe siden, at påsken ville blive en

Gudstjenester
Tors 1.		
Fre 2.		
Søn 4.		
Man 5.		
Søn 11.		
Søn 18.		
Søn 25.		
Fre 30.		

vendepunkt. Man skulle tro at hun var
præst. Påsken er altid et vendepunkt.
Det var den den første morgen, da
kvinderne kom til graven og alt blev
vendt om: graven var tom og med ét
blev deres hjerter fyldt med håb. Den er
et vendepunkt hver eneste gang vi fejrer
påske, og mindes om at det umulige er
muligt. Også i år.
Påske er min yndlingstid på året.
Herfra vælter lyset ud over resten mit
liv, så jeg tør gå videre, selvom det føles
mørkt i og omkring mig. Påsken rummer
nemlig både skærtorsdags glæde og
vemod, langfredags stilhed og mørke,
og påskemorgens sol og evige liv. Hver
for sig får dagene lov at stå i sig selv. Og
vores liv rummer hver af dem.
Opstandelsen er både påskemorgen
engang, men opstandelsen er også her
midt i livet. I dag.
Opstandelsen er lige her.

Højmesse Skærtorsdag					
Højmesse Langfredag					
Højmesse Påskedag					
Højmesse 2. Påskedag					
Højmesse 1.s.e.påske 					
Højmesse 2.s.e.påske					
Højmesse 3.s.e.påske					
Højmesse Bededag					

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Nielsen
Skovhus
M. Hansen
Rosenberg
M. Hansen
M. Hansen
Nielsen
Nielsen

Info:
Jeg er i den lykkelige situation, at et
vendepunkt af den store slags er lige om
hjørnet, når min familie og jeg om få
uger udvider boblen med en lille ny. Jeg
går derfor på barselsorlov, og som vikar
i mit sted vil Susanne Freddin Skovhus
træde til. Nogle af jer har allerede mødt
Susanne, da hun var i Tårnby Kirke
under Karstens studieorlov.
Jeg vil glæde mig til at komme tilbage
til både sogn og hospital. Indtil da
glæder jeg mig over livet, der kommer
til os.
Desirée Risum

APRIL 2021
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe, der
fortrinsvis består af enker og enkemænd.
Det er altid svært at blive alene, og
selvom du har et godt netværk, så er det
noget andet at tale med andre, der er i den
samme situation.
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.
Indtil videre er alle aktiviteter desværre
aflyst, men du kan høre mere om
netværksgruppen ved henvendelse til Ida
Nielsen på 3250 4186 eller idni@km.dk .
Vi holder fortsat gudstjeneste
Her er der god corona-afstand, og vi kan
også snakke lidt efter gudstjenesterne.
Det er Skærtorsdag den 1. april kl. 18.30,
søndag den 25. april kl.10.00 og Bededag,
fredag den 30. april kl. 10.00.
Så snart der igen bliver mulighed for at
vi kan samles til kaffe, ringer jeg til jer.

Gudstjeneste på plejehjemmet

På grund af covid 19 er der i øjeblikket
ingen gudstjenester på plejehjemmene og
på Psykiatrisk Center Amager.

Info om påske:

Babysang
På grund af coronavirus skriver vi i
øjeblikket ikke op til Babysang.
Vi vender tilbage, når der er noget nyt.
Konfirmander og forældre
På grund af corona er der i øjeblikket
ingen fællesarrangementer for
konfirmander og forældre.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen, abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst
Pedersen, happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk
Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at
komme til gudstjeneste eller til kirkelige
arrangementer ved egen hjælp, kan bestille
kirkebil og således blive afhentet på
deres bopæl og blive kørt hjem igen efter
gudstjenesten eller arrangementet. Hvis
man har behov for at benytte kirkebilen,
skal man ringe til kordegnekontoret, tlf.
3250 4195 senest kl. 12 sidste hverdag før.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf)
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 2175
1030, e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.
10-11, samt torsdag kl. 17-18. Mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., ons. og tors. kl. 10-11, torsdag kl.
17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum, orlov.
Sognepræst:
Louise Husted Rosenberg
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst:
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.th.,
2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 6045, e-mail:
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770
Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, e-mail: thbe@
km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag også kl.
16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; e-mail:
taarnbykigrd@mail.dk Kontortid: Man - fre kl.
11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag kl. 10-11
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads Gravers
Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 2166 7030.
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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Plant et løg og fejr påskens håb
Vil du være med til at markere påsken
og alt det gode, der kommer os i
møde, så kig forbi Tårnby Kirkegård
påskedag og 2. påskedag.
Søndag 4. april fra kl.10.00 sætter
vi nogle kasser med blomsterløg frem
nær kirkedøren og indgangene til
kirkegården.
Du er velkommen til at hente et
blomsterløg og plante det på din
elskedes grav, hjemme i haven eller i
altankassen.

FOR BØRN

En blæksprutte søger nye farvande

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

Grethe Hamborg (i midten) og Elizabeth Laursen
(th.) sammen med børn og forældre fra Noahs Ark.
I baggrunden formanden for Tårnby Forenings Råd
som motiverede og overrakte præmien Årets Forening
i Tårnby 2004. I baggrunden formand for Tårnby
Forenings Råd, Terkel Spangsbo, som holdt festtalen.

En epoke er slut! Ja, det er
sandt, at Grethe Hamborg nu
efter en hel livstid ved Kastrup
Kirke har valgt at søge nye
græsgange - den skønne tid som
pensionist kalder
Af kollegerne ved
Kastrup Kirke
Vi ved Kastrup Kirke kommer til at
savne Grethe utroligt meget. Der
var næsten ikke den ting, Grethe
ikke kunne, og hvis det kneb med
erfaringerne på et bestemt område,
satte Grethe stor tid og mange
kræfter af til at gøre sig klogere.
For Grethe Hamborg har haft
mange bolde i luften gennem
sine mange år ved Kastrup
Kirke. Hun begyndte officielt
som ansat ved kirken i 1986,
men uofficielt allerede i 1974, da
hun assisterede den daværende
præst Palle Thordal og sin far,
Arne Hamborg med at starte en
børneklub. Hver lørdag gennem
18 år kunne børn i Kastrup Sogn
møde Grethe Hamborg. Senere var
hun medstifter og medbestyrer af
børneklubben Noahs Ark sammen
med præst Elizabeth Laursen, og
den børneklub nåede at fylde hele
27 år.
Det er dog blevet til meget mere
end klubberne på børneområdet,
for Grethe inviterede og
holdt både børnehavedage,
gudstjenester for børnehaver og
vuggestuer og påskefester for
børn. Skoleklasser og SFO har
kunnet komme og møde Grethe
til forskellige arrangementer og

I 2004 blev børneklubben Noahs Ark årets forening.
Forældre og børn blev ’kidnappet’ fra deres normale
klubaften til Tårnby Rådhus, hvor gaver og hæder
blev overrakt, inden bussen kørte dem retur til
Kastrup kirkes menighedshus. Her er Grethe Hamborg
(tv.) sammen med præst Elizabeth Laursen på vej
tilbage efter festivitasen.

hvert år til juleaften har Grethe
stillet sin tid til rådighed for
sammen med Elizabeth at afholde
familiejulegudstjenester for børn
og voksne. Som regel med årets
julekalender som tema.
- Jeg tror, jeg har ret, når jeg siger,
at arbejdet med børn gennem de
mange år været en af Grethes
yndlingsopgaver, siger Elizabeth
Laursen.
Mange nye opgaver
For der har som sagt været mange
opgaver! I 1984 blev Grethe fast
kordegnevikar for Torben Nesjan,
der ligeledes i sine ferier trygt
kunne overlade kordegnekontoret
til Grethe. Kirkebogsføring og
civilregistrering satte Grethe en
ære i at kunne til fingerspidserne.
I 1984 blev Grethe valgt ind
i menighedsrådet og fik flere
sekretæropgaver for rådet, og
efter en færdiguddannelse som
cand. theol., som Grethe fuldførte
sideløbende med sit arbejde, førte
hendes arbejde for menighedsrådet
til en egentlig fastansættelse
som sognemedhjælper, i dag
det samme som kirke- og
kulturmedarbejder, primært
med børnearbejde, kirkeblad
og sekretæropgaver som
hovedopgaver.
Og netop HOVED-opgaver. For
man har aldrig gået forgæves til
Grethe med et ønske om hjælp.
Hun har altid været parat til at
hjælpe både med praktisk og
teoretisk viden og kunnen, når man
skulle have en arbejdsopgave løst.

Sammen med Elizabeth Laursen
har hun i mange år stået for at
holde Bibelmaraton, og har i en
del år været drivkraften i Skolekirketjenesten i Tårnby Sogn.
Grethe har taget sit arbejde ved
Kastrup Kirke særdeles alvorligt.
Så alvorligt, at det ofte er blevet
til sene aftentimer, inden hun har
vendt næsen mod sit hjem, først
her på Amager og de seneste
mange år i Malmø i Sverige.
- Vi skylder Grethe en enorm tak
for den tid og de mange kræfter,
hun har lagt i vores kirke, og vi
kommer til at savne hende mere,
end ord kan udtrykke.
- Og selvom det er med stor sorg,
at vi må se hende forlade Kastrup
Kirke, vil vi glæde os sammen
med hende over, at hun nu som
pensionist skal til at finde nye
områder at lægge sine kræfter i, og
vi ønsker hende al mulig held og
lykke i hendes nye tidsalder.
- Og lur os, om vi ikke ser
Grethe i Kastrup Kirke ind i
mellem som frivillig medaktør på
diverse børnearrangementer og
familiejulegudstjenester.

Også en tak fra Tårnby Bladet
Grethe Hamborg har været
en fantastisk omhyggelig
’korrespondent’ at samarbejde med.
Hun har varetaget opgaven med at
samle og indsende stof til kirkens
opslag her i Tårnby Bladet og hellere
i god tid end for sent. Der bliver
noget at leve op til for arvtagerne.

Terkel Spangsbo, redaktør

Påskeugen
i Kastrup kirke
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus for over 2000 år siden indstiftede det fællesskabsstiftende nadvermåltid
for alle kristne. Derfor samles vi naturligvis om Skærtorsdag aften-gudstjenesten. Langfredag står kirken
mørk hen, og lidelseshistorien fremføres af de ”medvirkende” roller i gudstjenesten.

Som kontrast hertil holdes Påske-fest-gudstjeneste Påskedag, den dag Kristus overvandt døden. Påskedag
er kirken klædt i gult og er med til at sætte Påske-fest-stemningen. 2. Påskedag vil tidligere provst Palle
Thordal sammen med Elizabeth Laursen varetage gudstjenesten. Hvis vejret holder, afvikles gudstjenesten i
gårdhaven, hvor der, med de nye retningslinjer, kan deltage 50 personer
Se tiderne for de enkelte gudstjenester i ”kalenderen” og på hjemmesiden kastrup-kirke.dk

Gensyn med Palle
Mandag 5. april, 2.påskedag, er der
gudstjeneste med hele to præster.
Det er nemlig ikke kun Elizabeth
Laursen, der varetager gudstjenesten,
men også vores tidligere præst ved
Kastrup kirke og provst for Amagerland
Provsti, Palle Thordal.
Der er således mulighed for et kært
gensyn med Palle (og sandsynligvis
også Julia) og hvis vejret tillader det,
rykker vi muligvis ud i gårdhaven.
Så kom og vær med til at fejre Kr.
Opstandelse og hans møde med de to
disciple i Emmaus og hils samtidig på
et afholdt og savnet præstepar.

Tidligere præst ved Kastrup kirke Palle Thordal
deltager aktivt i gudstjenesten 2. påskedag

Biblens kvinder: Sang og
akkompagnement
Vi får besøg af sangerinden Noora Karhuluoma og pianisten Ida
Andersson. De vil fremføre et spændende program med sange /
arier der alle handler om kvinder fra biblen.
Der er et stort stof at vælge imellem, og vi vil møde skikkelser
som Eva, Maria, Dalila og Maria Magdalene i musik af blandt
andet Verdi, Massenet og Saint - Saëns.

De har optrådt som duo siden 2016 med fremragende
anmeldelser. Eventuel aflysning på grund af corona-restriktioner:
Følg med på hjemmeside og Facebook
Gratis adgang.
Søndag 18. april kl. 16 i Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3, 2770 Kastrup

April
Skærtorsdag 1. kl. 18.30
Skærtorsdags-aftengudstjeneste v. Allan Ivan
Kristensen
Langfredag 2. kl. 10
Langfredagsgudstjeneste v.
Susanne Worm Steensgaard
Påskedag 4. kl. 10
Påskedags-gudstjeneste v.
Allan Ivan Kristensen
2. Påskedag 5. kl. 10
Højmesse v. Elizabeth
Laursen og Palle Thordal i
kirkens gårdhave, hvis vejret
er til det
Søn. 11. kl. 10 v. Susanne
Worm Steensgaard
Man. 12. kl. 10 Sorg/
selvhjælpsgruppe
Søn. 18. kl. 10 v. Elizabeth
Laursen
Søn. 18. kl. 16 Koncert:
Bibelens kvinder
Søn. 25. kl. 10 v. Susanne
Worm Steensgaard
Man. 26. kl. 10 Sorg/
selvhjælpsgruppe
Tors. 29. kl. 17
Menighedsrådsmøde
Fre. 30. kl. 10 Konfirmation
ved Elizabeth Laursen
Maj
Lør. 1. maj kl. 10 Konfirmation
ved Allan Ivan Kristensen
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver søndag kl. 10 Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

TÅRNBY BLADET APRIL 2021 33

Noora er kendt for sin lyriske stemme med et usædvanligt
omfang og en perlende klar klang og har sunget med flere
kendte orkestre og medvirket i Operaer. Ida er uddannet i
København og Lübeck og har optrådt både som solist og
akkompagnatør i store dele af Europa og Kina.

Det sker også i
Kastrup kirke

SKELGÅRDSKIRKEN APRIL
Så er det op af stolen,
Tab coronakilo i solen,
Gå for KOFOEDS skolen

SØNDAG 27. juni
PROGRAM
Mulighed for Gudstjeneste i Kirken kl.
10.00.
Kl 12.45 Mødes vi som i går ved Hilversumvej og herfra fælles bus til Dragør
hvor vi starter.

Gåtur på AMARMINOEN LØRDAG 26. og SØNDAG 27. juni 2021
LØRDAG 26. juni kl. 12.45

Vi går i dag ca. 14,5 km, har 2 pitstop
med forsfriskninger og digitale opgaver.

PROGRAM
Vi mødes på p-pladsen Hilversumvej
ved det gule pumpehus. Biler, cykler
mm. parkeres.

Retur fra Hilversumvej til kirken, hvor vi
mødes Kl 17.30 til grillmad og hygge.
Der udleveres Amarminopas, som skal
stemples ved hvert pitstop, og Diplom
udstedes i kirken.

Fælles bus til DR Byen hvor Amarminoen starter.
Vi går i dag ca.12,5 km, undervejs er der
2 pitstop, med lidt forfriskninger.

Pris for dette arrangement er kun kr.
50.- for gåtur og kr. 50.- for aftensarrangement / pr dag.

Her er der også mulighed for at hoppe
af / på, og køre med hjem.

Rabat for total tur kr. 150 for 2 gåture og 2 aftenarrangementer. HUSK børn
under 14 år er GRATIS.

Der vil være digitale opgaver undervejs.
Ved ankomst Hilversumvej tager vi biler
/ cykler retur til kirken, hvor vi mødes
Kl 17.30 til grillmad og fælles hygge og
snak om dagens oplevelser.

Overskuddet går ubeskåret til Kofoeds Skole. Tilmelding senest den 20 juni
2021 på Kirkekontoret.
NB: turen kan gennemføres på cykel.

Tlf: 32 53 77 44. Mail: Skelgaards.sogn@km.dk

!

!

!

SKELGÅRDSKIRKEN
Aktiviteter i april i
Skelgårdskirken

Påsken nærmer sig og selvom
det igen bliver med restriktioner, glæder vi os i Skelgårdskirken til at fejre påskens højtider.
Vi glæder os til at fejre Palmesøndag som optakt til påsken,
vi glæder os til en stemningsfuld gudstjeneste skærtorsdag
aften med musik i kirken, vi
glæder os til en fin og traditionel højmesse langfredag og
vi glæder os til den opløftende
påskesøndag, hvor vi fejrer Jesu
opstandelse.

28. marts kl.10.00 Palmesøndag: Matt. 21,1-9, Højmesse
v/ Annelise Mehlsen
31. marts kl. 10.00 Morgengudstjeneste v/ kirkens præster
1. april kl. 19.00 Skærtorsdag:
Matt. 26,17-30 Musikgudstjeneste v/ Kamilla Bugge
2. april kl. 10.00 Langfredag:
Matt. 27,31-56, Højmesse
v/ Poul Bo Sørensen
4. april kl.10.00 Påskedag:
Mark. 16,1-8, Højmesse
v/ Karen Giødesen
5. april kl. 10.00 2. Påskedag:
Luk. 24,13-35, Højmesse
v/ Poul Bo Sørensen
7. april kl. 10.00 Morgengudstjeneste v/ kirkens præster
8. april kl. 13.00 Vandretur på
fælleden. Kontakt kirken for
nærmere oplysning.
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Maleri: Richard Westh

Velkommen i
Skelgårdskirken!

9. april kl. 10.00 Live KirkeYoga på kirkens facebookside
og hjemmeside
11. april kl. 10.00 1. s. efter
påske: Joh. 20,19-31, Højmesse
v/ Kamilla Bugge
12. april kl. 19.30 Aftengudstjeneste
14. april kl. 10.00 Morgengudstjeneste v/ kirkens præster
15. april kl. 13.00 Vandretur på
fælleden. Kontakt kirken for
nærmere oplysning.
16. april kl. 10.00 Live KirkeYoga på kirkens facebookside
og hjemmeside
18. april. kl. 10.00 2. s. efter
påske: Joh. 10,11-16, Højmesse
v/ Annelise Mehlsen
21. april kl. 10.00 Morgengudstjeneste v/ kirkens præster
22. april kl. 13.00 Vandretur på
fælleden. Kontakt kirken for
nærmere oplysning.
23. april kl. 10.00 Live KirkeYoga på kirkens facebookside
og hjemmeside
25. april kl. 10.00 3. s. efter
påske: Joh. 16,16-22, Højmesse
v/ Karen Giødesen
28. april kl. 10.00 Morgengudstjeneste v/ kirkens præster

29. april kl. 13.00 Vandretur på
fælleden. Kontakt kirken for
nærmere oplysning.
30. april kl. 10.00 Store Bededag Matt. 3,1-10, Højmesse
v/ Karen Giødesen.

KirkeYoga
Hver fredag kl. 10 er der KirkeYoga
live på kirkens facebookside
og hjemmesiden!

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

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

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Åbner først, når forsamlingstallet hæves til min. 50 pers.

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
SE Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Solgården

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

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
SE Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til Lizzie
Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 4785 iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk.
Vi afventer nye instrukser, men går på Hjertestien søndag
18. april. Vi starter ved Tårnby Kommunes Bypark ved Vandtårnet på Englandsvej. Ca. 5 km.
Vi håber at kunne gennemføre enkelte cafémøder, inden vi
lukker ned for sommeren.

Høreforeningen

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

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
• Vi er til for jer.
Der er håb for enden af tunnelen, så vi forventer første
møde i april måned, og derefter hver måned. Vi skriver til
alle og lover at holde jer orienteret.
Vi har besluttet, at vi er i Postkassen en gang pr måned fra
kl. 14. Vi vil have hygge, og relevante indlæg med sang, og

socialt samvær. Herudover vil vi finde steder, til at fejre jul
og nytår.
Husk fortsat Parkinson- dans hver onsdag kl. 13-14 i Tårnby
Sundhedshus. Amager revyen er udsat igen, nærmere følger.

Bedre Psykiatri

Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom kl. 19-21, Foreningscentret Postkassen, Amager
Landevej 71, 2770 Kastrup, lokale 6.
Hvordan påvirker COVID-19 restriktioner og tiltag min psykisk sårbare pårørende og mig? v/ Psykoterapeut Susanne
Kalvaag. Tirsdag 20. april kl. 19 - 21.
En fars erfaringer og dilemmaer i forhold til sin psykisk
sårbare datter. v/ Johnny Bakø. Onsdag 26. maj kl. 19 - 21.
Samtalegruppe. Introduktionsaften onsdag 21. april kl. 19
- 21. Herefter hver 2. onsdag kl. 19 - 21. Gruppeleder: Psykoterapeut Susanne Kalvaag

Gigtforeningen

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

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Lidt motion er bedre end ingenting. Det har været køligt/
koldt den sidste tid, men med godt varmt tøj på og et
rimeligt tempo er det rigtig dejligt med en gåtur med stængerne. Nogle går mindre ture, men som skrevet: lidt motion
er bedre end ingenting. Så vi glæder os til, at vi må være
mange sammen igen til en god tur. Mandag som vanligt ved
Travbane Parken, måske torsdag i Dragør. Tidspunkterne er
de samme, som de altid har været. Mail: jane@piasecki.dk
ved spørgsmål.

Scleroseforeningen

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde er foreløbig aflyst pga
corona. Der åbnes op, når det kan lade sig gøre.
Årsmøde udsat til 16. juni.

Café Livsglæde

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

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf.
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle
mellem 20 og 65 år.
Vi starter Mandag Aften for de 18-30 årige op igen i Netværkshuset Kastruplund fra den 22. 3. kl. 17-19. Vi starter
udenfor til at begynde med. Vi går en tur og spiser pizza på
terrassen. Fra den 12. april kører vi aktiviteten hver mandag
i ulige uger. Indtil videre med aktiviteter og hygge udenfor.
Tjek vores Facebook https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/ eller eller ring.

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled. Søndag kl. 10 til ca. 12.30. Der
tages forbehold for gåture på helligdage. Alle er velkomne
- ingen tilmelding. Start: DR Byens metrostation - vi slutter
samme sted. Hjertestien på Amager Fælled - mellem 4,4 og
5,8 km - varighed ca. 1,5 time.
Fodbold for hjertet. Mandage klokken 11 – 12. Sundby
Boldklub, Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S. Kontakt Flemming
Jacobsen. Tlf. 4224 4056, e-mail: partner@sundbyboldklub.dk
Hjertemotion med fysioterapeut. 6 fredage klokken 13 –
14, start 9. april. Udendørs i Sundby Boldklub, Raffinaderivej
3, 2300 Kbh. S. Indendørs (hvis vi får lov) i Prismen Holmbladsgade. Pris 225 kr. Kontakt: Margitgrome@gmail.com

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Siden 9. marts har der ikke
været
besøgsrestriktioner
på plejehjemmene på Pyrus
Alle, Ugandavej, Irlandsvej,
Tagenshus og Løjtegårdsvej
Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet alle påbud om besøgsrestriktioner i
Tårnby Kommune, så nu er det
igen muligt at besøge beboerne på kommunens i alt fem
plejehjem.
Siden 17. december sidste
år har der været besøgsrestriktioner på fire plejehjem.
Mens der siden den 31. december 2020 har været et
midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Plejehjemmet Løjtegårdsvej. Det var
nødvendigt for at inddæmme
udbredelse af Covid-19.

87 procent er
vaccineret mod
Covid-19

For mere end en uge siden er
87 procent af beboerne på
plejehjemmene
vaccineret
færdigt mod Covid-19. Det
betyder, at vaccinen nu har
fuld effekt. På baggrund af
det har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet alle påbud om besøg.

Besøg skal fortsat ske på en
forsvarlig måde.
Nu hvor restriktionerne om
besøg er væk, er der ingen
begrænsning på, hvor mange
forskellige personer, der må
besøge beboerens bolig.
Forsamlingsforbuddet
på
fem personer skal dog stadig
overholdes. Besøgene skal
også foregå på en forsvarlig
måde. Det betyder, at alle skal
huske afstand, god håndhygiejne og bruge mundbind eller
visir.

Glad borgmester
- Det er vitterligt en glædelig stund for alle, at vi nu kan
åbne for besøg hos de ældre.
Vaccinerne er blevet meget udbredt i Tårnby, og ikke
mindst det er medvirkende til
åbningen, siger Allan S. Andersen.
Jeg er meget bevidst om de
afsavn, der har været – og det
gælder både beboere og pårørende. Det her er en rigtig
god dag i Tårnby.

1,2 mill. til
nedbrændt
flygtningelejr

Folkekirkens Nødhjælp sender 1,2 millioner kroner til
ofrene for de voldsomme
brande, der mandag aften
hærgede flere flygtningelejre

i byen Cox’s Bazar i Bangladesh. Pengene skal bruges til
rent vand, mad og husly.
Foreløbigt er 15 meldt omkommet, 429 er savnet og
563 er hårdt såret. 45.000
flygtninge har mistet alt, der
var tilbage at miste. Cox’s
Bazar huser nogle af verdens
største og tættest beboede
flygtningelejre med 871.000
rohingya-flygtninge.
- Alt er brændt ned til jorden. Børn løber grædende
rundt og leder efter deres
mødre, imens mødre løber
desperate rundt og leder efter deres børn. Så der er mere
end nogensinde brug for vores hjælp, siger Birgitte QvistSørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.
Folkekirkens Nødhjælp har
i det daglige arbejde et særligt fokus på udsatte kvinder,
og deres situation bliver nu
endnu vanskeligere:
Bevillingen på 1,2 millioner kroner kommer fra Udenrigsministeriets akutte nødhjælpspulje.
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Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Besøg er tilladt på
alle kommunens
plejehjem

En livsindsats – en æra i Korsvejskirken slutter
Elinor Olsen træder tilbage fra opgaven i menighedsrådet i Korsvejskirken efter 47 år
Af Ole Reuss Schmidt

Alle disse begivenheder er en meget stor del af Elinors bagage, og heldigvis blev der for nylig, via et barnebarns mellemkomst, arrangeret et
vellykket interview med Elinor, som
absolut må være en af de allersidste
øjenvidner til alt det, der skete i slutningen af krigen.

Fandt kæreste i Luthersk Mission

Elinor Olsen fra Elisabeth Thaulows
fotoalbum.

Elinor Olsen, født Løndorf, kom tidligt
til at mærke livets alvor. 19. september 1944 kom den kvindelige rektor
ind i anden mellemskoleklasse på
Aurehøj Statsgymnasium og meddelte
den dengang 14-årige Elinor, at hun
hellere måtte gå hjem.
Da hun nåede frem til hjemmet i
Hesseløgade på Østerbro, fandt hun
sin mor grædende ved køkkenbordet,
fordi tyskerne havde arresteret faderen, og sendt ham til koncentrationslejren i Buchenwald, sammen med
1900 andre politifolk.
Det vakte så meget vrede hos den
ganske unge Elinor, at hun meldte sig
til at gå med illegale blade i de sidste
måneder af krigen. Et dødsensfarligt
foretagende, som man i dag kan undre
sig over, at man overlod til en 14-15årig teenager.
Da faderen kom tilbage igen med de
hvide busser 4. maj 1945, var han så
afkræftet, at de kun kunne genkende
ham på stemmen.
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Dragørs borgmester vil være
formand for Krifa

I 1946 mødte Elinor op til et møde i
Luthersk Mission, og den første hun
traf i døren, var en spejderkammerat.
‘Hvad laver du her’ spurgte den ene
den anden, hvorpå svaret lød ‘Jeg har
fundet en kæreste her’. Det havde
den anden såmænd også, og disse fire
mennesker holder stadigvæk sammen, dog afgik spejderkammeratens
mand ved døden for nogle år siden.
Kæresten, som Elinor således mødte allerede som sekstenårig, hedder
Werner. De bosatte sig på Avlum Alle
her i Tårnby og satte fire børn i verden.
I dag er der kommet en hel flok børnebørn og oldebørn til.
Werner blev civilingeniør, og fik ansættelse hos F.L. Smith, mens Elinor
fik en kontoruddannelse ved Statsbanerne.
Det hører med til historien, at samme Werner som 17-årig også var taget
af tyskerne, 14 dage før krigen sluttede, men undgik at blive henrettet,
muligvis fordi en ældre tysk officer
holdt hånden over ham.

nighedsrådet i
Korsvejskirken,
hvor han sad
som formand
fra 1996 til
2012.
Både han og
Elinor
ydede
en meget stor
indsats i Korsvejskirken gennem disse år,
hvor
kirken
ganske særligt i nullerne gennemlevede en frugtbar periode med mange
mennesker til gudstjenesterne og stor
aktivitet. Her var Werner og Elinor, der
nu begge var kommet et godt stykke
op i halvfjerdserne, særdeles aktive
medspillere.

Fortsatte, trods uro
Desværre opstod der senere uro i kirken og menighedsrådet og i 2013 blev
Werner ramt af et slagtilfælde, så han i
dag sidder i en kørestol.
Ikke desto mindre fortsatte Elinor i
Korsvejskirken, både som utrolig trofast kirkegænger, men også i menighedsrådet.
I det hele taget har Werner og Elinor
i den grad lagt et helhjertet engagement for dagen i Korsvejskirken igennem hele kirkens levetid, siden 1973.

Intet havde været lettere i de år,
hvor vanskelighederne stod på, end
bare at finde en anden kirke, men det
gjorde de ikke, de blev i fællesskabet
og forblev tro imod opgaven i huset på
Sirgræsvej.
Det er bundhæderlige og troværdige mennesker som Werner og Elinor,
der i høj grad er skyld i, at Korsvejskirken stadigvæk eksisterer. På den
måde fremstår de som et forbillede
for alle os andre, og når Elinor nu har
valgt at træde ud af menighedsrådet
af helbredsmæssige årsager, er det
en æra i Korsvejskirken, der slutter.
Heldigvis kun delvist, for Elinor agter
fortsat at komme til gudstjenesterne,
så længe helbredet rækker til det.
Ole Reuss Schmidt er organist i Korsvejskirken og leder af koret Euphonia.

Kordegn fra kirkens begyndelse
Da Korsvejskirken blev bygget i 1973,
var Elinor ansat som sekretær på
Sankt Elisabeth Hospital i Sundby. En
dag gik hun nede i hospitalets kælder,
og pludselig hørte hun en stemme,
der sagde, at hun skulle søge stillingen som kordegn ved den nye kirke på
Sirgræsvej. Elinor oplevede dette som
et kald fra Gud; hun var dengang 43 år
og søgte stillingen, som hun kom til
at beklæde frem til år 2000, hvor hun
som 70-årig lod sig pensionere.
I årene fra 1965 til 1992 var Werner en højt respekteret formand for
Luthersk Mission på Amager, et virke,
som også Elinor helhjertet deltog i,
men samtidig kom de begge til gudstjenesten i Korsvejskirken hver eneste
søndag, ganske enkelt, og da Werner
i 1992 trådte tilbage som formand i
Luthersk Mission, gik han ind i meElinor og Werner Olsen ved farvelreceptionen i Korsvejskirken.

46-årige Eik Dahl Bidstrup (V), der siden 2014 har
været borgmester i Dragør, er eneste kandidat, når
Krifa, Kristelig Fagforrening, skal vælge ny formand
28. maj. Han skal afløse Søren Fibiger Olesen, som
har været i front for Krifa (tidligere Den Kristelige
Fagforening) i 20 år.
Formandskandidaten har i de seneste seks år
siddet i Krifas Advisory Board for God Arbejdslyst,
hvor meningsdannere og eksperter har bidraget
med input og viden til Krifas trivselsarbejde.
- Jeg er stor tilhænger af Krifas syn på arbejdsmarkedet – at arbejdstager og arbejdsgiver er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Jeg
har i mit virke som borgmester set, hvad konflikter

forårsager, og det er sjældent noget godt, siger Eik
Dahl Bidstrup.
Eik Dahl Bidstrup fratræder som borgmester
midt på sommeren og kommunalbestyrelsen skal
vælge ny borgmester, der skal fungere mindst indtil kommunalvalget 16. november.
Liste T’s Peter Læssøe er for tiden 1. viceborgmester, men det ventes ikke, at Dansk Folkeparti og
Venstre, der begge er med i en kostitueringsaftale,
vil lade ham overtage posten automatisk. En ny
borgmester ventes valgt 31. maj.

Kun møder via nettet

Det nyvalgte Seniorråd har nu fungeret i to måneder, men har desværre grundet Covid 19, kun haft
virtuelle officielle Seniorrådsmøder.

- Vi har fordelt opgaverne mellem os, herunder
hvem der skal være kontaktpersoner til ledelsen
og beboer/pårørenderådene på plejehjemmene,
hvor man måtte ønske denne kontakt. Vi har også
valgt kontaktpersoner til ÆldreSagen og Faglige
Seniorer. Og hvem der skal samarbejde med organisationer, der har forstand på senior/ældreboliger
mm, skriver Erik Rostell Gregersen, seniorrådsformand.
Formand og næstformand er inviteret til møde
med den politiske og administrative ledelse af
Sundheds- og Omsorgsudvalget.
- Vi har dog tidligere aftalt, at når det igen bliver muligt med større fysisk mødeaktivitet, vil hele
Rådet mødes med borgmester, kommunaldirektør,
formand for Social- og omsorgsudvalget og andre
relevante samarbejdspartnere.

Glimt fra Tårnby• april 2021
Læserne har sendt billeder ind til Tårnby Bladet. Vi er glade for billederne og modtager dem meget gerne.
Man kan sende billeder til os på mail: Redaktionen@taarnbybladet.dk

Lyttermøde med borgmester
Coronakrise, ældre, natur,
lufthavnen, legepladser, kultur-,
skole- og handicappolitik,
bedre busser, billige boliger og
skraldespande i Ugandaskoven.
Emnerne var mange, da
Socialdemokraterne i Tårnby
inviterede til ’lyttemøde’ på
Facebook. Knap halvanden hundrede
borgere stak næsen indenfor i det
digitale forsamlingshus og mange
havde noget på hjertet.

- Jeg håber, at vi med den her
mødeform kommer ud til flere
og andre mennesker, end vi gør
normalt. Så derfor er det nok ikke
sidste gang, at vi socialdemokrater
åbner for debatten på eksempelvis
Facebook. Det vil nok aldrig erstatte
et klassisk møde, men det er et
virkelig fint supplement, siger Allan
Andersen (S) her sammen med
næstformanden i Fællesledelsen i
Tårnby, Peter Palshøj.

Endelig et hotel færdig
I 2019 ekploderede hotelbyggeriet
i og omkring lufthavnen. Hotel
Hilton blev til Clarion og et nyt
byggeri skulle blive til Comfort
Hotel, mens Scandic ville indrette
sig ved siden af Ferrings nye
domicil.

Men to andre hoteller er klar til
indflytning. Halvanden meter
høje insekthoteller med en
værelsesvariation, som er kollegahotellerne værdige, venter bare
på lidt højere temperaturer, og lidt
’insekt-spisesteder’ i omegnen.

De to hoteller står ufærdige og
trækker åbningen ud til ’bedre
tider’.

Så en eller anden form for
sværmeri, kan man da håbe
på!Foto: Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub

Natlig menu på havnen
Dette morgensyn med tom
emballage møder jævnligt
fotograf og vinterbader Ole
Gjedved.
Om havnen virkelig har

været brugt til at indtage
diner transportable,
om emballage bare er
droppet eller om det er
fugle, der er dykket ned i

åbne affaldsbøtter og har
mæsket sig i menneskelige
rester, vides ikke.
Men ulækkert ser det ud og hvem fejer op?

Borgmester Allan S.
Andersen har lagt vejen
forbi byggeriet og erklærer
herfra:

Hærværk til flere 1000’er kroner
Tirsdag klokken 14.42 modtog redaktionen dette foto af
stoppestedet over for Korsvejens skole taget af Jørgen
Nielsen. Samtidig forsvarer en mand i sort sig i Københavns
Byret med, at han godt nok har kastet med brosten ved
corona-demonstrationen i januar, men ikke mod en
politimand, som anklageren hævder. Næh, han havde skam
’bare’ kastet mod et buslæskur. ’Imponerende’ kast, hvis han
er gerningsmanden til dette hærværk.
Jesper Jensen, ansvalig hos Clear Channel, der står for
gadeudstyret i Tårnby, fortæller, at man bruger hærdet glas,
som splintrer som her vist af sikkerhedsmæssige grunde.
Almindeligt glas ville efterlade en kant af skarpe glasskår.

Bolig set fra 1. sal

Københavns Rådhus har en jubel-balkon, hvorfra folkets
hyldest kan kastes op til verdenmestre o.lign og hvorfra der
kan tales til folket. De første 24 af 59 ungdomsegnede boliger
på Randkløve allé udlejes fra midten af marts.

Samt at ...
- ... boliger skal være
tilgængelige og til
at betale, sagde
borgmesteren efter
besøget.
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- at der skal være
mulighed for, at vores
unge i Tårnby også får
mulighed for at bo i
kommunen, når de flytter
hjemmefra. Det er meget
glædeligt, at vi nu på flere
fronter får løftet antallet af
boliger til vores unge.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Amager Cykel Ring genåbner med E-cykling
træningsuge på hjemmebane
i slutningen af februar.
Ligeledes er klubbens træningslejr for alle, som plejer
at ligge i slutningen af marts
i Kalundborg, aflyst.
- Vi plejer at være knapt
100 deltagere på denne tur;
men smittefaren og de indendørs begrænsninger gør
det ikke muligt, siger Jesper
Skovbølle, Amager Cykel Ring.

Cykelbanen lukket
Zwift er cyklingens svar
på Zoom, Teams og andre
møder via internettet, som
mange af os har stiftet
bekendtskab med i denne
corona-tid
CYKEL SPORT
Zwift er en platform hvor man,
via sin hjemmetræner, kan
cykle med og køre løb mod
andre, også kaldet ’e-cykling’.
Denne form er blevet en officiel disciplin under Danmarks
Cykle Union og har været flittigt benyttet denne vinter.
Amager Cykel Ring, ACR, har
afviklet interne konkurrencer,

som har givet deltagerne åndenød, sved på panden og
syre i benene. Amar Cykel
Service har skænket fine præmier til vinderne.

Fælles træninger aflyst
Forsamlingsloftet på fem personer har haft lagt en dæmper
på fællestræningen udendørs
i vintermånederne.
I slutningen af februar plejer klubbens licensryttere at
være på træningslejr ved Spaniens Solkyst, men dette har
som bekendt ikke været muligt. Som erstatning har klubbens trænerne lavet en hård

Mange af ACR’s ryttere træner
og konkurrerer også på cykelbanen i Ballerup om vinteren,
afsluttende med 6-dages
eller 3-dagesløb i februar.
Banen har dog været lukket
siden starten af december
2020.
Der var ellers stor Amager
deltagelse ved de tre stævner,
der blev afholdt inden nedlukningen.
Klubbens ryttere er ovenud lykkelige for, at det fra 1.
marts er muligt at træne op til
25 ad gangen (udendørs), det
gælder alle aldre og niveauer.
Især hos de unge vækker det
stor begejstring at kunne mø-

des og træne sammen. Flere
af dem er stadig ramt af lukkede skoler og hjemmeundervisning, så det er godt at
kunne ’brænde krudtet af ved
træningen’ og være sammen
med kammeraterne her.
Efter de første fællestræninger skrev en mor til klubben. ’Fantastisk at I er i gang
igen - vi har simpelthen en
gladere dreng herhjemme!’

Stor klinge på landevejen?

cykelløb; undtaget er dog løb
for eliteryttere på DM-niveau.
Lige nu (slutningen af
marts. red) bliver det første
løb for klubbens elitehold 1.
april, og herefter er der løb
igen 18. april med DCU Cup.
Hvis forsamlingsloftet løftes efter påske, forventer vi
første løb for alle klasser, 25.
april, hvilket er en måned senere end normalt.
SH

Med det nuværende forsamlingsloft på 25 udendørs er
det ikke muligt at afholde
Træner du alene eller med et par venner, ønsker du at køre
cykelløb på motion-/eliteniveau, har du lyst til struktureret
træning og et stærkt fællesskab omkring cykling, så er Amager Cykel Ring måske noget for dig.
Klubben tilbyder et introduktionsforløb med fællestur og
introduktionsmøder. Turen vil foregå lørdag 10. april 2020, læs
mere på klubbens hjemmeside www.amagercr.dk
Amager Cykel Ring er en elite- og motionscykelklub under
Danmarks Cykle Union. Med 400 medlemmer er vi en af Danmarks største cykelklubber. Klubben blev stiftet i 1940 og
mange eliteryttere er begyndt her, blandt andet Brian Holm,
Amalie Didriksen og Matthias Skjelmose. Vi er hjemmehørende i Tårnby Kommune og er Amagers eneste cykelklub for både
elite, børn og unge samt motion.

BK Amagers basket damehold er i pokalfinale
Det bliver et dejligt gensyn,
når BK Amagers damehold
deltager i Pokalfinalen påskelørdag i Horsens
Af Jasmina Viso.
Foto: BK Amager

38 TÅRNBY BLADET APRIL 2021

BASKET-FINALE
Man skal faktisk helt tilbage
til 2015, hvor BKA senest var
i en pokalfinale. Men nu kan
amagerkanere glæde sig, når
BK Amager i finalen står over
for BMS Herlev Wolfpack, der
topper Dameligaen.
Pokalfinalerne i Horsens
har de seneste mange år været et festligt højdepunkt på
sæsonen for alle basket-spillere og fans. Forhåbningen
om en genåbning og Coronasikker adgang for tilskuere til
kampene lader dog ikke til at
blive indfriet, men der bliver
i stedet rig mulighed for at
følge kampen hjemmefra, for
TV2 Sport dækker kampen
live lørdag 3. april.

Kampen om toppen
Dette års dameliga har desværre lidt under et frafald af

flere klubber. Med blot fem
hold har ligaen til tider set
noget tynd ud. Til gengæld
har det vist sig, at fire af holdene har kunnet slå hinanden
på kryds og tværs og at det
netop var dagsformen, som
kunne afgøre kampen.
BMS Herlev Wolfpack og BK
Amager har i hele sæsonen
kæmpet om førstepladsen i
dameligaen. Det har ført til
intense kampe, hvor få point
har adskilt holdene. Dog blev
førstepladsen afgjort i sidste
kamp, hvor BMS Herlev Wolfpack leverede et flot comeback efter et tocifret forspring
til BK Amagers damehold. I
kampens afgørende sekunder
satte BMS Herlevs kaptajn et
altafgørende 3-points skud,
og gav BK Amager et smalt
5-points nederlag.

Samme dag spilles herrernes pokalfinale og det bliver
et klassisk finaleopgør mellem Horsens IC og Bakken
Bears.

BK Amager stiller med følgende hold til kampen: Hannah
Beklar, Julie Klug Jungslund, Emilie Fogelstrøm, Anna Gylling
Seilund, Ena Viso (anfører),Ida Klussmann, Cecilie Tvede
Hansen, Annemie Friis Espensen, Rikke Fabricius, Cecilie
Fetterlein Overgaard, Jessica Elliot, Safia Sheikh og Angela
Ribarich. Coach Jesper Johansen.

Muligheder for dramatik
Der er derfor lagt op til en
masse dramatik, intensitet og
ikke mindst god basketball i
den kommende Pokalfinale.
Amagers dameligahold har
revanche og vil gøre alt for at
tage pokalen med hjem.

Påskelørdag bliver en rigtig basketdag, dækket af TV2 Sport/
Play live fra Horsens lørdag 3. april fra 13:45.

Rikke Fabricius, der spiller power forward, glæder sig til
pokalfinalen. Pokalturneringen har været lidt anderledes
i år på grund af covid-19 og af samme grund er selve
pokalfinalen udsat til påsken i håb om, at vi kunne få
tilskuere.
- Vi glæder os til endelig at spille finalen, uanset om der
er tilskuere eller ej. Vi er efterhånden vant til at spille i
en tom hal, selvom man savner stemningen. Det bliver
forhåbentlig en spændende kamp, som i år er imod BMS,
som også er et rigtig godt hold, fortæller hun.

Stillingerne lige nu
Kastrup BK ligger pænt i
midten af Københavnerserien
KASTRUP KB • FODBOLD
Kastrup BK ligger nr. 6 i Københavnsserien og mangler
at spille 4 kampe fra efteråret. De 4 kampe skal spilles og vi starter onsdag 14.
april hjemme kl. 19.00 mod
B 1903. Herefter har DBU
valgt at dele rækken i et oprykningsspil (nr. 1 til og med
nr. 6) og et nedrykningsspil
(nr. 7 til og med nr. 15).
- Vi er et ungt hold og truppen har en gennemsnitsalder
på ca. 21 år, og det er en af
årsagerne til, at vores resultater har været lidt svingende,
fortæller René Boilesen - Assistenttræner for 1. senior.
- Derudover havde vi et
par kampe, hvor vi manglede
skarpheden foran målet.
- Vores målsætning inden
sæsonen var at blive i Københavnsserien. Den målsætning
kigger vi på igen, når vi ved,

Foto: Sportmaster

Ny analyse om klub-medlemskaber

om vi kommer i oprykningsspil eller nedrykningsspil.
- Vi havde også en målsætning om, at vores 2. senior
skulle rykke op i serie 1 og det

lykkedes i efteråret. Så der
venter også vores 2. senior
mange spændende kampe i
serie 1.

En ny analyse, som Sportmaster har fået foretaget hos
YouGov, viser, at 65 procent af medlemsskaren har fastholdt
medlemskabet i den lokale sportsklub gennem hele nedlukningsperioden.
- Jeg er selv vild med sport, og det gør mig glad at høre, at
størstedelen har fastholdt deres medlemskaber i de lokale
idrætsklubber. En ting er sporten og konkurrencerne. En anden ting er det sociale aspekt, og det, tror jeg, får en endnu
større betydning nu her efter corona-oplevelsen. Vi har brug
for at være sociale – og sport er bare en fantastisk måde at
samle folk på, siger Rikke Sofie Sandvei fra Sportmaster på
Amager.
SH

Because we are worth it,
siger kluben selv om placeringen
TÅRNBY FF, FØRSTEHOLDET
Man kan sige, at vi egentligt er
placeret som nummer syv i tabellen, fordi vi fortjener det.
Og det er på godt og ondt!
Mod de hold, der er placeret i toppen af rækken, har
vi holdt et super-godt niveau,
og også været i besiddelse
af den nødvendige kynisme
i begge felter. Det havde vi
desværre ikke mod resten af
holdene. Havde vi haft det, så
havde vi også fortjent at ligge
højere. Man siger jo, at tabellen aldrig lyver - og det gør
den vel egentlig heller ikke i
vores tilfælde.
Det er altid svært at have

Foto: Sparta

Marathon satser på ændret løbskoncept

resultatmæssige
forventninger til fremtiden, men vi
har nogle mål, som vi skal
forsøge at opnå - og de går i
hovedtræk ud på hele tiden
at forbedre os. De eneste
forventninger, vi tør have, er,

at alle på og omkring holdet
altid gør sig umage. Hvis vi lever op til de forventninger, vil
vi altid være på rette vej.
Timos Adraktas, cheftræner og
Michael Jensen, holdleder

Bliver det muligt at løbe maraton i Københavns gader søndag 16. maj? Hvis det står til arrangørerne, Sparta Atletik og
Løb, så er svaret ja – men i en anderledes version, end hvad
vi er vant til.
Arrangørerne flytter det traditionelle start- og målområde
fra Islands Brygge til Øster Allé på Østerbro ved Parken.
- Vores 41 år gamle maraton er et hjertebarn for os. Vi
brænder for løb, og vi tror, at mange af vores deltagere også
rigtig gerne vil ud at løbe, hvis det kan lade sig gøre. Derfor
tænker vi i alternative baner og fortsætter planlægningen,
siger Dorte Vibjerg, direktør i Sparta Atletik og Løb.
Deltagerne skal også løbe en ny rute, som efter planen
bliver et loop på 14 kilometer, som blandt andet føres løberne gennem bydelene Østerbro, Indre by og Nørrebro.
SH

Roskole og sæsonstart i Øresund
I romaskinen (som er slæbt
udendørs af hensyn til
visse regler) læres årens
gang i vandet og diverse
kommandoer, som man bruger
til at styre robåden med.
Foto: Hanne Vinther

Af Hanne Vinther,
formand,
Roklubben Øresund

Vi har en ny 4-årers, som skal
døbes, og så skal Corona forsamlingsforbuddet være min.

50 personer, ellers bliver det
en flad fornemmelse. Vi håber at kunne tiltrække nye
roere og lære dem at ro.
Normalt holder Roklubben
Øresund åbent hus hvert forår, hvor alle, der er interesserede i at ro, kan komme og se
vores klub og både samt blive
introduceret til, hvad rospor-

Første gang på vandet
Første gang på vand bliver
tirsdag 4. maj kl. 17.30. Det
tager 6-7 lektioner at lære at
ro, så roskolen er et intensivt
forløb, som kræver, at de nye
roere tilstræber at møde op
to gange ugentligt tirsdag og
torsdag i en måned. Man kan
starte til roning uanset alder.
Det kræver ingen forhåndsSTED:

kendskab, blot at man er i
nogenlunde form. Første tur
på vandet er en prøvetur og
dermed gratis.
Efter at være lukket inde i
Coronabobler hele vinteren
håber vi, mange har lyst til
at komme ud på vandet og få
motion i den friske luft samt
blive en del af vores sociale
fællesskab.

TILMELDING ÅBENT HUS
• Åbent hus holdes tirsdag 20. april, torsdag 22. april eller
tirsdag 27. april.
• Alle dage er det kl. 20.00 i Kastrup Gamle Lystbådehavn,
Amager Strandvej 413, 2770 Kastrup.
• Tilmelding på mail til hanne.vinther@mail.dk. Hjemmeside www.roklubbenoeresund.dk
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Så starter Roklubben Øresund med at ro og det uden
at have haft standerhejsning

ten har at tilbyde.
Men da Corona-restriktionerne gør, at vi højst må forsamles fem personer indendørs, har vi valgt at splitte
åbent hus-arrangementet op
i tre mindre sessioner med
forhåndstilmelding, så vi kan
styre hvor mange, der kommer.
Som noget nyt starter roskolen i år på land i romaskinerne, hvor nye roere lærer
rotagets opbygning, så rosti-

len bliver i orden og skader
undgås.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Værd at vente på – ny petanque hal
Den lokale petanqueklub Amager
P96 Tårnby har holdt til i ydmyge
omgivelser, telte, læskur og mandskabspavillon ved Ugandavej. Det
bliver der nu lavet markant om på
med en ny indendørs petanquehal
PETANQUE - INDE OG UDE

Formand
Tommy
Svendsen (th)
og Carl-Johan
Vollertzen (tv)
glæder sig til de
nye indendørs
petanquebaner
på Vestamager.

Tekst og foto: Søren Havemann
Illustrationer: Tårnby kommune

Formand Tommy Svendsen og CarlJohan Vollertzen viste Tårnby Bladet
rundt på området, der nu bliver ryddet, og kommunen går i gang med at
klargøre arealet, hvor hallen skal placeres.
Siden Tårnby Bladet tidligere fortalte om projektet, har kommunen
foretaget nogle ændringer. Petanque
hallen er blevet flyttet om på nordsiden af Vestamager hallen, er blevet til
en rundbuehal og indeholder nu også
servicearealer, mødelokaler og lager.
Det bliver et af Danmarks bedste

petanque-anlæg og sætter endnu
mere Tårnby på petanque-landkortet.
Petanqueklubben har været ind-

Jubilæumsår

Foto af en hal
magen til den
der opføres på
Vestamager.

PROJEKTET OMFATTER
Projektet bliver en hal på 680 kvadratmeter (en gennemsnits parcelhusgrund) med LED belysning og med en højde på 7,6 meter og opføres i stål.
Den vil fremstå i de samme sorte/mørke farver, som de eksisterende rundbuehaller. Der vil i hallen være indendørs petanquebaner og et område med
50 siddepladser. Det gamle udendørsanlæg vil blive renoveret, og der bliver
anlagt 30 nye baner.
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draget i hele forløbet. Både Tommy
og Carl-Johan udtrykker deres store
tilfredshed med samarbejdet med
kommunen.

Har du en
sports-historie
... som du synes skal
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores
sportsredaktør Søren Havemann
- Det er gratis
sporten@havemann.dk

Klubben har i dag ca. 100 medlemmer,
som alle kan glæde sig til klubbens
25-års jubilæum i april. Men som det
ser ud lige nu, sætter coronaen begrænsninger for den store festivitas.
Bestyrelsen afventer et genåbningsudspil fra regeringen. Men der skal
nok blive fest, måske i forbindelse
med indvielsen af hallen.
Med de ny omgivelser vil klubben
kunne påtage sig at arrangere flere og
større konkurrencer og landsdelsmesterskaber.
De nye omgivelser skulle også meget gerne føre til flere medlemmer og
betyde, at endnu flere skoler og foreninger får lyst til at besøge og spille
på anlægget, fortæller Tommy Svendsen.

Økonomi
Petanqueklubben har selv samlet
450.000 kroner ind til opførelse af
en petanquehal. Det er sket i form af

fondsmidler. Det er bl.a. Lokale- og
Anlægsfonden og DGI/DIF´s Foreningspulje.
Kommunen har i budgettet for 2021
afsat 3,2 mio. til etablering af anlægget. En rundbuehal som denne kan
dog efter forvaltningens vurdering
forventes at koste noget mindre, da
materialegården, med den nu foreslåede placering, ikke skal flyttes, hvilket
var planen tidligere.
Teknisk Forvaltning bliver bygherre
på hallen og Kommunen skal efterfølgende stå for driften.

Herunder:
Oversigtsfoto med placering
af hal og baner. Petanque
hal er markeret med blå.
Eks. Petanquebaner er
markeret rød og udvidelsen
er markeret med gul.

Sporten der ikke blev ramt af Corona
Mange sportsgrene har
haft store problemer pga.
Corona-nedlukningen. Men
orienteringsløb har haft det
modsat, fordi sportens DNA
netop går ud på at finde vej
alene
Af Søren Havemann.
Foto: Ernst Poulsen

Stort set alle de udfordringer, Coronaen har kastet efter danskerne, har gået ud
på at holde afstand og gøre
ting alene. Det har ramt både
holdsport og især indendørs idræt hårdt, men nogle
idrætsgrene har klaret sig
med lidt tilpasning og digitalisering, blandt andet orienteringsløb.
- Vores sport går netop ud
på, at man får et kort i hånden og så skal man alene eller
sammen med et familiemedlem finde vej gennem byen
eller skoven. Det har vi trygt
kunnet gøre også i Coronatider, siger Rolf Andersen, der
er formand for Amager Orienteringsklub.
Klubben har måttet tilpasse
deres træninger, så man holdt
afstand ved start og mål og
man har nøje indført tidsstyring, så man kunne sikre, at
der ikke var mere end 10 samlet på noget tidspunkt. Men
det kunne nemt klares med
et par formularer på nettet og
et krav om tilmelding også til
træningsløb.

Digitalisering hjælper
- Da forsamlingsforbuddet
var strammest og man kun
måtte mødes fem personer,
lagde vi bare vores baner og
kort på nettet, så folk selv
kunne printe og løbe på det
tidspunkt, der passede dem
bedst. Det fungerede overraskende godt.
- For nogle løbere blev det
faktisk nemmere at komme til
træning, fordi de ikke behø-

vede at løbe tirsdag kl. 18.00.
Især børnefamilier har haft
det nemmere, fordi de ikke
behøver at gå til sport lige
midt i spisetiden, fortæller
Rolf Andersen.
Kernen i Orienteringssporten handler om at finde det
bedste vejvalg, og derfor har
løberne traditionelt hængt
ud ved mål og sammenlignet
kort og diskuteret, hvilket vejvalg der var hurtigst. Under
Coronaen har det ikke været
muligt at samles efter løbet,
men da mange løbere bruger
et løbeur med gps, har de i
stedet kunne sammenligne
vejvalgene på korttjenester
som O-track.dk på nettet.

Orienteringsløb erstatter
- Det er ikke, fordi man behøver at bruge alle de elektroniske platforme for at
nyde sporten. Det vigtigste
er stadig udfordringen med
at finde vej og tage hurtige
beslutninger. Men de forskellige webløsninger har
gjort det nemt at overholde
Corona-reglerne, og så er lidt
af klubsnakken nok rykket på
Facebook, så vi alligevel holder kontakten, forklarer Rolf
Andersen.
Klubbens medlemstal har
været rimelig stabilt, og er
faktisk steget lidt sidste efterår, så man for første gang rundede 100 medlemmer i klubbens blot 12-årige historie.
- Medlemstal svinger lidt
efter sæsonen, men vi har i
hvert fald ikke tabt medlemmer. Tværtimod er der nok
kommet lidt til, fordi vi kan
mærke, at folk leder efter alternativer, når deres fitnesscenter f.eks. er lukket, siger
formanden.

60% flere danskere i skoven
Ni steder på Amager, f.eks.
ved Naturcenter Amager, i
Kongelunden, i Dragør og på

Amager Strand findes der faste poster, så man kan prøve
orienteringsløb helt gratis,
når man selv ønsker det.
Den service, der er tilgængelig på Findveji.dk har oplevet stor succes i 2020, hvor
sundhedsmyndighederne
netop anbefalede danskerne
at gå en tur i skoven.
- Vi ved, at hen over året,
så steg trafikken på Findvejisitet med 60%. Ja lige efter
nedlukningen i marts sidste
år var der faktisk tre gange så
mange brugere, der hentede
kort og gik på skattejagt, siger
Rolf Andersen.
Han regner med, at mange
børnefamilier har brugt løsningen til at få luftet børnene
i et år, hvor hele familien måske har været hjemsendt fra
arbejde og skole og har haft
brug for et alternativ til at
sidde foran computeren.

Genopstart for konkurrencer
Selv om sporten har klaret sig
godt gennem Coronakrisen,

Orienteringssport og skovstien er for alle.

har man alligevel valgt at aflyse de store konkurrencer
det seneste års tid.
Men efterhånden som forsamlingsforbuddet
løsnes
og flere bliver vaccineret, så
regner Amager OK med, at det
atter bliver muligt at afvikle
større løb. For eksempel planlægger man lige nu et såkaldt
divisionsstævne til sommer i
Kongelunden, hvor fire klubber dyster mod hinanden.
Fordi deltagerne er spredt
over hele skoven, så kan man
uden problemer afvikle stævnet.
- Vi regner med at køre det
uden stævneplads. I stedet
må løberne tage direkte hjem
efter løbet, men det går nok
også. Alle er glade for, at det i
det hele taget er muligt at drive sporten videre. En postjagt
i skoven er ikke bare en sjov
konkurrence. Det får næsten
alle ens bekymringer til at fordampe, siger Rolf Andersen.
Klubbens største satsning

– AMOK Metr-O Cup – der
netop er målrettet nye løbere,
som vil prøve orienteringsløb
for første gang, regner klubben med at flytte fra maj til
august.
- Vi er lige nu ved at planlægge løbet, men hvis alt fortsætter med at gå i den rigtige
retning, så håber vi at lave løb
ved Travbaneparken og Den
Blå Planet efter sommerferien. Til den tid regner vi også
med, at vi må stå lidt tættere
på hinanden, så vi bedre kan
hjælpe begyndere med kortlæsning, siger Rolf Andersen.

HER KAN DU BEGYNDE PÅ ORIENTERINGSLØB
Amager Orienteringsklub offentliggør deres tirsdags-træningsløb på klubbens facebook-side. Løbene spredes fra
Frederiksberg til Dragør – og alt indimellem. For at sikre at
alle holder afstand, skal man stadig tilmelde sig dagen før.
Facebook.com/amagerok
Ni steder på Amager kan man gratis hente kort og gå på
postjagt, lige når det passer en. Samlet findes der 300 løbsområder med 10.000 poster spredt ud over hele landet.

Formand Rolf Andersen,
Amager Orienteringsklub.

FAKTA: SÅDAN ER CORONA-REGLERNE FOR SPORT
Siden 22. marts er forsamlingsforbuddet hævet fra 25 til 50
personer for udendørs, organiseret idræt. Ved orienteringsløb tælles kun det antal løbere, der er samlet ved start/mål,
mens der gerne må være flere løbere ude i skoven/terrænet, da de løber hver for sig.
Man skal dog stadig holde to meters afstand, undgå tæt
kontakt med personer, der ikke er fra ens egen husstand og
følge de øvrige Corona-regler.
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Vi har modtaget:

Foreninger skal bevares!
Et nyt forslag om selvorganiseret idræt uden om
foreningerne risikerer at
undergrave foreningslivet

ikke, at dette tiltag skal ske på
bekostning af det lokale foreningsliv.
Anledningen til at understrege
Venstres
position
skyldes, at vi har været i tæt
dialog med én af vores lokale badmintonklubber, der
har brug for hjælp. Klubben
frygter, at et politisk flertal vil
fratage foreningen en række
trænings- og foreningstider
og omlægge dem til ’pay &
play’-timer via en aftale, som
kommunen er ved at indgå
med firmaet WannaSport.
Skulle der da være noget
galt i dét?
Nej, ikke principielt. Både
idrætsforeninger og idrætsfaciliteter har et medansvar for
at åbne sig mod lokalområdet
og omverdenen; men dilemmaet opstår, hvis der tages ti-

DEBAT OM SPORT
Af Ali Quas, Venstre

Forslaget lyder på overfladen
sympatisk: Vi (Kommunen.
red) åbner en række idrætsfaciliteter op for borgerne,
således at de kan dyrke idræt,
når det passer dem – mod betaling og udenom foreningsidrættens
tilbud/medlemskab.
Venstre støtter borgernes
mulighed for at bruge de
kommunale idrætsanlæg – og
det sker jo også i fint omfang
i blandt andet i svømmehallerne med offentlige åbningstider; men Venstre mener

Venstres todelte løsningsforslag
Selvejende
1) Lad det være op til foreningerne selv at
koordinere, hvornår de har plads til de selvorganiserede ‘pay & play’-motionister.
Dette kan gøres ved at udarbejde nogle
aftaler, der gør idrætsfaciliteterne selvejende og hvor idrætsforeningerne får hovedansvaret for drive faciliteterne og udvikle

mer fra foreningerne! Venstre
er ikke principiel modstander
af de mere fleksible idrætstilbud, men vi ønsker, at de
fleksible ’pay & play’-tilbud
tænkes sammen med de eksisterende, faste træningstilbud i foreningerne – frem for
at være i direkte konkurrence
med hinanden, hvor vi risikerer at undergrave vores lokale
foreningsliv ved at fratage
dem foreningstid.
Se boks med Venstres forslag.
Vi skal ikke undergrave vores værdifulde foreningsliv.
Vi mener, at ordningen skal
forankres i et konstruktivt
samarbejde mellem kommunen, foreninger og de selvorganiserede borgere. Det
skal baseres på grundighed,
åbenhed og dialog, som dan-

flere lokalt forankrede, fleksible idrætstilbud til voksne motionister.
På den måde vil vi sikre, at de kommende
idrætstilbud til selvorganiserede ‘pay &
play’-udøvere understøtter og udvikler foreningsidrættens tilbud – og sikre os, at de
ikke er direkte konkurrence med hinanden.
Foreningerne skal have et medansvar for
at tilpasse de kommende ’pay & play’-produkter til deres eksisterende trænings- og

ner grobund for erfaringsudveksling og en løsning, som
alle parter kan forstå og se
fornuften i.
Lad os understøtte både
foreningslivet – og de selvorganiserede
motionisters
behov - på samme tid ved at
vælge den rigtig model og
løsning!

foreningstilbud.

Hvis der ikke kan skabes politisk opbakning til nr. 1, så foreslår Venstre, at:
2) Der indhentes konkrete erfaringer fra andre kommuner, hvor kommunens interesse
i at åbne idrætsfaciliteterne op for udefrakommende ‘pay & play’-motionister er sket
i god ro og orden.
Det centrale i de ‘succesrige’ model-

Ali Qais foran Vestamager
Hallen hvor idéen om den
selvorganiserede idræt skal
afprøves.

Ali Qais er
kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Tårnby

ler, som vi blandt andet finder i LyngbyTaarbæk Kommune, er, at foreningernes
facilitetsbehov og -ønsker altid går forud og
kommer før de selvorganiserede motionisters mulighed for baneleje.
I Lyngby-Taarbæk Kommune sker dette i
praksis ved at lade foreningerne booke de
timer, som de skal bruge på sæsonbasis og
først sidenhen lukke WannaSport ind.

Forkortet af red.

Henrik Zimino, formand for Kultur- og Fritidsudvalget svarer Ali Qais (V)

Ledige baner/haller skal kunne bruges af andre
Enhver idrætsklub i Tårnby
kan, hvis den ønsker det, blive
selvejende.
Det kan dog ikke ske ved, at
idrætshaller/-anlæg, som er
opført for kommunens/fællesskabets midler overdrages
til en forening.
Et selveje må bygge på en
selvstændig investering og en
selvstændig drift. En eventuel
kommunal medfinansiering
må bygge på godkendte juridiske aftaler og modsvares af
ydelser til kommunen.
I det aktuelle tilfælde må

det understreges, at en klub
ikke kan holde andre ude af
en kommunal hal ved blot at
meddele, at man skal bruge
alle tiderne i hallen hver dag
året rundt.
De tider, som ikke anvendes, skal kunne bruges til andre.
Baner og tider, som en klub
ikke benytter, kan af kommunen lejes ud på timebasis
til andre - herunder borgere,
som ikke er medlemmer af en
idrætsforening.
Hvert år tildeles klubber

baner/tider i overensstemmelse med de behov, de har,
og de faciliteter (udstyr, halog banetider.red), kommunen
har til rådighed.
Klubberne søger selv for,
hvad de derudover har brug
for.
Klubber, som - til deres
medlemmer - har fået stillet
baner gratis til rådighed af
kommunen, kan naturligvis
ikke udleje disse og tjene
penge på dem. De kan kun
stilles til rådighed for klubbens medlemmer.

Snart skal bådene i vandet - håber vi!
Kastrup Tursejler Forening,
KTF er som køer, som skal
på græs
Af Tommy Hansen, formand KTF

personale er kommet tilbage,
både bliver sat i vandet, og
på vinterpladserne er der begyndt at komme liv. Den store
klargøringsperiode plejer dog

at være i påsken, og i KTF håber vi, at vi igen kan mødes i
eller uden for vores klubhus,
når vi har været på vinterpladsen og arbejdet med bå-

Foto: Kurt Petersen. Amager Fotoklub.
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MARITIM ØNSKESEDDEL

Nu skal bådene snart gøres
klar til en ny sæson, og vi ser
frem til en solbeskinnet sommer med god vind og masser
af godt sejlervejr.
Desværre er Coronaen stadig over Danmark, så alt bliver
ikke lige med det samme, som
det plejer, men håbet er jo lysegrønt.
I Kastrup havn er livet så
småt startet op. Havnens

Med den foreslåede ordning (selvorganiseret idræt.
red) udvider kommunen muligheden for at dyrke idræt
i Tårnby, hvor vi i øvrigt er
kendt for en meget alsidig og
progressiv kultur- og idrætspolitik.

Forhenværende borgmester
Henrik Zimino læser teksten
for Ali Qais - her dog for
skovhjælperne på
Vestamager. Arkivfoto.

den - det er jo en tradition.
Ved klubben har vi store
udendørsarealer og en dejlig
stor terrasse, og bare det at
kunne mødes der, ville være
et boost for hygge og humør.
Bedst ville det være, hvis
også det renoverede klubhus
kunne åbnes. Hvis der til den
tid stadig er restriktioner, så
håber vi, at der dog kan åbnes
for toiletter samt for adgang
til øl, vand og kaffe.

Ud af boblen – vi skal hygge os
Mange mennesker har jo levet
meget isoleret i deres egne
bobler, men nu trænger vi til
at se de kendte ansigter igen,
til at få talt om kommende og
tidligere sejladser, og til bare

at få hyggen tilbage.
Alt er gjort klar til det. Klubben er nu indrettet med masser af plads mellem bordene,
håndspritten står klar og rengøringen er udvidet. Jo – vi
håber.
Måske kunne vi så også få
holdt generalforsamling? Vi
mangler både for året 2019
og 2020, for det er jo også,
som så meget andet, blevet
rykket.
Ja, drømmene er mange,
når isen forsvinder, vintergækker og erantis kommer
frem, fuglene synger og dagene bliver længere.
I KTF, der håber vi på genåbning.

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindeligt velforsynet med lokalaviser og vi bringer her udvalgte citater, som vi finder vedkommende for vores læsere
Seks nye beachvolleybaner
Amager Beachvolley Park er en realitet. I sommer blev der etableret seks nye
baner, og de er blevet flittigt brugt fra dag ét og langt ind i efteråret af såvel
Amager Volleyball Klub som af lokale skoler og gymnasier og til turneringer.
AVK har holdt åbne dage, hvor de har instrueret samt holdt volleyball camps
og turneringer. I år vil det traditionsrige DM i beachvolley kunne holdes på de
nye baner.
De seks nye baner blev etableret i et samarbejde imellem Amager Volleyball
Klub, Københavns Kommune og Amager Øst Lokaludvalg. Parkforvaltningen opgraderede de to gamle baner i praktisk samarbejde med Amager Volleyball Klub
og med Amager Øst Lokaludvalg’s økonomisk støtte og derved endte Amager
Beach Volley Parken med at have seks nye baner.
AVK drømmer nu om at blive anerkendt af byens booking-system, så der kan
etableres træningstider og folk kan booke sig ind, når der er ledigt. Desuden
drømmer AVK og Volleyball Danmark om at tiltrække opmærksomhed, så der
kan holdes internationale beachvolley-stævner på de nye faciliteter.
Ama’Røsten, marts 2021

Brugen af plastikposer falder drastisk
Coop har mellem 2017 og 2020 set en halvering i salg af plastikbæreposer i
København, hvor folk medbringer egen pose. Tendensen ses ikke i samme omfang i andre dele af landet. I modsætning til faldet af plastikposerne er salget af
genanvendelige poser mere end fordoblet.
- Kunder husker at tage en pose med hjemmefra frem for at købe en plastikpose, kommenterer Rikke Wolff, konstitueret kædedirektør i Irma, om kundernes ændrerede adfærd. Det viser, hvordan bevidstheden om plastik har ændret
sig. I samarbejde med designeren Klaus Samsøe har Coop produceret stofposer
af kasserede restaurantduge og servietter. Stofposerne til 15 kroner har stor
efterspørgsel og flere er undervejs.
PB
Stofposer er de nye bæreposer
Siden 2018 har Plastikpose-frit Amager syet stofposer af genbrugsstof som
duge, sengetøj og tøj, med målet om at gøre Amager helt fri for plastikposer.
Ifølge initiativtager Mona Isabel Andersen har de rundet 2500 stofposer siden
2018 ved hjælp af frivillige, der syr stofposerne. De leverer indtil videre stofposer til 19 butikker, en frisør og to biblioteker på Amager. De har dog brug for
flere frivillige, der brænder for projektet, så de kan imødekomme efterspørgslen af stofposer.
Plastikpose-frit Amager tager ikke imod betaling for stofposerne. Det spænder regeringen ben for med loven om, at bæreposer ikke må foræres væk. Pla-

stikpose-frit Amager venter på svar fra Miljøstyrelsen, om de kan blive undtaget.
Plastikpose-frit Amager kan levere gratis stofbæreposer, fordi de støttes af
Miljøpunkt Amager, Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Områdefornyelse Sundby, Amagerbro Kvarterhus og alle de frivillige, der syr poserne.
PB

Posedamerne lever endnu
Plastikposefrit Christianshavn melder om fortsatte livstegn hos deres stofposedamer. Ligesom andre Plastikposefrit afdelinger fortsætter deres frivillige arbejde hjemmefra, da corona har lukket for deres normale mødested. Deres lager
stiger støt under nedlukningen og de kan ved genåbning donere stofposerne
til butikker. De opfordrer folk til at bruge deres stofposer, som både skaber opmærksomhed og er gode for miljøet.
Christianshavneren, marts 2021
Toiletskiltning opføres langs Amarminoens Dragør-del
Dragør Kommune har opsat skilte, der henviser til de offentligt tilgængelige toiletter nær Amarminoen, da manglen på toiletmuligheder har resulteret i menneskelige fækalier langs den populære rute. Man skal dog være opmærksom på,
at de fire toiletter i Dragør i øjeblikket er lukkede, da de er vintersikrede mod
Dragør Nyt, 10. marts 2021 ’
frostsprængninger i rørene.
Bådudlejning i Dragør Havn
Virksomheden Wesail i Dragør har ansøgt om opsætning af tre tømmerflåder, et
areal på sammenlagt 80 m2, på gangbroen på sandtangen i Dragør Havn. Herfra
vil de udleje fire 14 fodsjoller med 6hk-motorer og de håber, de kan udvide med
to ekstra motorbådsjoller. Jollerne er udstyret med navigationsudstyr og har
plads til seks personer. Wesail skriver, at tømmerflåderne er meget mobile og
derfor ikke vil efterlade permanente spor, hvis de senere skal fjernes på grund
af havneudviklingsplanen. Dragør Kommune har taget godt imod anmodningen.
Dragør Nyt, 10. marts 2021

Løver samler mad ind i Dragør
Lørdag før påske samler Lions Dragør igen mad ind foran Føtex i Dragør Centret
og Netto på Møllevej.
Når man køber ind i de pågældende forretninger, opfordres man til at købe
lidt ekstra og lægge det i Lions indkøbsvogne.
Madvarerne fordeles herefter til Hugs and Food i Nansensgade, Mændenes
Hjem i Lille Istedgade og til Projekt Udenfor, som kører rundt i byen med måltider og andet til gadens folk.
Dragør Nyt 17. marts
Padel-tennis oven på p-kælder
På udendørslokationen oven på Field’s parkeringskælder vil man snart kunne
spille Padel-tennis, hvis man er medlem af Heylo Padel. Padel-tennis er en ketsjersport og en kombination af klassisk tennis og squash, men med helt egne
Amagerbladet 17. marts.
regner.

Aftale skal være for alle
Svend-Erik Fangel Pedersen kommenterer partnerskabsaftalen
mellem Tårnby Kommune og DGI
Storkøbenhavn
FRITIDSPOLITIK

Svaret fra Tårnby kommune
Der kom ikke svar fra formanden,
Henrik Zimino, men Sara Frahm Pors,

Venlig hilsen
Sara Frahm Pors,
kultur- og fritidskonsulent

Rødt lys ved stærk strøm
Superlokal vejrstation skal gøre Københavns Havn mere sikker
Vandstand, vind og stærk strøm, der skifter flere gange i løbet af dagen, er en
udfordring for småbåde og kajakker ved Slusen i Sydhavn.
Strømmen kan være rigtig stærk ved Slusen, hvor havnen snævrer ind og store
mængder vand skal passere, og forholdene kan skifte inden for blot få timer.
Fremover vil en digital og superlokal vejrudsigt gøre det muligt at aflæse
vind, strømstyrke, strømretning, vandtemperatur og vandstand på begge sider
af stigbordene hjemmefra, så man kan planlægge sin tur med højde for dagens
vejrforhold, inden man sætter kursen mod stigbordene.
På vandet kan man holde øje med et rødt advarselsblink over stigbordene,
som lyser, når strømhastigheden er over 3 knob.
Læs mere på www.taarnbybladet.dk side 49 og 50
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En aftale med titlen ’Børn og unge i
forening’ foregår i perioden fra 2021
til og med 2023 og skal bidrage til
børn og unges trivsel med fokus på en
række forskellige indsatser og temaer.
Tårnby Kommune og DGI Storkøbenhavn bidrager hver med 750.000 kr. til
indsatserne under partnerskabet.
Hvorfor er det kun idrætsforeninger?,
spørger Svend-Erik Fangel
Svend-Erik har henvendt sig til Henrik Zimino, der er formand for Folkeoplysnings-udvalget, idet han undrer
sig over, hvor alle de øvrige foreninger i Tårnby Kommune er, der også
har tilbud til og beskæftiger børn og
unge med sociale fællesskaber, fysisk
udfoldelse og oplevelser i naturen,
bare ikke i sports- og idrætsregi. Kan
de ikke passe ind i aftalen? eller er de
blevet glemt?
Sven-Erik Fangel Pedersen er KFUMSpejdernes repræsentant i Børneog ungdomsorganisationerne’s
Landssamråds Friluftspolitiske Udvalg

Kultur- og fritidskonsulent svarer følgende:
‘Kære Svend-Erik
Jeg er blevet bedt om at svare dig.
Mange tak for din henvendelse og interessen for partnerskabet.
Vi er klar over, at alle foreninger måske ikke kan se sig selv i aftalen, da det
er en aftale truffet i samarbejde med
DGI Storkøbenhavn og derfor også er
målrettet idrætten.
I de tiltag, vi laver med DGI Storkøbenhavn, vil der både være tilbud henvendt direkte til idrætsforeningerne,
men også tilbud, der favner bredere
og hvor alle frivillige folkeoplysende
foreninger i Tårnby bliver inviteret.
Vi vil også gøre tiltag, hvor vi vil forsøge at styrke børn og unges idrætsudfoldelse udenfor foreningerne, så
der er flere forskellige målsætninger
i aftalen. Når vi laver denne aftale, er
det for at styrke idrætten bredt i kommunen og det er svært at nå alle lige
på en gang. Vi tager din henvendelse
med videre i forløbet og underretter
Folkeoplysningsudvalget om din henvendelse.
Hensigten med Fritidspas er, at alle
frivillige folkeoplysende foreninger i
Tårnby skal have samme muligheder.

Oplev filmene fra hængesofaen
Som trykt medie med en vis produktionstid er det umuligt for Tårnby
Bladet at følge med i åbninger og
nye restriktioner på corona-feltet,
men vi kan videregive gossip om
film og filmverdenen
Samlet af Terkel Spangsbo

På kino.dk’s hjemmeside er vi dykket
ned i et magisk univers om kommende
film-projekter, blandt andet fabulerer
hjemmesiden om fem mulige Harry
Potter spinoff-fortællinger, de virkelig
gerne vil se.
WarnerMedias
administrerende
direktør Jason Kilar har givet udtryk
for, at de kan være på vej med flere
spinoff-projekter af Harry Potter-universet.
Det vides endnu ikke, hvordan en
potentiel ekspansion af det populære
eventyrunivers kan se ud, men kino.
dk kan næsten ikke vente og kommer med et antal bud på hvilke dele
af det magiske univers, der potentielt
kunne blive efterfølgere eller spinofffortællinger.
Kino.dk peger blandt andet på Ormehale, Hugtand, Køter og Krone. Der
er ingen anden Harry Potter-fortælling, vi hellere vil se end historien om
ballademagerne bag Røverkortet.
Ormehale, Hugtand, Køter og Krone
er dæknavnene for Peter Pettigrew,
Remus Lupus, Sirius Black og James
Potter, der var bedste venner i deres
år på Hogwarts før Pettigrew afslørede James og Lily Potters lokation til
Voldemort.

Den originale Fønixorden
Harry, Ron og Hermione bliver i den
femte film introduceret til Fønixordenen, der blev grundlagt af Albus

Kulturhuset Kastrup Bio holder
fortsat lukket
pga. COVID-19 restriktioner

Dumbledore under Voldemorts første
storhedstid i den første troldmandskrig.
En tredje mulighed for WarnerMedia er Harry Potter og det forbandede
barn, som kunne være en filmatisering
af Jack Thorne-teaterstykket ’Harry
Potter and the Cursed Child’ fra 2016.
Historien finder sted 19 år efter begivenhederne i Harry Potter og Dødsregalierne - del 2, hvor man følger en
voksen Harry Potter - der nu er ansat i
Ministeriet for Magi - og sønnen Albus
Severus Potter.
Ifølge The Hollywood Reporter har
der angiveligt allerede været snak om
et sådant projekt med udgangspunkt
i teaterstykkets originale historie, der
er udarbejdet af Thorne, John Tiffany
og J.K. Rowling.

Ny undersøgelse:

Danskerne er klar til igen at
gå i biografen
Når biograferne engang åbner igen,
så er danskerne klar til at fylde salene – ud fra hvilke restriktioner, der
nu engang kommer til at være
Det står klart i en undersøgelse, som
Det Danske Filminstitut (DFI) og analysebureauet YouGov har foretaget.
41 procent af de adspurgte svarer,
at de forventer at gå mere i biografen
i 2021 end i 2020. 48 procent svarer,
at de vil gå lige så meget i biografen
som sidste år.
Samtidig har hele 83 procent tillid
til, at det er sikkert at gå i biografen,
når de får lov at åbne igen. Det stemmer meget godt overens med de undersøgelser, der tidligere har været
sidste år, mens biograferne netop havde åbent med diverse restriktioner.

Blot 6 procent vil vente på en vaccine, før de igen besøger en biograf.
Over halvdelen vil dog vente på, at
der kommer en film, de virkelig gerne
vil se, før de igen booker billet til en
biotur.

er med i Biografklub Danmark, er udskudt til senere på året.
Men meget ændrer sig dag for dag.
Se næste artikel.
kilde: Danske Biografer

Corona-status:

Ventetiden er ovre?

Forsinkelser og
aflysninger i biografverdenen

Uge 12 har budt på nogle af de vildeste udviklinger i biografernes og
filmens verden i mange årtier, måske
endda nogensinde. Der er i dag stort
set ingen biografer i Europa, der holder åbent længere. Langt de fleste
lande har indført påbud, og biograferne er af den grund hårdt ramt.
Det er allerede flere uger siden, at
James Bond-filmen No Time to Die
blev skudt fra 2. april til midten af
november. Siden har mange ting forandret sig, og både internationale og
danske filmproduktioner er blevet
standset som følge af myndighedernes påbud og anvisninger.
Også film som Disneys Mulan, Marvel-filmen Black Widow og Greta Gerwigs Little Women, der herhjemme

Mens vejret lige skal opdage, at der er forår på kalenderen, kan man bruge
lidt af indendørstiden på Kreahjørnet på Kulturhuset Kastrup Bios hjemmeside.
Her kan man finde aktivitetsark til familiefilm og Tårnby malebogen.
https://www.kulturhusetkastrupbio.dk/om-kulturhuset-kastrup-bio/kreahjoernet
Nanna Wulff, biografleder

KULTURHUSET KASTRUP BIO ER LUKKET INDTIL VIDERE

Venlig hilsen Nanna Wulff, biografleder

LS ER I
KOMMENDE OPLEVE RUP BIO KAN VÆRE...
T KAST
KULTURHUSE
kommende film.
w.kastrupbio.dk under
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Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Aftalen om Danmarks genåbning er på
plads og vi ved nu, hvornår biograferne må genåbne; det skriver statsministeret i en pressemeddelse.
Fra 6. maj kan biograferne igen
åbne dørene for det danske publikum
- med et coronapas.
- Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået
infektion eller er testet negativ inden
for 72 timer (både PCR- og antigentest). Børn under 15 år vil være undtaget, står der i pressemeddelelsen.
Den konkrete praktiske udformning
af coronapas er endnu ikke helt klar. I
første omgang bliver det en dansk løsning. Først senere kommer det internationale (foreløbig det europæiske)
coronapas på banen.

Kender du Kulturhuset Kastrup
Bios kreahjørne?

- Vi glæder os til at åbne igen, lige så snart vi må. Følg med på vores
hjemmeside www.kulturhusetkastrupbio.dk, hvor du også finder underholdning i
Kreahjørnet og muligheden for at købe gavekort online.

Se trailere på på ww
oldes
Ret til ændringer forbeh

Biograferne genåbner 6. maj - med
coronapas

Livredderen kunne ikke redde festen
Kunstværket Livredderen er på
plads foran svømmehallen og klar
til besøgende
Nu er der en rigtig god grund til at slå
vejen forbi Vestamager svømmehal,
selvom idrætsanlægget og dermed den
nye svømmehal er lukket. Kunstværket
Livredderen, der er udført af den internationalt anerkendte kunstnerduo
Elmgreen & Dragset er nemlig landet
på forpladsen, hvor han tager imod.
Dog lader den formelle indvielse
vente på sig.
- Indvielsen skulle gerne være en
fest. Selvom selve svømmehallen er
indviet og taget i brug, er opsætningen
af kunstværket en slags krone på værket, der markerer afslutningen på et
omfattende og årelangt byggeri, som
hele Tårnby Kommune gerne skulle
have muligheden for at deltage i, sagde

borgmester Allan S. Andersen.
- Det kommer umiddelbart ikke til at
ske, derfor udsætter vi fejringen til det
bliver muligt.
Indvielsen af selve svømmehallen
fandt sted i efteråret 2020 – med skærpede sundhedsrestriktioner.

Internationalt format
Livredderen er en figur af en slank og
veltrimmet ung mand, der sidder hævet over terrænet og holder en kikkert
for øjnene (foreløbig kigger han efter
de udeblevne badegæster). Skulpturen
er udført i hvid aluminium. Projektet er
blevet til i et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Tårnby Kommune,
der begge har skudt 1,5 mio. kroner i
projektet.
Maria Kjær Themsen, medlem af
kunststyregruppen og repræsentant
for Statens Kunstfonds Legatudvalg for

Billedkunst kalder Livredderen for et
værk af internationalt format, som kan
blive et vigtigt vartegn for lokalområdet.
- Kunst i det offentlige rum er heldigvis noget af det, som vi stadig kan
nyde i en corona-tid, siger hun.
Selvom værket altså allerede kan
opleves fra i dag, krydser både Statens
Kunstfond og Tårnby Kommune fingre
for at kunne indvie ’Livredderen’ til
sommer og formelt byde ham velkommen.
tsp

OM STATENS KUNSTFOND
Statens Kunstfond har arbejdet
med kunst i offentlige rum siden
1956. I dag er over 13.000
værker placeret på omkring 2.300
forskellige steder rundt om i hele
landet.

OM ELMGREEN & DRAGSET
Michael Elmgreen (DK) & Ingar
Dragset (NO) har arbejdet sammen
siden 1995. Kunstnerduoen har
i de seneste 25 år udstillet på
små og store gallerier, museer og
Biennaler over hele verden.
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Hej alle I hyggelige medlemmer af Lisbeth Klubben.
Det virker lidt som om solen begynder at
skinne igen, og vi har fået lovning på, at
der er 20 film til os i den nye sæson, hvis
det går som vi ønsker det.

Så vi håber på snarligt gensyn i biografen!!!!!!!!!
Hilsen og fortsat godt humør og forår.
Vibeke Rasmussen
Carl-Aage Hansen.
Lisbeth Klubben.

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
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Det hele afhænger af smitte og smittetal
samt hvad regering og folketing bestemmer sig for,
og hvornår, det er forsvarligt at åbne op for vores
aktiviteter.

Danmarks første
butik med
overskudsmad

Engang drømte vi om okseblod
Meget har ændret sig siden.
Har du 1 million kroner, har
UrbanWineBox to flasker vin
til påskebordet eller til at
gemme
UrbanWineBox, der er en 100
pct. danskejet virksomhed,
opbevarer knap 60.000 eksklusive flasker vin for danske
og udenlandske kunder i en
armeret og atombombesikret
beskyttelsesbunker
under
Carlsbergs tidligere bryggeri
i Carlsbergbyen.
To af de allermest interessante flasker ser nu dagens
lys og bliver sat på auktion.
Det drejer sig om to Melchiorflasker på hver 18 liter. Vinene er fra Château Cheval
Blanc i Saint-Émilion i Bordeaux.
- Et af vores medlemmer
har bedt os om stå for salget

via vores online-shop. De to
flasker vin bliver bortauktioneret til en samlet mindstepris på lige godt en million,
siger Mathias Axel Laugesen,
der er adm. direktør i UrbanWineBox.
- De ville helt sikkert vække
opsigt ved en påskefrokost
eller til en konfirmation, men
det mest realistiske er nok, at
de ikke skal nydes foreløbig.
Der er både mange års lagring
og yderligere økonomisk gevinst i dem endnu.
spanger

Det faktum, at vinen er tappet på store 18-liters flasker,
er med til gøre dem endnu mere attraktive og sjældne.
Vin ældes både bedre og langsommere på store flasker,
så selvom vinene allerede nu er ratet højt hos den
internationalt anerkendte Robert Parker Wine Advocate
(99/100 og 100/100), kan de i princippet lagres i op til
100 år og bare stige i værdi.

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218
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Fax: 3252 0344

De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Tårnby bladet er
på Facebook!
Tårnby Bladet er kommet
på Facebook og har tænkt
sig at være aktiv på det for
redaktionen nye medie. Du,
som sikkert er langt bedre
hjemme på Facebook end redaktionen, kan kommentere
artikler (og få svar direkte eller på Facebook, men det vil
altid kræve, at vi kender dit
rigtige navn).
Du kan stadig kontakte
os anonymt (for omverden ikke for os) på telefon eller
gammeldags mail.

27.477
flaskepantskroner til
Dragør Boldklub

Siden september 2019 har
de handlende hos Føtex på
Magleby Torv doneret deres
flaskepant til Dragør Boldklub og deres medlemmer.
Det er blevet til 27.477 kroner.
Ny modtager af flaskepant bliver Dragør Svømmeklub, som byder på en
bred vifte af vandaktiviteter
(udover svømning) som udspring, aquafitness, standup
paddle-fitness og undervandsrugby.

Visens Venner på
Amager...

... har som alle andre foreninger måttet udskyde jubilæumsarrangement - generalforsamling - Hulemøder og meget andet.
MEN de opfordrer fortrøstningsfuldt
medlemmerne til at holde stemmen
og sangglæden varm, indtil
det bliver muligte at mødes
igen og synge sammen.
Indtil da må de synge alene... til tvs morgensang.

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for
genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
Redaktionen
TO-PERSONERS SOFA
fornuftig stand 150 x 80
og 70 cm høj GIVES
VÆK. Hynderne har
aftageligt betræk og kan
vaskes. Modtager skal
selv afhente (ikke særlig
tung) på adresse i Kastrup. Ring 32 51 08 73.

TO PAKKER TANDBØRSTE HOVEDER
Nevadent købt i Lidl
GIVES VÆK. Overskud efter køb af ny
elektrisk tandbørste.
Ring 32 509 290.

FEJLKØB: 40 MM
SØM næsten hel
pakke til sømpistol
GIVES VÆK.
Vi hader at smide
brugbare ting væk.
Ring 32 509 290.

Ekstra sider af
Tårnby Bladet
april
... finder du på www.taarnbybladet.dk
Af tekniske grunde kan vi kun trykke et antal
sider, som er deleligt med 8. Det vil sige, vi
kan kun trykke 40, 48 eller 56 sider.
Når vi har ekstra meget stof som til apriludgaven, kan vi lægge ekstra sider ind i
vores netudgave.
Det ved vi allerede nu, er nødvendigt.
Får mere ud af Tårnby Bladet se ekstrasiderne på
www.
taarnbybladet.dk

Breve fortæller om livet på
hospitalsskibet Jutlandia

Tage Bruun
50 90 85 07

Oprydning efter stormen
Bodil skaffede indsigt i
100 breve fra besætningsmedlem på hospitalsskibet
Jutlandia

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Personlige breve, skrevet af
den dengang 20-årige Bent
Boisen, er omdrejningspunkt
i en ny podcastserie. Brevene er sendt fra Korea til
Danmark, da Bent Boisen var
udsendt med hospitalsskibet
Jutlandia.

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Flere end 100 breve, skrevet af kontorist og telefonpasser Bent Boisen, er omdrejningspunktet i en ny podcastserie, der markerer 70-året for
aktionen under krigen i Korea.
Brevene sendte han hjem til
familien i Danmark, mens han
som 20-årig var udsendt med
hospitalsskibet Jutlandia.
Podcastserien, der er produceret af LYDPOL i samarbejde med Røde Kors, sætter
fokus på den spektakulære
nødhjælpsmission. Hospitalsskibet Jutlandia blev sendt af
sted for at behandle FN-soldater, men det danske Røde
Kors-skib endte med at spille
en endnu større rolle, da de
forhandlede sig til en tilladelse til også at behandle civile.
Bent Boisens breve, der
ikke er delt med omverdenen
før nu, giver et absolut unikt
indblik i en af Danmarks største humanitære aktioner nogensinde.

Fandt brevene under
stormen Bodil
Efter stormen Bodil ramte
Danmark i 2013, finder journalist, sanger og TV-mand
Axel Boisen en skotøjsæske
fyldt med gamle breve, da han
skal rydde op i sin farmors og
farfars vandskadede kælder.
Axel Boisen kan med det
samme se, at æsken ikke bare
skal i containeren. Men det
er først mange år senere, han

dykker ned i skotøjsæskens
indhold.
I æsken finder han flere
end 100 breve skrevet og
sendt af sin onkel, Bent Boisen, imens han var af sted på
hospitalsskibet Jutlandias to
første togter.
Den unge Bent Boisens lyst
til at tage ud i verden og gøre
en forskel bliver på mange
måder et symbol på det lille
land mod nord og den humanitære, og ikke militære,
indsats, Danmark yder under
krigen i Korea.

Podcastserien
– ’Kaldet til Slaget’
Podcastserien er seks afsnit
lang og er produceret af LYDPOL i samarbejde med Axel
Boisen og Røde Kors i Danmark i anledningen af 70-året
for Jutlandia-aktionen.
Podcasten har premiere
i denne uge, da denne uge
markerer 70-året for, at Bent
Boisen og Jutlandia lagde til i
Pusan i Korea for første gang.
tsp

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Jutlandia var under FN-flag
i 999 dage og behandlede
i den tid 4.981 militære
patienter samt et ukendt
antal civile, Foto: Røde Kors

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •
• Varmepumper •

Fakta om Bent Boisen
Født 4. juli 1930 – død i januar 2014
Født og opvokset på Lolland
Var med ombord på Jutlandias første to togter fra
januar 1951 til sommeren
1952. Blev siden uddannet
lærer, skoleinspektør, konsulent i Undervisningsministeriet og senere præst
og onkel til Axel Boisen.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag
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Affaldsenergi er den
skarpeste klimakniv
Brug affaldsenergisektoren
som løftestang for at opnå
væsentlig og nødvendige
CO2 gevinster

Af Allan S. Andersen,
Borgmester Tårnby (S),
Næstformand i ARC

Hvis ikke KL’s lukkeliste godkendes, så er partierne enige
om, at man automatisk skal
gå videre med liberalisering
af affaldsenergisektoren. Sådan står der i aftaleteksten
for det, man har kaldt en klimaplan for en grøn affaldssektor.
Pas nu på at I på Christiansborg ikke kommer til at skylle
barnet ud med badevandet!
Tilpasning af forbrændingskapaciteten forventes
på landsplan at give en CO2
gevinst på sølle 140.000 ton

CO2 om året. I ARC arbejder
vi seriøst og målrettet med
CO2 fangst. Her har vi mulighed for på vores anlæg
alene at skabe reduktioner på
500.000 ton om året. Ønsker
man politisk at forløse dette
store potentiale er det tudetosset samtidig at kaste sektoren ud i store usikkerheder.
Jo større usikkerheder man
kaster os ud i, jo mere sukkersøde skal betingelserne for
CO2 fangst være, for at de kan
opveje usikkerhederne.

Miljø og klima koster penge.
De anlæg, der, ligesom ARC,
investerer tungt i klima- og
miljøbeskyttelse, påtager sig
høje omkostninger. Anlæg
med høje omkostninger vil
alt andet lige komme bagud
i en konkurrence, der netop

De lukningstruede

17. december kom KL med “dødslisten”, hvor disse forbrændinganlæg er på:
Argo (Roskilde),
MEC Bioheat & Power (Holstebro),
I/S Norfors (Hørsholm),
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring),
AffaldPlus (Slagelse),
Sønderborg Kraftvarme I/S,
Aars Fjernvarme,
Svendborg Kraftvarme A/S,
Hammel Fjernvarme
Bornholms Affaldsbehandling.

vil blive vundet på at have
de laveste omkostninger. De
gamle udslidte og billige anlæg står til at vinde.
Det er derfor et politisk
valg. Vil man konkurrence eller vil man klima? Når overskriften på den politiske aftale netop er en klimaplan,
skulle man jo tro at man på
Christiansborg vil klima.
Man vinder ikke et maraton,
ved at starte med at skyde foden af sig selv. Klimaet er for
vigtigt til at overlade til markedet. Liberalisering vil ikke
bringe os i mål. Kapacitetstilpasning, 30% mindre kapacitet i 2030, er i sig selv fornuftig nok. Det er samtidig et
fælles politisk ønske, at det er
de mest miljø- og klimarigtige
anlæg, der skal stå tilbage i
2030 og derefter. Men det kan
liberalisering ikke levere på.

Pas på med luftkaseller
Vi skal ikke rive fundamentet
ned for at bygge luftkasteller.
Vi skal i stedet bygge videre
og oven på det velfungerende, vi har i dag. Det er ikke
for sent at træffe de rigtige
beslutninger, der kan bringe
os afgørende videre på den
klimadagsorden, der virkelig
betyder noget. Potentialet
er stort. ARC kan som nævnt

Det er en farlig vej, hvis man vælger en model,
som bygger på konkurrence og liberalisering,
siger bormester i Tårnby og næstformandf i ARC,
Allan S. Andersen.

alene levere CO2 reduktioner, der er 3,5 gang større end
hele tilpasningsplanen.
Kombinationen af mindre
affald, mere genanvendelse
og så CO2-fangst er nøglen til
at nå i mål med den nationale
målsætning om reduktion af
Danmarks
CO2-udledning
med 70 % i 2030. Og her er
affaldsenergianlæggene en af
de skarpeste klimaknive, der
er i skuffen.
Jeg vil derfor opfordre forligskredsen og Regeringen til
at sikre, at målet om reduktion af den nationale affaldsenergikapacitet med 30 %
gennemføres ved en styret
model. Jeg er fortsat overbevist om, at det kan ske på en
måde, der lever op til både

klimaaftalen og myndighedernes krav.
Jeg opfordrer samtidig
også til, at man tænker klima,
spænder hjelmen og skruer
op for ambitionerne. Hvorfor
ikke bestemme, at alle anlæg,
der står tilbage efter 2030,
skal have CO2 fangst? Det vil
på landsplan kunne levere en
gevinst fra affaldsenergisektoren på ca. 2,5 – 3 mio. ton
om året.
Et koncentrat af dette indlæg
kan læses på side 16 .
Allan S. Andersen har
suppleret indlægget med
yderligere oplysninger som
indgår i koncentratet på side
16.

Standup på skemaet

Christian Fuhlendorff på sit
tidligere gymnasium for en
morsom bemærkning

Af Alexander Harkink
Lektor og medlem af
kommunikationsudvalget på
Tårnby Gymnasium og HF

De huspriser - de huspriser
Se huspriserne i din kommune de sidste 20 år og det
seneste år
På landsplan er huspriserne
steget med 5,9 procent det
seneste år. Der er dog udsving
mellem kommunerne - i 74
kommuner er de steget, mens
de er faldet i 23. Priserne på
huse i Tårnby ligger langt over
landsgennemsnittet.
På Bolius.dk’s interaktive
Danmarkskort kan du se, hvordan huspriserne i alle landets
kommuner har udviklet sig
i de sidste 20 år i forhold til
landsgennemsnittet.
Huspriserne
kan
stige

meget, hvis der er kommet et
nyt boligkvarter i kommunen,
og de nye og ofte dyre huse
bliver solgt, mens der tilsvarende vil være et fald året
efter, hvis det samme ikke
sker der.

Huspriser i Tårnby
Højeste pris: 30.066 kr./m²
(4. kvt. 2020)
Laveste pris: 12.004 kr./m²
(4. kvt. 2000)
Største stigning: 2.563 kr./
m² (2. kvt. 2005)
Største fald: 2.229 kr./m²
(4. kvt. 2008)
tsp
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En torsdag tidligt i marts fik
alle gymnasieeleverne på
Tårnby Gymnasium & HF sig
et tiltrængt grin og pause fra
onlineundervisningen.
Elevrådet
og
ledelsen
havde i al hemmelighed fået
arrangeret et moduls sjov
og ballade, da komiker og
tidligere TG-elev Christian
Fuhlendorff kiggede forbi.
Det hele begyndte ved da-

gens morgensamling, hvor
rektor Mikkel Harder Sørensen sammen med elevrådets formand Alexander Ardilsø og næstformand Molly
Walbom kunne præsentere
en superprise senere på dagen og ved slutningen af
morgensamlingen, dukkede
Christian Fuhlendorff op, og
i det efterfølgende modul var
han på virtuelt med eleverne
på det efterhånden så velkendte Teams.
Hver årgang fik en halv
times underholdning, hvor
der blev fortalt historier fra

det virkelige liv til stor glæde
for de mange elever. Det viste
sig, at Christian Fuhlendorff
ikke blot møder de helt almindelige dagligdagsudfordringer som alle os andre,
men han formår i allerhøjeste
grad at få dem genfortalt med
en humor og et twist, som får
selv den mest Coronatrætte
gymnasieelev (og dem er der
mange af, skulle vi hilse og
sige) til at føle, at der stadig
er håb og masser af grund til
smil og store grin.
Christian
Fuhlendorff
gjorde i hvert fald sit til at
sprede glæde i en svær tid,
og at dømme efter elevernes
kommentarer efter showet,
så var det bestemt ikke sidste
gang han var på TG.
Næste gang bliver det
forhåbentlig live på scenen
i den gamle festsal med et
stort publikum foran sig.
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Rødt lys ved stærk strøm

EN ROBÅD KÆNTREDE ved Stigbordene forrige sommer, fordi besætningen
havde fejllæst forholdene og undervurderet dagens meget kraftige
strømforhold i havnen. Hovedstadens Beredskab blev tilkaldt, og der blev
igangsat en redningsaktion. Heldigvis slap roerne med forskrækkelsen, men
båden led stor skade.
Situationen er et eksempel på, hvordan man skal være særligt opmærksom på de drilske strømforhold ved stigbordene, og det er den slags situationer, som forhåbentligt kan undgås med det nye sikkerhedstiltag.

aflæse vind, strømstyrke, strømretning, vandtemperatur og vandstand
på begge sider af stigbordene hjemmefra, så man kan planlægge sin tur
med højde for dagens vejrforhold,
inden man sætter kursen mod Stigbordene.
På vandet kan man holde øje med et
rødt advarselsblink over stigbordene,
som lyser, når strømhastigheden er
over 3 knob.
Forholdene ved Stigbordene er særligt udfordrende fordi vandstanden og

strømmens retning og styrke skifter
flere gange i løbet af en dag. Samtidig snævrer havnen ind ved Slusen
og danner en flaskehals, som sætter
pres på vandet, og dertil kan stærk
vind presse vand ind i havnen og øge
strømmen yderligere.
tsp

Roklub ønsker en overbæring
Superlokal vejrstation skal gøre
Københavns Havn mere sikker
Vandstand, vind og stærk strøm, der
skifter flere gange i løbet af dagen, er
en udfordring for småbåde og kajakker ved Slusen i Sydhavn.

Strømmen kan være rigtig stærk
ved Slusen, hvor havnen snævrer ind
og store mængder vand skal passere,
og forholdene kan skifte inden for
blot få timer.
Fremover vil en digital og superlokal vejrudsigt gøre det muligt at

Tips til sikker færdsel ved Stigbordene

• Planlæg turen hjemmefra. Brug en generel vejrudsigt til at undersøge vind
og vejr over Københavns Havn, og brug den superlokale vejrstation til at vurdere, om du skal tage nogle forholdsregler ved Stigbordene eller planlægge
en anden rute.
• Brug bøjerne til at vurdere strømmen. To store bøjer (1 og 2) nord for Slusen kan bruges som gode indikatorer på strømforholdene ved Slusen. Hvis
bøjernehopper og svajer, er der stærk strøm. Se kort nedenfor.
• Hold øje med den røde lampe over Stigbordene. Når lampen blinker er
strømhastigheden over 3 knob.
• Brug overbæringen. Kajakker og SUP har mulighed for at benytte overbæringen, så man helt undgår at passere gennem stigbordene.
• Kend dine begrænsninger. Overvej om du har nok erfaring til at komme
sikkert rundt i havnen.

Vejrstationen har størst betydning for kajakroerne, som jo kan ro igennem stigbordene, men der findes en bedre løsning
Af Hanne Vinter, Roklubben Øresund

Det kan vi også i vores brede robåde, men det kræver, at der ikke er nogen
særlig strøm, da styrmanden skal ramme hullet i første hug. Dvs. roerne skal
tage nogle kraftige tag op til hullet, og de skal helst trække lige, så styrmanden ikke skal korrigere for meget med roret. Når spidsen af båden er i
hullet, skal roerne hurtigt lægge årerne langs og skrubbe fra med hænderne
på siderne, så den 10 meter lange båd ikke får knubs, mens den passerer
igennem stigbordet. Det skal faktisk helst ske i modstrøm, man ikke kan styre
med roret i medstrøm.
Derfor benytter vi altid slusen, og er afhængige af deres åbningstider morgen og aften. Vi venter med længsel på, at BY & Havn får udlagt to pontoner
ved stigbordene – en på hver side – og så et overbæringssted for robåde og
kajakker.
Det er på tegnebrættet, men vi ved ikke, hvornår det kommer. En overbæring
ved slusen passer jo som hånd i handske til benyttelsen af Naturpark Amagers blå støttepunkter.
Der, hvor vi roere umiddelbart mest kan bruge vejrstationen er til ”sved-påpanden” roning i Sydhavnen, hvor vi netop vender nede ved slusen. Og her
er det nyttigt at vide, hvor stærk strømmen er, så man kan tage højde for
afdriften.

Ny dyrevelfærdslov

Ta’ cyklen hele maj og vind en el-cykel
de. I dag bruger du måske et
par minutter på at sætte din
arbejdsplads op på køkkenbordet. Den sparede tid er din
egen, og den skal du selvfølgelig bruge til dejlige cykelture, siger Sidsel Friis Marxen.
Alle deltagere får en miniguide med ideer til at komme
op på cyklen fra hjemmearbejdspladsen.

Vind en el-cykel til hele
holdet
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Man tilmelder sig i hold på

Cyklistforbundet inviterer
med kollegakampagnen
’Vi cykler til arbejde’ til en
måneds cykelspas. Der kan
også cykles med hjemmefra
- Som kollega sidder vi isoleret fra de andre og savner det
fællesskab uden om det fag-

lige, som er så svært at genskabe på digitale møder. Som
individer bøvler vi med alt for
lidt motion, mener Kampagneleder i Cyklistforbundet,
Sidsel Friis Marxen.
- Måske brugte du, før corona sendte dig hjem, 30-60
minutter på at tage på arbej-

2-16 kollegaer på www.vcta.
dk. Jo flere dage holdet cykler
i maj, desto flere lodder får
holdet til den afsluttende lodtrækning om årets hovedpræmie: En elcykel af det hollandske kvalitetsmærke Gazelle til
alle på vinderholdet.
Alle virksomheder tilbydes desuden en afsluttende
oversigt over de opnåede
sundheds- og klima-effekter
af medarbejdernes cykelindsats.

• ‘Vi cykler til arbejde’ 2021
• Kører 1.-31. maj – tilmelding på www.vcta.dk
• Man tilmelder sig i hold på 2-16 kollegaer og dyster om flest
dage på cyklen
• Man kan vinde både forskellige særpræmier og årets hovedpræmie: En Gazelle-elcykel til alle på vinderholdet
• Med kampagnen følger et aktivitetskatalog til virksomhederne med ideer til lokale konkurrencer, events og aktiviteter,
så man som arbejdsplads får mest ud af at være med
• Alle virksomheder tilbydes en afsluttende oversigt over de
opnåede effekter af medarbejdernes cykelindsats målt på
bl.a. sparede sygedage og sparet CO2.

Nu må du drukne
bananfluer, hvepse
og dræbersnegle
Fra 2021 må du drukne
visse dyr – læs hvilke her.

Selvom mange afliver eksempelvis bananfluer, hvepse og
dræbersnegle med væsker,
har det faktisk været ulovligt
indtil 2021. Men nu er det tilladt – flere eksperter fraråder
dog fortsat drukning af såkaldte hvirvelløse dyr.
I den forhenværende dyreværnslov blev der ikke skelnet mellem forskellige dyr, og
derfor var dræbersnegle og
hvepse underlagt samme regler som katte og marsvin.
Ved årsskiftet 2021 trådte
en ny dyrevelfærdslov i kraft.
Den gør det tilladt at drukne
såkaldte hvirvelløse dyr - herunder dræbersnegle, hvepse
og myrer.

