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Kunsten af fylde en lastbil...
... med nødhjælp til Ukraine
En tidlig fredag formiddag i april blev Copen-
Aid kontaktet om en lastbil, som skulle køre 
tom retur til Ukraine samme aften. Fluks blev 
alle sejl sat, Kent Madsen fra CopenAid kon-
taktede samarbejdspartnere og donorer over 
hele landet, mens nyheden blev spredt på 
Facebook.

Det lykkedes at samle en flot last af fysiske 
hjælpemidler, varmt tøj, og andre daglige for-
nødenheder, blandt andet fra Amager Hospital 
og Rema1000 på Amager Strandvej. 

Varerne blev leveret til CopenAids Ukraine-
butik, hvor frivillige lastede bilen og koordine-
rede med chaufføren. 

Det blev koordineret, at lastbilen, der lørdag 
satte kursen mod Lutsk i Ukraine, stoppede 
flere stedet ned gennem Sjælland. Fra Lutsk 
blev nødhjælpen distribueret til blandt andet 
Mariupol og Luhansk.

Læs mere side 3.

FDF’ere på eventyrlig opdagelsesrejse på Gemmas Alle
Knap 200 FDFere har været på lejr på de grønne arealer omkring Gemmas Alle, 
som forberedelse til dette års helt store begivenhed, nemlig landslejren, der 
holdes hvert 5. år. Som så mange andre arrangementer er lejren rykket, så det 
faktisk er 6 år siden seneste lejr. Til gengæld bliver der så ’kun’ 4 år til næste lejr. 
Vi skriver ’kun’ fordi deltagelse i landslejre er højdepunkter i en FDF-tilværelse, 
som man venter på med en spænding større end til juleaften. 

Derfor gælder det også at være toptunet og at kende flest mulige af de kam-
merater, man skal dele vejr og vind med.

Til juli skal de mødes med 10.000 andre FDFere på Sletten, et stort område, 
FDF ejer lige ved Himmelbjerget. De 200 drenge og piger med ledere skal fun-
gere sammen i de 10 dage, landslejren foregår.

Deltagerne i træningslejren kommer fra FDF-kredse fra hele Københavns-
området. Ni kredse inklusiv de to lokale, FDF Korsvejen og FDF Tårnby, skal ligge 
sammen i et fælles område i hovedlejren, der bliver kaldt Koralrevet. 

Fotograf: Julie Egholm Holt                                                      Læs mere side 37.

På Tårnby Bladets ekstra sider på nettet finder du 
artikler om travtræneren Robert Jensen (2. del), tilbud fra 
Happydays, om bærebygtighed på skemaet på Tårnby 
Gymnasium og andet som er kommet til efter deadline.

I slutningen af marts fej-
rede Børnehuset på Gl. 
Kirkevej, at de nu er blevet 
certificeret DGI Naturlig 
Leg institution 
Børnehuset havde forinden 
deltaget i et 15 timers cer-
tificeringsforløb med DGI 
Storkøbenhavn, hvor fokus 
var på leg, der inddrager na-
turen. 

I Naturlig Leg forløbet ud-
vikler personalet konkrete 
handleplaner for at iværk-
sætte og planlægge leg, akti-
viteter og læring i naturen og 
uderummet i hverdagen. Det 
sikrer en forankring af den 
gode praksis omkring ind-
dragelse af naturen til leg, 
aktiviteter og læring.

- Det har styrket sammen-

holdet på tværs i personale-
gruppen og givet os energi 
og gejst. Vi er blevet bekræf-
tet i meget af det, som vi gør. 
Og det har også givet mange 
nye ideer til, hvad vi kan gøre 
mere af, fortæller leder, Sus-
sie Johansen. 

Inden legen blev sluppet 
fri, udtrykte børnehusets 
leder, Sussie Johansen sin 
store stolthed over persona-
lets kæmpe engagement og 
indsats i legecertificeringen 
på trods af arbejdspres og 
begrænsende coronaret-
ningslinjer.

Læs mere og se billeder 
på de ekstra sider  i Tårnby 

Bladets netudgave på www.
taarnbybladet.dk.

Foto: CopenAid.

Børnehuset fejrer legen
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Nyt lys i Tårnbytunnelen 
Sund & Bælt starter nu udskiftning af oprindelige lyskilder til 
energibesparende LED i den trafikerede Tårnbytunnel, og det 
vil føre flere grønne gevinster med sig.

Sidste år blev belysning i tunellen under Øresund udskiftet 
med LED. Nu er turen kommet til den trafikerede Tårnbytun-
nel på Amager, som forventes at være klar med fuld LED-be-
lysning til foråret 2023.

1. maj live på Saltværksvej
Der er 1.maj-glæde hos 3F, som nu igen kan kalde til arbejder-
nes kampdag i forbundshuset på Saltværksvej 68. 
Som altid er der morgenmad, kaffe osv. og man slutter med 
skraldemands-grillpølser + fadøl!

Der bliver taler af Pia Olsen Dyhr, SF, Peter Hummelgaard (A) 
Mai Villadsen (Ø) og Henning Overgaard, 3F. Lune Carlsen un-
derholder med musik á la Kim Larsen. 
Ind i mellem taler og musik bringes hilsner fra arbejdsplad-
serne og arbejderpoeten Michael Thorning oplæser to digte. 
Endelig er der uddeling af 3F Kastrups Aktivpris med to 
lokale modtagere.

Ny direktør/forvaltningschef i Tårnby
Katrine Pedersen Birk bliver ny direktør/forvaltningschef for 
Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen i Tårnby.

- Vi glæder os til, at Katrine begynder. Jeg er sikker på, at 
hun vil gøre en forskel. Det har hun vist i sine tidligere jobs, 
og jeg ser frem til at indlede samarbejdet med Katrine om at 
videreudvikle Tårnby Kommune til glæde for både borgere og 
medarbejdere, siger kommunaldirektør Morten Winge.

Katrine Pedersen Birk glæder sig også.
- Jeg ser frem til at møde medarbejderne i forvaltningen. 

Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for den gode udvik-
ling, som er i gang i forvaltningen, siger hun. 

Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen består af 
Jobcentret, Socialcentret, Ældrecentret, Handicap- og Psy-
kiatricentret, Sundhedscenter Tårnby og Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedssekretariat. 

Sporskifte – et liv i verdens brændpunkter
Forfatter Anna Eckhoff fortæller levende om sin beslutning 
om at skifte sin trygge tilværelse med seks børn ud og udleve 
drømmen om at rejse ud i verden. Hun var da 57 år. Det blev 
et spændende arbejdsliv som udstationeret i lande som Irak, 
Afghanistan, Libyen og den russiske republik Ingusjetien. Den 
slags konfliktområder som de fleste holder sig lang væk fra.

Soroptimist International Kastrup-Tårnby byder på en inte-
ressant aften i Postkassen 4. maj. kl. 19.30. Der bliver lejlig-
hed til at købe Anna Eckhoffs bog og der bydes på en forfrisk-
ning. Tilmelding og betaling kr. 75 via MobilePay box 8489GS 
senest 1. maj.

Aftenens overskud benyttes til flygtninge fra Ukraine.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Eng-
landsvej 290 • 2770 Kastrup  
• cvr 16978647 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

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

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres og lay-
outes af medlemmer af Tårnby Bladfor-
ening.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.
Redaktionssekretær Birgitte Barkholt.

Redaktionsmedarbejdere: Mia Engstrøm, 
Mona Gjedved, Ole Gjedved, Ninna Feld-
voss, Anne Palm Henriksen, Britta Wilsen
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00,  
ton@hellerupgrafisk.dk.

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

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste 
onsdag hver måned af FK Distribution. 
Omdelingen skal være afsluttet senest 
efterfølgende torsdag kl. 21.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt venligst 
FK Distribution dette link 
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... som du finder på forsiden af Tårnby 
Bladets hjemmeside hurtigst muligt efter 
udeblivelse af blad. Husk at opgive nøjag-
tig adresse.

DENNE UDGAVE OMDELES  
Nr. 05 maj: Onsdag 27. april.

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
Nr. 06 juni: Onsdag 25. maj.  
Deadline: Torsdag 19. maj. kl. 12
Nr. 07 juli/aug: Onsdag 29. juni.
Deadline: Torsdag 23. juni. kl. 12
Nr. 08 august: Onsdag 10. aug.*
Deadline: Torsdag 4. august.*  kl. 12 
Nr. 09. September. Onsdag 31. 
august.
Deadline: Torsdag 25. aug.
Nr. 10. Oktober: Onsdag 28. sept.
Deadline: Torsdag 22. sept. 

Nr. 11. November: Onsdag 26. okt. 
Deadline: Torsdag 20. okt.
Nr. 12. december: Onsdag 30. nov. 
Deadline: Torsdag 24. nov.

2023
Nr.01. Januar: onsdag 4. jan.*
Deadline: Onsdag 28. december 2022* 
kl. 12
Nr. 02. Februar: Onsdag 25. jan.
Deadline: Torsdag 19. jan. kl. 12
Nr. 03. Marts: Onsdag 22. feb.
Deadline: Torsdag 16. feb. kl. 12

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

FRA FORTIDEN: Jeg var ikke selv gammel nok 
til at indløse en tipskupon, men fik lov at 
skrue en enkelt række til 30 øre sammen. Min 
mor og hendes bror spillede de samme 8 ræk-
ker siden tipningens fremkomst i 47-48. De 
opnåede heller aldrig anden gevinst end en 
10’er til deling. Hvad jeg brugte min gevinst 
til, fortaber sig i tågerne – der var i al fald ikke 
til en rejse til eksotiske steder eller en bil el-
ler et elektrisk tog.

DERIMOD HUSKER JEG andre gevinster, som 
fremkom ved spil. Ugebladet søndags BT hav-
de en konkurrence, vel nærmest et varelotte-
ri, hvor vinderen på forhånd sammen med en 
indsendt kupon skulle levere en ønskeseddel 
fra en liste, som gevinst-mulighederne var li-
net op på med priser.

HVIS MAN VANDT, ville man få de i forvejen 
udsøgte gevinster til en samlet værdi af hele 
1000 kroner. Det tog sin tid at vælge – det 
blev jo gjort med samme omhu, som hvis 
vi havde vundet. Jeg husker, varerne var af 
større brugsværdi end gevinstmulighederne 
i dagens Lykkehjulet på TV2 og så var det 
meget husholdningsgrejer og porcelænsstyk-
ker – der kunne være en flaske skumbad, som 
kunne friste en dreng, men overvejende var 
det min mor, som valgte.

Men gevinsterne forblev de omtalte 10’ere i 
tips.

SÅ BLEV DER VÆSENTLIGT FLERE millioner at 
dele i ånden, da Lotto kom til. Et par enkelte 
millioner i starten og siden er det jo stukket 
helt af. Det afføder med lange mellemrum 
spørgsmålet i vores familie, hvad vi ville bru-
ge millionerne til. Lad os nu lege – det bliver 
ikke til noget al den stund, at jeg ikke spiller 
Lotto – at der faldt 20 mill. ned i turbanen. 
Først og fremmest vil jeg ikke sige det til no-
gen, jeg har rigeligt med værdigt trængende, 
som jævnligt - for ikke at sige dagligt - på te-
lefon, pr. brev, og i mit tv beretter om deres 
behov for mine penge – og det også før krigen 
i Ukraine.

NOGET DRYSSES NOK TIL BØRNENE med ved-
hæng, noget til tredje generations-ungernes 

bankbøger (håber de får råd til at have dem 
stående, tidligere runde fødselsdage, konfir-
mation og dåb blev belønnet med Amager-
ban-aktier!). Måske Teslaen kommer i hus, lidt 
nye lamper, flytte en væg med hjælp proff 
håndværkere og i operaen i Malmø med hele 
familien og så begynder det at knibe.

NOGEN MÅ HAVE FORSTAND på at bruge pen-
ge i store mængder. Hvordan gør oligarkerne 
og den vestlige verdens egne kapitalister? 
Onkel Joakim von And omsætter værdierne 
til mønter – det kan man snart heller ikke 
mere og at surfe på Dan-, Master- og Visakort 
er ligesom ikke det samme. Jeg kan ikke se 
mig selv med lystyact med besætning, Rolls 
Royce med chauffør (men måske et købebad 
til Kia’en hos American Car Wash uden babyd-
olls til forruden).

HVAD GØR DE der sindssygt rige med deres 
skatteunddragne skillinger på Cayman Is-
land? Hvad skete der mon, hvis de bare havde 
det halve eller mindre? Jeg ved godt, at 20 
mill ikke bringer mig i klasse med Bill Gates, 
Elon Musk, Jeff Bezos og andre med messing-
plader på opgangen som eneste blærerøvs-
symbol.

ONKEL JOAKIM VON AND tog bad i pengetan-
ken - hvilket enhver, som har prøvet at tømme 
en sparebøsse eller at rage ned i en skål med 
skillemønt, ved er en fysisk umulighed - og 
hvem vil kunne finde fornøjelse ved at bade 
i en stak plastikkort?

DET HÆNDER, vores æbletræ i haven viser sig 
fra sin overdådigt gavmilde side og begaver 
os med flere æbler, end vi kan omsætte til 
æblekager og most. Kun fatteren, der gjorde 
det rigtige, vil have fornøjelse af den sidste 
høst. 

Cornelis Vreeswijk sang så smukt 
om, hvad der sker med alverdens 

rigdom. Så slip slanterne i god 
tid.

Selvom sommeren står for døren 
- så kom ud!

Terkel Spangsbo, redaktør

Jeg har engang fået en 10’er i tipning

Vi springer otte sider
Nej, dette er ikke en note fra redaktionens idrætsliv, men en fagterm, som fortæller, at Tårnby 
Bladet kun kan trykkes i side-intervaller der kan deles med otte. 

Ældre Tårnby-borgere kan måske huske, at KT-Posten med mellemrum udkom med halve 
sider (på den lange led). Posten var i det såkaldte broadsheet-format, som stort set kun dag-
bladet Politiken udkommer i i dag. Men den mulighed har Tårnby Bladet ikke – men vi kan, som 
vi gør med denne udgave maj-2022, lægge et par ekstrasider til i vores netudgave. Find dem 
på www.taarnbybladet.dk/seneste nyt. Enkelte af de elektroniske artikler kan vi finde på at 
bringe i redigeret form i kommende udgivelser. På side 39 vil du finde en indholdsfortegnelse 
på ekstrasiderne.                                                                                                                                       red.
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...og de fortsætter fra butikken på 
saltværksvej 2

2. april - en fredag formiddag kl. 10.04 
blev CopenAid kontaktet om en last-
bil, som skulle køre tom retur til Ukra-
ine samme aften. Fluks blev alle sejl 
sat, Kent Madsen kontaktede en række 
samarbejdspartnere og donorer, mens 
nyheden blev spredt på Facebook.

Det lykkedes at samle en flot last af 
kørestole, rollatorer, krykker, varmt tøj, 
mad legetøj og andre nødvendige sa-
ger, blandt andcet fra Amager Hospital 
og Rema1000 på Amager Strandvej. 

Gode mennesker leverede til Co-
penAids Ukraine-butik, hvor frivillige 
lastede bilen og koordinerede med 
chaufføren. 

Samtidig blev det koordineret, at 
lastbilen stoppede i Køge for at hente 
seks paller varmt tøj, som lokale frivil-
lige havde samlet og pakket, fulgt af 
opsamlingsstop flere stedet ned gen-
nem Sjælland. Lastbilen har kurs mod 
Lutsk i Ukraine, hvorfra nødhjælpen 
bliver distribueret til eksempelvis Ma-
riupol og Luhansk.

Det er en måned siden, CopenAid 
kørte afsted med det første læs koor-
dineret med vores polske samarbejds-
partner. Anden levering blev fragtet 
med bus, sponsoreret af VTS i Vejen, 

som tog 48 ukrainere på flugt med 
tilbage til Danmark. Vi kører stadig 
på med uvurderlig hjælp fra frivillige, 
sponsorer og samarbejdspartnere.

Evakuering
14. marts i år sendte Copen-Aid - i 
samarbejde med en gruppe borgere 
i Vejen og transportfirmaet VTS i Ve-
jen - en bus læsset med nødhjælp til 
Zamosc. Det var gruppens anden leve-
ring af nødhjælp til det krigsplagede 
Ukraine.

Efter levering af nødhjælpen kørte 
bussen retur med 48 ukrainske flygt-
ninge, som efterfølgende alle blev hu-
set af private initiativer i Sydjylland.

Det var CopenAids anden trans-
port af nødhjælp til det krigshærgede 
Ukraine, og gruppen sender fortsat 
nødhjælp af sted fra adressen Salt-
værksvej 2 i Tårnby.

tsp

Danmarks hurtigste 
indsamling... 

FAKTA: 
CopenAid er en gruppe frivillige, 
som ønsker at hjælpe. Vi 
er organiseret i foreningen 
’CopenAid’ og vores arbejde 
kan følges i Facebook gruppen 
’Amager Hjælper Ukraine’.

En ladning nødhjælp er ved at blive fordelt i Horokhiv i Ukraine. 
Foto: CopenAid.
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Stofa Vestamager 
Indkalder hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING
Mandag 30. maj 2022, kl. 1900 i 

Skelgårdskirkens mødelokale, Ugandavej 111.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Dagsorden, regnskab, forslag og øvrige mødereferater  

kan senest 1. maj ses på foreningens  
hjemmeside www.stofavestamager.dk

Materialet kan også bestilles hos  
sekretær, Erling Hansen, tlf. 2555 1144 eller på 
mailadressen: sekretaer@stofavestamager.dk

Med venlig hilsen Bestyrelsen.
Københavns Politi modtog sidste år 
flere henvendelser fra borgere ved-
rørende en gruppe unge, som af og 
til hang ud, støjede og svinede ved 
skaterbanen i Tårnby

Det er også blevet adresseret i det 
borgerråd, som siden sidste sommer 
har sat fokus på, hvordan trygheden i 
Tårnby styrkes yderligere. Her har be-
boere tæt på skaterbanen fortalt om, 
at de er generet af gruppen af unge. 

 Nærpolitiet har gennem længere 
tid været opmærksomme på proble-
met og har derfor – også inden temaet 
blev drøftet på borgerrådet – øget an-
tallet af besøg ved skaterbanen både 
i uniform og ind imellem også i civil.

 De lokale betjente og SSP Tårnby 
har desuden arbejdet målrettet og kri-
minalitetsforebyggende med de unge 
med en uhensigtsmæssig adfærd, som 
de lejlighedsvis har truffet ved skater-
banen. 

- Vi oplever en betydelig forbedring 
på stedet. De unge, som af og til opfør-
te sig uhensigtsmæssigt ved skaterba-
nen, ser vi ikke længere i området. I 
dag er adfærden for langt de fleste af 
de unge, der hænger ud ved og bruger 
skaterbanen, rigtig god, siger leder af 
Amager nærpoliti, politikommissær 
Bjarke Alberts. 

- Vi vil fortsat patruljere ved skater-
banen – og holder øje med, at der ikke 
opstår nye udfordringer i takt med, 
at vejret bliver bedre og flere rykker 
udendørs, siger Bjarke Alberts. 

- Hvis man oplever problemer eller 
uhensigtsmæssig adfærd – det kan 
være på skaterbanen eller andre ste-
der – vil vi stadig meget gerne høre 
om det, siger politikommissæren. 

De lokale betjente kan kontaktes 
direkte. Find nummeret til Din Betjent 
på www.dinbetjent.dk.

tsp

Udfordringer ved 
skaterpark i Byparken

Skaterbanen i Byparken er et yndet sted for unge, men også familier med 
børn bruger særligt i weekendens dagtimer banen til løbehjuls-træning.  
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Tårnet i Zoologisk have får konkur-
rence et par måneder

ZOO Skyliner tager dig med til svim-
lende nye højder. Et 81 meter højt 
udsigtstårn giver ikke alene et unikt 
blik på Haven, en stor del af Sjælland 
og Sydsverige – du er også med til at 
sætte et aftryk i kampen mod kryb-
skytteri.

En del af indtægterne går til at fi-
nansiere Zoos medarbejdere og ma-
teriel i Pilanesberg Nationalpark, hvor 
de hver dag kæmper for at redde næ-
sehornet fra at blive udslettet af kryb-
skytter. I øjeblikket mangler man både 
droner og et bedre fly til at overvåge 

nationalparken. 
Zoo Skyliner bygges lige overfor 

Zoo’s hovedindgang, men udenfor 
Zoo’s areal. Dermed kan man også 
komme op i højderne, hvis man ikke 
har billet til at se dyrene i haven.

Det koster koster 99 kroner for en 
voksen og 89 kroner for et barn at 
komme til tops.

Gæster som tager turen op i ZOO 
Skyliner bidrager til indsatsen sam-
tidig med at de får en once in a life-
time-oplevelse med garanti for sug i 
maven! 

Fra 9. juni til 28. august

ZOO Skyliner mod krybskytteri
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NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

Se hele programmet 
på stjernerinatten.dk

– kultur i Tårnby
ER TILBAGE EFTER 2 ÅRS PAUSE

 FREDAG D. 3. JUNI KL. 17–22

Stjerner I Natten  GRATIS 

ADGANG 

FOR ALLE

I ÅR MED FOKUS PÅ
VERDENSMÅLENE



6
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 M

A
J 

2
0

2
2 WWW.BALDONI.DK

DRAGØR
v/Færgevejen

Ugandavej
hj. Englandsvej/

_______________

man  2. maj kl. 17

søn 1. maj kl. 16

TAARNBY

Under Dorthe Adamsens introduktion til Tårnbys aktiviteter blev hun 
forstyrret af de frække troldeunger Ylle, Dylle, og Dolle. Men til stor 

morskab for de mange besøgende kom troldemor heldigvis hurtigt til og 
fik sat lidt skik på de frække trolde, så oplægget kunne fortsætte.

Ylle, Dylle og Dolle er, for de uindviede, en troldegruppe, som fire af 
science-gruppens medlemmer står bag. 

Science-gruppe 
forbereder sig på 
børnearbejde
Tårnby Kommunes Science gruppe 
styrker formidlingen og inspirerer 
eleverne med naturvidenskab

Af David Schmidt, Tårnby Forsyning

Tårnby Kommunens ’Science gruppe’ 
består af lærere og pædagoger fra 
skoler, institutioner og gymnasiet 
samt konsulenter fra kommunens for-
valtning og formidlere fra Natursko-
len. 

Dertil er der repræsentanter fra 
eksterne virksomheder og lærings-
miljøer som Den Blå Planet, ARC og 
Tårnby Forsyning.

Et stort fokus i gruppens arbejde er 
den årlige naturvidenskabsfestival i 
Tårnby, hvor der koordineres på tværs 
om at give børnene en masse naturvi-
denskabelig viden og inspiration via 
oplevelser, der er designet til at akti-
vere sanserne og nysgerrigheden for 
alle former for naturvidenskab.

Temaet foldes så ud gennem en hel 
række af tilbud på Tårnby Kommune-
biblioteker, i dagtilbud og skoler, på 
gymnasiet og i de eksterne lærings-
miljøer.

Flot repræsentation

Tovholderen for Science-gruppens 
arbejde er skolekonsulent Dorthe 
Adamsen fra Skoleafdelingen i Tårnby 
Kommune. Senest koordinerede hun 
gruppens deltagelse og oplæg på en 
todages konference i Odense med na-
turvidenskab og formidling i centrum. 
Årets tema var ‘Gådefulde farver’.

Her var der ifølge Dorthe Adamsen 
spændende talere, stande, oplæg 
og en myriade af aktiviteter, som var 
spredt udover dagene med over 1700 
lærere, undervisere, pædagoger, vej-
ledere og mange andre naturviden-
skabsfolk fra hele landet.

Tårnby var flot repræsenteret med 
et oplæg i undertemaerne: mad og 
farver, dyr og farver, planter og farver. 

- Oplæggene var til inspiration for 
de besøgende, der så kunne bruge det 
i deres egen undervisning og formid-
ling af naturvidenskab, siger Dorthe 
Adamsen.

OM SCIENCE GRUPPEN (TH)
Science gruppen er sat i verden for at styrke og koordinere formidlingen af na-
turvidenskab på tværs af Tårnby Kommune. Gruppens deltagere mødes flere 
gange årligt og deltager desuden i den tilbagevendende konference Big Bang. 
Naturvidenskabsfestivalen i Tårnby er national og løber af stablen hvert år i 
uge 39.

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

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

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

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

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

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Lokale borgere opfordres til at 
komme med idéer og forslag til 
miljøkonsekvensvurderingen

Vejdirektoratet gennemfører i 2022-
2023 en miljøkonsekvensvurdering 
af mulighederne for udbygning af 
Amagermotorvejen og forbedring af 
vejadgangen til Avedøre Holme.

Miljøkonsekvensvurderingen be-
lyser mulighederne for at forbedre 
fremkommeligheden på motorvejen 
og vejbetjeningen af Avedøre Holme 
samt mulighederne for at begrænse 
støjpåvirkningen af boligområderne 
langs motorvejen. 

Miljøkonsekvensvurderingen ind-
ledes med en offentlig idé- og for-
slagsfase, hvor borgere, trafikanter, 
myndigheder, virksomheder og inte-
resseorganisationer får mulighed for 
at komme med idéer og synspunkter. 
Vejdirektoratet har udgivet en infor-
mationsfolder om idé- og forslags-
fasen. Den kan downloades på www.
vejdirektoratet.dk

De vil gerne høre din mening

Vejdirektoratet henvender sig til bor-
gere, som kender lokalområdet, og 
måske kan bidrage med vigtig viden 
om særlige forhold, eller noget som 
bør inddrages i vurderingen. 

Indtil 20. maj har borgere mulig-
hed for at indsende synspunkter, 
idéer og forslag til miljøkonsekvens-
vurderingen.

Borgermøde

Vejdirektoratet holder også et bor-
germøde i forbindelse med idéfa-
sen. Her er der mulighed for at høre 
mere om udbygningsprojektet, stille 
spørgsmål samt komme med syns-
punkter, forslag og idéer.

Mødet afholdes: Torsdag 5. maj, 
kl. 19 – 21 i Teatersalen i Frihedens 
Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvid-
ovre

Borgermødet vil blive optaget på 
video. Videoen vil efterfølgende kun-
ne ses her på projektets hjemmeside.

tsp

Udbygning af 
Amagermotorvejen

... for den faglige stolthed

Af Morten Nilsson, formand for 
TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale 

råd i Region Hovedstaden

Når der i slutningen af april afholdes 
danske mesterskaber for lærlinge, DM 
i Skills, er der en klar mission om at få 
flere unge til at vælge en erhvervsud-
dannelse - det er der brug for.

- De nyeste tal fra uddannelsessta-
tistik.dk viser, at kun 13,4 procent af 
folkeskolens afgangselever i regionen 
i år valgte en erhvervsuddannelse. 
Dermed halter hovedstadsregionen 
håbløst efter resten af Danmark - ja, 
tallet er endda faldet yderligere en 
smule i forhold til året før (hvor det 
var på 13,6 procent).

Det er rent ud sagt hamrende ær-
gerligt, at det ikke er lykkedes at over-
bevise de unge og deres forældre om 
fornuften i at droppe den gymnasiale 
vanetænkning. For vi har brug for de 
faglærte her i regionen - og langt flere 
end i dag. Hvis ikke det lykkes, kom-
mer vi til at mangle de hænder, der 
skal til for at sætte fart på den grønne 
omstilling og sige farvel til Putins gas.

Det er en indsats, som involverer 
alle kommunerne i Region Hovedsta-
den. For der er stor forskel i de enkelte 
kommuner. Selv de steder, hvor flest 
unge søger ind på erhvervsskolerne, 
kniber det med at holde det høje ni-

veau fra tidligere. Det gælder eksem-
pelvis Frederikssund (21,6%), hvor 
tallene i år er faldet med 3,1%.

Få undtagelser vender ikke kurven

Selvom tallene også er steget som i 
Hvidovre, Gribskov og på Bornholm, er 
det slet ikke nok til at få den samlede 
kurve for regionen til at stige.

Det er både trist og faktisk også lidt 
uforståeligt, at vi ikke har formået i 
højere grad at dreje strømmen af nye 
elever i retning af erhvervsuddannel-
serne. Og vi er langt fra målet om, at 
30% af de unge skal vælge disse ud-
dannelser i 2025.

Der er tydeligvis ingen hurtige løs-
ning, men kommunerne kan jo meget 
passende bruge regionens Skills-fina-
lister, som vvs-specialistlærlingene 
Lasse Green Laurmann og Frederik 
Oudal Helmnæs fra Valby og Lyngby,  
når de faglige uddannelser skal pro-
moveres.

Vi skal arbejde for at styrke er-
hvervsuddannelserne og -skolerne 
og samtidig forbedre vejledningen 
i folkeskolerne om erhvervsuddan-
nelserne. Det vil kræve både et hold-
ningsskifte, politisk handlekraft og 
markante investeringer. Men vi har 
ikke råd til at lade være.

Derfor håber jeg, at DM i Skills kan 
fungere som inspiration i Region Ho-
vedstaden.

forkortet af red.

Vi har modtaget:

Hovedstadskommuner 
skraber bunden ...
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Dansk Sprognævn har udfaset 
3.581 ord, som de ikke længere vil 
servicere i Retskrivningsordbogen, 
men vores læsere kender dem sta-
digvæk

Af Terkel Spangsbo og  
Ellen Margrethe Kokholm

Vi fortsætter spøgen med at gætte 
gamle danske ord - det lader til ikke 
at være så svært, når vi ser på de ind-
komne svar - eller også er vores læ-
sere af ’den gamle skole’.

En læser fortæller, at hun blev sendt 
i byen efter en pægl mælk. I givet fald 
måtte hun selv have en mælkespand 
med. I al fald erindrer redaktøren ikke 
at have set en flaske med det mål (for 
slet ikke at tale om en papkarton).

Tættest på er en kvart liter - og det 
var, hvad vi fik i skolen først i hvide 
flasker, så i brune indtil vi fik det i tre-
kantet papemballage med sugerør. 

Wikipedia skriver, at en pægl er 
betegnelse for gammelt dansk mål: 
0,0002415 m³ eller 0,2415 liter. 4 
pægle var lig med 1 pot. Blev officielt 
afskaffet i 1907, men endnu omkring 
1950 kunne man høre ’en pægl sød’. 
Faktisk kunne man i 1970’erne høre 
tale om en ’trepæglsflaske’ svarende 
til en vinflaske.

DR1 har for nylig genudsendt pro-
grammerne Sprogquizzen og Vild med 
ord og gæster skulle gætte ordet ’en 
halv abe’. Det var ikke alle de ’unge’ 
mennesker (40-50 år ved første opta-
gelser af programmet) for hvem, det lå 
lige for.

Måske snaps er røget ned på spritli-
sten i forhold til Chival Regal og Godet 
XO Terre for redaktionens ungdoms-
bekendte vidste udmærket, at en kyl-
ling, en halv abe og en tremaster var 
ingredienser i en flyversjus.

Kender du en kålhøgen person...

... spurgte vi i april-udgaven af Tårnby 
Bladet og det er vi vel på redaktio-
nen, når vi blærer os med viden om 
en pægl, men vi indrømmer i samme 
åndedrag, at vi har hugget oplysnin-
gerne fra en anden kilde.

Nu leger vi videre og kommer med 
endnu et skema med gamle ord. Ikke 
alle er på dødslisten i retskrivnings-
ordbogen, men gamle er de i al fald.

På siden her findes et skema, som 
du kan udfylde og sende/aflevere til 
redaktionen. Du kan også skrive en 
mail, hvor du i rækkefølge skriver, 
hvad du mener, ordene betyder. Du 
behøver ikke skrive de gamle ord. Bare 
betydningen.

Som altid i det danske sprog kan der 
være varianter af et ords betydning. 
Det tager vi højde for, når vi vurderer 
løsningerne.

Hver måned trækker vi lod om et 
gavekort på 300 kroner til en bog-
handler. 

Vi skal have din løsning senest 9. 
maj klokken 12. Vinderen skal hente 
gavekortet på redaktionen og du skal 
huske at skrive dit fulde navn, adresse 
og telefonnr. på mailen/ postkortet.

Mail til redaktionen@taarnbybla-
det.dk eller aflever selv (eller send) til 

Tårnby Bla-
det, Englandsvej 290, 
2770 Kastrup.

April måneds vinder er Bente og 
Henning Petersen, som har fået be-
sked om at hente deres gevinst på 
redaktionen.

Klog på ord

Vi elsker reaktioner fra læserne, så 
mailen fra Lau Nielsen fortæller os så-
vel, at nogen læser vores artikler som 
at vi skal være omhyggelige.

Det har vi så også været vedrørende 
quiz-ordet VEDERKVÆDE i marts-ud-
gaven.

- Hej Tårnby Bladet
- Når I nu hygger jer med at vise 

gamle ord, som man skal ‘gætte’ be-
tydning af, så må det være en forud-
sætning, at I kan stave til dem, ellers er 
det jo unødigt svært for læseren.

- Det staves VEDERKVÆGE.
- Jeg antager at vederkvæde er en 

botanisk mutation, skriver Lau Niel-
sen.

Ellen Margrethe Kokholm, som står 

Kan du tale gammel dansk? Konkurrence
Konkurrence

Aut. vvs-installatør Søren Warberg Løvgreen  
fylder 60 år mandag 9. maj 2022

I den anledning vil der blive afholdt  

reception i firmaet  

torsdag 12. maj 2022 fra kl. 13 til 17 ...

... på adressen 

Amagerlandevej 279, 

bygning 3 

TRUEDE ORD - BETYDER

IKKE STIKKE OP 
FOR BOLLEMÆLK

KÅLHØGEN

FLANERE

VÅRHARE

RENDEMASKE

MUNDHELD

PURK

FADEBUR

IKKE HELT AP-
PELSINFRI

RAMSALTET

MAJ SPØRGSMÅL

for konkurrencen undersøger og sva-
rer uden den mindste grad af hoveren.

- Nej, det er ikke en botanisk muta-
tion. Vederkvæde betyder at forfriske 
sig... kan også staves vederkvæGe. 
Se svarene på april måneds spøg på 
side 17.

På gaden for at hjælpe 
udsatte børn
Hver dag mister børn over hele ver-
den deres mor eller far til krig, syg-
dom eller fattigdom. 

På mors dag, søndag 8. maj, går 
beboere på vegne af SOS Børneby-
erne en søndagstur i den gode sags 
tjeneste. Når indsamlerne banker på 
døren, er de med til at sikre, at børn, 
som vokser op uden nogen til at tage 
sig af dem, får en kærlig familie og en 
tryg barndom enten hos slægtninge 
eller i en ny SOS-familie. 

Halvdelen af de indsamlede midler 
går til at give børn i verdens fattigste 
lande en kærlig familie, en tryg barn-
dom og en god skolegang.

Den anden halvdel går til at hjælpe 
Ukraines krigsramte børn.

- Som indsamler hjælper man ud-
satte og forældreløse børn til en tryg 
barndom. Selvom Tårnby Kommunes 
borgere allerede nu viser et utroligt 
engagement, er der stadig ledige 
indsamlingsruter. Alle indsamlere 
får tilsendt en mulepose, som kan 
indeholde alle indsamlingsmateria-
ler, men også senere kan være et fint 
minde fra en dejlig søndagstur, siger 
Mads Klæstrup Kristensen, direktør i 
SOS Børnebyerne.

Få skridt med stor betydning 

- En indsamlingsrute tager kun to-
tre timer at gå. De fleste indsamlere 
plejer at samle ca. 1.000 kroner ind, 
og det er penge, som virkelig kan 
mærkes ude i verden. Alle vores ind-
samlere står sammen om at give mad, 
omsorg, tryghed og skolegang til de 

børn, der efter to års pandemi har 
endnu mere brug for vores hjælp.

Tilmeld dig som indsamler på 
www.sosindsamling.dk eller ring SOS 
Børnebyerne på 3373 0233. 

Butikker mangler tøj
Med mere end 30.000 ukrainske 
flygtninge ankommet til Danmark på 
kort tid og formentlig mange flere på 
vej melder Røde Kors nu om mangel 
på tøj til sine genbrugsbutikker.

- Vi står i en ekstraordinær situa-
tion med et meget stort antal flygt-
ninge. Vi har ikke prøvet det her før, 
og de frivillige har derfor haft meget 
travlt med at hjælpe. Lagrene er ved 
at være tomme, siger Tina Donner-
borg, chef for Genbrug i Røde Kors.

Da mange ukrainere er flygtet med 
vintertøj i bagagen, hvis de havde 
noget med sig overhovedet, forven-
ter Røde Kors en stor efterspørgsel 
på forårs- og sommertøj. Behovet er 
størst efter tøj til kvinder og børn, 
men også herretøj bydes varmt vel-
kommen.

- Samtidig vil vi jo også stadig 
gerne kunne tilbyde et fint sortiment 
til både andre nye flygtninge og alle 
vores sædvanlige kunder, siger Tina 
Donnerborg.

Hun understreger, at det kun er tøj 
og ikke legetøj, Røde Kors-butikkerne 
mangler.

Røde Kors har 250 genbrugsbu-
tikker og 1900 tøjcontainere fordelt 
over hele landet. Omsætningen fra 
butikkerne går til nødhjælpsarbejde 
og sociale indsatser i Danmark og 
ude i verden.
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Ørestad Gymnasium havde 
besøg af 25 elever fra Ju-
niortalent-programmet 

Af Trine Hvam Madsen

25 elever fra 8. klasser på for-
skellige skoler i København 
sidder i et solfyldt lokale og 
leger med, hvad der ved før-
ste øjekast ligner, store hvide 
plastik-dimser. Men samles 
dimserne rigtigt og kobles 
til en computer, bliver de til 
robotter, som eleverne kan 
programmere til at udføre for-
skellige handlinger.

Via en app på telefonen kan 
eleverne for eksempel give 
robotten ansigt og program-
mere den til at vise følelser. 
Eller de kan få den til at be-
væge sig så præcist, at den 
kan få en lille kugle igennem 
en labyrint.

Gymnasielærere til 8. klasser

Undervisningen er tilrettelagt 
af Claus Witfelt, informatik-
lærer på Ørestad Gymnasium, 
sammen med kollegaen Peter 
Ravn Jepsen, der underviser i 
fysik og kemi. Temaet for da-
gens undervisning er Mars.

Tidligere på dagen har ele-

verne lært om geigermålinger 
og radioaktiv stråling, da den 
kosmiske stråling på Mars er 
så høj, at den risikerer at øde-
lægge hjernecellernes evne 
til at kommunikere.

Noget der selvsagt vil få 
stor betydning for menne-
skets muligheder for at udfor-
ske planeten.

Nu sidder gruppen af elever 
dybt koncentrerede og skal 
lære robotterne at kende. Se-
nere på dagen skal de nemlig 
programmere robotterne til at 
kunne fungere som en del af 
en ekspedition til Mars. 

Samarbejde med robot

Jacob Bønneløkke og Vilhelm 
Hansen fra Skt. Annæ Skole, 
forsøger at få robotten til at 
samarbejde og er næsten ved 
at være i mål med at få kugle-
labyrinten til at fungere. 

- Vi lærer at programmere 
robotten til, hvordan den skal 
dreje, og hvor længe den skal 
vente, for at kuglen triller den 
rigtige vej, forklarer Vilhelm.

- Det er hyggeligt og vi læ-
rer at samarbejde. Jacob har 
gået til programmering, så 
han kender til det i forvejen.

Det er anden gang, de to 
elever besøger Ørestad Gym-
nasium i forbindelse med 
Juniortalent. Tidligere har de 
nemlig været på kursus om 
fake news, hvor de blandt 
andet selv skulle finde på og 
formidle en falsk nyhedshi-
storie, for at forstå mekanis-
merne bag fake news. 

Et møde med gymnasiet

Jacob og Vilhelm er blevet 
tilmeldt Juniortalent af de-
res lærere, der mente, at de 
kunne have godt af at blive 
udfordret lidt ekstra fagligt. 
De synes begge, det er fedt 
at komme ud på gymnasiet, 
selv om de tidligere har været 
i brobygningsforløb på flere 
forskellige gymnasier.

- At møde gymnasiet på 
den her måde er næsten mere 
brugbar end den brobygning, 
vi har været på på andre gym-
nasier. Det her falder meget 
mere inden for vores interes-
ser, fortæller Jacob.

Og Vilhelm er helt enig.
- Det er dejligt at arbejde 

mere projektorienteret, fordi 
vi arbejder i dybden med én 
ting en hel dag. 

- På den måde bliver det en 
anderledes og meget sjovere 
måde at gå i skole på, siger 
han, inden han og Jacob igen 
vender opmærksomheden 
mod robotten.

Jacob og Vilhelm synes 
begge, det er fedt at komme 

ud på gymnasiet, selv om 
de tidligere har været i 

brobygningsforløb på flere 
forskellige gymnasier. Foto: 

Kamma Hammer Bjørch.

Unge lærer om robotter

FAKTA:
Juniortalent er et eliteprogram, der tilrettelægges særligt for 
elever i 8. klasse, der har brug for ekstra faglige udfordringer 
i undervisningen. På den måde skaber programmet en ander-
ledes og talent-orienteret brobygning mellem folkeskolen og 
gymnasiet.

Vinterens aflyste nytårskoncerter genopstår som

FORÅRSKONCERTER PÅ 
KASTRUPGÅRD

mandag 23.maj kl.17 og 19.
Vi skal høre MARIA CARMEN 
KOPPEL i Stakladen. Herefter 
byder vi på en forfriskning i vores 
smukke gård… hvis vejret tillader 
det. Ellers er vi som vanligt i 
caféen.

BILLETSALG PÅ KASTRUPGÅRD 
starter 27.april, man-fre: 13-17, 
onsdag dog til kl. 20.  
Weekend kl. 11-17.

Arrangeret af Kastrupgårdsamlingens Venner  
i samarbejde med Tårnby Kommune.

Folkeafstemning onsdag 1. 
juni om afskaffelse af EU-
forsvarsforbeholdet 

Du kan brevstemme fra onsdag 20. 
april og frem til lørdag 28. maj
Onsdag 1. juni 2022 skal danskerne til 
stemmeurnerne og tage stilling til for-
slaget om afskaffelse af EU-forsvars-
forbeholdet. 

Fra onsdag 20. april kan du brev-
stemme. I Tårnby Kommune kan du 
stemme ved at møde op i Servicecen-
tret på Tårnby Rådhus eller på et kom-
munens to biblioteker.

Åbningstiderne for at brevstemme 
på rådhuset er:

Mandag-onsdag: kl 10.00-14.00
Torsdag: kl. 10.00-17.30
Fredag: kl. 10.00-13.30

I perioden mandag 23. maj til ons-
dag 25. maj er der ekstra længe åbent 
til klokken 18.00. Fredag 27. maj er 
der mulighed for at brevstemme frem 
til klokken 13.30.

Åbningstiderne for at brevstemme 
på bibliotekerne er:

Det er også muligt at brevstemme på 
Tårnby Hovedbibliotek og på Vesta-
mager Bibliotek. Her er det muligt at 
brevstemme i følgende tidsrum:

Hovedbiblioteket har åbent man-
dag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 20.00. 
Lørdag og søndag er der åbent fra kl. 
9.00 til kl. 16.00. På Hovedbiblioteket 
er der i øvrigt særligt velindrettede 
forhold for handicappede.

Vestamager Bibliotek har åbent 
mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 
19.00. Lørdag er der åbent fra kl. 9.00 
til kl. 16.00. Søndag lukket

Du kan få hjælp til at udfylde stem-
mesedlen, hvis du ønsker det.

Du behøver ikke medbringe valg-
kort, men du skal huske legitimation 
som fx sundhedskort, kørekort eller 
pas.

Kilde: Tårnby Kommune

17 nye statsborgere 
Blide fædrelandssange, Dannebrog 
og glade mennesker fyldte rådhussa-
len, da der en torsdag i begyndelsen 
af april var grundlovsceremoni for 17 
nye statsborgere af 14 forskellige na-
tionaliteter. 

Nogle er kommet hertil på grund af 
kærlighed. Andre på grund af arbej-
de, studier, omstændigheder i deres 
hjemland eller noget helt andet. To 
gange om året holder vi grundlovsce-
remoni på rådhuset, og hver ceremoni 
er så forskellig som de mennesker, der 
deltager.

Fællesskab og samhørighed

Borgmester Allan S. Andersen kredse-
de i sin tale om fællesskabet, som de 
nye statsborgere nu er en del af. Bag 
ham hang rådhusets nye Dannebrogs-
fane, som hidtil kun har kunnet ses i 
Kommunalbestyrelsessalen:

- Dannebrog er et symbol på fælles-
skab og samhørighed - et fællesskab 
og en samhørighed, som I nu er en del 
af. Kommune er et andet ord for fæl-
lesskab. Det fællesskab, vi har her i 
Tårnby Kommune, skal vi passe rigtig 
godt på, og vi skal sammen gøre en 
indsats for at præge og udvikle det, 
sagde Allan S. Andersen blandt andet.

Efter talen blev de 17 nye statsbor-
gere kaldt op for sammen med borg-
mesteren at skrive under på deres 
erklæring. Enkelte skyndte sig med 
deres statsborgerbevis i hånden hen 
til servicecentret for at bestille tid til 
at få udarbejdet deres nye danske pas.

tsp
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Maddie Hjort, der er fra 
Tårnby, er meget aktiv på 
Costa del Sol, hvor hun 
sælger boliger og arrangerer 
events

Af journalist Steen Højgaard 
steen.hoejgaard@live.dk

Med sit firma Costa-Events 
arrangerer Maddie Hjort kon-
certer og andre begivenheder.

- Det begyndte for alvor, da 
jeg for syv  år siden solgte en 
ejendom til Johnny Reimar. 
Vi aftalte, at han skulle give 
en koncert hernede. Da havde 
jeg allerede arrangeret en 
enkelt koncert. Det var med 
Maria Montell, og Johnny Rei-
mar og jeg arrangerede okto-
berfest.

Til koncerterne og arrange-
menterne deltager op til 500 
personer, og de holdes inden-
dørs.

Blandt de optrædende har 
været Fede Finn & The Funny 
Boyz, Anders Bircow, Thomas 
Eje, Dario Campeotto, Kirsten 
Siggaard og Stig Rossen, hvor 
sidstnævnte har givet koncer-
ter i Malaga-området ad flere 
omgange.

- Vi mangler kun Birthe 
Kjær. Men det arbejder jeg på, 
fortæller Maddie Hjort, der 
også er blevet bedt om at lave 

PR og sælge billetter for briti-
ske Rod Stewart.

Dansk klub

Maddie Hjort er også aktiv i 
den danske klub i Torre del 
Mar, hvor hun bor med sin søn 
på 15 år.

I klubben mødes danskere 
og andre skandinaver, som 
bor fast øst for Malaga, eller 
som bare er på ferie i områ-
det.

I 17 år passede hun fast 
baren, som er danskernes mø-
dested, om torsdagen, hvor 
man uden tilmelding mødes 
til nogle stykker dansk smør-
rebrød midt på dagen.

Resten af ugen er der andre 
aktiviteter, og man tager også 
på udflugter.

Efterhånden er det dog be-
grænset, hvor meget Maddie 
Hjort er med til aktiviteterne, 
for ofte må hun tage alle 
ugens syv dage i brug for at 
passe sine forretninger.

- Men jeg kommer og hilser 
pænt på i klubben nogle tors-
dage.

Forleden havde den danske 
klub i Torre del Mar arrange-
ret en mindesammenkomst 
for en dansk mand, der boede 
i Torre del Mar, og som var død 
kort forinden.

Maddie Hjort havde arran-
geret hans kremering, og hans 

urne, der op til sammenkom-
sten i klubben blev opbevaret 
hos hende, er nu sendt med 
fly til den afdødes familie i 
Danmark. 

For mange danskere er 
Maddie Hjort således den før-
ste, de møder i Torre del Mar.

Og i nogle tilfælde er hun 
altså også den sidste, de er i 
forbindelse med.

Rigtige Spanien

Hun beskriver Torre del Mar 
30 km øst for Malaga som det 
rigtige Spanien.

- Det er godt nok en by, 
hvor mange holder ferie. Men 
det er især spaniere, som 
vælger at holde ferie i Torre 
del Mar. Derfor er den fortsat 
meget spansk, og modsat i 
byerne vest for Malaga finder 
du i Torre del Mar ofte menu-
kort og andet, som kun er på 
spansk.

- Jeg holdt meget af at bo 
nær Los Angeles i nogle år, 
da jeg var helt ung. Men fly-
vetiden til og fra Danmark var 
lang. Billetterne var også dyre 
dengang, og der var proble-
mer med at få arbejds- og op-
holdstilladelse. Med Torre del 
Mar er det mere enkelt.

Maddie Hjort peger på, at 
det næsten altid er muligt at 
købe en billig flybillet, fordi 
rigtig mange selskaber flyver 
til og fra lufthavnen i Malaga.

- Stemningen i Torre del 
Mar er afslappet. Der er pal-
mer som i Los Angeles, og 
man kan opholde sig ude året 
rundt. Jeg nyder at være her.

Og kommer man med en 
dansk løn, opsparing eller 
pension, virker prisniveauet i 
Spanien især tiltalende.

Det bekræftes af, at regnin-
gen for at få serveret to halv-
store kopper kaffe med mælk 
på cafeen i Torre del Mar lød 

på 1,20 euro pr. kop eller ni 
kroner.

- Stemningen i Torre del Mar er afslappet. Der er palmer som 
i Los Angeles, og man kan opholde sig ude året rundt. Jeg 

nyder at være her, fortæller Maddie Hjort. 
Foto: Anja Ekstroem.

Maddie Hjort - tidligere Amager - har gennem årene spillet en central rolle i 
den danske klub øst for Malaga. Finn Hansen fra Glostrup er medlem og bor 
på Costa del Sol hver vinter.  Foto: Steen Højgaard.

Amagerkaner sikrer koncerter på Solkysten • 3 Amagerkaner sikrer koncerter på Solkysten • 3 
Dette er 3. del af historien om Maddie Hjorth. De første to 
dele blev bragt i Tårnby Bladet marts og april 2022.

Det hører til sjældenghederne, at Maddie (lyst hår og hat) er i kjole, men til 
den årlige oktoberfest sammen med kendte dansktopnavne er det en fast 
traditio. Privatfoto.
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Vil du opleve kendte skuespil-
lere i klassiske og nye forestil-
linger lige for øjnene af dig, så er 
Amagerteateret et godt sted at 
komme.

Amagerteatret er en forening 
drevet af frivillige, som ikke selv 
producerer teaterforestillinger, 
men hjemkøber professionelle 
opsætninger fra anerkendte 
danske teatre, som behersker 
at bearbejde nye og klassiske 
forestillinger, så de egner sig til 
en turnés vilkår.

Amagerteatrets forestilinger spil-
ler i Kulturhuset Kastrup Bio, så 
du skal ikke ind til den store by 
- og vi begynder allerede 19.30, 
så man er tidligt hjemme efter 
forestillingerne.

Dertil kommer, at forestillinger 
spillet i teaterforeninger, modta-
ger støtte, så billetpriserne kan 
holdes i ave. Tjek gerne Amager-
teaterets priser med priser inde 
på teatrene i København.

Der er altså alle mulige grunde 
til, at man skal vælge at få tea-
ter-oplevelser i Amagerteatret.

Abonnenter fra seneste sæson 
får et forspring til at gentegne. 
Der lukkes op for tegning af nye 
abonnementer 1. juli 2022

Amagerteatrets forestillinger 
er top-professionelle, mens 

organisationen bag udgøres af 
frivillige.

En folkeoplysende forening er 
kendetegnet ved, at den dri-
ves på frivillig basis og det gør 
Amagerteatret – så længe der 
er medlemmer, som vil lade sig 
vælge til at udføre de opgaver, 
som knytter sig til at vælge fore-
stillinger og sørge for afviklingen, 
sikre de økonomiske forhold, 
udsende et årligt program, sørge 
for annoncering og alle de øvrige 
små og store opgaver, der ligger i 
en frivillig forening.

AMAGERTEATRET er den lokale 
teaterforening i Tårnby Kommune

Læs mere på www.amagertea-
tret.dk/sæsonens forestillinger

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

Blinkende lygter
En ny dansk folkekomedie af 
Vivian Nielsen–baseret på Anders 
Thomas Jensens film.

NørregadeTeatret og Teater 2

De tre Musketerer en for 
alle, alle for en...
Intriger, store fægtescener, 
kærlighed, komik, onde skurke 
og ædle helte. Historien fylder 
871734 KB som e-bog og 592 
sider på engelsk. Det klarer 
Figaros på bare to timer, men 
de er også kun fire personer om 
det.          Figaros og Den Ny Opera

Mine forældres ting
En kvinde skal rydde sine foræl-
dres hus efter deres død. Huset 
er fuldt af ting fra kælder til 

kvist. Det er svært at give slip 
på genstande, som vi føler no-
get for.        Teatret ved Sorte Hest

Den poetiske  raptus
I sæson 22/23 fejres 300-året 
for dansk teater, som netop 
blev født med Holbergs politiske 
kandestøber. 

Ernst Bruun Olsens teaterstykke 
fra 1976 er ikke blot et fermt og 
vitalt portræt af vores største 
teatermand, Ludvig Holberg, 
og hans samtid, men også en 
påmindelse om kunstens og kul-
turens svære, men nødvendige 
rolle i samfundet og ikke mindst 
betydning for et oplyst verdens-
billede.          

Folketeatret 

Forestillinger i kommende sæson

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

Kender du en teenager, 
der mangler nogle plusord 

til CV’et?
Så vis ham eller hende det her:

Kender du en teenager, 

Læs mere
og søg jobbet 

her

Bliv omdeler nu og begynd at tjene dine egne penge
Som omdeler af reklamer og aviser får du nogle vigtige kompetencer, 
du kan tage med videre i karrieren – og masser af andre fordele:

 Du kan selv styre din arbejdstid – inden for deadline.
 Du får motion og frisk luft – samtidig med at du tjener penge.
 De pakkede reklamer og aviser bliver afleveret hos dig hver uge.
 Som omdeler under 18 år optjener du point til vores gaveshop.

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00

DU MÅ IKKE BLIVE VÆK. Forfatteren, 
Tomas Lagermand Lundme og sog-
nepræsten, Karsten Møller Hansen 
havde på en fantastisk forårsdag 
inviteret til bogreception i den gamle 
præstegård

Anledningen var udgivelsen af de-
res fælles bog ’Du må ikke blive væk’ 
- en hjertevarm og rørende brevveks-
ling mellem to jævnaldrende mænd, 
der åbenhjertigt skildrer deres for-
skelligartede liv gennem hele sidste 
år 

Rigtig mange kom forbi for at hilse 
på og fejre udgivelsen. Folk stod i kø 
for at købe og få signeret bøger, mens 
de nød lidt at drikke og spise i præ-
stegården i den næsten sydlandske 

stemning. Forfatterne havde travlt 
med at skrive små personlige hilsner 
på bogens 1. side. 

Da bladets udsendte havde læst, at 
præsten, når han er lidt trist til mode, 
ynder at spise romkugler, var det net-
op det, vi overrakte - til stor moro for 
ham.

Nu er der så mulighed for at du kan 
fordybe dig i ’Du må ikke blive væk’ og 
måske finde små beretninger om dig 
selv eller dit nærområde. Og skulle du 
ikke have fået bogen med dig, kan den 
måske lånes hos naboen om kort tid. 
Fint lokalt initiativ og tillykke til for-
fatterne med udgivelsen.
Tekst og foto: Tårnby Bladets udsendte.
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Lørdag 
d. 4. juni 
kl. 1000-2000

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2022

X

Der er ekstrasider 
i Tårnby Bladets 

netudgave 
 i maj måned

www.taarnbybladet.dk

Af justitsminister Nick Hækkerup (S) 
og beskæftigelsesminister  

Peter Hummelgaard (S)

I begyndelsen af april fejrede vi Tårn-
bys nye nærpolitistation, der åbnede 
i januar 2022. Det var en god dag – 
både for os og for trygheden i Tårnby.  

Med nærpolitistationen er politiet 
rykket tættere på borgerne, fordi man 
nu også kan henvende sig personligt 
på Kamillevej, hvor Amager Nærpoliti i 
forvejen har til huse. Her sidder lokale 
betjente nu også klar til at tage imod 
henvendelser fra borgerne 15 timer 
om ugen. 

Resten af tiden er betjentene travlt 
beskæftiget med at forebygge krimi-
nalitet og skabe tryghed i området. 
Det er en udvikling, vi er meget glade 
for. 

For selv om den kriminalitet, der 
foregår i Tårnby, måske virker mindre 
presserende i en tid, som er mere far-
lig og alvorlig, end vi er vant til. En tid 
med krig i Europa. Ja, så er det ikke 
uvæsentligt for borgerne i Tårnby, om 
de føler sig trygge i deres egen by – 
deres eget nærområde. Det betyder 
noget. Og det skal vi tage alvorligt. 

Politi tættere på borgerne

Hvis vi vil kriminaliteten til livs lokalt, 
så kræver det et politi, som er tæt på 
borgerne. Et politi, som kender lokal-
området godt og måske også har en 
idé om, hvem de skal kontakte, hvis 
der bliver solgt stoffer eller begås 
hærværk i området. 

Igennem en del år har det været 
populært herhjemme at samle vigtige 
samfundsfunktioner i større enheder. 
Kommuner er blevet slået sammen, 
hospitaler er blevet større, lokale 
skoler er lukket, politiet er blevet cen-
traliseret. Måske har det set pænt ud 
i regnearkene. Men faktum er, at vi i 
den øvelse har tabt noget nærhed. Og 
vi har tabt noget tryghed ved for ek-
sempel ikke længere at have politiet 
tæt på i vores lokalsamfund. 

Det er derfor, vi nu sikrer nærpoliti-
stationer, hvor borgerne kan henven-
de sig personligt – ikke bare i Tårnby 
– men også i 19 andre byer rundt om-
kring i landet. Vi håber, I vil gøre brug 
af den nye nærpolitienhed. Den er til 
for jer og for trygheden i Tårnby Kom-
mune. 

Beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard (S) og justitsminister 
Nick Hækkerup (S) ved den 
officielle indvielsen af Tårnby 
nærpolitistation. Fotoudsnit. Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

Vi har modtaget:

Trygheden i Tårnby er vigtig
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8.x1, der er en X-projektlin-
je på Pilegårdsskolen er lige 
nu i gang med projekt Smid 
tøjet - en kampagne i samar-
bejde med Røde Kors

Af Camilla Lind Nielsen og 
Sarah Wedel Villadsen fra 

8.x1 på Pilegårdsskolen

Det går ud på at samle tøj 
til familier i nød, der har det 
svært og ikke har så mange 
penge både i Danmark og 
rundt om i verden. 

Vi er blevet så glade for alt 
det brugte tøj, Pilegårdssko-
len har doneret. Det har været 
tøj, der er for småt, et fejlkøb 
eller bare noget, giverne ikke 

går med mere. Tøjet bliver do-
neret til nogen, der har mere 
brug for det. Vi har indtil nu 
samlet over 1 ton tøj, og vi 
håber at runde 1.3 ton inden 
projektet slutter i maj måned. 

I løbet af projektet har vi 
sorteret og pakket nogle sær-
lige poser med børnetøj og 
børnebøger, som er blevet 

kørt direkte til asylcentre med 
ukrainske flygtninge.

Vi laver nemlig dette pro-
jekt for at skabe værdi for an-
dre og hjælpe familier i nød. 

- Hele klassen har bidraget 
til projektet med at hente 
tøj i klasserne, veje tøjet af 
i poser på 10 kg stykket og 
med at lave diagrammer over 

indsamlingen, fortæller klas-
selærer, Rikke Brandt Chri-
stensen og understreger, at 
projekt ’Smid Tøjet’, hvor ele-
verne har samlet mere end 1 
tons brugt tøj ind, laves i tæt 
samarbejde med Røde Kors.

Smid tøjet
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DET HAR VÆRET EN VANE for redaktionens medarbejdere, at vi har 
generet beboerne på Jacob Appels, Vestbirk og Snoghøj alle ved  langsom 
gennemkørsel i automobil i april/maj. Vi er så begejstrede for de 
imponerende lange rækker af blomstrende japanske kirsebær, Prunus 
serrulata ’Kanzan’. Det gør vi nok igen, men vi supplerer med at trawle rundt i 

vores eget lokalområde for at finde dette motiv, som månedens fotograf, Kurt 
Pedersen, fra Amager Fotoklub har fundet til os. Havde vi været bosiddende 
på den nordlige side af kommunegrænsen, var turen kun gået (kørt) til 
kirkegården ved Grundtvigskirken. Havde vi været japanere i Japan, var vi 
gået helt amok i blomsterfestival, se Hanami på Wikipedia.

Tag en tørn for  
Tårnby Bladet

Vi savner chauffører til uddeling til depoter

Der er jo ikke så meget ved at producere Tårnby Bladet, hvis vi ikke kan 
få det ud til borgerne i Tårnby • du kan hjælpe!

Tårnby Bladet udkommer ’kun’ en gang om måneden og 
den største del af oplaget på samlet 23.000 bliver omdelt 
til omkring 16.500 husstande, som siger jatak til reklamer og 
lokal- og ugeaviser. 

Det restende oplag lægges i stativer på bibliotekerne, ud-
stillingscenter, Rådhus, i større butikker og Sundhedshuset. 

Det er et hold af frivillige, som kører ud cirka to gange om må-
neden og fylder i disse depoter, så borgerne, der af en eller 
flere årsager ikke modtager lokalaviser hjemme, alligevel får 
mulighed for at få avisen. Det sættes der pris på, det kan vi 

jo se på i hvilket omfang og med hvilken hastighed vores 
stativer tømmes.

Vi har længe haft et stabilt hold til at køre rundt til vores omkring 40 stativer. 
Nu har vi behov dels for afløsere og dels for en person/personer som kan tage 
sig af vores ’distrikt’ omkring Tårnby Torv og vestlige Tårnby. Er det dig, der vil 
hjælpe og blive en del af redaktionen. Vi betaler km-penge.

Kontakt redaktionen enten ved et besøg, på telefon 32 509 290 eller ved 
at maile til os på redaktionen@taarnbybladet.dk

Tårnby Bladet er i gang med sin 30. årgang og skrives, fo-
tograferes, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby 
Bladforening - uden at de får en krone for det. Det betyder, 
at bladets fremstillingspris kan holdes på et niveau, så an-
noncepriserne er rimelige, og bladet kan omdeles gratis. 

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

Redaktøren har selv gået med aviser, men 
det er ikke denne form for omdeling vi søger 

folk til - det er chauffører til at fylde vores 
stativer op. Arkivfoto: 1996

Vejviser til foreningslivet
Tårnby Kommune har oprettet en ny 
stilling som fritidsvejleder i Kultur- og 
fritidsforvaltmningen og ansat Ka-
thrine Voss til at opstarte og drive den 
nye fritidsvejledning og fritidspas-
ordning i kommunen.

Kommunen har fået midler (om-
kring 1,5 mill) fra Socialstyrelsen, som 
skal støtte børn og unge i aldersgrup-
pen 6-18 år, som befinder sig i udsatte 
positioner og står udenfor foreningsli-
vet, så de kan få vejledning til at finde 
den rette fritidsaktivitet, der matcher 
den enkeltes ønsker og behov.

Fritidsvejlederen får mulighed for 
at uddele såkaldte fritidspas i form 
af kontingentstøtte til at opstarte i 

en forening til de børn og unge, som 
kommer fra økonomisk trængte fami-
lier. Ordningen vil ikke kun gøre en 
forskel for barnet/den unges trivsel, 
men den vil også betyde et stigende 
antal medlemmer i foreningerne, me-
ner Kathrine Voss.

Fritidsvejlederen har indbudt for-
eningsledere til en informations- og 
dialogaften om fritidspas og fritids-
vejledning onsdag 18. maj – ’et sted 
i kommunen’ beroende på antal til-
meldte.

tsp

Drømmestipendier
To talentelever på Tårnby Musikskole, 
Søren Valentin og Laurids Thorsdal 

Asmussen, fik i sidste uge en jule-
gave lidt ud over det sædvanlige: De 
modtog hver 10.000 kr. fra Statens 
Kunstfonds pulje Drømmestipendier 
til talentudvikling af unge mellem 13 
og 17 år.

Pengene skal bruges på aktiviteter, 
som ligger ud over Søren og Laurids’ 
daglige undervisning på musikskolen. 
Begge drenge drømmer om at komme 
på MGK (Musikalsk Grundkursus) ef-
ter 9. klasse og har derfor tænkt sig 
blandt andet at bruge pengene til 
mentorforløb med dygtige professio-
nelle musikere, som kan sætte yderli-
gere skub i den musikalske udvikling, 
de er i fuld gang med.   

Kilde Tårnby Kommune

Vil genbruge flere møbler
Region Hovedstaden bruger årligt op 
mod 25 millioner kroner på indkøb 
af møbler. Med en ny tjeneste kaldet 
Genbrugs-platformen bliver det fra 
21. april nemmere for regionens med-
arbejdere at genbruge møbler.

Fremover vil regionen systematisk 
prioritere køb af produkter med lang 
levetid, som kan genbruges igen og 
igen, og der bliver stillet større krav til 
leverandører.

Et kontor til fire, der indrettes med 
genbrugsmøbler, giver en besparelse 
på 25.000 kroner. Genbruget af møb-
ler forventes at give en CO2-besparel-
se på 75 tons årligt.        

tsp
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Godt arbejde er godt for alle

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

1. maj – endelig sammen igen!
Talere ved Peter Hummelgaard (S),  

Pia Olsen Dyhr (SF) og Rosa Lund (Ø)

Grill, bar og is

Cirkus og børneunderholdning

Fællessang, hygge og godt selskab

Bus til Fælledparken kl. 11.45.

Kom og vær med til at fejre arbejdernes internationale 
kampdag kl. 8 – 11.45 på Saltværksvej 68

Lørdag 
d. 4. juni 
kl. 1000-2000

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2022

X

En sikker forårsbebuder 
lander i Dragør og Tårnby i 
begyndelsen af maj

IT´S SHOWTIME!!!

Vi har nok mere end nogen-
sinde brug for et afbræk for 
den nyhedsstrøm, vi er om-
givet af, og intet er bedre til 
en sådan pause end et besøg 
i Cirkus Baldoni, der i år fejrer 
20 år på de danske landeveje.

Titlen på årets forestilling 
er It´s showtime!!! 

- Som altid forsøger vi at 
sammensætte et show, der 
kan samle hele familien og 
det er vi i den grad lykkes 
med, fortæller presseansvar-
lig i Cirkus Baldoni Camilla 
Frimann.

- Vi lytter meget til vores 
publikum og som de sidste 
mange år er showet helt uden 

dyr, men med internationale 
topartister fra stort set hele 
Europa. Man kan opleve emi-
nente jonglører, smukke kvin-
der, sjove klovnerier, ekstrem 
cykelbalance, og meget mere.

- Til dette års fødselsdags-
forestilling er artisterne spe-
cielt udvalgt til at give pub-
likum en oplevelse i absolut 
særklasse. En forestilling med 
gys og gru, morskab og latter, 
fart og spænding men også 
show og dans.

Vind billetter og popcorn
I forestillingen er der et 

kærligt gensyn med, hvad 
vi mener er verdens bedste 
børneklovn, nemlig klovnen 
Allando og han kommer ikke 
alene. Han har i årets forestil-
ling helt nye numre på pro-
grammet og får følgeskab af 
en kæmpestor ven…

- Til at binde forestillingen 

sammen har vi atter i år al-
lieret os med showmanden 
Peter Nørgaard. Han vil sam-
men med Løven Leonardo og 
hunden – ja hvad hedder hun-
den - føre publikum sikkert 
igennem showet. Vi kan med 
sikkerhed igen i år sige, mine 
damer og herrer det bliver 
værre og værre.

Konkurrence om billetter

Det er netop navnet på Leo-
nardos ven vi søger i årets 
konkurrence om billetter og 
slik. Det er bestemt ikke snyd 
at orientere sig på www.bal-
doni.dk

Der er kun tre dage til cir-
kus kommer til Dragør ved 
Færgevej søndag 1. maj kl. 
16.00 og en dag yderlige før 
teltet rejses ved Ugandavej 
mandag 2. majkl. 17.00, så vil 
man med i konkurrencen skal 
vi have løsningen fredag 29. 
april kl. 16.00.

Du skal skrive BALDONI i en 
mails emnefelt og svaret i sel-
ve mailen sammen med navn, 

adresse, telefonnummer. Kun 
løsninger med disse oplysnin-
ger kan deltage i konkurren-
cen. Vinderne får hurtigt be-
sked og besked om, hvordan 
præmierne kan indløses.

Reserver, køb billetter på 
www.baldoni.dk. 

Det er også muligt at re-
servere billetter på telefon: 
2086 6010 hverdage ml. 
9-14, weekender ml. 11-13, 
samt på cirkuspladsen fra 1 
time før forestillingen. Se an-
noncen side 6.

Cirkus Baldoni er på vej til skønne Dragør og Tårnby med et 
brag af et show. Men hvad er det nu hunden hedder?

Cirkus Baldoni – hele familiens favorit cirkusCirkus Baldoni – hele familiens favorit cirkus Konkurrence
Konkurrence

1,4 millioner rejsende i marts 
Antallet af flyrejsende vokser støt. Fra febru-
ar til marts voksede antallet af rejsende med 
knap 40 procent til 1,4 millioner i Køben-
havns Lufthavn, der ser ind i en travl påske 
og sommer. Flyselskaberne er klar med som-
merrejser til 120 forskellige destinationer, 
primært i Europa. De lange interkontinentale 
ruter er også på vej tilbage. 

Stort set alle storbyer og feriedestinatio-
ner i Europa er tilbage på rutekortet inden 
sommeren – og passagerne strømmer tilbage. 
6 ud af 10 rejsende er tilbage.

Der blev i marts talt 1.418.526 rejsende i 
CPH - en vækst på knap 40 procent i forhold 
til februar. Dermed er Københavns Lufthavn 
tilbage på 60 procent af passagertallet i for-
hold til samme måned i 2019.

I den sidste uge i marts nærmede antallet 
af rejsende sig 70 procent af det normale. 
Forventningen I april er, at antallet af rejsen-

de fortsætter at vokse – ikke mindst omkring 
påskeugerne.

 

117 nye små virksomheder
Regnskabsprogrammet Visma Dinero har 
analyseret antallet af nye virksomheder i 
2021. Analysen viser, at der sidste år blev 
stiftet 177 enkeltmandsvirksomheder og 
personligt ejet mindre virksomheder i Tårnby 
Kommune. Året før var antallet 220. På lands-
plan var antallet stort set uændret.

– Det er iværksættere, som har opfundet 
noget helt genialt, og som nok skal komme til 
at tjene kuffertvis af penge. Men det er også 
dem, vi møder hver dag på vores vej: Hånd-
værkeren, frisøren, fotografen. Ildsjælden, 
som gerne vil stå på egne ben. Det er men-
nesker med et godt drive og med ambitioner,  
siger Martin Buch Thorborg, adm. direktør i 
Visma Dinero 

Artiklen fortsætter i TBs netudgave
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Livet går sin gang i 
Håndværkerhaven
Karsten med K er krimiforfatter. Det skilter han 
ikke med; han kom efter nogens opfattelse lidt 
for tæt på med sine beskrivelser

Anmeldelse af Bitte Christensen

Nu er Karsten flyttet i lejlighed i Håndværkerhaven i 
den sydlige del af Århus. Dagene går med at få pak-
ket ud og finde sig til rette både inde og ude.

Det er dejlige omgivelser og der bliver også tid til 
at nyde livet og fuglesangen i anlægget – her træffer 
han Niklas, en ung knøs, der selvfølgelig er nysgerrig 
efter at vide, hvem den nye tilflytter er. Til gengæld 
er Karsten interesseret i at kende til lidt sine naboer. 

Niklas foreslår Karsten, at han altid kan træffe 
Bænkebideren med det borgerlige navn Vagn på 
bænken i anlægget fra klokken 4 hver eftermiddag 
- han ved alt om alle. . . og det er en god ide at med-
bringe et par håndbajere. 

Det bliver hurtigt en tradition at mødes med Bæn-
kebideren og ofte også kammesjukken Ronald, der 
triller rundt på sin trehjulede elscooter med et arse-
nal af øl - grænseøl naturligvis. Der bliver udvekslet 
mange små bemærkninger fra området og dets be-
boere; og Karsten får omtalt, at han er på udkig efter 
nogle gutter at spille lidt musik med. Og ja selvføl-
gelig ved Bænkebideren lige, hvem det kunne være: 
Holger Bramfri, der bor lige i nærheden - og vil sna-
rest kontakte vedkommende. 

Så Karsten tager hjem og finder sin mundharmo-
nika frem.

Krimi eller selvbiografi

Karsten havde egentlig planlagt at komme i gang på 
en datingside. Men tiden går - og der er jo også en 
dejlig pige i området; men hun synes ikke helt, at 
være let at få en aftale med... 

Nogle gange spiller tilfældighederne os et puds, 
og måske er det hele alligevel ikke så tilfældigt. Så 
selvom omgivelserne synes almindelige og harmlø-
se, kan der været hemmeligheder under overfladen.

Hvis du ærgrer dig over ikke at få en god krimi fra 
forfatteren denne gang, så prøv alligevel at give bo-
gen en chance. Jeg har i hvert fald nydt læsningen 
- så god fornøjelse, hvis du tør. Om det er en snert af 
en selvbiografi, kan jeg ikke udtale mig om. 

KARSTEN MED K af Palle  Hansen-Skov
Forlaget Brændpunkt 
Udgivet 18. 3. 2022.
ISBN: 9788794229401

... rosenrøde tåge ligger 
om min morgen som en 
blid kåbe. Dagen vågner og 
strækker sig og det samme 
gør jeg. 

Af Læsehesten

Så ser jeg den, bogen, og 
straks er min hjerne i gang 
med at genkalde sig teksten, 
jeg læste, inden jeg faldt 
i søvn. Om den røde tråd i 
livet, om skyld og skam, om 

filosoffer på stribe som igen 
og igen befolker bøger, der 
er lidt andet end krimier. 

I den bog, mine øjne falder 
på, er der – efter min me-
ning – et forsøg på at finde 
et traume hos en kvinde, et 
traume jeg ikke tror, hun har. 

Men efterhånden har vi vel 
alle haft sorger, skyld og 
skam på livets vej – eller får 
det på et tidspunkt – og så 
kan vi sætte os i små trau-
mekasser med mærkater på, 

så vi ved hvilket traume, vi 
hører under. Psykologerne 
har travlt og der bliver flere 
og flere af dem her i verdens 
tredje lykkeligste land. 

Forstå mig ret – jeg under-
kender ikke, at man på langs 
af tilværelsen får mærker 
og slag, der sætter sig spor, 
dybe spor. Nogle sætter sig 
på sjælen og væsker resten 
af livet – men jeg vil være 
så fri at mene, at andre kun 
sætter sig, hvis vi holder fast 
i dem, dyrker dem og ikke 

har modet eller evnen til at 
gå videre ad livets vej. For 
mig at se er hovedpersonen 
i Brinkmans bog ’Vi er det 
liv vi lever’ en person, der 
går videre ad livets vej. Hun 
finder og erkender, hvem 
hun er i løbet af livet. Måske 
kunne man også sige ’Vi 
lever det liv, vi er’.

Men jeg er jo ikke psykolog 
som Svend Brinkmann; og 
manden er god til at grave 
i menneskesindet, jeg er 
bedre til at grave i jorden. En 

ny dag truer, rosendrømme-
tågen er lettet og det bedste 
venter – duften af frisklavet 
kaffe og fuglefløjt.
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Den drømmende... 

Omtale af to meget enslydende bøger:

En bog om eventyr
Den usynlige hånds leg …
… er skrevet af finske Mona Leo (1903 - 1986) og 
oversat fra svensk: Sagans språk.

Mona Leo skriver her både om eventyrenes sym-
bolsprog, om gamle myter og deres betydning, om 
folkeeventyr fra både Norden og andre lande, om 
graalridderne og ikke mindst om hendes eget ar-
bejde med dukketeater og børn som publikum. Der 
er mange anekdoter om sidstnævnte.

Dukkerne er kun hoved og hænder, mens Mona 
Leos hånd er deres kroppe og sjæl. Med denne usyn-
lige hånd gemt under dukkernes beklædning bliver 
disse dukker som levende personligheder. Ikke at 
forveksle med marionetdukker. Mona Leos dukke-
teater blev grundlagt i Helsingfors 1952 og samtidig 
skrev forfatteren en del børnebøger. 

Beskrivelser af mange af tidens andre forlystelser, 
som foregik på de store godser og i de bedre stillede 
hjem, omhandlede også: helte, barder, trubadurer, 
eventyrfortællinger og som sagt dukketeater... på 
daværende tid var der jo ingen tv, Netflix eller tab-
lets. 

Bogen blev udgivet på svensk 1975.
DEN USYNLIGE HÅNDS LEG af Mona Leo
Forlaget Apuleius’ æsel (2021)
ISBN: 978-87-93578-29-6

Den usynlige hånd og andre essays

Efterfølgende oversatte Mona Leos datter Viveca 
Tallgren værket til dansk i 2021 og udgav det på for-
laget Attika, hvor hun er medejer og forlægger. Hun 
har boet i Danmark siden 1960. 

De 14 essays i Den usynlige hånd er fortællinger 
om, hvordan mennesker – på godt og ondt – reagerer 
på forskellige fænomener i tilværelsen.

I samlingen indgår også en række forfatterpor-
trætter, bl.a. om Suzanna Brøgger og den finlands-
svenske poet Edith Södergran, som for nylig er ud-
kommet i ny oversættelse på to danske forlag.

Omtale af Bitte Christensen

DEN USYNLIGE HÅND OG ANDRE ESSAYS af Viveca 
Tallgreen
Forlaget Attika (2022)
ISBN: 978-87-94227-16-2
Antal sider: 104

De levende og de døde 
- en skræmmende, sørgelig, frastødende og fasci-
nerende fortælling om Joan, der som 14-årig ved 
et af skæbnens luner havner i narkomiljøet

Anmeldt af Ellen Margrethe Kokbøl

Joan bor i Dragør i et stort hus sammen med sine 
forældre, som dog mest har fokus på deres egne 
karrierer. Hun klarer sig fint i skolen, er en dristig, 
snu og frygtløs pige. Farmoren dør, forældrene bli-
ver skilt og hendes mor begynder at kigge for dybt 
i flasken. Joan bliver anbragt i familiepleje på Lol-
land, hvorfra hun en dag stikker af til København.

På banegården møder hun Jimmy, en lidt snusket 
person, som får hende overtalt til at tage med på 
Christiania. Han er hashpusher og snart nyder hun 
at dele en chillum med Jimmy, som også pusher he-
roin. Joan er lærenem og snart kan hun faget, kender 
alle knebene og forstår at snyde på vægten. 

Thomas, en betjent fra uropatruljen, fatter sym-
pati for Joan og han forsøger forgæves at overtale 
hende til at komme ud af narkomiljøet. Hun flytter 
ind i et lurvet, beskidt hotel i Istedgade, beboet af 
ludere, voldsmænd og småpushere.

Joan og de fleste langtids-logerende er afhæn-
gige af heroin for at komme igennem døgnet uden 
abstinenser. Hun bliver narkokurer for tyskeren Gu-
stav, en småsadistisk, fedladen psykopat. 

Urobetjentene møder hun ofte i Istedgade. De lig-
ner til forveksling de narkomaner, der driver rundt i 
kvarteret og ser tit gennem fingre med de småkrimi-
nelle. Samtidig laver de ting, der ikke tåler dagens 
lys, for at få skovlen under de virkelige bagmænd 
- og Joan formidler mange nyttige tips! En dag bliver 
hun snuppet, ender i Vestre Fængsel og beslutter sig 
for at blive clean.

Når man læser bogen, som tager udgangspunkt i 
vor lokale forfatters egne oplevelser, får man i sand-
hed et indgående kendskab til de ørkesløse, barske 
og nedværdigende tilværelser i narkomiljøet – AK, 
så mange spildte liv …

OM FORFATTEREN
Tom Guldbæk Olsen (f. 1950) er pensioneret krimi-
nalassistent og bachelor i historie. Han har tidligere 
udgivet Uro’erne kommer! Historien om Køben-
havns Uropatrulje indefra (2020) og Et offentligt 
fruentimmer (2021).
DE LEVENDE OG DE DØDE af Tom Guldbæk Olsen
Forlaget mellemgaard
ISBN-13 9788775751518
ISBN-10 8775751518
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Noget at opleve i fremtidenNoget at opleve i fremtiden

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

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – 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. 
Åbent lø - sø: 10-14.

Så er det dig vi mangler som frivillig 
til Tårnbys hyggeligste mødested-
Netværkshuset Kastruplund
Vil du være med til at bryde ensomhed og skabe ram-
mer om aktive, meningsfulde fællesskaber for borgere 
i Tårnby? Så kom med om bord i Netværkshuset Ka-
struplund. Hver uge samles en gruppe mennesker i 
huset, som alle bærer på en enestående og spændende 
historie. I Netværkshuset tilbyder vi dem et afbræk fra 
virkeligheden, hvor vi er fælles om at lave nogle sjove 
og meningsfulde ting.

Om Netværkshuset
Netværkshuset Kastruplund er en del af Røde Kors Ho-
vedstaden. Huset byder på forskellige tilbud til borgere 
mellem 18-65 år, som er i sårbare positioner af forskel-
lige årsager. 

Det vigtigste du kan give som frivillig er din tid og dit 
nærvær. 

Så…
• Har du lyst til at arbejde med udsatte og ensomme 
voksne mellem 18-65 år.
• Er du rummelig, stabil og ser potentialer i mennesker.
•Har du tid og overskud til at være frivillig mindst 4-6 
timer fordelt på 2-4 dage om måneden.

Vi tilbyder …
• Et unikt og varmt fællesskab i huset.
• Frivilligmøder og sparring med husets medarbejdere.
• Spændende kurser og oplæg i Røde Kors.
• At tage del i Røde Kors Hovedstadens netværk af fri-
villige 
•Spændende erfaring til dit liv og dit CV.

Kontakt frivilligkoordinator Stine Weller, stiwel@ro-
dekors.dk eller daglig leder Hildur Thorisdottir, hiltho@
rodekors.dk hvis du vil høre mere.

Vil du gerne gøre forskel for mennesker med begrænset netværk? 

Af Jacob Jensen, leder af Tårnby Naturskole

Kvæk
Tidligt på foråret - i marts og april - våg-
ner frøer og skrubtudser fra deres dvale, 
fordi solen luner. De hopper eller kravler 
til det nærmeste vandhul - for nu skal de 
parre sig. Det foregår i vandet. I Ama-
ger Naturpark har vi brune frøer – flest 
butsnudet frøer og færre spidssnudet 
frøer. I vandet kvækker hannerne for at 
tiltrække hunnerne. Du kan tydeligt høre 
deres kvaaaarrrrk kvaaarrrk, hvis du går 
ned til et vandhul i foråret. Skrubtud-
sens stemme er en langtrukken knurren. 
Skrubtudsen kendes let fra frøerne ved 
deres mere vortede hud og deres lang-
somme færden.

Parring
Når vandet har den rette temperatur, 
begynder hunnerne at lægge æg. Nu 
gælder det for hannerne om at kravle 
op på ryggen af en hun og gyde sæd ud 
over æggene, så de bliver befrugtede. 
Der kan godt opstå slagsmål mellem 
hannerne. Har du fat i en skrubtudse, 
kan du se, at hannen er mindre – de sid-
der øverst under parringen. Klemmer du 
forsigtigt på hans sider brummer han og 

det betyder noget i retning af ’skrid jeg 
er en han – du skal ikke parre mig’.

Æg
Efter at æggene er blevet befrugtede, 
synker de ned på bunden. Rundt om 
æggene dannes en geleagtig masse. 
Den gør, at æggene kan flyde op i 
vandoverfladen, hvor solen varmer. For 
varme skal der til, hvis de små æg skal 
udvikles. Skrubtudsens æg lægges i 
lange perlekæder, mens frøernes æg er 
i klumper.

Haletudser
Efter nogle uger klækkes æggene inde i 
geleklumperne. Du kan se de bittesmå 
haletudser som sorte kommaer derinde. 
De små haletudser svømmer først ud 
af geleklumpen, når de har fået mund, 
gæller og halefinner. Skrubtudsernes 
haletudser kan man se i april, mens frø-
ernes haletudser ses i maj.

Små frøer
Efter endnu flere uger begynder der at 
vokse bagben ud på haletudsen. Den 
får også lunger, og må op til overfladen 
for at ånde. Så begynder forbenene at 
vokse frem, og halen bliver mindre og 

mindre. Og så er den lille frø snart parat 
til at gå på land og æde insekter.

Pas på de små frøer. Frøer og tud-
ser er fredede i Danmark, men du må 
gerne holde haletudser i et akvarium til 
undervisning. Frem for at tage æg eller 
haletudser med hjem – så besøg hellere 
vandhullet nogle gange i løbet af foråret 

– her er garanti for uforudsete naturop-
levelser. De mest vidunderlige vandhuller 
i Naturpark Amager er ’Granathullerne’. 
find dem på Google Maps nord for Pin-
seskoven og vest for Ugandavej. Go tur 
derude.

Frøer og tudser og deres udvikling

Frø! Et foto af en butsnudet frø 
viste sig vanskelig at opdrive for 

redaktionen... vores fotografer 
fandt ingen i  deres arkiver - derfor 
denne ’kunst’-frø, som redaktionen 

har konstrueret. Men gå selv ud i 
Naturpark Amager og find en... og 

send så gerne et fotografi af den til 
Tårnby Bladet 

redaktionen@taarnbybladet.dk
Så bringer vi det i næste udgave af 

Tårnby Bladet
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Noget at opleve i fremtidenNoget at opleve i fremtiden

Det er kunstnere fra Tårnby Kunstfestival, 
der bliver de første til at udstille på 
Udstillingscentret Ved diget 26-28

Der vil være akvareller, fotokunst, tegninger, akryl- og 
oliemalerier, keramik og håndarbejder.

Kunstnerne er alle aktive på hver deres felt og de ud-
stiller ofte og er kendt i flere sammenhænge; nogle er 
også aktive i flere kunstgrupper.

Faktisk blev Tårnby Kunstfestival oprettet i slutnin-
gen af 2019, og der var planer om at samle forskellige 
kunstnere og deres forskellige kunstarter til en årlig 
samlet begivenhed; men ak, det måtte udskydes på 
ubestemt tid grundet Corona-pandemien.

Nu starter vi på en frisk med en udstilling i juni må-
ned, med åbningstider lørdage og søndage kl.13-16. 
Udstillingen vil kunne besøges i stuehuset på udstil-
lingscentret, og der vil være kunstnere til stede på 
skift. Grupper kan også aftale en ekstra åbning og der 
er naturligvis gratis adgang. Der vil være åbent for dia-
log om kunsten, som også er til salg til overkommelige 
priser. 

Udstillingscentret Ved Diget 26-28 har åbent hver søn-
dag kl. 13-16.

Nogle af deltagernes værker er her vist i collage fra 
venstre mod højre: 
Rigmor Andersen, Stig Løvenkrands, Jakob Æbleø 
Kjøller, Winnie Brylet Carlsen, Susanne Kofod, Stinna 
Westermann, Kenneth Høst Ring, Johnny E. Svendsen, 
Helga Klinth Tobiasen.

9 kunstnere åbner den nye udstillingsbygning

Nu bliver det officielt
Udstillingscentret Ved Diget 26-28 bliver 
officielt åbnet fredag 3. juni kl. 13.00. Der 
kommer indbydelser til åbningen i god tid 
forinden, og der er mange ideer og tanker 
om brugen af stedet
Siden september 2020 har østlængen været rammen 
om de frivilliges udstillinger af lokalt materiale om 
Tårnby, Kastrup og øvrige Amager, flyhistorie og andet.

Der har været rundvisninger for foreninger, julear-
rangementer, musik, foredrag og en ganske lille smule 
kunst og håndarbejde.

Nu står stuehuset (sydlængen) snart klar. Det har ta-
get betydeligt længere tid end forventet - årsagerne er 
mange. Stuehuset vil give flere muligheder; Bodilsalen 
kan rumme kunstudstillinger, foredrag, underholdning 
og lokalarkivarens skiftende udstillinger. Den har flyt-
bare tavler, så udstillinger i rummet kan ændre salens 
udformning.

I Rigmorstuen vil Bevaringsforeningen kunne benytte 
4 faste opslagstavler til deres udstillinger, som i øjeblik-
ket er i østlængen; udstillingen vil blive flyttet til stue-
huset i løbet af maj måned.

Vi søger stadig flere udstillere, foredragsholdere, 
musikunderholdning, danseopvisninger og folk, der kan 
’et eller andet’.

Udstillingscentrets email adresse er diget26@you-
mail.dk På den kan du tilmelde dig et nyhedsbrev eller 
komme i kontakt med aktivitetsgruppen og den daglige 
leder.

Bodilsalen i stuehuset på Udstillingscentret Ved Diget 26-28. 
Her vil de 9 kunstneres værker kunne ses i juni måned.
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Noget at opleve i maj og juniNoget at opleve i maj og juni

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

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-16

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

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

Biblioteket i maj
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Erindringscafé: Lufthavnens udvikling

Lufthavnen har været igennem en enorm udvikling bare 
inden for de sidste halvtreds år.

Hvem husker ikke dengang, det var en alminde-
lig søndagsfornøjelse at gå ud på en af ’fingrene’ og 
kigge på flyene og alle de rejsende. Så blev Magleby-
lille nedlagt for at give plads til udvidelser og Vilhelm 
Lauritzens terminal blev rullet ud til sin nuværende 
placering i et helt stykke - et mesterstykke efter dati-
dens målestok. Nu har vi en international lufthavn på 
godt og ondt, som har givet arbejde til mange familier 
i årenes løb. 

Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor 
vi deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider. Du 
kender måske også en eller flere, som vil være glad for, 
at følges med dig. 
Tirsdag 3. maj kl.14. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis bil-
letter

Fri Læsning er et nyt tilbud til dig, der 
savner tid og rum til at læse
Nu har du mulighed for at gå til læsning på Tårnby 
Hovedbibliotek. Tilbuddet er til dig, der gerne vil have 
hjælp til at ændre dine læsevaner. Vi har sat et fast 
ugentligt tidsrum af til at læse, og du er velkommen.

Hver gang begynder med, at biblioteket præsenterer 
et par nye fagbøger, en spændende litterær podcast 
eller noget tredje, der har interesse for os, der læser 
(fag)bøger. Bagefter tager vi vores bøger frem og læser 
– sammen, men hver for sig. Hvis det giver mening, 
slutter vi af med at dele dagens læseoplevelse.

Vi har fokus på fagbøgerne, men vi læser hver især 
det, vi har lyst til.

Der er mulighed for at hente en billet til en eller flere 
tirsdage, men du kan også bare dukke op på dagen.
Hver tirsdag kl. 17-18 på Tårnby Hovedbibliotek
 

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - 
workshop for voksne

Synes du også, det er 
sjovt at udfolde dig 
kreativt med papir 
og karton? Vi stiller 
et væld af materialer, 
værktøj og stansema-
skine til rådighed, så 
du kan fremstille ting, 
der med sikkerhed vil 
imponere - mobiler, 

gavemærker, kort eller bordpynt til dig selv eller som 
en lille værtindegave. Større børn kan deltage med en 
voksen. 
Mandag 9. maj kl.16. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis bil-
letter.

Litteraturcafé
Mangler du 
tips og in-
spiration til 
gode læse-
oplevelser? 
Biblioteka-
rerne for-
tæller om 

et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige 
bøger - romaner, krimier og fagbøger.

Litteraturcafé hver måned undtagen i sommerperio-
den. Udvalget af bøger skifter hver måned. 
Tirs 10. maj kl.15. Hovedbiblioteket. Gratis billetter

Musikbyen London
‘Let me take you by 
the hand - and lead 
you through the 
streets of London’. 
Musikcafé med 
foredrag og quiz 
ved Helle Sirich 
Andersen.

London er mu-
ligvis den europæiske by med størst betydning for den 
rytmiske musiks udvikling og et sted, hvor næsten alle 
musikere har ambitioner om at optræde og gå i studiet 
for at indspille. Helle har besøg byen mere end 30 
gange og fører os med udgangspunkt i egne oplevelser 
på en musikalsk tour fra dobbeltdækkerens øverste 
etage. Helle fortæller om de mest berømte pladestudier 
i London, før og nu. Hun præsenterer sange, der om-
handler London. Efterfølgende er der som tidligere en 
quiz - også med London som overskrift.
Torsdag 19. maj kl.19. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Sammen om verdensmål

Invitation til at tage del i et meningsfuldt fællesskab 
hvor verdensmål bliver til hverdagsmål.

Tårnby Kommunebiblioteker har igangsat projektet 
’Sammen om verdensmål i Tårnby’, hvor vi vil om-
sætte FN’s verdensmål til hverdagsmål ved at skabe 
bæredygtige fællesskaber. Netværket giver deltagerne 
mulighed for at

• blive en del af et fællesskab de selv skaber
• få inspiration til at igangsætte bæredygtige aktivi-

teter
• arbejde sammen med andre om bæredygtighed 

Vi inviterer til workshop v. Simon E. 
Nygaard, bæredygtighedspsykolog
Vi igangsætter netværket med en workshop 20. maj. 
Her bliver deltagerne klædt godt på til at deltage i et 
bæredygtigt fællesskab. 
Se dagens program på taarnbybib.dk/arrangementer
Gratis billetter på bibliotekerne i kommunen eller 
www.taarnbybib.dk 
 

Syng dig glad - sangeftermiddag
Bliver du også i godt humør 
af at synge? Og kan du lide at 
synge sammen med andre? 
Så kom til sangeftermiddag på 
biblioteket.

Vi mødes den sidste mandag 
i måneden og synger lyset og 
glæden frem med korleder og 
musikpædagog Marianne Kragh 
ved klaveret. Alle er velkomne.

Mandag 30. maj kl. 16. Tårnby Hovedbibliotek. Billet 
30 kr
 

TårnbyDox: Mit barn blev skoleskyder
Kom og se en række tankevækkende dokumentarfilm - 
og del oplevelsen med andre

Mit barn blev skoleskyder. Dansk/svensk/belgisk/
fransk dokumentarfilm fra 2021. Når endnu et tragisk 
skoleskyderi rammer, står nogle forældre over for en 
brutal sandhed: det var deres barn, der skød. Jeffs søn 
Andy skød og dræbte to klassekammerater og sårede 
tretten andre elever, da han var 15 år. Andy soner 25 
år - til livstid. Clarences søn Nicholas dræbte sin lærer 
og sårede en anden lærer i 1988 og soner livstid. Sues 
søn Dylan var en af de to drenge bag Columbine-
massakren i 1999. Dylan begik selvmord. Gennem dybt 
personlige historier udforsker filmen skyld, fornægtelse, 
svigt og ansvar, chikane, sorg, venskab og kærlighed. 
Tirsdag 31. maj kl. 14. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B 401
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Noget at opleve i maj månedNoget at opleve i maj måned

Artist Talk på 
Kastrupgårdsamlingen
Kom og hør kunstner Camilla Thorup fortælle om sine tanker 
bag værket, Amagerkatten, onsdag 25. maj kl. 18.30-19.30.

Talken starter ved katten på plænen foran museet og slutter i museets café, hvor 
man kan se en film, der demonstrerer processen fra skitse til færdigt værk.
Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. 

Det skal du også være opmærksom på

• I juni måned er Kulturzonen med i kommunens ferieaktiviteter. Nyt i år er 
JazzCamp for piger, som afholdes i samarbejde med JazzDanmark og Børne-
kulturhus Ama’r. Alle piger i alderen 10-15 år, begyndere såvel som øvede, er 
velkomne. 
Læs mere om campen og tilmelding på jcpf.dk

• Igen i år holder vi stor Sankt Hans-fejring på Kulturzonen. Musikken leveres 
i år af Moonjam, og der vil traditionen tro være aktiviteter for børnene, mid-
sommervise og tale ved borgmester Allan S. Andersen.

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

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

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

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

Kulturzonen og Tårnby Musikskole er i fuld 
gang og der sker en masse i maj måned
Musikskolens elever og lærere har travlt med koncerter, 
minimusical, Musikskoledage i Tivoli og det store årlige 
åbent hus-arrangement på Hovedbiblioteket, hvor man 
har mulighed for at møde lærere og elever fra mu-
sikskolen, prøve instrumenter, deltage i konkurrencer 
og høre koncerter. Musikskolen åbner for tilmelding til 
næste sæson onsdag d. 4. maj. På taarnbymusikskole.
dk kan du se alle vores mange undervisningstilbud og 
melde dig til.

I Kulturhuset har vi premiere på fællesspisning 
og godnatsang, fællessangsaften, og så lægger vi 
græsplæne til American Car Club Copenhagens årlige 
amerikanerbil-træf.

Highlights i maj – se alle arrangementer på 
kulturzonen.net:

’Turtle Ball Run & Meet’ amerikanerbil-
træf
American Car Club Copenhagen er arrangør, og Kultur-
zonen lægger græsplæne til.
Lørdag 14. maj kl. 10-20. Kulturzonen

Fællesspisning og godnathygge
Vi spiser sammen ved langborde og runder af med 
godnathistorie og godnatsang med musikskolens Nanna 
Khoury Sabroe. 
Tilmelding nødvendig på kulturzonen.net.  Pris 35 kr./ 
gratis for børn til og med 3 år.
Mandag 16. maj kl. 17-18.30. Kulturzonen

 

Musikskolen på hovedbiblioteket
• Lørdagsrytmik for de yngste med Tårnby 
Musikskole

• 9.00-9.45 Musik, leg og 
bevægelse for 1-2 år
• 10.15-11.00 Musik, leg 
og bevægelse for 3-5 år
• 11.30-12.15 Babyrytmik 
for 3-12 måneder
Tilmelding nødvendig på 
kulturzonen.net. 
Pris 30 kr. for 1 barn med 1 
voksen
Lørdag 21. maj kl. 9-16. 
Tårnby Hovedbibliotek

• Åbent hus kl. 13-16 (fra ca. 6 år)
Mærk stemningen og fællesskabet, se, lyt og prøv, når 
Tårnby Musikskole rykker ind på hovedbiblioteket for 
fuld musik. 
Tilmelding ikke nødvendig.
Lørdag 21. maj kl. 9-16. Tårnby Hovedbibliotek

Søndagsrytmik for de yngste med 
Tårnby Musikskole

9.00-9.45 Musik, leg og bevægelse for 1-2 år
10.15-11.00 Musik, leg og bevægelse for 3-5 år
11.30-12.15 Babyrytmik for 3-12 måneder

Tilmelding nødvendig på kulturzonen.net. Pris 30 kr. 
for 1 barn med 1 voksen.
Søndag 22. maj 9-12.15. Kulturzonen

Fællessang med Tårnbykoret
Jens Trygve Dreijer 
og Tårnbykoret 
synger for og med 
på dine yndlings-
sange fra Højsko-
lesangbogen. Vi 
byder på kaffe og 
kage. 
Gratis adgang, in-
gen tilmelding.
Mandag 23. maj kl. 
19.30. 
Kulturzonen, Salen

Det sker på i maj
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

Maj 2022

                    

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

Endagstur til Samsø:
Fredag 2. september 2022
Afgang: 06.45. Hjemkomst: 20.45 
Højresvingsbanen foran Rådhuset
Kun for medlemmer af Ældre Sagen. Pris 400 kr.

Program:
Vi serverer buskaffe og smurte rundstykker på vej til 
færgen.

Formiddag på syd-øen:
Vores lokal-guide fortæller mens vi kører rundt og 
ser det han synes der er værd at se: Blandt andet 
middelalderkirker, Øens eneste fyrtårn og godset 
Brattingsgård. Vi stopper ved Samsø Gårdbutik der 
har uldvarer og beklædning. Der viser de os også 
andre lokale produkter med smagsprøver.

Frokost på Restaurant Dokken i Ballen:
Stegt flæsk med persillesovs og gammeldags æble-
kage, drikkevarer for egen regning.

Eftermiddag på nord-øen:
Helt usædvanlige naturoplevelser herunder bakket 
morænelandskab.
Den idylliske Nordby med gadekær, klokketårn og 
bindingsværkshuse.
Vi serverer en tallerken med to stykker smørrebrød 
og en valgfri drik på færgen hjem.
VisitSamsø. www.visitsamsoe.dk

Tilmelding via hjemmesiden.
Yderligere info: Johnny Fredelund:
hjfredelund@yahoo.dk, tlf. 21915036

DIGITAL ARV og FREMTIDSFULDMAGT
… er temaerne i IT-caféen i maj.

Tirsdag den 10. maj kl. 14 ser vi på DIGITAL 
ARV – og gennemgår nogle af de forhold, du bør 
overveje i forbindelse med, at livet ikke varer evigt 
– og de efterladtes situation.

Tirsdag den 24. maj kl. 14 kigger vi nærmere 
på Fremtidsfuldmagt, som er en fuldmagt man 
selv opretter, som har til formål at en ønsket per-
son skal varetage ens forhold - når og hvis man 
ikke længere selv kan.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71  
… det er gratis!

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

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

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

Tryghedsopkald
Få et opkald hver morgen. Så er du sikker på at få 
hjælp, hvis du får brug for det.
Du kan kontakte Tårnby kommune: forebyggelses-
konsulent Christina Sahl, tlf. 3076 0442.

Vi mangler frivillige til: 
læsevenner, skubberne, vågerne, besøgsvenner og til 
demensramte.
Frivillige, som er interesseret i ovennævnte bedes 
henvende sig på kontoret tirsdage kl. 10-15.

KENDTE SWING-MELODIER 
FRA VORES UNGDOM.

UNDERHOLDNINGSORKESTRET  
BORDINGHUS SPILLEMÆND  

sender os tilbage i et mindre nostalgisk trip til 
tiden før den moderne pop:

LØRDAG D.21.MAJ 2022 
fra kl.14 til kl.16.

For entré på 20 kr. i døren nydes kaffe og sødt 
i pausen. 
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Solens varme stråler varmer os i disse dage. 
Det er skønt. Det er livgivende. Og det er 
tiltrængt. Mange måneder om året sidder vi 
indenfor og kigger længselsfuldt ud gennem 
duggede ruder. Vi har kigget ud på livet. 
Det liv, som har været adskilt fra os af 
millimeter-tynde ruder og kulden udenfor. 
De fleste har nu skiftet vinterfrakken ud 
med forårsjakken, som har hængt og ventet 
på at blive luftet siden sidste år. Og smilene 
bliver større for hver solskinsstråle, der 
rammer dem. Og vi bruger selvfølgelig 
enhver anledning til at strømme udendørs og 
lade solen bage på krop og sind. 
Men vi har også længtes efter mere og 
andet end blot livet uden for, for vi går alle 
og sukker længselsfuldt efter naturen, der 
netop i foråret springer ud i al sin betagende 
skønhed. Og midt i denne forårstid, ser 
vi liv vokse frem lige nu ude i naturen. 
Påskeliljerne er allerede sprunget ud, 
buske står klar med nye knopper, som blot 
venter på at møde solens varme. Og folk har 
allerede været på Bispebjerg Kirkegård, hvor 
kirsebærtræernes blade danner en lyserød 
himmel over deres hoveder. 
Men forår er også ensbetydende med påske, 
som vi netop har overstået, og det fik 
mig igen i år til at føle, at forår og påske 
hører sammen i mere end én forstand. Når 
foråret springer ud, er det med en følelse 
af, at naturen og vi selv genfødes. Ja, det 
er som en slags opstandelse, som er lige 
forunderligt år efter år. Vi overraskes hvert 

år, når foråret bryder frem og vi endnu en 
gang ser hvor overordentlig smukt der er, 
når alting spirer lige foran os. 
Dagene bliver lysere, fuglesangen høres 
længere ud på aftenerne og naturen 
gør sig til, som var det første gang, at 
den skulle hilse os velkommen. Og det 
samme gør sig gældende for påsken. Vi 
ved, hvad der venter os: Palmesøndagens 
glædelige forventninger og skærtorsdagens 
guddommelige fællesskab. Langfredagens 
mørke og påskedagenes glædelige 
opstandelse. Ja, vi skal igennem det dybeste 
mørke for at nå det glædeligste budskab – at 
livet sejrer over døden.
Og netop påskens store sejr mindes jeg 
ofte om, når jeg træder ud ad døren. Jeg 
bor nemlig på en kirkegård eller rettere 
kirkegården er min baghave, plejer jeg 
at sige. Vi bruger den særligt nu, hvor 
aftenerne er blevet længere og fuglene 
synger os i seng. Så er det ofte, at vi går 
en aftentur på kirkegården inden vores 
søn skal sove – eller når tiden en sjælden 
gang tillader det, går vi en morgentur 
på kirkegården. Og intet er så godt for 
sjælen som en tur på den stille kirkegård, 
som ligger helt uforstyrret hen i den 
tidlige morgendis eller den fortryllende 
skumringstime. En tur på kirkegården en 
forårsdag, hvor buske, træer og blomster 
begynder at spire frem lige der mellem 
gravene, der alle hver især er markeret 
med hver deres datoer. Datoer der forbindes 

med en bindestreg – en bindestreg som 
repræsenterer det liv, den afdøde levede fra 
fødsel til død. Det er ved den bindestreg, 
at ethvert menneskes livshistorie udfoldede 
sig. Ethvert menneske, som efter udgangen 
af livet har fået de ord, der lyder ved 
jordpåkastelsen, nemlig:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, 
som i sin store barmhjertighed 
har genfødt os til et levende håb 
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 

Ja, påskens smukkeste budskab har lydt 
over ethvert menneske, som ligger på 
kirkegården – nemlig det levende håb ved 
Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og 
lige der, når jeg står på kirkegården og 
nyder forårsstrålerne og ser, at påskeliljen 
blomstrer ved gravene med sit elegante, 
gule trompetformede blomsterhoved, ja, der 
mærker jeg, hvordan påskens opstandelse 
holder os fast på, at Guds skaberkraft og 
opstandelse er to sider af samme sag.  
Sognepræst Miriam Joensen 

Forårets opstandelse

Aktiviteter - Maj
 

Konspirationsteorier 
Korsvejstræf v. Julie Aaboe
Hvad har sølvpapirshatte, 
konspirationsteorier, identitet og 
’fænomenet’ Trump mon med hinanden at 
gøre, og hvad vedkommer det egentlig ’os 
andre’? Sognepræst Julie Aaboe vil, med 
udgangspunkt i sit mangeårige arbejde med 

emnerne religion og kulturel identitet i en 
Sydafrikansk kontekst, give en forklaring på 
hvorfor disse problemstillinger i høj grad 

vedrører os alle, og desuden vise hvordan 
udviklingen har taget fart som følge af bl.a. 
covid19 pandemien. En udvikling, der trods 
det, at den ikke alene er et vestligt, men 
et globalt fænomen, på sigt kan true den 
vestlige demokratiske samfundsmodel.
Onsdag 4. maj 14.00

Når en kristen får abort 
Sogneaften v. Maria Bentsen
Vi er glade for, at vi nu kan byde velkommen 
til Maria Bentsen fra Retten til Liv, da denne 
sogneaften flere gange er blevet aflyst pga. 
covid19. 
Retten til liv er en græsrodsbevægelse, 
der arbejder for et samfund, der beskytter 
ethvert menneskes liv fra undfangelsen. 
Maria Bentsen er en af de frivillige rådgivere 
på Abortlinien og sidder med i Retten til Livs 
repræsentantskab. 
’Jeg ønsker at invitere folk ind i en 
tidslomme af mit liv, hvor dette fyldte alt 
for mig, hvordan skyld og skam overtog mit 

Gudstjenester
   

Maj   

Søndag 1. Konfirmation Kastrupgårdsskolen B + E kl. 10.00 Miriam Joensen
Tirsdag 3. Morgensang kl. 10.00 Julie Aaboe og  
    Ole Reuss Schmidt
Søndag 8. Højmesse 3. s. e. påske Joh. 14, 1-11 kl. 10.00  Miriam Joensen
Fredag 13. Højmesse Store bededag Matt. 7. 7-14 kl. 10.00  Julie Aaboe
Søndag 15. Højmesse 4. s. e. påske Joh. 8, 28-36 kl. 10.00  Miriam Joensen
Søndag 22. Højmesse 5. s. e. påske Joh. 17, 1-11 kl. 10.00  Julie Aaboe
Torsdag 26. Højmesse Kristi himmelfartsdag Luk. 24, 46-53 kl. 10.00  Miriam Joensen
Søndag 29. Højmesse 6. s. e. påske Joh. 17, 20-26 kl. 10.00  Julie Aaboe
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liv, til hvordan at troen har hjulpet mig ud 
igen. Abort er så meget mere end sort og 
hvidt, men ofte forholder vi os kun til det i 
disse to farver, så jeg håber, min historie vil 
give et bredere syn på abort.’
Torsdag 19. maj 19.00

Orgelrecital 
med Musikkoret København og Ole Reuss 
Schmidt

Musikkoret København synger, og Ole Reuss 
spiller Bachs seks Schüblerkoraler. Bagefter 
er der reception og enhver er hjertelig 
velkommen.
Fredag 20. maj 17.00

Ulvetime 
v/Julie Aaboe og Lone Madsen

Helt undtagelsesvis holder vi denne gang 
Ulvetime en tirsdag.
Kom og vær med til at plante og så i 
kirkens nyttehave: Kartofler, gulerødder, 
krydderurter m.m. Korsvejskirken er en grøn 
kirke og børn og voksne får her mulighed for 
at lære noget om, hvordan man dyrker en 
køkkenhave.  
Vi skal også synge og danse sammen og høre 
en fortælling fra Det Nye testamente om 
en, der sår korn. Kirkens dejlige frivillige vil 
forberede noget godt til ganen. 
Ulvetime er et tilbud til børnefamilier:  
Ældre og yngre søskende, bedsteforældre og 
andre interesserede er meget velkomne. 
Dørene åbner kl. 16.30. Kom gerne der, 
hvis jeres familie vil med til at så og plante 
i haven! Og vær gerne klædt på til det! 
Gudstjenesten starter ca. kl. 17.
Det er gratis at deltage!

For at være sikre på, at vi laver en tilpas 
portion mad og derved undgår madspild, vil 
vi bede om en tilmelding senest onsdag den 
18. maj. 
Send en mail til kirkens børnemedarbejder 
lone@korsvejskirken.dk. og skriv hvor 
mange hhv. børn og voksne fra jeres familie, 
der kommer. Hvis du har spørgsmål, så er du 
også meget velkommen til at skrive til Lone. 
Tirsdag 24. maj 16.30–ca.18.45

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 31. maj 18.00

Korsvejstræf: Kom og syng!
v/Julie Aaboe, Miriam Joensen og Ole Reuss 
Scmidt 

Vi afslutter forårssæsonen med en af vores 
populære sangeftermiddage og synger 
i fællesskab sange og salmer fra både 
højskolesangbogen og salmebogen. Alle er 
velkomne, unge som gamle, operasangere 
og os andre. Kom og vær med til en hyggelig 
eftermiddag med sang, samtale, hyggeligt 
samvær og lidt sødt til ganen.
Onsdag 1. jun 14.00 

Babysalmesang i Korsvejskirken
Mandage kl. 9.45-10.45 er du velkommen 
med din baby til babysalmesang i 
Korsvejskirken.
Vi synger salmer, leger sanglege, danser, 
blæser sæbebobler, lærer remser, tænder 
lys og lytter til musik. Vi slutter af med 
te/kaffe og en lille snak. Forløbet ledes 
af kirkens organist Ole Reuss Schmidt og 
kirkens børnemedarbejder Lone Madsen.
Har du spørgsmål? Skriv gerne til 
lone@korsvejskirken.dk eller ring til Lone 
på 6116 5509 el. 5273 9530. Du kan tilmelde 
dig ved at scanne koden eller fra vores 
hjemmeside: www.korsvejskirken.dk

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

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen.  
Tlf. 5141 5450 • mijo@km.dk  
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.  
Mandag er fridag.

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

Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13 
samt torsdag kl. 15-18 
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508
korsvejens.sogn@km.dk

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr • bmo@ km.dk 

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg.  Tlf. 6080 6900.

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

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

Vielse i Korsvejskirken
Overvejer I at sige ja til hinanden? Og 
sidder I og planlægger hvordan, hvornår 
og hvorhenne? 
Så kom hen til Korsvejskirken, hvor vi 
en smuk junidag lader den romantiske 
kærlighed udfolde sig i kirken. Vi inviterer 
alle kommende brudepar ind i kirken og 
fortæller om de muligheder, der er, hvis 
I vælger at blive viet i vores skønne og 
intime kirkerum. Vi pynter kirken op, så I 
kan se hvor smuk, den kan blive, serverer 
bobler og kanapéer. I får derfor en unik 
mulighed for at se i hvilke rammer, jeres 
ja til hinanden kan udfolde sig. Ligeledes 
kan I tale med vores organist om musik og 
høre ham spille Mendelsohns brudemarch. 
Vi præster har selvfølgelig også noget på 
hjerte. Derfor står vi klar til at fortælle 
om, hvordan en vielse foregår og hvad vi 
som kirke kan tilbyde kommende brudepar.
Vielsesdagen i Korsvejskirken
Tilmeld jer gerne inden, så vi kan køle 
boblerne ned på forhånd. Vi glæder os til 
at se jer!  
Henvendelse til en af præsterne eller 
kirkekontoret.
Julie Aaboe: 5141 5429 – jua@km.dk 
Miriam Joensen: 5141 5450 – mijo@km.dk
Kirkekontoret: 3251 7424
Torsdag den 2. juni kl. 17-19  
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 PRÆSTER  
Sognepræst  
Karsten Møller 
Hansen 
Begravelsesmyndighed
/kirkebogsførende 
21 75 10 30/
kmha@km.dk 
Træffetid: Tirsdag, 
onsdag og fredag kl. 
10-11, Torsdag 17-18

____________________ 
Sognepræst 

Ida Nielsen 
32 50 41 86/
idni@km.dk 
Træffetid: Mandag og 
onsdag kl. 10-11, 

torsdag kl. 17-18, samt 
efter aftale

____________________ 
Sognepræst 

Louise Husted 
Rosenberg 
30 46 08 86 / lrr@km.dk 
Fri mandag

____________________ 
Sognepræst Desirée 
Anastasia Pi Risum 
30 46 20 40 / dr@km.dk 
Træffetid: efter aftale, 
dog ikke mandag


     
FInd TÅRNBY KIRKE på 

facebook og på 
Instagram 

        taarnbykirke.dk

Tårnby Sogns Kirkeblad 

Gudstjenester maj 2022

Corona var en hård tid. Næsten to år gik, hvor vi 
ikke kunne, turde, eller måtte deltage i vores 
sædvanlige aktiviteter, og mange gav i den tid 
udtryk for, at de savnede det meget.  
Men da der så blev lukket op igen, var det 
alligevel ikke alle, der vendte tilbage. Det hører 
man fra mange organisationer.  
Det kunne være af angst for igen at blive syg.  
Men for nogle er det også bare fordi, vi har fået 
sofafacon. Vi er i den grad blevet vant til vores 
eget selskab i sofaen foran TV, eller måske med 
en bog.  
Det er der selvfølgelig heller ikke noget galt i!  
Det er da rigtig godt at være glad for at være i sit 
hjem, og er man alene, er det jo også fint, man 
trives med det.  
Men det er også godt at komme ud at se andre 
mennesker en gang imellem.  

Det hjælper både mod depression og demens og 
meget andet. Så derfor er det vigtigt, vi kommer i 
gang igen.  
Så hvad enten det er fitness eller finere 
madlavning, så er det bare op på hesten igen.  
I kirken kan man også komme, og måske få en 
snak med andre mennesker, enten på gåture eller 
over en kop kaffe.  
Og så kan man noget andet, der også er vigtigt!  
Man kan lade sig tage ved hånden af Gud. Man 
kan høre, at hvad enten det er Corona eller krig, 
så er der en, der altid er der og er større end mig 
og alle mine sorger.  
Det giver styrke og mod på livet, både hver for 
sig, og forhåbentlig i fællesskab.  
På gensyn Ida Nielsen. 

KONFIRMAND AKTION 
Efter to års Corona pause kunne vi igen holde 
Konfirmand Aktion. Det blev en fin dag, hvor 
konfirmanderne gjorde et stort stykke arbejde for 
unge i Zanzibar. 

INDSKRIVNING TIL 
KONFIRMATION  
Skal du konfirmeres i 2023, så er det nu, du skal 
skrives op.  
Man kan enten bruge den digitale løsning (se 
link på hjemmesiden) eller møde op personligt.  
For Nordregårdsskolen og Amagerprivatskole er 
det onsdag den 1. juni og torsdag den 2. juni 
For Løjtegårdsskolen er det onsdag den 8. juni 
og torsdag den 9. juni. Alle dage kl. 15-17, 
Englandsvej 330.  

NETVÆRKSGRUPPEN  
Er du blevet alene eller har Corona taget dine 
gamle netværk, så prøv Netværksgruppen i 
Tårnby Kirke. Vi mødes ca. to gange om 
måneden til gudstjeneste og efterfølgende 
samvær, hvor vi drikker kaffe og taler om ALT.  
I maj mødes vi: Torsdag den 19/5 kl. 19.30 til 
gudstjeneste med ”Ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv vælger aftenens salmer.  

PLEJEHJEMS-
GUDSTJENESTER  
Der er gudstjenester på plejehjemmet på 
Irlandsvej ved Ida Nielsen fredag den 27/5  
kl. 10.45. Der er plejehjemsgudstjeneste på 
Løjtegårdsvej ved Louise Rosenberg torsdag den 
12. maj kl. 10.30. 

  AR DU OGSÅ FÅET 
  FACON EFTER DIN   
  SOFA? 

Søndag	den	1.	maj		 Konfirma(on		 	 	Karsten	Møller	Hansen			 kl.	10	og	12	
Onsdag	den	4.	maj	 Hverdagsgudstjeneste		 	Louise	Husted	Rosenberg		 kl.	13.45	
Søndag	den	8.	maj	 Konfirma(on		 	 	Karsten	Møller	Hansen	 	 kl.	10	og	12	
Fredag	den	13.	maj	 Konfirma(on		 	 	Ida	Nielsen		 	 	 kl.	10.30	og	12	
Søndag	den	15.		maj	 Højmesse	 	 	Desirée	Risum		 	 	 kl.	10	
Torsdag	den	19.	maj		 A4engudstjeneste		 	Ida	Nielsen		 	 	 kl.	19.30		
Søndag	den	22.		maj	 Højmesse	 	 	Karsten	Møller	Hansen	 	 kl.	10	
Torsdag	den	26.	maj	 Konfirma(on		 	 	Susanne	Skovhus		 	 kl.	10	
Søndag	den	29.		maj	 Højmesse	 	 	Louise	Husted	Rosenberg		 kl.	10	

H
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KONTAKT 

Kirkekontor 
Kordegn Tine Hastrup Bendsen 
Englandsvej 330, 

2770 Kastrup

32 50 41 95/thbe@km.dk

Åbent: Man.-fre. kl. 9-13, 

torsdag kl. 16-18


Kirketjenere 
Mads Gravers Nielsen,

Jens Peter Kondrup Jepsen 
21 66 70 30/
kirketjener@taarnbykirke.dk


Kirkegårdsleder 
Henrik Schoubye 
Kirkegårdskontoret 
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk 
Åbningstider: 

man.-fre. kl.11-13


Kirke- og 
kulturmedarbejder 
Marta Villaro Lassen 
24 22 01 78/
kkmedarbejder@taarnbykirke.dk


Menighedsrådsformand 
Flemming Niemann Pedersen 
32 52 06 03/
formand@taarnbykirke.dk 
Træffetid: tirsdag 10-12


Kirkebil 
Kirkebil bestilles senest kl. 12 
dagen før. Kirkebil til søndag 
bestilles senest fredag kl. 12 hos 
kordegn Tine Hastrup Bendsen 

tlf.: 32 50 41 95


FDF KORSVEJEN mødes på 
”Grunden” Gemmas Allé 100. 
Kredsleder: Mette Omega 
Christensen, 
mettec1985@gmail.com 

Bestyrelsesformand: Hanne 
Præst Pedersen,

happ1606@gmail.com


KIRKEN I 
Maj  2022 

FREDS- OG FORBØNS 
GUDSTJENESTE 

Den første onsdag 

i måneden kl. 13.45 

____________________

   

Den 4. maj 
Efter Gudstjenesten er der 

samv¾r i konÞrmandstuerne

DÅBSKLUDESTRIK

UNGDOMS- 
KOR ______________ 

Hver onsdag 

kl.16.30-17.45


For alle mellem 15-25 år

Velkommen til vores 
nye organist Laura 
Daugule 
Oprindelig kommer jeg fra Letland, men har boet i 
Danmark siden 2007. 
Man kan oftest se mig med en kuffert i hånden, fordi 
jeg altid er på vej, og det bliver jeg aldrig træt af. 
Når man er på vej, ser man verden, medmennesker 
og sig selv med nye øjne. Alle vores ''vi plejer'' bliver 
flyttet rundt. For det meste virker det ukendt, nyt, 
ja… skræmmende. Men det er der, jeg mærker, at jeg 
vokser som menneske og giver andre lov til at gøre 
det samme. 
Min stabilitet, mit tyngdepunkt er orgelbænken. Når 
jeg sidder på en orgelbænk og spiller musik, er jeg 
hjemme. Det er også der, jeg føler, at Gud kan taler 
gennem mig og omvendt - jeg kan høre, hvad han har 
at sige. Musik for mig er en bøn i bevægelse. Der 
findes ikke noget smukkere end at mærke musik, der 
bevæger rummet. Og kirkerum er noget helt specielt. 

Det er et sted hvor musik og stilhed mødes. 
Jeg føler mig dybt taknemmelig for at være en del af Tårnby Kirkes fællesskab og ser frem til at 
mødes med jer i kirken. 
Laura Daugule 

Vi har efterhånden fået strikket mange 
dåbsklude, og forældrene er rigtig glade for at 
få et minde med fra dåbsdagen.  
Vi vil gerne udvide arbejdet. Vi søger derfor 
nogle, der har lyst til at hækle eller strikke 
figurer, der kan bruges til babysalmesang.  
Vi hygger os, når vi mødes hver anden 
mandag. Hvis du hellere vil sidde derhjemme, 
kan du hente garn og opskrifter mandage i lige 
uger mellem kl. 14-16. 


                                                           Laura Daugule 

WALK AND TALK  
Vi mødes om tirsdagen kl. 11 ved Byparken ud 
for vandtårnet, og så går vi så længe vi har tid, 
lyst og kræfter. Så har du lyst til at få en snak 
eller trænger du til at få rørt dig, så kom og 
vær med.  

velkommen - Søndag den 15. maj  
Tårnby Kirkes menighedsråd glæder sig 
til at byde Laura velkommen, og 
inviterer alle til samvær søndag, den 15. 
maj kl.12 i konfirmandlokalerne.  
Ved samme lejlighed byder vi Desirée 
hjertelig velkommen tilbage efter barsel.  
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Tapas i det store rum  
m/ Kenneth Thordal
Torsdag d. 5. maj 2022 kl. 19

Denne aften giver Kenneth Thordal koncert i kirken. Vi skal 
høre musik fra hans seneste album ”Den tid, den sorg” fra 
2017. Albummet blev til efter Kenneths datter Fiona døde af 
kræft i sommeren 2017, 16 år gammel.

Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Med foredragsaftenerne ”Tapas i det store rum” ønsker 
vi en dialog om emmer, der optager os – lige fra etiske 
problemstillinger og dilemmaer til livets store spørgsmål og 
mysterier.  

Vi byder på tapas og et glas vin i kirkerummet. Ved bordene 
ligger der spørgsmål og små reflektioner, som tilhørerne kan 
tale sammen om, hvorefter vi løfter samtalen ud i rummet, 
så alle kan bidrage med tanker om emnet sammen med 
oplægsholderne.                                                       Fri entre

Forfatteraften  
med Jens Christian Grøndahl
Torsdag d. 19. maj kl. 19

Jens Christian 
Grøndahl er barn af 
en kulturradikal tid, 
hvor frigørelsen fra 
religionens beslag på 
samvittigheden satte 
dagsordenen. 

Men i en moden alder 
begyndte han at 
tænke anderledes om 
kristendommen.

Som dreng cyklede 
han alene til 
gudstjeneste. Siden 
gled han væk fra alt, 
hvad der hed kirke 
og tro. 

Ansporet af sine nærmeste har Jens Christian Grøndahl på kort tid bevæget sig fra afvisning over skepsis 
og tøven til igen at åbne sig for troen.

Aftenens samtale mellem Jens Christian Grøndahl og kulturmedarbejder Lene Trap-Lind vil tage 
udgangspunkt i hans nye bog ”Min svage tro”, om at være formet af kristendommens historie og om at føle 
sig talt til af evangelierne, selv når de modsiger ens erfaring og moderne selvforståelse. Om ånd, afmagt 
og friheden ved at slippe kontrollen. Om fremmedes venlighed og om den svære udfordring, det er, at 
sænke skjoldet og erkende sin skrøbelighed.

Forfatteraftenerne i Kastrup Kirke vil kredse om kristendommens dialog med det samfund og den kultur, 
som kirken befinder sig i. Denne dialog interesserer os i Kastrup Kirke, og vi inviterer derfor fire gange om 
året en forfatter ind i kirkerummet til foredrag og samtale. 

Der vil i den forbindelse blive serveret vin og lidt snacks. Vi glæder os til at se jer til endnu en 
stemningsfyldt og interessant aften i Kastrup Kirke.

Fri entré.

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 Kastrup

Susanne Worm Steensgaard, 
kirkebogsførende og ledende 
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: 
Tirsdag 12-13, onsdag og 
fredag 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
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes bedst 
hverdage 10-11. Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf.: 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med julehjælp. 
Bidrag modtages med tak, 
og kan indbetales til Spar 
Nord reg.nr. 6509 konto 
3052994208

Foto: Søren R
ønholt
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Kalender for 
Kastrup Kirke maj 2022

Søndag d. 1. maj
Kl. 10: Højmesse  
v/ Susanne Steensgaard
Onsdag d. 4. maj
Kl. 12: Andagt  
v/ Allan Ivan Kristensen
Torsdag d. 5. maj
Kl. 19: Tapas i det store rum  
m/ Kenneth Thordahl
Søndag d. 8. maj
Kl. 10: Højmesse  
v/ Allan Ivan Kristensen
Onsdag d. 11. maj
Kl. 12: Andagt  
v/ Elizabeth Laursen
Fredag d. 13. maj / store 
bededag
Kl. 10 + 12: 
Konfirmationsgudstjeneste
Lørdag d. 14. maj
Kl. 10 + 12: 
Konfirmationsgudstjeneste
Søndag d. 15. maj
Kl. 10: Højmesse  
v/ Elizabeth Laursen
Onsdag d. 18. maj
Kl. 12: Andagt  
v/ Susanne Steensgaard
Torsdag d. 19. maj
Kl. 16: Syng-dig-glad / 
afslutning
Kl. 19: Forfatteraften  
m/ Jens Christian Grøndahl
Lørdag d. 21. maj
Kl. 14: Koncert med musik af 
Otto Malling
Søndag d. 22. maj
Kl. 10: Højmesse  
v/ Allan Ivan Kristensen
Onsdag d. 25. maj
Kl. 12: Andagt  
v/ Susanne Steensgaard
Torsdag d. 26. maj / Kristi 
himmelfartsdag
Kl. 10: Højmesse  
v/ Susanne Steensgaard
Kl. 18: Menighedsrådsmøde
Søndag d. 29. maj
Kl. 10: Kirkebrunch v/ Susanne 
Steensgaard

Følg Kastrup Kirke og læs 
mere på www.kastrup-kirke.dk, 
Facebook og Instagram
Tilmeld dig kirkens digitale 
nyhedsbrev på kirkens 
hjemmeside. Det udkommer en 
gang om måneden.

Koncert med musik af Otto Malling
Lørdag d. 21. maj kl. 14

Otto Malling (1848-1915) er næsten glemt 
i dag, men i sin levetid var han en af dansk 
musiklivs førende skikkelser: Direktør for 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og 
organist ved Vor Frue Kirke. 

Hans mange værker, ikke mindst hans 
orgelmusik, blev spillet over hele verden. 
Han var i sin ungdom en progressiv 
skikkelse, der i modsætning til sine lærere 
Niels W. Gade og J.P.E. Hartmann var 
meget interesseret i nye tendenser fra 
udlandet. 

Hans egne kompositioner kombinerede den 
danske romantiske stil med træk fra især 
fransk musik. 

På sine ældre dage blev han derimod de 
konservatives bannerfører, og han blev 
en stærk modstander af Carl Nielsen og 
kirkemusikreformatoren Thomas Laub.

Konservatismen kom til at påvirke hans 
eftermæle, og efter sin død blev han hurtigt 
glemt. 

Først i de senere år er man begyndt at 
få øjnene op for, at Otto Malling var en 
endog særdeles kompetent komponist, 
der udfoldede sig med overbevisende kraft inden for en lang række genrer: orkesterværker, vokal- og 
kammermusik og ikke mindst kirkemusik. Dejlig musik, der ligger og venter på at blive genopdaget.

Ved koncerten her møder vi Malling fra hans kirkemusikalske side. Hovedværket er det store korværk 
”Det hellige Land” for sopran- og barytonsolo, kor og klaver med tekst af Christian Richardt. 

Det smukke og udtryksfulde værk, fyldt med melodiøse arier og store korsatser, skildrer digterens 
besøg i det hellige land og de tanker, det udløser hos ham. Desuden kan man høre en række a 
cappella-korsange, orgelstykker og åndelige sange af Otto Malling.

Medvirkende:
Reformert Kirkes Kor, Kastrup Kirkes Kor, AmarCantus, Andreas Werenfeldt (dirigent), Mikael Garnæs 
(dirigent), Niels Henrik Jessen (orgel og klaver), Sandra Thorsteinsdottir (sopran) og Fritjof Fuglesang 
(baryton)

Fri entré.

Kirkebrunch
Søndag d. 29. maj kl. 10

Sidste søndag i hver måned er der kirkebrunch i Kastrup Kirke. Her får du hele tre ting på én gang: 
gudstjeneste, kreative aktiviteter for børn og til sidst en lækker brunch. 

Det begynder kl. 10 med 
gudstjeneste, som vil være, som 
vi kender den, men af lidt kortere 
varighed. Under gudstjenesten 
kan børn eventuelt gå ind i det 
tilstødende lokale og hygge sig 
med krea.

Efter gudstjenesten serveres der 
brunch i vores menighedslokaler, 
og vi glæder os til at hygge, 
spise og tale sammen med jer.
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2 Kirkekontor:
Daglig Leder: Carsten Brank  

Tlf.: 5122 8194
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,  

2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 13.  

Torsdag kl. 13-18.
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk 

Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk

SKELGÅRDSKIRKEN 
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Torsdag 19. maj kl. 17 – 19.30: 

Kvindecirklen:
Et møde om det feminine - en aften for dig som er nysgerrig overfor det feminine.
Ønsket er at skabe et rum, en cirkel hvor vi nysgerrigt kan snakke om det feminine i 
verden, i os, i skabelse, i Gud. Skabe en åben, ærlig og nysgerrig dialog mellem Ameyo 
og os kvinder som indtager cirklen.
Underviser og psykoterapeut Ameyo katharina Barfred-Dixob har mange års erfaring 
med undervisning og psykoterapi, 
Der er kun 25 pladser til dette event - som kun er for kvinder - og koster kr. 125.
Prisen er inklusiv en lille let middag med tid til snak og reflektion.
Tilmelding: mail til kabu@km.dk - du er først tilmeldt, når pengene er overført og din 
mail er besvaret.

Film aften tirsdag 10. maj kl. 18.30: 

Slip Hestene løs
En Clausen-film om vinduespudse-
ren Bent A. Hansen (Erik Clausen), 
vinduespudser og tidligere bokser 
som bor sammen med sin gode ven 
Sigfred (Elith Nulle Nykjær) i et 
kvarter på Amager. 
En dag afbrydes den daglige trum-
merum, da drengen Kevin kom-
mer til at ødelægge sidespejlet på 
Hansen´s varevogn. Han opsøger 
derfor drengens mor (Marianne 
Frost) for at få erstatning. 
Men det viser sig, at hun er enlig 
mor og pengene er små – og samtidig bliver Hansen lun på mo-
deren. Dette er vendepunktet i Hansens liv, flere begivenheder 
indtræffer og den helt almindelige mand lever ikke længere det 
forudsigelige liv.

torsdag 5. maj kl. 19.30:

Den Blå Time 
Tag en kær ven med i hånden og tag turen til Skelgårdskirken- 
torsdag 5. maj kl. 19.30, hvor rummet vil være fyldt med levende 
lys, kendte sange vi synger sammen, tid til reflektion, guidet me-
ditation. Vores ønske er at skabe et rum, som får hjerterne til at 
finde ro og mærke livets kærlighedspuls.
Saxofonisten Charlotte Andersson vil berige os med de skønneste 
toner – mens præsterne Kamilla og Annelise vil lade kærlighe-
dens ord komme til jer.

Kom og vær med …

TIrsdag 10. maj kl.19 

Aftensang ved Naturcenteret: 
Kom til AFTENSANG med Kirken i Ørestad og Skelgårdskirken 
på Kalvebod Fælled tirsdag 10. maj kl.19 ved Traktørstedet!
Medbring gerne egne tæpper eller en stol, så vi på magelig vis kan 
synge foråret ind...

Kom og syng med
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SKELGÅRDSKIRKEN 
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Onsdag 11. maj kl. 19.00
Foredrag om livet i 
en skraldeby i Kairo

Clara Christensen har 
levet blandt 60000 andre 
skraldere i Kairo i skral-
debyen Garbage City. 
Nu kommer hun i  
Skelgårdskirken og fortæller og viser billeder  
fra skraldebyen.

Tirsdag 10. maj kl. 18.30:

Spis sammen
Vi mødes i Skelgårdskirken og 
spiser et hjemmelavet festmål-
tid sammen. Der betales kon-
tant på aftenen, et sted mellem 
50-100 kr. Man medbringer 
selv drikkevarer
Efter måltidet hygger vi os 
sammen med kaffe og fælles-
sang
Tilmelding skal foregå hos 
kordegn på tlf.: 32537744.

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 
Tlf.: 51 22 82 23  

kag@km.dk

Kamilla Bugge  
Tlf.: 60 80 58 78 

kabu@km.dk 

FASTE AKTIVITETER

Babysalmesang
Alle onsdage kl. 13.15

Alle torsdage  
kl. 10:00  og 11:30

Vandretur på fælleden
Alle torsdage kl. 13:00  

Mødested Hilversumvej

Kirkeyoga
Alle fredage kl. 10:00

Morgensang
Onsdage kl. 10:00

Babysalmesang
Alle onsdage kl. 13.15

Alle torsdage  
kl. 10:00  og 11:30

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00

AKTIVITETER I MAJ I 
SKELGÅRDSKIRKEN
Søndag 8. Kl.  10:00 Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen
Mandag 9. Kl.  19:30  Menighedsmøde ”Tro og tvivl”
Tirsdag 10. Kl.  16:15 Børne og Junior klub
Tirsdag 10. Kl.  18:30 Filmaften - Slip Hestene løs
Tirsdag 10. Kl.  19:00 Aftensang i Naturpark Amager
Onsdag 11. Kl.  10:00 Morgensang - med efterfølgende kaffebord
Onsdag 11. Kl.  19:00 Foredrag med Maria Eleonora: Skraldebyen i Kairo
Søndag 15. Kl.  10:00 Højmesse v/ Karen Giødesen
Tirsdag 17. Kl.  16:15 Børne og Junior klub
Onsdag 18. Kl.  10:00 Morgensang - med efterfølgende kaffebord
Onsdag 18. Kl.  19:00 Menighedsrådsmøde
Torsdag 19. Kl.  10:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Ugandavej  v/ Karen Giø-
desen
Søndag 22. Kl.  10:00 Højmesse v/ Kamilla Bugge
Søndag 22. Kl.  12:00 Rytmisk Gudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen
Mandag 23. Kl.  19:30  Menighedsmøde ”Ap. Ger. kap. 1, 1-14”
Tirsdag 24. Kl.  16:15 Børne og Junior klub
Onsdag 25. Kl.  10:00 Morgensang - med efterfølgende kaffebord
Onsdag 25. Kl.  15:00 Sorggruppe
Torsdag 26. Kl.  10:00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
Søndag 29. Kl.  10:00 Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen
Tirsdag 31. Kl.  10:45 Salmer og sanser - for demensramte og pårørende
Tirsdag 31. Kl.  16:15 Børne og Junior klub

Vel mødt indenfor i Korsvejskirken i  maj ! 
Følg med på kirkens hjemmeside og facebookside 
www.skelgaardskirken.dk • facebook/skelgårdskirken
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Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- kr) og 
fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Hygge, spil og andet. 4. maj
Banko. 6. maj
Hygge, spil og andet. 11. maj
St. Bededag lukket 13. maj
Hygge, spil og andet. 18. maj
Banko. 20. maj
Skovtur kl. 10 - 350 kr. 25. maj
Banko. 27. maj

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
OK dag 5. maj
Varme Hveder 12. maj
OK dag 19. maj
Kristi Himmelfart - lukket. 26. maj
Derefter sommerferie indtil 1. september

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. Der 
hygges med kaffe/kage og en god snak. Alle er velkommen 
og der kræves ikke tilmelding
Kaffehygge. Salg af kaffe, kage og kolde drikke. Der kræves 
ingen tilmelding. Søndag 8. maj kl. 13.30 
Frokosttur. For yderligere information/tilmelding se opslag 
i Bordinghus fra 27.april. Mad og drikke er på egen regning. 
Onsdag 18. maj kl. 12.30.
Fællesfrokost. Medbring selv madpakke og deltag i en hyg-
gelig frokos. Der er mulighed for køb af øl/ sodavand/kaffe/
kage. Ingen tilmelding. Fredag 27. maj kl. 13.00.      
Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården 
... et mødested for friske, raske folkepensionister og deres 
ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøvepe-
riode).  
Åbningstider for aktiviteter: Mandag - fredag kl. 10 - 16.
Faste aktiviteter hver uge: Billard, 3 forskellige gymna-
stikhold, 2 darthold, stolegymnastik, linedans, sanghold, 
glasværksted, bridge, mindfulness, petanque, stavgang, 
sundhedshold, strikke/hæklehold, sy-værksted.
Aktiviteter i marts måned:
Preben Højlund underholder. Fre 6. maj kl. 13.30 - 15.30
’Smart tøj til gode priser’. Tors 12. maj kl. 13 - 15.30
Skovtur. I Rødbyhavns udstillingscenter kommer vi tæt på 
byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Mandag 16. maj kl. 9 - 
ca. 18.
Walk and Talk - ud i det blå. Tors 19. maj kl. 10.30 - 11.15
Michael von der Recke demonstrer Reviber rystemaskine - 
helt unik for balanceproblemer. Tors 19. maj kl. 13 - 15.
Fællessang - køkkenpersonalet. Fre 20. maj kl. 13.30 - 15.30
Fællesspisning. Tilmelding i caféen. Fredag 27. maj kl. 12.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se aktiviteter på opslagstavlen i Pilehaven

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til 
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 
4785 - iadel@stofanet.dk - www.hjernesagen.dk. 
Vigtigt Cafémøde: Undervisning i hjertemassage. 9. maj
Sommerfest 1. juni
Vi går på Hjertestien søndag 15. maj - kl. 11.00 fra indgan-
gen til byparken ved vandtårnet på Englandsvej. 

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022.  
• Mødested i Postkassen, Amager Landevej 71.

Husk Parkinson dans hver onsdag kl. 13 i Sundhedshuset.
Torsdag 28. april kl. 14 kommer den sidste medaljør, Jan 
Petersen, og fortælle om sit liv, og de erindringsmønter han 
har udført for Den Kongelige Mønt. Der vil være kaffe, kage 
og lotteri. Gratis for medlemmer.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63, 2300 
Kbh.S. Alle er velkomne – gratis ingen forhåndstilmelding. 
Pårørendecafe: ’Angst. Når angsten tager over’. V. psykote-
rapeut Susanne Kalvåg. Tirsdag 3. maj kl. 19-21.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag 
kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 3. maj
Cafémøde 10. maj
Cafémøde 17. maj
Cafémøde 24. maj
Cafémøde 31. maj

Diabetes foreningen
Mere info på: jane@piasecki.dk eller på 
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Du kan stadig nå at tilmelde dig LadyWalk, 30. maj 2022, 
dog uden at kunne gå med t-shirt med lokalforeningens logo 
på. Se nærmere på www.ladywalk.dk
Men du kan også gå hver mandag kl. 10 med en gruppe. 
Start fra parkeringspladsen ved Løjtegårdsvej 100 (Pleje-
hjemmet). En times tur i Travbaneparken i eget tempo, så 
alle kan være med. Vil du prøve at gå med stave, kan de 
lånes/købes af lokalforeningen. 
Hvis det passer bedre at gå om torsdagen kl. 10, starter vi 
fra Wiedergården i Dragør og går en tur på 1 times tid rundt 
i Dragør og omegn. Også i eget tempo med eller uden stave. 
Mail til: jane@piasecki.dk hvis du vil låne stave.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Foreløbig ingen aktiviteter.  

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte 
og deres pårørende. 
Husk caféen er åben igen i egne stuer. 

Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden onsdag i hver 
måned kl. 16-18 minus juli, august og december.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, hvor man 
både kan og må tale om alt. Også når det ikke handler om 
Kræft. Vi byder på lidt at spise og drikke.
I maj: onsdag 11. maj.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarnby@
gmail.com Kontakt konst. formand Per Eilersen tlf. 4096 
3795. 
Generalforsamling torsdag 12. maj kl. 15.00. OBS ny dato
Fast mødedag hver torsdag kl. 16.

Dansk Blindesamfund
Bente Weinreich, kredsformand. tlf. 7024 0307.
www.blind.dk og taarnbynet.dk
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd holder 
klubmøder hver tirsdag bortset fra første tirsdag i måneden 
fra kl. 13.30-16 i Skelgårdskirken, Sindingvej 9, 2770 Ka-
strup. Det primære formål er, at blinde og svagsynede kan 
mødes og udveksle erfaringer og være sammen på lige vil-
kår. Vi mødes til hyggeligt socialt samvær og underholdning 
eller ture ud i området. Vi har frivillige hjælpere tilstede og 
det er muligt at få kørsel til og fra klubmøderne.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på lars-peter-
brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle 
mellem 20 og 65 år. 
Program: facebook.netværkshuset.kastruplund

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien på 
Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start og slut: DR 
Byens Metrostation.
Sommer-aften-gåture på Amager Fælled - hver onsdag 
kl.19.00. Fra 4. maj til og med onsdag 28. september 2022. 
På aftenturene benyttes ofte alternative ruter, og længden 
kan variere. Start og slut: DR Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge rammer 
for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12. Sundby Boldklub, 
Raffinaderivej 3, 2300 København S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 
10.30 i Kastrup Bio.
Filmklubben holder sommerferie. Program for sæson 
2022/2023 annonveres i Tårnby Bladet i august.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Maj 2022

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

Mandag - fredag: 11:00 - 18:00
Lørdag - søndag: 10:30 - 14:00

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!
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En borgmester og 80 damer
Blixen Klubben havde i april besøg af Tårnbys borgmester Allan Andersen, der 
veloplagt fortalte om de mange konkrete tiltag, der pt.  foregår i kommunen.

Han kom bl.a. ind på seniorbofællesskabet på Præstefælledvej, hvor der skal 
opføres 28 almene ældreboliger, ligesom budget, befolkningsudviklingen i 
kommunen, Tårnby Torvs fremtid og meget andet blev grundigt belyst.

De 58  interesserede og spørgelystne skønne medlemmer stillede mange rel-
evante spørgsmål, som borgmesteren på en yderst konstruktiv måde gav svar 
på, og som det ses på billedet, nød han det smukke selskab.

Skolebotanisk Have moderniseres
Foreninger og frivillige var inviteret til workshop i haven for at give input til ar-
bejdet med at indrette haven, så flere målgrupper kan få glæde af den fremover. 

Der blev både grillet snacks på bålet og serveret lidt varmt at drikke for de 
meget engagerede deltagere fra blandt andet FDF (Frivilligt drenge- og pigefor-
bund), Tårnby Foreningsråd, Mænds Mødesteder, Ældresagen Tårnby, Bevarings-
foreningen, Pilefletforeningen og Biavlerforeningen.

De medvirkende kom undervejs med mange gode løsninger, idéer og drøm-
me, eksempelvis at kunne sove i hængekøjer eller telte der kan spændes ud 
mellem træerne, og at den nye pavillon bliver handicapvenlig og nem at booke 
til arrangementer. 

Åland på tapetet
Foreningen Nordens lokalafdeling havde i marts besøg af Sigbritt Finne, der er 
guide på Åland. Sigbritt Finne skal i juli være guide for en større gruppe af For-
eningen Nordens medlemmer, når de sammen gæster Åland i forbindelse med 
en længere rejse, der tillige går til Grisslehamn i Sverige og til Tårnbys tidligere 
venskabskommune, Karis i Sydfinland.

Sigbrit Finne underviser til daglig ukrainske flygtninge i svensk, der er Ålands-
øernes officielle sprog, ligesom hun om sommeren guider turister på Åland.

Foreningen Norden og Ukraine
Ukraine fylder meget i de fleste danskeres tanker for tiden og Forenin-
gen Nordens lokalafdeling Tårnby-Dragør tog konsekvensen af det og 
inviterede til møde med besøg af herboende ukrainske Anna Krysalna. 
Det skete i et samarbejde med Foreningen Nordens omegnskreds.

Mødet blev afholdt i Udstillingscentret Ved Diget, hvor Terkel Spangs-
bo, formand for Foreningen Nordens lokal-
afdeling, interviewede Anna om situationen 
i Ukraine. Anna far er officer i den ukrainske 
hær, så krigen var et omdrejningspunkt i Annas 
beretning.

Anna studerer for tiden i Danmark og under-
viser danskere i ukrainsk. 

I Ukraine har Anna undervist ukrainere i 
dansk og har stået for arrangementer om dan-
ske traditioner og kultur på Ukrainsk-Skandi-
navisk Center. 

Foto: Mona Gjedved

90-års fødselsdagen
Traditionerne blev holdt i hævd, da kommunen inviterede til 90´er fest med 
æblekage og visesang i SundhedsCenter Tårnby.

- Der er jo ikke andre på min alder.
Den sætning hører kommunens forebyggelseskonsulenter jævnligt, når de er 

på hjemmebesøg hos medborgere, der har rundet de 90 år. Men faktisk er der 
hele 268 medborgere over 90 år (ud af i alt321), som bor i eget hjem i Tårnby. 

Derfor blev sætningen startskud til en særlig begivenhed for netop dem: 
90’er-festen.

Der blev talt om oldebørn og tipoldebørn, haveliv og hvor i kommunen, man 
holdt til. Og så blev der sunget med på viser som ’Mormors kolonihavehus’, Tør-
fisk’s ’Jeg kan ikke få armene ned’ og ’Om lidt er kaffen klar’ og lyttet til måske 
mindre kendte viser som ’Forår i træbenet’ og ’Amagergildet’. Der blev også 
slået på glasset og sagt tak for, at kommunen havde indbudt til fest.

I alt deltog knap 70 ældre i årets 90’er-fest.                Kilde : Tårnby Kommune

Foto: Jens K. L Jørgensen. Foreningen 
Norden, Omegnskredsen
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

FAKTA OM ... 

Ladywalk i København starter fra Tiøren i Amager 
Strandpark (over for Kastrup fortet, Amager Strandvej 
246). Der vil være væskedepoter på både 7 og 12 km 
ruten. Pladsen åbner kl.15.30.
Foto: Ruteoversigt

Prestige og podiepladser til KVIK svømmere

Vikinger løftede pokalerne

Succes i Danish Open i 
svømning giver adgang til 
internationale stævner

I påskedagene blev Danish 
Open afviklet på Bellahøj 
svømmestadion; det gjaldt 
kvalifikation til sommerens 
internationale mesterskaber. 
Udover kvalifikationen er der 
stor prestige i at komme på 
podiet i de enkelte løb. Begge 
dele lykkedes for KVIK svøm-
merne, fortæller elitetræner 
Thomas Lund.

Mathias Christensen kvali-
ficerer sig til EM for juniorer, 
i både 200 medley og 200 
bryst; det afholdes i Rumæ-
nien i starten af juli måned. 

De bedste fra Europa
To svømmere kvalificerede 
sig til EYOF (European Youth 
Olympic Games), som er en 
aktivitet under Danmarks 
Idræts Forbund, hvor de bed-
ste unge udøvere i Europa 
mødes i en stribe idrætsgre-
ne. Det afvikles i Slovakiet i 
slutningen af juli måned og 
Martine Damborg kvalifice-
rede sig i både 400 medley, 
100 butterfly og 200 ryg. 
Sofie Ravn Herche klarede 
de skrappe kvalifikationskrav 
i 50 fri. Den danske trup er i 
alt på fire svømmere, så KVIK 
har 2 svømmere kvalificeret 
hertil.

Blandt medaljetagerne 
vandt Jacob Jørgensen 200 
bryst, mens Sofie Hansen sik-
rede sig 2 bronzemedaljer på 
henholdsvis 50 og 200 ryg. 
Martine Damborg vandt 400 
medley, mens Mathias Chri-
stensen sikrede sig sølvme-
dalje i både 200 bryst og 200 
medley.

 SH

AK Vikings unge løftere 
satte flere ungdomsrekor-
der ved pokalstævne
I begyndelsen af april deltog 
AK Viking i pokalstævne i Sla-
gelse med ikke mindre end 
136 deltagere af såvel ung-
dom som junior og senior.

Alberte Saugmann Schmidt 
løfter stadig i 35 kg klassen, 
hun trak 34 kg - dansk ung-
domsrekord; i stød blev det 
til 42 kg. Elin Franzen Nilsson 
var helt ustyrlig. Hun trak 37 
kg, hvilket var dansk rekord. 
I stød satte hun også dansk 
rekord med 48 kg, hvilket 

samtidig var uofficiel nordisk 
ungdomsrekord. Sammenlagt 
85 kg - også dansk rekord. 

Den sidste af de unge var 
Emily Lykke og vanen tro 
satte hun også dansk rekord i 
64 kg klassen. Hun stødte 83 
kg og totalt 147 kilo. Alle tre 
vandt i deres vægtklasser.

I juniorrækken blev Samia 
Danris nr.3 i 59 kg klassen, og 
Siff Wibling nr.1 i 64 kg klas-
sen. 

- Vi har fået en helt ny se-
nior løfter, Mille Celine Sø-
gaard, der også løfter i 64 kg 
klassen; Mille vandt over alle 

18 deltagere og blev en flot 
nr. 1, da hun løftede 173 kg. 

- Freja Obel Rosendahl løf-
tede mod ligeså mange del-
tagere i 71 kg klassen og blev 
nr.2, slutter Erling Langtved 
denne måneds nyt fra AK Vi-
king.

SH

Fra venstre Sofie Ravn 
Herche, Mathias Christensen 

og Martine Damborg 
svømmede stærkt til Danish 
Open. Foto: Dot Christensen.

Tre glade guldvindere og 
rekordsættere. Fra venstre: 
Elin Franzen Nilsson, Emily 

Lykke og Alberte Saugmann 
Schmidt. Foto: AK Viking.

Ladywalk begynder på Tiøren
Tusindvis af kvinder går for 
Hjerteforeningen og Endo-
metriose (fertilitet) For-
eningen

- Efter nogle hårde år med 
corona glæder vi os ustyrligt 
meget til, at vi kan byde vel-
kommen til de mange tusinde 
kvinder, der har valgt at gå, 
både for deres egen skyld, 
men også for at støtte to så 
gode formål som Hjertefor-
eningen og Endometriose 
Foreningen, siger Ivan Mejl-
gaard, bestyrelsesformand 
for Ladywalk. 

Over de sidste 20 år har 
mere end 550.000 kvinder på 
denne vis motioneret i den 
gode sags tjeneste, hvilket 
har givet godt 9 mio. kr. til 
gode formål og oplysning til 
i alt 10 forskellige foreninger.  

- Vi er meget taknemlige 
for, at Ladywalk igen i år har 
valgt at tænke på Hjertefor-
eningen. De penge, der kom-
mer fra Ladywalk, er med til at 
gøre en stor forskel for hjerte-

området og investeres blandt 
andet i hjerteforskning, der 
skal være med til at sikre et 
liv uden hjertesygdom, siger 
Anne Kaltoft, adm. direktør i 
Hjerteforeningen. 

- Endometriose er en af de 
mest oversete sygdomme, 
selvom over 10 pct. af danske 
kvinder i den fertile alder li-
der af den kroniske sygdom. 
Derfor er jeg glad for, at La-
dywalk har valgt at donere en 
del af deres overskud til os, så 
vi kan være med til at forske 
i området og sætte fokus på 
sygdommen, siger Julie Sjølin 
Kiil, formand for Endometrio-
se Foreningen. 

Tilmelding foregår på 
www.ladywalk.dk 
Tilmeldingsfrist 2. maj.  

SH

Kajakkursus 
tilbydes... 
... til interesserede fra 
25+ tillige med medlem-
skab i en 92årig forening 
i Tårnby Kommune: 
Røse Kajakklub, Gammel 
Kastrup lystbådehavn
Opstart 19., 20. og 22. maj. 
Herefter roes der hver 
mandag og torsdag kl. 17. 

Begynderinstruktionen 
forventes at vare til 7. juli. 
Instruktion, bevis og klub-
kontingent for 2022 i alt 
2000 kr.

Vi sætter kajakroning, 
venskab og det sociale 
samvær højt, og ønsker 
dig velkommen, som med-
lem i Røse Kajakklub. 

Henvendelse 
formand 5042 1949. 
torbenhassel@yahoo.dk
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OM AMOK METR-O CUP 2022

AMOK arrangerer orienteringsløb rundt 
om i København – blandet andet i Kastrup, 
hvor man kan lære at mestre et kort. Klub-
bens medlemmer giver en introduktion til 
kort og kompas, og man kan vælge mellem 
baner på 2, 3, 5 og 7 km. 
• 3. maj: Teglholmen
• 10. maj: Kastrup, Skottegårdsskolen
• 17. maj: Frederiksberg
• 24. maj: Christianshavn
Tilmelding: www.runamok.dk

Mød op, der er gjort klar, på NTK-Amagers tennis anlæg 
ved Ugandavej og prøv at spille tennis. Foto: NTK-Amager.

Lørdag er det tennis dag
Så er det forår – Nøragersminde Tennis Klub rykker i al 
fald udendørs
Lørdag 30. april er det Tennis Sportens Dag og Standerhejs-
ning og Nøragersminde Tennis Klub, NTK, inviterer til tennis, 
prøvetræning, og grillmad fra kl. 11.00 - 14.00 på banerne 
ved Ugandavej. 

- Det er også markeringen af overgangen fra at spille in-
dendørs til udendørs. Dette er altid en ganske særlig dag, da 
der er noget helt specielt ved igen at kunne spille ude i det 
fri på grusbanerne efter en lang vinter i kunstlys i Skelgårds-
hallen, fortæller Mette Green, der er bestyrelsesmedlem i 
NTK-Amager.

På dagen står erfarne trænere fra NTK-Amager klar til at 
tage imod tennis-interesserede i alle aldre og give en intro-
duktion til spillet. Klubben sørger for ketsjere, bolde og in-
struktion og tennis-interesserede skal blot huske tennissko 
(ikke løbesko), tøj der er til at bevæge sig i og lyst til at prøve 
kræfter med tennisspillet.

Tennis for alle

Klubben lægger stor vægt på, at tennis både er for dem, der 
har lyst til at spille på motionsniveau og dem, der har lyst 
til at gøre noget ekstra ud af deres træning og det gælder 
uanset alder og niveau. 

- Da vi er en lille klub med ca. 160 medlemmer er det 
vigtigt for os, at vi kender hinanden og derfor har vi i år en 
ambition om at gøre mere ved vores hygge-arrangementer 
eksempelvis, når der spilles holdkampe på hjemmebane, si-
ger Mette Green.

- Vi er dog samtidig stolte af, at vi til trods for klubbens 
størrelse, i sidste udesæson fik en spiller på U40+ landshol-
det og at vores herrehold for 2. år i træk rykkede op, så de 
i år spiller i 2. division. Desuden har vi i øjeblikket en U16 
drengespiller, der er nr. 7 på ranglisten i Danmark og en U14 
pigespiller, der er nr. 24. 

- Med to unge spillere som Clara Tauson og Holger Rune, 
der inden for det seneste år har formået at spille med blandt 
de allerbedste spillere i verden, kan vi også se, at flere og 
flere viser interesse for at spille tennis. 

Alle er meget velkomne til at komme forbi klubben og 
anlægget, uanset om de ønsker at spille eller blot har lyst 
til at se på de aktive. Klubben gør dog opmærksom på, at 
programmet kan blive ændret i tilfælde af regnvejr, slutter 
Mette Green.

SH
Carsten Quistgaard blev hædret

Ved NTK-Amager Tennisklubs gene-
ralforsamling 4. april blev Carsten 
Quistgaard fortjent hædret for sine 
25 år som formand for tennisklub-
ben og der blev kvitteret med en 
god portion underholdende anek-
doter fra årene, der er gået. 

Carsten har i alle årene ydet et 
utrætteligt arbejde og er en videns-
bank uden lige, hvilket er til stor 
gavn blandt andet, når der kommer 
nye bestyrelsesmedlemmer til. Det 
er af stor værdi at have kontinuitet 

på denne post, og vi er i det hele taget meget glade for, at 
det ikke kun er på formandsposten, men også i trænersta-
ben, at vi har både stabile, erfarne og meget dygtige kræfter.

Jubilaren Carsten Quistgaard, NTK-Amager

Foto: Sportmaster

Få styrket din orienteringssans
Tirsdag 10. maj kan du træne din retnings-
sans på Skottegårdsskolen i Kastrup

Mennesker, der er vokset op på landet, har en 
bedre retningssans end folk i byen. Det viser 
ny forskning fra et britisk universitet. 

Hvis du er vokset op i en by med et kompli-
ceret vejnet, har du en bedre retningssans end 
folk, der er vokset op i byer med rette linjer. 
Folk, der er vokset op i London, som er kendt 
for et meget knudret vejnet, har for eksempel 
en bedre retningssans end folk, der er vokset 
op i New York.

Det viser et internationalt studie ifølge Vi-
denskab.dk. Studiet konkluderer også, at hvis 
man er vokset op i byen, så har man sværere 
ved at finde vej, end hvis man er vokset op på 
landet.

- Man behøver dog ikke miste håbet eller 
låse sig fast i en forestilling om, at man aldrig 
kommer til at mestre kortlæsning, fortæller 
stævneleder Ernst Poulsen fra Amager Orien-
teringsklub.

Retningssans kan trænes

- Retningssans er noget, der ret nemt kan træ-
nes, forklarer Rolf Andersen, der er formand 
for Amager Orienteringsklub, AMOK. 

- Vi oplever af og til, at nye løbere i klubben 
som det første undskylder sig med, at deres 
retningssans ikke er ret god. Men når de først 
får et kort i hånden, og får lidt hjælp til at læse 
signaturerne, så finder de alligevel alle poster-

ne. Der handler om øvelse og om at lære nogle 
basale færdigheder.

I maj måned arrangerer AMOK blandt andet 
et løb 10. maj med start fra Skottegårdsskolen. 
Løbet er netop målrettet nye løbere, der får 
mulighed for at få hjælp og få en tur rundt i 
byen med kort og kompas.

Nogle få tricks gør en stor forskel

- Det første, man som orienteringsløber skal 
gøre op med, er, at kortet ikke skal vendes 
opad, så nord peger op. Kortet skal i stedet 
læses fladt, og hele tiden drejes, så det passer 
med landskabet, forklarer Rolf Andersen.

Det lille trick forandrer alting, fordi kortet nu 
passer med omgivelserne.

Gode banelæggere vil selvfølgelig udfordre 
løberne ved konstant at skifte retning, men 
det er netop det, der gør orienteringsløb til en 
sjov sport, siger Rolf Andersen.

- Med lidt træning lærer man også at læse 
kort, mens man løber, og efter noget tid begyn-
der man også at kunne læse et par poster frem, 
så man ikke behøver standse ved hver post, 
forklarer Rolf Andersen.

- Det at kunne finde vej er en egenskab, som 
giver en kontrol. Hvis man kan læse et kort og 
får styrket sin retningssans, så behøver man 
ikke føle sig nervøs, uanset om man er turist i 
en fremmed by, skal finde vej i en dansk skov 
eller er på vej til en hytte i Norge. Man har 
værktøjerne til at løse opgaven.

SH

Retningssansen er dårligere hos folk, der er vokset op i storbyen. Heldigvis kan den nemt 
trænes, her er en hel familie på vej gennem byen. Foto: Ernst Poulsen.

Har du en  
sports-historie
... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann

- Det er gratis
sporten@havemann.dk
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 80,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 65,-
Voksenrabatkort, 10 billetter (dækker op til 65,00 kr. 
pr. stk., af billetprisen) kr. 550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter.

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
3/5: ROSE MED DANSKE UNDERTEKSTER

BABYBIO KL. 11.00
3/5: THE LOST CITY

Danmarkspremiere:
JEG ER ZLATAN
28/4 – 1/5:  kl. 17.30
2 – 3/5:  kl. 20.15
4 - 8/5:  kl. 17.30 7 år
Danmarkspremiere:
THE LOST CITY
28/4 – 3/5:  kl. 19.45
4/5:  kl. 20.15
5 – 11/5:  kl. 20.15 11 år
Danmarkspremiere:
DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS
4 – 6/5:  kl. 19.45
7 – 8/5:  kl. 14.00 + 19.45
9 - 10/5:  kl. 19.45
11/5:  kl. 17.30 11 år

DE FORBANDEDE ÅR 2 med danske 
undertekster
28/4 – 10/5:  kl. 17.00 15 år

THE UNBEARABLE WEIGHT OF 
MASSIVE TALENT
28/4 – 1/5:  kl. 20.15 11 år

ROSE med danske undertekster
2 – 3/5:  kl. 17.30
9 – 10/5:  kl. 17.30
11/5:  kl. 17.00 11 år

FANTASTISKE SKABNINGER: 
DUMBLEDORES HEMMELIGHEDER
30/4 – 1/5:  kl. 13.30 11 år

KRUMMERNE – DET ER SVÆRT AT 
VÆRE 11 ÅR
30/4 – 1/5:  kl. 13.00
7 – 8/5:  kl. 13.00 alle

HOPPER OG JAGTEN PÅ MØRKETS 
HAMSTER  – dansk tale
30/4 – 1/5:  kl. 15.15 7 år

Forpremiere:
BAD GUYS - DE ER SUPER BARSKE – 
dansk tale
7 – 8/5:  kl. 15.00 
DOWNTON ABBEY: EN NY ÆRA 
Forpremiere med cava: 
17/5:  kl. 19.45
Danmarkspremiere:
19 - 20/5:  kl. 17.00 + 19.45
21 – 22/5:  kl. 14.00 + 17.00 + 19.45
Ballet på lærredet:
EN SKÆRSOMMERNATS DRØM
11/5:  kl. 19.30
I pausen serveres et glas cava
Øvrige program for perioden 12 – 24/5 kan 
ses på www.kulturhusetkastrupbio.dk løbende, 
men vi ved, at du bl.a. kan glæde dig til 
forpremiere og Danmarkspremiere på TOP 
GUN: MAVERICK.

DOWNTON ABBEY: EN NY ÆRA
Arv og gæld mødes atter på det smukke Downton 
Abbey. For at skaffe penge til en meget tiltrængt 
reparation af slottets tag indvilger Lady Mary, som er 
blevet den styrende kraft, selv om hendes far, Lord 
Grantham, stadig er familiens overhoved, i at lade 
et filmhold bruge Downton Abbey som kulisse til et 
storslået drama.

TOP GUN: MAVERICK
Efter over 30 års tjeneste som en af Flådens bedste 
piloter befinder Pete ‘Maverick’ Mitchell sig præcis, 
hvor han hører til: Han presser sig til sin yderste 
grænse som vovemodig testpilot og undgår med held 
de forfremmelser, der ville betyde, at han skulle blive 
på jorden. Da han pludselig ender som instruktør for 
en gruppe unge Top Gun piloter, som skal trænes til 
en mission, hvis lige ingen levende pilot nogensinde 
har oplevet, står han ansigt til ansigt med løjtnant 
Bradley Bradshaw med øgenavnet ‘Rooster’. Han 
er ingen ringere end søn af Mavericks gamle ven 
radarsporings-officer løjtnant Nick Bradshaw, bedre 
kendt som ‘Goose’.

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS
Doctor Strange bruger en forbudt besværgelse til at 
åbne en portal til multiverset. En ny trussel dukker 
op, som måske er for svær at bekæmpe for hans 
hold.

BAD GUYS - DE ER SUPER 
BARSKE
Ingen har nogensinde fejlet så hårdt i at prøve at 
være så god som Hr. Ulv, Don Piranha, Mister Haj, 
Tarantula og Sir Slange. For der har aldrig været fem 
så berygtede venner som i banden Bad Guys; den 
bande, der med deres ufattelige antal af røverier, har 
været verdens mest eftersøgte skurke.
Da de endelig bliver sat under lås og slå, mægler Hr. 
Ulv en aftale, som skal komme dem alle fem til gode: 
Bandens super barske medlemmer vil nu fremover 
kun gøre gode gerninger... Spørgsmålet er så bare, 
om de kan holde ord?
Med hjælp fra deres mentor, Professor Marmalade, 
begiver banden sig igen ud i verden, og henad vejen 
opdager Hr. Ulv, at det at gøre godt, kan give ham, 
hvad han i al hemmelighed altid har drømt om: 
accept fra omverdenen! Så da en ny skurk truer byen, 
må Hr. Ulv gøre alt, hvad han kan for at overtale sine 
venner til også at arbejde i en god sags tjeneste.

THE LOST CITY
Den geniale, men tilbagetrukne forfatter Loretta Sage 
(Sandra Bullock) har brugt sin karriere på at skrive 
om eksotiske steder i sine populære romantiske 
eventyrromaner med den lækre forsidemodel, 
Alan, som har dedikeret sit liv til at legemliggøre 
heltekarakteren ‘Dash’.
Mens hun er på turné for at promovere sin nye bog 
sammen med Alan, bliver Loretta kidnappet af en 

excentrisk milliardær, som håber, at hun kan føre ham 
til den gamle, forsvundne bys skat fra hendes seneste 
historie.
For at bevise, at han kan være en helt i det virkelige 
liv og ikke kun på siderne i Lorettas bøger, kaster 
Alan sig ud i et forsøg på at redde hende. Et episk 
jungleeventyr venter og det umage par er nødt til 
at arbejde sammen for at overleve og finde den 
ældgamle skat, før den er tabt for altid.

JEG ER ZLATAN
Jeg er Zlatan er den underholdende og velkendte 
underdog-historie om en ung fyr fra Rosengård, 
der gennem sin vilje, hårdt arbejde og tro på egen 
formåen, tog ud i den store verden til Europas største 
fodboldscener. 
Det er en fængslende skildring af et Sverige i 
forandring, set gennem øjnene af en af de mest 
kendte svenskere nogensinde. Jeg er Zlatan tager os 
fra gruset i Malmøs forstæder til det grønne græs i de 
allerbedste klubber. Med talent, hårdt arbejde og en 
stærk vilje er alt muligt.

RE-PREMIERE

RE-PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE
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VVeellkkoommmmeenn  ttiill  ffoorreeddrraagg!!    
  

””SSppoorrsskkiiffttee””  ––  eett  lliivv  ii  vveerrddeennss  
bbrræænnddppuunnkktteerr””    

Kastrup-Tårnby 

Arrangør 

 

V/forfatter Anna Eckhoff 
 

Onsdag d. 4.maj 2022 kl. 19.30 
I Foreningscenter Postkassen,  
Amager Landevej 71, Kastrup 

 
Tilmelding og betaling kr. 75 

via MobilPay til boks 8489GS - Senest d. 1. maj. 

Kom til vej- loppemarked
i grundejerforeningen
Hjallerupvang. 
Starup alle og 
Hjallerup alle

Søndag  
8. maj 10-16

I løbet af 48 timer opstod en FDF-
lejr i Lunden på Gemmas allé og 
forsvandt igen

Tekst MCP. Foto: Oli Hansen

200 forventningsfulde drenge 
og piger fra 9 år og opefter mødte 

en fredag for at tage de indledende 
skridt til den landslejr, som står som 
højdepunktet i enhver FDF’ers liv. På 
landslejrene, som afvikles hver 5. år, 
mødes mere end 10.000 drenge og 
piger fra hele Danmark med internati-
onale grupper i et naturskønt område, 

Sletten, nedenfor Himmel-
bjerget. Et område som FDF 
Landsorganisationen købte 
for en del år siden, som si-
den er indrettet, så det er 
lidt lettere at tage imod de 
mange lejrgæster end at 
skulle finde en ny destina-
tion hver gang.

Weekenden på Gemmas 
allé ved FDF Korsvejsens 
hus gik med forberedelser 
til landslejren med alt fra 
underholdning, scene- og 
portalopbygning til leg, løb 
og soveposehygge. Man 
startede fredag klokken 
17 med at slå telte op og 

indrette sig. Søndag klokken 14 var 
ethvert spor af weekendens fysiske 
aktiviteter væk igen. Nu er det ’bare’ 
at vente på den rigtige lejr.

Flytter ind på Koralrevet

De ni kredse inklusiv de to lokale 
grupper, FDF Korsvejen og FDF Tårnby, 
skal ligge sammen i et område der 
hedder Koralrevet. 

Selve temaet for lejren er ’mod’. 
Altså at være modig og at turde noget. 

Historien er at en smilende FDF-
pige ved navn Amelia har, oppe på det 
mørke loft, fundet sin bedstefars gam-
le logbog fra hans mange opdagelses-
rejser. På én af rejserne har han, som 
det første menneske, opdaget Coratia. 

Men bedstefaren er sidenhen al-
drig dukket op. Amelia har besluttet 
at samle en lille ekspedition og drage 

afsted i sin luftballon mod Coratia – 
og hun drømmer om at alle FDFere fra 
hele landet gør det samme. Det kræ-
ver sammenhold og mod, at tage på 
en eventyrlig opdagelsesrejse til Co-
ratia. Den kvikke læser har formentlig 
allerede spottet at ‘Coratia’ kommer 
af det engelske ord ‘courage’, som 
netop betyder mod! 

På en Landslejr overlades 
alle praktiske opgaver til 
de unge deltagere selv - så 
man øver sig - på tid. Foto: 
JulieEgholm Holt.

Der laves koraller til ’koralrevet’. Det klares med fugeskum, som stivner 
hurtigt i de rette faconer, hvorefter de males i flotte farver. 

Underholdning lørdag aften hvor 
Søstjernen Stella og krabben Klark 

sørgede for festlig stemning i 
’Koralrevet’. 

FDF’ere i træningslejr før landslejrFDF’ere i træningslejr før landslejr
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GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for 
genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller byt-
tes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for PRIVATE LOPPEDMARKEDER. Husk at 
maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de 
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere 
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

LOPPEMARKED HF NORDREVANG for hele familien  
lørdag 7. maj fra kl. 10-17. HF Nordrevang, Viberupstræde 5, 
2770 Kastrup.
STADELEJE 100,- Går til aktiviteter til foreningens børne-
hus. Tilmelding skal ske til : loppe.nordrevang@gmail.com 
Tlf.: 4054 5598

TUPPERWARE: 2 stk. serveringsskåle med låg/den ene 
med varmeisolering. Som nye 150,-
Tillige en del DANILD. Billigt. Kontakt 4014 6963 

TANDBERG SPOLEBÅNDOPTAGER  med 20 bånd.  
GRATIS. Afhentes efter aftale med på 4038 0450. 

ROMANER OM KAMPENE under Anden Verdenskrig: 11 af 
Sven Hazel og 8 andre, sælges samlet for 100 kr. Tårnbygård-
vej, mobil 4228 6393, via sms.
 
STUEPLANTER: Paradistræer 5-50 cm og væddeløbere, 
gratis, kun til private, max 5 af hver plante.
Tårnbygårdvej. Ring 4228 6393.

MIRABELTRÆER, flere størrelser fra ca 1 m - ca 3 m, gratis 
ved selvopgravning.
Tlf 4228 6393 (gerne sms)
 
GROVE HAVREGRYN TIL FUGLEFODER, 3 kr pr kg, ca 15 
poser, sælges stykvis eller samlet.
Tlf 4228 6393 (gerne sms)

 Redaktionen

Som noget helt nyt har Sta-
fet For Livet Tårnby fået sit 
eget cykelhold: Team Tårnby 
Træder Til 

I anledning af, at Tour de 
France 2022 starter i Køben-
havn og Kræftens Bekæmpel-
se er officiel ‘Charity Partner i 
Tour de France Grand Départ’, 
er der oprettet et cykelhold, 
og dermed er det nu også 
muligt at deltage i Stafet For 
Livet Tårnby på cykel.  

- Da Tour de France starter i 
Danmark i 2022, synes vi, det 
vil være oplagt, at vi forsøger 
at etablere et cykelhold på 
stafetten, siger Karin Hauer-
berg, som er tovholder for det 
nye cykelhold. 

Cykelholdet vil igennem et 
par cykelarrangementer sæt-
te fokus på Stafet For Livet, 
kræftsagen og forhåbentlig 
også kunne samle lidt ind i 
den gode sags tjeneste. 

- Så vi har brug for ryttere, 
donatorer, sponsorer og ger-
ne frivillige, der kunne have 
lyst til at være med.

Cykelløb mod Roskilde

Tårnbys borgmester Allan S. 
Andersen kommer og sender 
cykelholdet afsted på deres 
første løb lørdag 21. maj fra 
Cafe Coffee no 1, Alleen 56 A, 
mellem kl. 10 og 11. (lige ved 
Kastrup metrostation). Hol-
det kører til Roskilde Bypark, 
hvor Stafet for Livet Roskilde 

denne dag 
holder deres 
stafet. An-
komst i Roskilde 
kl. 13.30, hvor Ros-
kilde stafetten vil være vært 
ved et lille traktement.

Lørdag 3. september bliver 
der mulighed for at melde 
sig til et kort cykelløb på ca. 
5 km eller et lidt længere på 
20-25 km. Begge løb slutter 
samtidigt på stafetten om ef-
termiddagen.

Har man derefter mod på 
at cykle mere, har holdet 2 
spinningcykler på stafetten, 
der skal holdes i gang i 24 ti-
mer fra kl. 12 lørdag. Man skal 
betale et beløb pr. time for at 
køre, beløbet går til Kræftens 
Bekæmpelse, ligesom alle til-

meldingsgebyrer og indsam-
lingskroner ubeskåret gør.

Man kan støtte holdet på 
Stafettens hjemmeside under 
Cykelhold – Team Tårnby Træ-
der Til. 

Annie Petersen og Karin 
Hauerberg, som har været 

frivillige initiativtagere i 
Tårnbystafetten i flere år, fik 

ideen til cykelholdet. 

Tour de France i Tårnby

INFO: 
Tilmelding og mere info om bl.a. trøjer på Stafet for Livet 
Tårnbys hjemmeside: www.stafetforlivet.dk/stafet/taarnby

Adgangen til Øresund bliver 
nu endnu nemmere for 
Tårnbys badende borgere

EN ny badebro er etableret 
af Skanska i Scanport, som er 
området mellem Den Blå Pla-
net og Scanport Havn.

- Det er et rigtig godt ini-
tiativ af Skanska at lave en 
badebro i området ved Scan-
port. Erhvervsområder kan 
traditionelt set godt blive lidt 
kedelige områder, når folk 
fra kontorerne går hjem. Men 
her er der en ambition om at 
skabe liv efter lukketid, og 
her inviterer badebroen og 
det grønne område til at blive 
brugt af borgere fra hele kom-
munen på alle tider af dagen, 
siger borgmester Allan S. An-
dersen.

- Det er vores håb, at bade-
broen vil komme både bebo-
erne i Tårnby, hotelgæsterne 
og de ansatte i områdets virk-
somheder til glæde og i den 

videre udvikling af området 
er det håbet at indarbejde 
yderligere tilbud, som kan 
sikre liv i området - også efter 
arbejdstid, siger Business De-
veloper Daiel Bro Kristensen.

Hele området ved Scanport 
har været i massiv udvikling i 
de senere år. Alene i det sene-
ste år er det nye Scandic CPH 
Strandpark, Skanskas kontor-
projekt Scanport Glasværk og 
Ferrings nye kontordomicil 
taget i brug. Særligt efter at 

Scandic CPH Strandpark er 
åbnet med blandt andet wel-
lness, restaurant og skybar 
er mængden af liv i området 
forøget.

Kilde: Tårnby Kommune

Foruden badebroen er 
der opsat to saunatønder, 
som man via Scandic CPH 

Strandpark kan benytte sig af.

Ny badebro skal skabe mere liv 

Salsa som på Cuba 
Festivalen AiaSound bringer 
Cubas hede latino- og reg-
gaerytmer til Ti-Øren med 
nyeste tilføjelse på plakaten; 
grammyvindende Gente De 
Zona lørdag 13. august. 

Raggaeton-duoen Gente 
de Zona har siddet på tronen 
af den internationale latin-
scene i mere end to årtier. 
De dobbelt grammyvindende 
hitmagere er ophavsmænd til 
gigahits som ‘Bailando’ og ‘La 
Gozadera’, og har udgivelser 
med andre verdensstjerner 
som Enrique Iglesias, Becky G 
og Pitbull. 

AiaSound finder sted 11.-
13. august på Tiøren i Amager 
Strandpark.

En anden stor populær 
koncert finder sted i Øre-
sundsparken torsdag 4. og 
fredag 5. august, hvor Ed She-
eran spiller fire koncerter.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand • 

SSmmeeddeenn
Lokal smed tager imod alle opgaver, 

store og små. Stor erfaring med alle typer 
af metalarbejde, inde og ude, også på både.

Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

Dennis Nielsen mobil 28651923
www.smeden.one

Efter to år med nedluknin-
ger og restriktioner tilbyder 
Tivoli fuldt program på 
mange hylder

Regeringsjubilæumsfejring 
og Tour de France er bare to af 
højdepunkterne i Tivolis som-
merprogram. Der er samtidig 
lagt op til fornyelser i ’hver-
dagsprogrammerne’.

- Vi har et bredt kulturelt 
program med alt fra gode grin 
i vores sale til bevægende to-
ner i det klassiske musikpro-
gram, siger Tivolis direktør, 
Susanne Mørch Koch.

Dronning og Tour de France

Tivoli fejrer Hendes Maje-
stæt Dronningens 50-års Re-
geringsjubilæum lørdag 21. 
maj. Det sker med aktiviteter 
for alle i forlystelseshaven og 
en balletgalla i Koncertsalen 
med dansere fra blandt andet 
Hamburg Ballett, Royal Ballet 
i London, Paris Opera, New 
York City Ballet og Den Kon-
gelige Ballet.

Derudover vil der være 
åbning af en udstilling med 
udvalgte balletkostumer de-
signet af Dronningen gennem 
hendes 20 år lange kunstneri-
ske virke i Tivoli.

Balletgallaen i Koncertsa-
len bliver live transmitteret 
på storskærm på Plænen og 
opføres igen søndag 22. maj.

 Gæsterne vil i dagene op 
til Tour de France-starten i 
juni se et Tivoli iklædt gult. 
Årets 22 Tour de France-hold 
med i alt 176 verdensklas-
seryttere bliver præsenteret 
på Plænen onsdag 29. juni, 
to dage før den første etape 
starter i København.

Musikken udvider

Programmet for Fredagsrock 
spænder fra legenden 50 
Cent over Tom Jones til Birthe 
Kjær & Feel Good Band. 

Der bydes på powertrioer 
som Dizzy Mizz Lizzy, Aqua og 
Hugorm og der bliver aftener 
med MØ og Jung. 

Der bliver premiere på et 
nyt musikkoncept under nav-
net ’LørdagsHits – musik der 
holder’ med livekoncerter på 
Plænen kl. 22.00. 

Syng-med-arrangement

Med Allsång på Skansen som 
forbillede lancerer Tivoli et 
nyt ’syng med’ koncertfor-
mat på Plænen, hvor Annette 
Heick med Tivolis Salon Or-
kester står bag ’Syng Med i 
Tivoli’ den første tirsdag i må-
neden fra juni til september. 

Endelig bliver der gensyn 
med Lillefredag, der afvikles 
på torsdage, og der er også 
genvalg til Havefesten med 
opvarmningsband som optakt 
til Fredagsrock. Dertil kom-
mer også en række prominen-
te jazzkoncerter.

Tivoli med 172 åbningsdage

HAVE & BLOMSTER FESTIVAL I TIVOLI FRA 27. AUGUST 
TIL 11. SEPTEMBER. Der kommer smæk på blomsterne 
med blomsterinstallationer på internationalt niveau, 
Tivoli Blomstercup, hvor der dystes med levende modeller 
iklædt blomster på Plænen, Have- og Blomstermarked og 
workshops, hvor gæsterne får blomsterne helt ind under 
huden. Og gæsterne får mulighed for at smage på haven – og 
i år bliver der mulighed for at få udfordret smagsløgene ved 
chili- & tomatsmagning, der udvides med en blomster- & 
krydderurtesmagning.

På Tårnby Bladets ekstra sider på nettet finder du 
artikler om travtræneren Robert Jensen (2. del), tilbud fra 
Happydays, om bærebygtighed på skemaet på Tårnby 
Gymnasium og andet som er kommet til efter deadline.0
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2 Estate Amager, Ørestad, Tårnby & Kastrup
Tlf. 7010 0077 | 2770@estate.dk
Amagerbrogade 34, 2300 København S
Ørestads Boulevard 61B, 2300 København S
Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup

M/estateamager

Vind en ny bil* 
værdi kr. 104.900,-

-  i samarbejde med Andersen & Martini - 

* Deltagelse i konkurrencen kan ikke benyttes sammen med andre kampagner eller rabatter. Evt. skattemæssige konsekvenser for vinderen er Estate Amager, Ørestad, Tårnby & Kastrup 
uvedkommende. Bilen leveres forventeligt Q4 2022, men nærmere leveringsdato oplyses af Andersen & Martini. Konkurrencen gælder kun hos Estate Amager, Ørestad, Tårnby & Kastrup, 

der har afholdt udgiften til indkøb af bilen og sørger for omregistrering til vinderen. Kan IKKE ombyttes til kontanter.

Sæt din bolig til salg hos Estate Amager, Ørestad, Tårnby 
& Kastrup inden 1. juli 2022 og deltag i lodtrækningen om en 

fabriksny Kia Picanto Vision (hvid) til en værdi af kr. 104.900,-*.

Book din gratis salgsvurdering nu på
Tlf. 7010 0077 | 2300@estate.dk | 2770@estate.dk
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NR. 5 MAJ - 2022  •  30. ÅRGANG  • EKSTRA SIDER PÅ WWW.TAARNBYBLADET.DK

Det samme gælder den østlige del 
af kommunen,når der etableres et 
landdige langs med Kastrup Digevej; 
det har Tårnby kommune givet Land-
zonetilladelse til 

Tårnby Kommunes østkyst er truet af 
stormflod og oversvømmelse fra hav-
vand og er udpeget som et risikoom-
råde i kommunes Risikostyringsplan. 

Øresundsbroen og tunnellen be-

tragtes endvidere som et kritisk infra-
strukturanlæg for samfundet, hvorfor 
det nu sikres mod stormflod. 

Landdiget får en længde på knap 
1000 meter, en bredde på ca. 12 me-
ter og en højde i kote 6 meter DVR90 
(højden over normal vandstand). Di-
get får et fodaftryk på 12.000 kvadrat-
meter, og i hver ende af diget laves en 
rampe med kørevej.

Anlægget sker i to etaper, hvor eta-
pe 1 igangsættes i 2022 og etape 2 
igangsættes i 2023.

Ingen påvirkning af naturområder

Teknisk Forvaltning vurderer i lighed 
med Kystdirektoratet, at det god-
kendte landdige ikke medfører væ-
sentlig påvirkning af nærliggende Na-
tura-2000 områder eller truede arter. 

Arealet hvor diget etableres, består 
primært af et ubebygget grønt græs-
areal med spredt beplantning, der 
grænser op til Øresundsmotorvejen/
tunnelen og bagved CPH Lufthavn og 
det tilknyttede erhvervsområde. Etab-
lering af diget vurderes derfor heller 
ikke at påvirke oplevelsen af kystland-
skabet i kystnærhedszonen.

Øresundstunnelen klimasikres med landdige

MAJ 2022 HER 
MAJ 2022 HER BEGYNDER  

BEGYNDER  EKSTRASIDERNE 
EKSTRASIDERNE 

Den røde streg angiver 
placeringen af det forhøjede 
dige.  Anlægget af første del 
sker i 2022 og anden del i 
2023. Højden bliver seks 
meter over daglig vande.

INDHOLD PÅ EKSTRASIDERNE:

På side 44-45 fortsætter fortællingen om 
Robert Jensen, der var legendarisk travmand, 
der begyndte på Amager Trav. (se tegning til 
venstre)

Side 42. renovering af postparken får 
ministyer besøg

Side 43: Bæredygtighed på skemaet på 
Tårnby Gymnasium - i praksis.

Side 46 og 47. Børnehuset Gl. Kirkevej 
er blevet certificeret DGI Naturlig Leg 
institution, og det blev fejret 28. marts. Der 
var borgmestertale, saftevand og pølsehorn 
til alle og naturligvis en masse sjove lege med 
begejstrede børn, forældre og personale

Side 48: Månedens tilbud fra Happydays (og 
hvem trænger ikke til sådanne?
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Renovering af Postparken har  
givet flere almene kvadratmeter 
Indenrigs- og boligminister, Kaare 
Dybvad Bek, og boligordfører for SF, 
Halime Oguz, har været på besøg i 
den almene boligafdeling, Postpar-
ken

I Postparken har den almene bolig-
organisation PAB som led i en omfat-
tende renovering etableret større bo-
liger ved inddragelse af overliggende 
loftsrum. Udnyttelsen af eksisterende 
kvadratmeter i de almene boligom-
råder er kommet i fokus i en tid, hvor 
nybyggeriet har svære vilkår.

Postparken blev i 2003 udtaget 
som demonstrationsprojekt af Lands-
byggefonden for renovering af 50’er-
byggeri. Renoveringen skulle være 
med til at vise, hvordan man kunne 
fastholde og udvikle almene boligers 
attraktionsværdi og styrke konkurren-
ceevnen i den almene sektor. 

I løbet af de næsten 20 år siden 
det første oplæg til renoveringen af 
Postparken, er projektet blevet teg-
net om ad flere omgange. Skiftende 
lovgivning og nye krav til eksempel-
vis lokal afledning af regnvand (LAR), 
bæredygtighed i byggeriet og affalds-
håndtering har krævet ændringer un-
dervejs. 

Mere end 4.000 kvm tagrum inddra-
get til beboelse

I tidligere oplæg til helhedsplanen for 
Postparken var der planlagt at tilføje 
flere boliger til afdelingen, men det 
krævede et større antal parkerings-
pladser, end det var muligt at etablere 
i området. 

Formand i PAB, Nikolaj Jørgensen, 
fortæller, at man derfor valgte at ud-
nytte de mange kvadratmeter lofts-
rum til at udvide de eksisterende bo-
liger: 

- Tidligere bestod Postparken af 
mindre to- og trerums boliger uden 
den store variation i indretning og bo-
ligtype. Man havde et stort ønske om 
at få differentierede boliger, så man 
kunne tilbyde lejligheder, som passer 
til flere typer familier. Og det må man 
sige er lykkedes.

De 86 store fire- og femværelses 

lejligheder gør det muligt at fastholde 
børnefamilierne og de 30 tilgænge-
lighedsboliger med niveaufri adgang 
sikrer, at afdelingens ældre beboere 
kan blive boende i afdelingen.

Netop muligheden for varierede 
boligtilbud i ét og samme boligom-
råde ligger helt i tråd med boligmi-
nister Kaare Dybvad Beks ønsker for 
fremtiden.

Vi vil gerne have flere almene bo-
liger, men i de store byer er der ikke 
meget plads tilbage at bygge nyt på, 
så jeg ser et stort potentiale i at ud-
vide de eksisterende boligafdelinger, 
som man har gjort det her i Postpar-
ken. Det er samtidig en meget bære-
dygtig måde at bygge, så det håber jeg 
flere almene boligforeninger vil gøre, 
siger ministeren.

Beboerne har været med hele vejen

Ved besøget kunne Postparkens be-
styrelse stolt vise deres nye, moderne 
og energirigtige hjem frem til bolig-
ministeren og boligordføreren, som 
kom på besøg i tre forskellige lejlig-
heder – en tilgængelighedslejlighed, 
en to-etagers bolig og en almindelig 
renoveret lejlighed. Der var stor be-
gejstring for de besøgte boliger med 
deres moderne og mere åbne indret-
ning.

Resultatet er blevet rigtig godt, 
selvom ventetiden har været lang for 
Postparkens beboere. En af dem, som 
har været med fra starten, er bestyrel-
sesmedlem Pia Nordby Larsen. Hun 
har boet i afdelingen i 26 år og har 
været en aktiv del af processen – først 
gennem fokusgrupper, som blev ned-
sat blandt beboerne, og siden via sin 
post i boligafdelingens bestyrelse. 

Det har været en lang proces med 
mange udfordringer undervejs, for-
tæller Pia Nordby Larsen.

- Jeg var rigtig glad for at flytte til-
bage til Postparken efter 13 måneder 
i genhusning. Jeg kunne ikke komme 
tilbage til den samme lejlighed, men 
jeg er kommet tilbage til den samme 
blok som før, bare i en anden opgang. 
Så jeg føler, at jeg er kommet hjem – 

og til en dejlig, åben og lys lejlighed.”
Beboerne har via boligafdelingens 

bestyrelse haft en vigtig stemme i 
helhedsplanen, som blev endelig god-

kendt i 2017. Selve byggeriet blev på-
begyndt oktober 2018 og står færdigt 
med udgangen af april 2022.

Driftshef lars norring og kasper nørballe tv. Bestyrelsesmedlem Ingelise 
Thomsen, Ken Saxbeck,og formand for PAB NJ

FAKTA OM RENOVERINGEN I POSTPARKEN
Postparken er opført i perioden 1946•48 og er PAB’s første bebyggelse siden 
foreningen blev stiftet i 1943.

HELHEDSPLANEN I HOVEDTRÆK:

• 285 boliger renoveres og moderniseres
• Der etableres niveaufri adgang til 30 boliger
• Der etableres 86 2-etages tagboliger ved inddragelse af overliggende tagrum
• Alle boliger, som ombygges til 2-etages tagboliger eller tilgængeligheds-

boliger, får nyt toilet, bad og køkken
• Øvrige boliger får renoveret toilet og bad, mens udskiftning af køkken vil 

bero på en konkret vurdering af det enkelte lejemål
• Alle tage over nye tagboliger renoveres. De øvrige tage renoveres efter 

behov.
• Nordgavle efterisoleres og afsluttes med skalmur, hvor der etableres tag-

boliger
• Udskiftning af altaner og altandøre
• Udskiftning af vinduer i boliger og trappeopgange
• Opgradering af tekniske faciliteter, eks. varmekilder i køkken og bad
• Energirenovering
• Opførelse af nyt fælleshus. Afdelingen har ikke tidligere haft lokaler, hvor 

beboerne kunne mødes
• Opgradering af grønne fællesarealer samt etablering af LAR

KONTRAKTSUM: KR. 393,6 MIO.
UDFØRELSE: 2018 – 2022

Regnskabsprogrammet Visma Dinero 
har analyseret antallet af nye virk-
somheder i 2021. (artiklen er en fort-
sættelse fra side 17)

I fem af 11 landsdele er antallet af 
nystiftede enkeltmandsvirksomheder 
og personligt ejet mindre virksom-
heder steget i 2021 sammenlignet 
med året før. Københavns Omegn har 
oplevet den største stigning (6 pro-
cent), men antallet også er steget på 
Fyn, Bornholm, i S ydjylland og Vest- 
og Sydsjælland.

– Perioden fra marts 2020, hvor 
hele landet lukkede med et trøstesløst 

og udsigtsløst brag, til nu har vist, at 
dansk iværksætteri har det godt. Der 
er en gruppe mennesker, som blæser 
højt og flot på, at tidspunktet ikke er 
lukrativt. De har en skabertrang, som 
ikke kan undertrykkes, siger Martin 
Buch Thorborg.

Datagrundlag:

En ny virksomhed dækker i 
denne undersøgelse overw 
enkeltmandsvirksomheder og 
personligt ejet mindre virksomheder, 
som blev registreret i 2021.

Kilde: Det Centrale 
Virksomhedsregister (CVR).

117 nye små virksomheder

Top 10: Udvikling i antal nye virksomheder fra 2020 til 2021 (i procent):

Landsdel: 2020 2021 Ændring/antal Ændring/pro-
cent
Københavns omegn 2.834 3.000 166 5,9
Fyn 2.353 2.407 54 2,3
Bornholm 193 197 4 2,1
Sydjylland 3.086 3.145 59 1,9
Vest- og Sydsjælland 2.806 2.834 28 1,0
Nordsjælland 2.418 2.372 -46 -1,9
København 7.006 6.760 -246 -3,5
Nordjylland 2.729 2.626 -103 -3,8
Østsjælland 1.299 1.238 -61 -4,7
Vestjylland 1.731 1.636 -95 -5,5
Østjylland 4.915 4.606 -309 -6,3
I alt 31.370 30.821 -549 -1.8
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Der var fuldt fokus på bæredygtig-
hed og grøn omstilling på Tårnby 
Gymnasium & HF i uge 11, hvo           r 
hele skolen var engageret i arbejdet 
med at få sat fokus på bæredygtige 
løsninger i dagligdagen

Af Alexander Harkink, Tårnby 
Gymnasium og HF

Uge 11 stod i bæredygtighedens tegn 
på Tårnby Gymnasium & HF, da ele-
verne mødte ind på skolen mandag 
morgen til fælles morgensamling i 
Festsalen. Hele ugen var dedikeret 
til arbejdet med klima og grønne løs-
ninger, og eleverne var på forhånd 
fordelt på forskellige hold, som skulle 

arbejde med bæredygtighed i forskel-
lige afskygninger. Fx var der ’Fashion 
og forbrug’, ’design og arkitektur’, 
’sundhed og motion’, ’journalistik og 
medier’ og meget mere på program-
met. Hele ugen blev internt dækket af 
en kommunikationsgruppe, som fik en 
masse billeder og interviews i kassen; 
de blev løbende delt med de andre 
TG’ere på skolens sociale medier.

Vild med vilje

Især var der fokus på skolens ’Vild 
med vilje’ området, som fik et gigan-
tisk løft, og som nu næsten fremstår 
som en oase af natur; noget der hele 
tiden har været planen. 

Der var ligeledes fokus på den 
bæredygtige transport, og eleverne 
kunne komme på cykelværksted og få 
ordnet deres cykler; der var mulighed 
for at dyrke sport og leg i hallen mel-
lem arbejdet og workshops, og Multi-
hallen dannede ramme om forskellige 
oplæg og underholdning i bæredyg-
tighedens navn. Blandt andet var der 
besøg fra ’Klimakysset’ som med en 
masse humor og satire fik klimakrisen 
aktualiseret.

Ugen sluttede med præsentationer 
af bæredygtige løsninger på fremti-
dens udfordringer og efterfølgende 
besøg på de omkringliggende folke-
skoler, som gymnasiet har samarbej-

der med. Her kunne eleverne præsen-
tere deres ideer. 

Om aftenen var der gymnasiefest 
for alle skolens elever, hvor festud-
valget havde tænkt bæredygtigt og fik 
introduceret deres genbrugskopper. 

Bæredygtighed er også en integre-
ret del af skolens strategi, så på alle 
fronter er der fokus på at gøre Tårnby 
Gymnasium & HF, lærerne og eleverne 
endnu grønnere og endnu mere klima-
bevidste.

Hele uge 11 var dedikeret til temaet Bæredygtighed på Tårnby Gymnasium og 
HF. Særligt på skolens område ’Vild med vilje’ blev der arbejdet hårdt, og det 
fremstår nu næsten som en oase af natur.Bæredygtighed på 

skemaet i praksis 

Tårnby Bladet kender sin begrænsning og er glad 
for, at andre ø-medier også bringer god informa-
tion om livet på Amager. Alle medierne har hjem-
mesider, hvor interesserede kan finde artiklete i 
fuld længde.

Jazz på dispensation
Det er nu givet dispensation fra lokalplanen til at 
arrangere jazzfestival på havnekajen ud for Kultur-
huset Is-lands Brygge til sommer. Det er glædeligt 
at Jazz by the Sea alligevel kan afholdes.

Bryggebladet april 2022

Badesæson forlænges
Sæsonen for badeliv forlænges, så det nu er mulig-
ligt at benytte havnebadet helt frem til september 
med livredder. Dette gælder for alle tre havnebade 
på Islands Brygge. Dette sker fordi der ved overfør-
selssagen er afsat 0,7 millioner kroner.

Bryggebladet april 2022

Kystsikring til drøftelse
Stormen Malik gik i land januar 2022og mindede os 
endnu engang om, at vores hovedstads kystnære 
place-ring er ekstra sårbare for stormfloder. Borg-
mestrene i Dragør og Tårnby samt Hvidovre ønsker 
at der bliver drøftet finansiering og udfordringer 
med Natura 2000-områder.

AmagerLiv april 2022

Grøn Koncert efter coronaen
Efter 2 års pause bliver der nu lukket op for Grøn 
Koncert på Amager. Grøn 2022 drager rundt i landet 

og det hele starter på Tiøren. Der er stort program 
med mange bands som leverer deres største hits og 
eksklusivt show, så der bliver noget at glæde sig til.

AmagerLiv april 2022

Tårnby Torv igen igen
Nu er der kommet tidsplan for det nye Tårnby Torv. 
Det forventes at byggeriet går i gang 2024. To mar-
kante ændringer bliver foretaget, der reduceres i 
højden i den ene ende fra 7 til 5 etager. Derudover 
vil der blive hævet med 3 meter i den anden ende 
grundet støj fra motorvej.

AmagerLiv april 2022 

Netto åbnet ved Femøren
Ny Netto-butik åbner ved Femøren Metrostation. 
Der bliver satset på nye betalingsmetoder samt 
øget fokus på frugt og grønt samt nemme måltider. 
Der bydes på selvscanner og betaling via smartpho-
ne, men inden da skal man lige downloade app. Det 
nye tiltag betyder at man slipper for at stå i kø.

Amager Liv marts 2022

Liv efter lukketid
Lige syd for den Blå Planet har Skanska bygget en 
badebro til fri afbenyttelse. Der er også 2 sauna-
er, ligner 2 tønder, som hotellet står for at udleje. 
Yderligere er der etableret en ”enøre”, i form som 
amfiteater i mini-udgave. Dette til brug for at nyde 
udsigt, måske bål el.lign. Ligeledes omlægges p-
pladser således at der ska-bes et levende miljø ef-
ter lukketid.

Avisen 2770 april 2022

Hvad med den gamle Plyssen?
Der er nu klar til nye eventyr på det gamle Plyssen 
ved Amager Strandvej / Saltværksvej. Ombygnin-
gen star-tes i begyndelsen af 2023. Der skal bygges 
150-200 nye boliger. Hvis alt går vel, forventer man 
at første spade-stik vil blive lige efter nytår. Ud over 
boliger vil der i stueetage komme fødevarebutik-
ker. Der er dog flere der skal rykke ud, blandt andet 
hjemmeplejen og ungecenteret.

Avisen 2770 april 2022

By og Havn og vej til Lynetteholmen
By og Havn har nu i et stykke tid arbejdet på at etab-
lere den vej, som de 700 lastbiler om dagen skal 
benytte for at køre jord til Lynetteholm. Det første 
stykke fra Prøvestenen (Benzin øen) til Margrethe-
holm er ved at være færdigt. Ruten går herefter ind 
mellem Skibakken og Hofor, hvor der også skal etab-
leres en vej mod enden af Refshalevej.

Christianshavneren april 2022

Jul ved Tårnby Rødhus
Julen varer som bekendt lige til påske. Ja, men den 
kommer igen. Det gør den også på Tårnby Rådhus-
plads. Det var en stor succes så man nu har valgt 
at FDF skal stå som tovholder. Man håber på flere 
stadeholdere, overdækkede stader, flere kulturelle 
indslag og flere deltagende foreninger, samarbejde   
y0 med børneinsti-tutioner som pynter og laver øn-
skesedler. Markedet bliver lørdag 26.  november.

Avisen 2770 marts 2022

Rubrikken rededigeret af Britta Wilsen
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Fra Amager Trav og Kastrup 
Boldklub til overstarter og 
overdommer på Lunden, 
Robert Jensen (f. 1938)
 

Af Henrik Berg, Journalist

2. del af historien om Robert 
Jensen, 84-årig tidligere 
trav-koryfæ fra Amager og 
Charlottenlund Travbaner

- Den legendariske travtræ-
ner, Leif Løfgren, havde stør-
steparten af sine heste ståen-
de på Amager. Han havde dog 
også nogle heste på Lunden 
og så kørte vi som regel derud 
sammen på løbsdagene for at 
træne inden løbene begynd-
te, fortæller Robert Jensen.

- Leif Løfgren havde dog 
ikke så mange handicappere, 
så jeg kørte ofte for andre 
trænere. Den første hest jeg 
kørte i 1963, var Salut fra Jør-
gen Kaiser-Hansens stald.

- Jeg var med i stort set 
hvert eneste TU-løb i mange 
år. Jeg var nemlig en af de for-
holdsvis få TU-kuske, der også 
var med til at køre hurtigt og 
hvis man trænede meget, fik 
man også mange køreture - og 
jeg sagde aldrig nej. Foruden 
Willy Nielsen har jeg også 
kørt TU-løb sammen med 
blandt andet Lars Donatzky, 

Christel Bügel-Hansen, Per 
Bruhn og Waage Sandøe.

- Jeg havde overordnet set 
mange gode og sjove ople-
velser i min tid som TU-kusk. 
Jeg kørte engang en hest for 
Stald Kima (som ejede den 
kendte travhest Tarok) i et løb 
i Skive. Jeg husker desværre 
ikke navnet på hesten, der i 
øvrigt senere blev solgt som 
handicapper til Lunden, men 
vi vandt i hvert fald ikke løbet.

Militærfolk som officials

Robert Jensen havde kørt 
TU-løb i nogle år, da han ved 
lidt af et tilfælde en dag blev 
spurgt, om han havde lyst til 
at blive snoretrækker.

- Leif Løfgren foreslog bl.a. 
mig og jeg startede som sno-
retrækker og understarter, 
mens en militærmand – en 
såkaldt fændrik ved navn 
Kramath – blev overstarter. På 
et tidspunkt i januar-februar 
1968 brækkede Kramath det 
ene ben og så fik jeg chan-
cen som overstarter. Det var 
meningen, at jeg  bare skulle 
være afløser, men han kom 
aldrig tilbage og derfor blev 
tjansen som overstarter altså 
permanent.

- Dengang var det kun mi-
litærfolk, der fungerede som 
officials på de danske væd-

deløbsbaner; jeg tror det var 
noget med, at befalingsmænd 
havde en vis myndighed og 
det, mente man, passede fint 
på en væddeløbsbane.

- Det var et lidt specielt 
folkefærd, som altid gik i uni-
form på væddeløbsbanerne.

Efter en længere periode 
som overstarter blev Robert 
Jensen i stedet overdommer 
på Lunden.

- Det var Lundens mange-
årige direktør Carl Andersen, 
som mente, at jeg ville være 
bedre som overdommer end 
ham, der var der på det tids-

punkt, blandt andet på grund 
af min store erfaring, og så 
overtog jeg tjansen, siger Ro-
bert.

Robert Jensen havde en sær-
lig evne til at være med på 
stort set samtlige billeder 
fra præmieoverrækkelserne 
på Lunden fra midten af 
70’erne og mere end 30 år 
frem.
Det var Robert, der i 1988 fik 
æren af at vise Prins Henrik 
rundt på Lunden, da prinsge-
malen for anden gang besøg-
te banen.

- Prinsen var meget interes-
seret i det hele og var med på 

en lille køretur i startvognen.
Senere fandt jeg en af hans 

knapper, som han havde tabt 
inde i startvognen. Jeg valgte 
at sende den til Amalienborg 
og få dage efter fik jeg et tak-
kebrev fra prinsens sekretari-
atschef.

Det var en af de anderle-
des oplevelser i løbet af mine 
næsten 42 år som official, og 
jeg ser tilbage på den tid med 
stor glæde, slutter Robert 
Jensen.

Mødet med Prins Henrik

Robert Jensen med Prins Henrik 
i Lundens startvogn. 
Foto: Burt Seeger

En hilsen fra Prins Henrik

Nødvedige ord for at forstå 
artiklen

Snoretrækker: Person, 
der trækker startsnorene 
i forbindelse med 
’snorestart’ på travbanen

Overstarter, understarter: 
Har det overordnede 
ansvar for at få deltagerne 
afsted i et travløb

TU- licens, TU- kusk, 
TU-mesterskabet og 
TU- champion: TU 
= Travsportsinter-
esseret Ungdom 

V6- løbene: Landsdæk-
kende løbsserie, der 
eksisterede i 1984-86

Handicappere: Typisk lidt 
ældre heste, der fordeles i 
løbene ud fra deres rekord, 
dvs. de heste, der løber 
hurtigst starter 20, 40, 60, 
80 eller 100 mere bagved 
de ’langsomste’ heste. 

Autostart: Travløb der 
startes med startvogn 
(modsat snorestart) 

Første del af historien 
om Robert Jensen blev 
bragt i Tårnby Bladets 
apriludgave.

Hvor blev de af – Robert Jensen?Hvor blev de af – Robert Jensen?

Robert efter en sejr med 
Chaplin i TU-Mesterskabet 

på Amager i 1964
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I mere end 40 år var Robert Jensen 
et af de mest kendte ansigter – ikke 
kun på Lunden, men også som 
landsstarter i forbindelse med V6- 
løbene, hvor Robert uge efter uge 
rejste land og rige rundt, ligesom 
han også blev udnævnt til lands-
dommer blandt andet med ansvaret 
for licensprøverne på landets baner

Da V6-løbene blev introduceret i 
1984 var Robert Jensen landsstarter 
og i det halvandet år V6-løbene blev 
afviklet, var han på plads på samtlige 
V6-dage på landets forskellige baner.

- Jeg havde et rigtig fint samarbej-
de med Aksel Møller, som var lands-
dommer. Vi talte sammen hver man-
dag for at evaluere på søndagens løb; 
vi havde en meget tæt kontakt og det 
er da noget af det, jeg savner – kon-

takten med de aktive, siger Robert, 
som altid også havde hustruen Inger 
med til V6-løbene over hele landet.

- Vi tog meget ofte en overnatning i 
forbindelse med V6- løbene, der blev 
betalt med noget af den løn jeg fik for 
mit arbejde. Så fik vi samtidig en lille 
tur ud af det.

- Når der var V6-løb på en bane, 
fungerede jeg også ofte som starter 
i nogle af løbsdagens øvrige løb, bl.a. 
var jeg starter i en række galopløb på 
Jydsk Væddeløbsbane, hvor jeg vist 
fik sat mig lidt i respekt hos de aktive.

- Generelt forsøgte vi på et tids-
punkt at ensrette dommene på de 
forskellige baner, hvilket var årsagen 
til, at jeg som landsdommer i region 
øst (Lunden, Skovbo og Odense) var 
til stede på samtlige løbsdage, så der 

var nok at bestille med løb onsdag, 
torsdag, lørdag og søndag. Det gav 
lidt udfordringer på mit civile arbejde 

i salgsafdelingen på Phillips.

Robert Jensen som mange husker ham som overstarter på Lunden – 
her i selskab med Vagn Pilegård fra Københavns Radio. 
Foto: Burt Seeger

Robert Jensen med Ann-Vibeke 
Andersen og Birger Jansen efter en 

V6-sejr på Lunden. 
Foto: Burt Seeger

V6-løbene: Landsdækkende   
løbsserie. der eksisterede i 1984-86, 
som der kunne spilles på -  ligesom 
tipning.

V6- tiden

Arbejdsskadet

Da Robert Jensen fyldte 70 i 2008 gik 
han på pension, selvom han egentlig 
gerne ville være fortsat nogle år end-
nu. Nu følger han i stedet travsporten 
levende på tv- skærmen i lejligheden 

i Kastrup, hvor han sammen med hu-
struen Inger har boet siden 1966. 

- Jeg undrer mig meget over, hvor-
for man dømmer så forskelligt på de 
respektive baner. Der var for ikke så 

længe siden en episode, hvor en af 
de førende trænere herhjemme – som 
jeg så det – generede to konkurrenter 
undervejs, men alligevel fik lov til at 
beholde sejren. Kort tid efter skete 
stort set det samme i et andet løb, 
hvor kusken til gengæld blev smidt 
ud. Det giver jo ingen mening og er 
med til at give sporten et dårligt om-
dømme.

- Jeg ser som regel de fleste dan-
ske løb og er ikke altid helt enig med 
dommerne på de respektive baner, 

men jeg har besluttet mig for ikke at 
gå ind i de debatter, der indimellem 
raser på Facebook, selvom jeg har me-
ning om det, siger Robert.

- Jeg kan stadig se, når der er om-
start inden løbet bliver ringet om; 
det er nok en ‘arbejdsskade’ efter så 
mange år i sporten.

Robert i baggrunden sammen med Leopold Verroken og Billy Haughton efter 
førstnævntes sejr med Jorky i Copenhagen Cup 1981. Foto: Burt Seeger
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Børnehuset Gl. Kirkevej er blevet 
certificeret DGI Naturlig Leg insti-
tution, og det blev fejret 28. marts. 
Der var borgmestertale, saftevand 
og pølsehorn til alle og naturligvis 
en masse sjove lege med begejstre-
de børn, forældre og personale
 

Af Jacob Nøhr Schubart,  
DGI Storkøbenhavn

Forårssolen luner denne martsdag på 
Børnehuset Gl. Kirkevejs legeplads, 
som summer af forventningsfulde 
børn og forældre. Lige om lidt skal 
børn og forældre lege sammen. 

Og børnene får mulighed for at vise 
deres forældre alle de nye, sjove ude-
lege, som de har lært sammen med 
personale og undervisere fra DGI Stor-
københavn. 

Inden legen blev sluppet fri, var der 
taler med Tårnbys borgmester, Allan S. 
Andersen og Børnehusets leder, Sus-
sie Johansen. Sussie udtrykte sin store 
stolthed over personalets kæmpe 
engagement og indsats i legecertifi-
ceringen på trods af arbejdspres og 
begrænsende coronaretningslinjer. 

AMBASSADØR FOR BEVÆGELSE 

Borgmesteren fortalte, hvordan Bør-
nehusets legecertificering spiller 
godt ind i kommunens sundhedsplan 
2026 med dens fokus på bevægelse. 
Han takkede for samarbejdet med DGI 
Storkøbenhavn og den fælles indsats 
med at udbrede de gode vaner om-
kring motion, leg og bevægelse i kom-
munens dagtilbud. 

- Det er med til at danne et funda-
ment for en sund generation hos de 
mindste tårnbyborgere, som bliver 
nogle vigtige ambassadører for bevæ-
gelse, sluttede borgmesteren sin tale. 

Og så blev energien, glæden og le-
gen ellers sluppet løs. Først satte Na-
turlig Leg underviser og projektleder 
i DGI Storkøbenhavn, Camilla Vinther 
Olsen, gang i fælles fangeleg og Boo-
gie Woogie med masser af smil og 
boogie-moves. 

Dernæst organiserede personalet 
forskellige lege med børn og forældre 

i mindre grupper. Her skulle børn og 
voksne eksempelvis bevæge sig som 
en elefant og andre dyr, lave fælles 
bevægelser i rebcirklen og balancere 
med ærteposer på hovedet. 

- Det er helt fantastisk at se, hvor-
dan børnene kommer mere ud og får 
rørt sig fysisk i forbindelse med Natur-
lig Leg certificeringen. 

- Og vi håber, at der kommer flere 
institutioner med, udover de tre, som 
nu er i gang. Det at børnene kommer 
ud og får masser af fysisk bevægelse, 
betyder rigtig meget, både for deres 
fysiske og mentale sundhed, sagde Al-
lan S. Andersen.  

LEG STYRKER BØRNS UDVIKLING

Udover Børnehuset Gl. Kirkevej, har 
Basishuset, Børnehuset Tømmerup 
Haveby og Legepatruljen gennem de 

sidste måneder deltaget i DGI Naturlig 
Leg, et 15 timers certificeringsforløb 
med DGI Storkøbenhavn. 

Forløbet fokuserer på at gøre insti-
tutionerne endnu bedre til at bruge 
den omkringliggende natur og ude-
rum i hverdagen. Personalet får kon-
krete redskaber til at kvalificere leg 
og bevægelse, der styrker udvikling, 
relationer og trivsel for børn i alderen 
1-6 år. 

I forløbet arbejder pædagogerne 
bl.a. med, hvordan de kan tilpasse lege 
til forskellige målgrupper og lærings-
mål, om det fx er det sansemotoriske, 
det sociale eller det kognitive, der er 
i fokus. 

- Vi har for eksempel lært at bruge 
et reb til at skabe en fælles cirkel, hvor 
vi kan tale sammen og kigge hinanden 
i øjnene. Det betyder noget for fælles-
skabet, fordi børn og voksne er mere 
opmærksomme på hinanden og det at 
samles om en fælles aktivitet, fortæl-
ler pædagog i Børnehuset Gl. Kirkevej. 

- Som personalegruppe har vi også 
fået fælles fodslag og et samlende 
sprog om bevægelsesaktiviteter med 
børnene.

- Det har styrket sammenholdet på 
tværs i personalegruppen og givet os 
energi og gejst. Vi er blevet bekræftet 
i meget af det, som vi gør. Og det har 
også givet mange nye ideer til, hvad 

- Vi har for eksempel lært at bruge et reb til at skabe en fælles cirkel, hvor 
vi kan tale sammen og kigge hinanden i øjnene. Det betyder noget for 
fællesskabet, fordi børn og voksne er mere opmærksomme på hinanden og 
det at samles om en fælles aktivitet, fortæller en pædagog i Børnehuset.

Naturlig Leg underviser og projektleder i DGI Storkøbenhavn, Camilla 
Vinther Olsen, satte gang i fælles fangeleg og Boogie Woogie med masser af 
smil og boogie-moves.

Børnehuset fejrer legenBørnehuset fejrer legen

Der blev sat gang i både fælles fangeleg og Boogie Woogie med masser af 
smil og boogie-moves under festen.
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Borgmester Allan S. Andersen pointerede, at udendørs leg er med til at 
danne et fundament for en sund generation hos de mindste tårnbyborgere, 
som bliver nogle vigtige ambassadører for bevægelse. 

Børnehusets leder, Sussie Johansen, tog selvfølgelig del i legen sammen med 
børn og forældre.
 

Der var ingen tvivl om, at børnene er optagede af de lege, Børnehusets 
pædagoger satte igang.

- og hos os koster det ikke 
noget at læse nyheder hele 
måneden

OM TÅRNBY BLADET

Af Søren Havemann, 
redaktør på Tårnby Bladets 

Facebook-side og sporten

Siden oktober 2020 har Tårn-
by Bladet været at finde på 
Facebook. Lige nu har vi ca. 
2.000, der enten synes godt 
om eller følger os. 

Tårnby Bladet vil stadig 
være det trykte blad, der hus-
standsomdeles hver måned, 
bliver lagt i din postkasse, 
eller kan findes på steder, 
hvor du regelmæssigt kom-
mer, i supermarkeder, sund-
hedscenter, sportsklub etc. 
Oplaget er på 23.500, hvoraf 
16.500 omdeles i Tårnby.

Nyheder med kort varsel

Men som månedsblad gi-
ver det visse udfordringer 
for nogle af de nyheder, der 
løbende kommer på redak-
tionens skrivebord. En nyhed 
er jo kun en nyhed i et kort 
øjeblik. Det er jo så her, at 
Facebook er det bedste sup-
plement til det trykte blad.

Tårnby Bladforening satte 
den trykte udgave af Tårnby 
bladet i søen tilbage i 1993. 
Altså i 30 år har bladet været 
en trofast kilde til at orientere 
Tårnbys borgere om stort og 
småt i kommunen.

Lille administration

Vores Facebook administrati-
on består af redaktøren Søren 
Havemann og fotograf Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub. 
De passer og plejer platfor-

men, men også bladredak-
tionen finder opgaver, som er 
velegnet til Facebook. 

Der er mange fordele ved 
Facebook opslag. F.eks. kan vi 
formidle nyheder ud til vores 
brugere med ganske få klik. 

Opslag eller artikler kan 
nemt suppleres med foto, 
videoklip eller lydklip, som 
et væsentligt supplement til 
artiklen. Brugen af foto og 
videoer er gode til at fange 
interessen eller gode til at be-
skrive en situation.

Hurtig feedback

Vores Facebook brugere giver 
også redaktionen en feed-
back, som bladet sjældent 
giver, nemlig hvad der bliver 
læst og hvad brugerne ’synes 
godt om’. 

Her kan jeg godt afsløre, at 
vores månedlige cover foto, 

fotograferet af Kurt Pedersen, 
er den absolutte topscorer. 
Nok fordi han hver måned 
skyder et lokalt motiv – altid 
i topklasse.

Suppler bladet med Face-
book

På redaktionen håber vi, du 
også fremover vil gøre brug 

af vore Facebook side, taarn-
bybladet.dk Vi går efter at få 
mange flere følgere. 

Foto: Månedens Facebook 
cover: foto af Kurt Pedersen. 

Tårnby Bladet bruger også Facebook

vi kan gøre mere af, supplerer Sussie 
Johansen. 

BEGEJSTRING SMITTER 

I Naturlig Leg forløbet udvikler per-
sonalet konkrete handleplaner for at 
iværksætte og planlægge leg, aktivi-
teter og læring i naturen og uderum-
met i hverdagen. Det sikrer en forank-
ring af den gode praksis omkring ind-
dragelse af naturen til leg, aktiviteter 
og læring.

- Vi har en tro på, at DGI Naturlig Leg 
certificeringen vil styrke den daglige 
bevægelse i de tre dagtilbud. Og den 
begejstring for leg og bevægelse, som 

jeg mærker hos personalet, vil få en 
kæmpe betydning for børnene, for-
tæller pædagogisk konsulent i Tårnby 
Kommune, Arne Høgsvig.

Mens eftermiddagssolen sank ned 
over legepladsen på Gl. Kirkevej si-
vede børn og forældre hjemad, glade 
og mætte af både pølsehorn og gode 
lege. Legepladsen tømtes og lå efter-
hånden stille hen, lige indtil næste 
morgen, hvor børn og pædagoger igen 
kaster sig ud i alle de sjove og lære-
rige lege.  
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Hotel Palme i Garda, Norditalien
Byen Garda, som deler navn med 
Lago di Garda – på dansk Gar-
dasøen – er en ægte italiensk fe-
riedrøm, hvor den legendariske 
stemning rigtigt mærkes på en tur 
gennem den gamle bydels snævre 
gader. Her føler man sig hensat til et 
maleri af en klassisk sydlandsk idyl 
med frodige blomster, der vokser 
op ad mure, over smukt patinerede 
pastelvinduer og på de karakteristi-
ske tegltage. Jeres hotel med swim-
mingpool ligger i gåafstand fra den 
legendariske søpromenade (500 m).

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters valgmenu 
•  inkl. salatbuffet
• Værelse med aircondition 

og balkon/terrasse
•   3 vinsmagninger og  
• 1 balsamicosmagning

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.999,-
Pris uden rejsekode 2.299,-

Pristillæg. 7.5.-1.7: 400,-
2.7.-16.9. : 850,-

Valgfri ank. t.o.m. 18.10.2022.

Sommer i Garda

2 børn med rabat

3 nætter fra 1.199,-
7 nætter fra 2.799,-

Pr. pers. i dbl. vær.

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

Best Western Hotel Prisma HHH i Neumünster
Et nordtysk feriehit

Hotel Gasthof Erholung i Braunlage, Tyskland
Familiehygge i Harzen

Valgfri ankomst t.o.m. 16.12.2022.Ank. tors-lør. t.o.m. 18.6. og 1.9.-17.12. Valgfri 21.6.-27.8. og 6.-15.10.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.449,-
Pris uden rejsekode 1.749,-

Pr. pers. i dbl. vær.

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag/buffet

Rønnes Hotel HHH i Nordjylland
Ferie ved Slettestrand

Jeres alsaciske feriebase har en helt unik beliggenhed 
kun 11 km fra den berømte vinrute og lige uden for 
bymuren i den gamle by Equisheim, som er omgivet af 
vinmarker, så langt øjet rækker. I bor da også lige midt 
i en guldregn af vinproducenter, og med den store, 
traditionelle vingård Wolfberger som nabo.

Hotel La Ferme du Pape HHH i Nordfrankrig
Den gamle vingård i Alsace

Valgfri ank. t.o.m. 8.11.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

3.549,-
Pris uden rejsekode 3.849,-

Besøg bestseller-hotellet mellem Vadehavet og 
Østersøkysten, middelalderidyllerne, golfbanerne 
og storbyeventyrene. Hotellet ligger i udkanten af 
byen og tæt på den store park, hvor det tropiske 
vand- og wellnesscenter også ligger. 

I hjertet af Harzen ligger Braunlage – en karakteris-
tisk Harzenby med sine originale, gamle træhuse. 
Her bor I omgivet af smuk natur for foden af bjerget 
Wurmberg, og I kan tage svævebanen til toppen. 
Und også jer selv at opleve Quedlinburg (47 km) med 
1200 fredede, idylliske bindingsværkshuse.

Slettestrand er et af vores få tilbageværende fisker-
lejer, der har bevaret traditionen med kuttere, der 
trækkes ind på stranden efter dagens tur på havet. 
Ikke langt herfra ligger Rønnes Hotel, og her ved man 
fra mange års erfaring, hvordan badegæsterne sætter 
pris på hyggelige rammer for ferien og den umådelige 
naturrigdom omkring hotellet.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters gourmetmenu
• 1 flaske Alsacevin
• Fri aflåst parkering

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• 10 % rabat på billet til Harzer 

Schmalspurbahnen 

Valgfri ank. t.o.m.  17.12.2022.

3 nætter 1.449,-
4 nætter 1.849,-

3 nætter 2.149,-
3 børn med rabat

3 børn med rabat

Op til 5 børn
med rabat

3 nætter 1.099,-
5 nætter 1.799,-

©Destination Nordvestkysten

3 nætter fra 1.199,-
4 nætter fra 1.499,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag/buffet
• 10 % rabat i Designer Outlet
• 15 % på entré til badeland

God børnerabat

Værelse med aircondition

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

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Teknisk arrangør:

BESTIL TRYGT FERIE

Du kan ændre dato og hotel helt frem til 

30 dage før ankomst for kun kr. 99,-


