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Vintersæson
i Øresund

© Anna lange, Amager Fotoklub

En papiravis har svært ved
at bringe aktuelle vinterbilleder i et land som
vores, men trods motivet
afspejler, at det ikke er
taget, når Tårnby Bladet
udkommer, så bringer vi
alligevel Anna Langes
bidrag til månedens foto.
Situationen er vel ikke
længere væk, end de fleste vil kunne huske denne
vinters dårlige timing.
Her vred skolelærere og
forældre deres hjerne for
at finde på aktiviteter,
som kunne få de hjemmeskoleramte unger til
udendørs aktiviteter, før
der var tilfrosne søer og
snemandsegnet sne... men
så overtog før frøken Tø
vejret og det endda lige
som en vinterskoleferie
med lange dage kom i
uge 7.
Så det blev en uge med
søle og ælte og lidt sol.
Flere sne- og isfoto
inden i avisen.
tsp

Strøm på bilerne
Skal der komme flere elbiler, skal
der også etableres flere lademuligheder i boligområderne
Af Terkel Spangsbo

© Benny Bang Jensen

Når man køber en såkaldt fossilbil,
tænker ingen over brændstoffet. Der
er jo servicestationer nok og det tager

max. fem minutter at fylde tanken op.
Men overvejer man at købe en elbil,
skal drivmidlet indtænkes. Bor man i
eget hus vil mulighederne for hjemmeladning kunne etableres. Endda
’intelligent ladning’, på den tid af døgnet, hvor el er billigst.
Bor man derimod i et boligkom-

pleks, er opladning ikke så ligetil.
Opsætning af ladestandere er i dag
en privat sag – enten kan et firma opstille standere, hvor der dagligt holder
mange elbiler (og dermed gøre det til
en forretning på samme måde som en
benzinstation er en privat forretning)
eller bolig- og ejerforeninger kan indrette nogen af deres nuværende ppladser til el-ladestandere – hvis altså
hovedkablerne kan levere.
Tårnby Bladet har samlet lidt artikler fra kommunen og fra boligselskaberne for at belyse den aktuelle situation på siderne 40 og 41 og vi følger
op i kommende udgaver.
Et andet spørgsmål er prisen på el.
Såvidt vi har forstået, kan priserne ved
elstandere i det offentlig rum svinge
mellem 100 og 400 kroner for en given mængde strøm.
Det er et lovkrav, at benzinstationer skal skilte synligt med priserne
på benzin- og dieselvarianterne, men
endnu er det er jungle og et lotteri,
hvad en elbilejer skal betale for el med og uden udbydernes app.
Boligselskaberne kan givet få
mængderabat i fremtiden, men først
og fremmest skal muligheder for at
tanke el være til stede.
Følg elbil-fremtiden på
siderne 40 og 41

Veteranpolitik i
Tårnby
Jens Graff, veteran, har sendt et
læserbrev, hvor han efterlyser en
anden veteranpolitik i Tårnby og
spørger, hvorfor det ikke kan være
anderledes
Tårnby Bladet har læst et referat fra
et kommunalbestyrelsesmøde i november 2020, hvor Venstre stillede
forslag om et paragraf 17, stk. 4-udvalg.
Det synes vi ikke, vi blev så meget
klogere af, så vi har bedt borgmester
Allan S. Andersen forklare, hvorfor
forslaget blev afvist.
Borgmesteren svarer, at for at
forstå dette, er det ikke nok at have
læst referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, da dette er et beslutningsreferat. Han anbefaler, at vi
lytter til mødet via den optagne fil,
som ligger på hjemmesiden, så vi på
Tårnby Bladet også får nuancerne
med – eksempelvis, at kommunen
allerede har en samarbejdsaftale
med Veterancentret, som tillige med
mange andre forskellige indsatser
udgør kommunens politik på området, hvilket borgmesteren uddyber i
sit svar.
Se læserbrev side 5 og
borgmesterens svar side 45
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Jeg er amagerkaner ...
... jeg er københavner, jeg bor i Tårnby.
JEG KAN LIGE SÅ GODT INDRØMME DET. Jeg er
amagerkaner, fordi det er så dejlig velafgrænset, Amager er en ø med vand på alle sider. Så
kan det diskuteres, om de mere sekteriske fra
Christianshavn og Islands Brygge vil definere
sig som ama’rkanere eller de også bare siger,
at de bor her.

Aflever din peberspray

I to år har danskerne kunnet købe en peberspray og have den
i hjemmet til selvforsvar helt lovligt. Men et flertal i Folketinget har besluttet at rulle den lov tilbage.
Det betyder, at det fra 1. februar ikke længere er lovligt at
købe og besidde pebersprays for borgere. Det er heller ikke
længere tilladt at have en peberspray i hjemmet uden en tilladelse fra politiet.
Indtil 31. marts vil det dog være tilladt at transportere en
peberspray, hvis man er på vej hen for at skaffe sig af med
den fx ved at aflevere den til politiet.
Transporten skal ske direkte fra hjemmet til nærmeste afleveringssted, (som for amagerkanere er Politiekspeditionen på
Hovedbanegården) og der vil ikke kunne gøres andre ærinder
undervejs.
- Vi opfordrer til, at man hurtigst muligt og inden 31. marts
får skilt sig af med sin peberspray, hvis man ejer en, siger leder af Center for Borgerservice, vicepolitiinspektør Paw Kaltoft.
Ekspeditionen på Hovedbanegården har åbent mandag til
fredag kl. 08.00-21.00 og i weekender og helligdage fra kl.
10.00-17.00. I uge 5 fik Ekspeditionen på Hovedbanegården
indleveret 15 pebersprays, i uge 6 fik de indleveret 7.

Niels Boserup er død

Niels Boserup, tidligere administrerende direktør for
Københavns Lufthavne døde
77 år gammel.
Niels Boserup var en af
Danmarks mest respekterede erhvervsfolk og nåede i sin bestyrelseskarriere blandt andet at være formand for William Demant, TV
2 og Jyllands-Posten, skriver
Berlingske.
Niels Boserup udbyggede
i væsentlig grad Københavns
Lufthavne i sine år som adm.

direktør 1991-2007.
Men han var også et menneske, som elskede bøger, kunst,
musik, opera og Gl. Skagen.
Niels Boserup vil i journalist-kredse blive husket for hans
årlige pressemøde i lufthavnen, som han kaldte 20 spørgsmål til direktøren. Han inviterede journalister fra alle medier,
herunder Tårnby Bladet, til omvisning bag kulisserne som et
nyt bagageanlæg og de kongelige ventesale efterfulgt af en
spørgerunde, som ofte oversteg de lovede 20 spørgsmål.
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MINE FORÆLDRE HAVDE EN FLIRT med Arnestedet, men havde jeg så boet i Vanløse,
Brønshøj eller Husum? Krak.dk opgiver endda
et Arnestedet på Østerbro, men der er ’Aps’
bagefter, så det udelukker jeg. Næh, Amager
er nummer et, den ved man, hvad er. Jeg er
ovenikøbet født på Amager – i penalhuset på
Store Møllevej. Det lo man meget af i de år,
hvor jeg skød i vejret og var en ranglet dreng
på 65 kilo fordelt på 1,82 meter og hvor arme,
ben og krop ikke var i korrespondance med
hinanden.
JEG ER SELVFØLGELIG IKKE DEN ENESTE med
den kvalitetsbetegnelse at være amagerkaner. På Højdevangens skole var der masser
af amagerkanere, men mange - også fra min
afslutningsklasse i 1964 - som lod sig lokke
af uddannelser, kærester, senere ægtefæller
til at bosætte sig andre steder i Danmark, ja
sågar i Sverige.
IKKE MIG OG MINE. Måske var det min veludviklede dovenskab eller uvidenhed om andre
muligheder som gjorde, at jeg blev og dyrkede den særlige nationalfølelse, at være amagerkaner. De geografiske ringe omfattede ikke
hele Amager. Det var stadig en dagsudflugt at
drage til lufthavnen ad veje med grøfter, via
Gemmas allé og Solhøj allé til lufthavnsterminalen, hvor en is opfyldte dagens drømme
– en flyvetur lå end ikke i den yderste periferi,
selvom onkel Arthur arbejdede i lufthavnen
og i 1952 sikrede mig klistermærker til min
kuffert med teksten, klistermærkerne altså,
ikke kufferten, First over the Pole.
JEG HAR STADIG IKKE VÆRET OVER THE POLE,
men jeg kom til at bo i den kommune, hvorfra
eventyret kunne være startet. Jeg lærte også,
at Amager var andet end 2300 S og jeg lærte,
som så mange andre, at Verden i det hele taget var større end fødeø og hjemkommune.

mig, hvis jeg havde gidet høre efter og læst
i mine bøger.
SELVOM JEG ER FØDT I 40’ERNE, er jeg det,
man kalder barn af 60’erne og 70’erne, hvor
man uden at risikere hus og hjem kunne
flakke fra job til job – hvad jeg gjorde og tilføjede endnu mere geografi og lærdom om, at
Danmark er mange ting og mange forskellige
mennesker. Trods en smædebetegnelse som
københavnersnude fik jeg aldrig indtryk af,
at danskerne var så forskellige, som det viser
sig at Skive-boere er i forhold til beboere af
Slotsholm, hvor de eneste indbyggere er heste i de kongelige stalde og medlemmer af
Folketingets præsidium.
MEN DET SENESTE HALVE ÅR skal jeg da ellers
love for, at forskels-elskere og ditto talspersoner, mere eller mindre selvudnævnte, har
brugt kræfter og taletid på at understrege
forskelle på dem, de har ladet sig kalde til at
repræsentere og så alle andre.
JEG SKRIVER NATURLIGVIS om den forjættede vaccine, som mere eller mindre vil beskytte mod corona og Covid-19 (det kniber
gevaldig for mig at forstå, hvornår der er tale
om Covid-19 og så corona – lad være med at
bruge kræfter på at lære mig det, jeg vil gerne
være immun uanset, hvad det hedder).
DER ER GEVALDIG MANGE, som fremhæver
fordelen ved, at netop deres lille samfund
skal have den næste ladning af vacciner, som
tilfalder Danmark. Har jeg forstået de højst
råbende ret, vil vaccination af netop deres
sekt stort set overflødiggøre vaccination af
resten af os og så kan sundhedsforstandige
og Mette Frederiksen i øvrigt mene, hvad de
vil. Det tæller ikke.
DER ER ADSKILLIGE DANSKE Ø-SAMFUND,
hvor coronatallet er tæt på nul. Langeland,
Anholt, Bjørnø, Fugleøen i Sortedamssøen,
Peberholm som vil være restriktionsfrie, så
jeg vil da foreslå åbent samfund for sande
amarkanere. Lyder det skørt.
Det er det også.

JEG HAR TIDLIGERE FORTALT om mit privilegiume at være københavnsk feriebarn på
bondegårde ved Holbæk og Silkeborg. Jeg
oplevede, at 60 tønder sjællandsk muld var
rigdom mod 40 tønder land sandet bakkejord
i Midtjylland. Senere gav fem år i Søværnet
mig den viden om Danmarks geografi, som
Åge Nielsen på Højdevangen havde tilbudt
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Amager Bryghus leverede optimistisk tre fustager af 30 liter 8,5 procent
juleporter til Plejehjemmet på Irlandsvej - som dog måtte levere to fustager
retur.

Fadøl til plejehjem
Da en spøgefuld bemærkning blev
til virkelighed
Af Terkel Spangsbo
Foto: Amager Bryghus

Midt i februar medvirkede Amager
Bryghus i et nyhedsindslag på TV2
Nyhederne / News i en historie om
fadøl, som står og bliver for gammelt
i en tid, hvor vi ikke kan få det solgt
på barerne.
På TV2 News efter indslaget var der
et panel, som kommenterede på historien. En sagde - måske halvt i spøg
- at man burde give det til de gamle
på plejehjemmene, som har været så
meget igennem. Og på Facebook var
flere inde på den samme idé.
- Den greb vi så og kontaktede det
nærliggende Plejehjemmet Irlandsvej
her i Tårnby, fortæller Henrik Papsø,
medarbejder i Amager Bryghus.
Plejehjemmet på Irlandsvej har
været et af de hårdest Corona-ramte
med over 100 smittede, beboere og
ansatte.
- Vi spurgte, om det kunne være noget for dem, at vi kom forbi med noget fadøl, som et lille positivt lysglimt
oven på alt det, de har været igennem.
Det svarede de positivt på og for-

talte, at de ville kombinere udskænkningen med, at der skulle vaccineres
dagen efter.
- Vores direktør Morten Lundsbak
fra bryghuset tog ud og installerede
et fadølsanlæg. Vi måtte kun stille
anlægget op, mens der ingen beboere
var.

Vaccine og 8,5% juleporter med
kirsebær
Vaccine-dagen blev en stor dag på
plejehjemmet, fortæller Fie-Louise
Stoltze, administrativ medarbejder på
plejehjemmet.
Mange af husets beboere og personale skulle vaccineres sent om eftermiddagen sidste fredag i januar.
- Huset var få dage forinden blevet
kontaktet af Amager Bryghus, som ville forkæle husets beboere med overskydende øl.
- Den mulighed ville vi selvfølgelig
benytte os af og derved gøre dagen
til en fejring af det næste skridt i bekæmpelsen mod Corona.
De fleste af husets beboere, blev
derfor tilbudt et glas øl - en 8,5%
juleporter med kirsebær efter endt
vaccine, hvilket var til stor glæde for
mange.
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Direktør Morten Lundsbak, Amager Bryghus, var hurtig til at finde en
anvendelse af godt-øllet, før det blev for gammelt.

Udstyret med en 14 meter lang bom kan det nye brandkøretøj med en
fjernstyret vandkanon sprøjte vand ind fra broens yderside og nå ellers svært
tilgængelige og kritiske steder.

Der er stillet skarpe krav til køretøjets udstyr, så det både er i stand til at klare
de mere normale ulykker på broen, men også de helt voldsomme hændelser.

Langspytter til Storebælt
Slagelse Brand og Redning i Korsør
har fået en højteknologisk brandbil
til at sætte ind i Storebæltsberedskabet. Øresundsforbindelsen får
ikke sådan en
En specialfremstillede brandbil, som
allerede er døbt Brosprøjten er i stand
til at klare selv de helt voldsomme
hændelser og skal fremover indgå
som en fast bestanddel af beredskabet på Storebæltsbroen.
- Broen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og derfor har vi kontinuerligt et stort fokus på, at broen er
åben og sikker at køre over, siger Lars
Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund
& Bælt.
- Den specialdesignede brandbil vil

sammen med en brandsikring af østbroens hovedkabler, som vi foretog
sidste år, være med til at højne sikkerheden for de mange tusinde daglige
brugere ved at minimere risikoen for
skader på vores konstruktioner.
Godt 1200 meter af østbroens store
hovedkabler blev i 2019 brandsikret
tættest ved vejbanen med brandhæmmende maling og isolerende
brandtæpper, som skåner stålet i broens kabler mod varmen ved en brand
og forhindrer, at konstruktionerne tager skade selv ved en kraftig og længerevarende brand.

Tilpasset Storebæltsbroen
- Vi har, i tæt samarbejde med Sund
og Bælt, beskrevet hvordan køretøjet

skulle bygges og hvilket udstyr, som
skulle være på, siger Michael Djervad,
Beredskabschef i Slagelse Brand og
Redning.
- Jo større og mere kompliceret en
hændelse er, desto længere tid vil det
også tage at løse den. Men vores håb
er, at vi med den nye brosprøjte kan
løse disse nemmere og hurtigere, så
vi hurtigere vil kunne få trafikken til
køre igen.
Blandet andet har brosprøjten et
helt særligt ’skumanlæg’, som er beregnet til hurtigt at kunne slå kraftige
brand ned.
Den er monteret med en særlig bom
på taget med en vandkanon, som vil
kunne svinges ud over brosiden og angribe brande udefra, hvor mandskabet
ellers ikke vil kunne nå, samt oppefra.
Brosprøjten er også udstyret med en
bjærgningsgrill på bagenden, så den
vil kunne nødflytte køretøjer væk fra
broen.
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FAKTA OM BRANDBILEN
Specialsprøjten er udstyret med en
14 meter lang bom, der kan drejes i
en vilkårlig retning.
Yderst på bommen er der en fjernstyret vandkanon.
Brandfolkene kan følge vandkanonens arbejde via et almindeligt og et
termisk kamera.
Der er plads til 6000 liter vand.
CAF – Compressed Air Foram system, der blander skumvæske i vandet og giver en større slukningseffekt.
Bjergningsbom til køretøjer under
3500 kg.

Hvorfor ikke også på
Øresundsbroen?
Vi har spurgt John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarlig for
Øresundsbroen
- Lige nu er det ikke aktuelt med sådan en brandbil på Øresundsbóen.
Vi har dobbeltberedsskab fra både
Danmark og Sverige - både på bro og
i tunnellen. Begge har tilstrækkelige
slukningsmuligheder ved en brand i
eksempelvis en lastbil på Øresundsforbindelsen.
Tårnby Brandvæsen har blandt
andet en skylift med fjernstyret
vandkanon og oveni kan de, ligesom på Storebælt, slukke brande fra
havsiden ved at flytte stigen ud over
kanten.
Till forskel fra Storebælt er skråstagene på Øresundsbroen ikke så
tæt på vejbanenerne som kablerne
på Storebælt.

Brandbilen finansieres gennem
beredskabsaftalen mellem Sund &
Bælt og Slagelse Brand og Redning.
Det er Slagelse Brand og Redning,
der betjener brandbilen.

Ny kunderådgiver
Per Kastoft Madsen er ansat som kunderådgiver i Sparekassen Kronjyllands afdeling i København City. Per kommer senest fra en lignende stilling i Jyske Bank, og med
sig har han godt 11 års erfaring i den finansielle sektor.
Privat er Per Kastoft Madsen bosiddende i Kastrup sammen med sin kæreste.
Sammen har parret to sønner. I fritiden nyder Per at
bruge tid sammen med sin familie og venner. Derudover
dyrker han undervandsjagt og holder af en løbetur i naturen.

Vi har modtaget:

Hvorfor afviser Tårnby Kommune udarbejdelse af en veteranpolitik?
Der er behov for en veteranpolitik,
for at sikre den politiske retning
Af Jens Graff, Veteran,
Overkonstabel af 1. Grad af Reserven

Jeg har siden min egen udsendelse
som Force Protection Team stået på
mål for de danske veteraner, da de
fortjener vores respekt, støtte og anerkendelse. I denne sammenhæng
er jeg bekymret for Tårnby Kommunes veteranindsats – eller mangel på
samme.
Indledningsvis er det vigtigt at
understrege, at de fleste veteraner
kommer styrket hjem fra deres udsendelse med unikke kompetencer
i bagagen. Andre veteraner kommer
hjem med fysiske eller psykiske skader. Dette kan blive en økonomisk og
menneskelig tragedie for kommunen,
veteranen og de pårørende, hvis ikke
en kommunal handleplan ligger klar.
Siden jeg flyttede til Tårnby Kommune, har jeg måtte sande, at den
kommunale veteranindsatsen er minimal.
I dag udgør veteranindsatsen i Tårnby Kommune et Flagdagsarrangement
5. september og en kommunal samarbejdsaftale med veterancentret.
Samarbejdsaftalen har udelukkende

til hensigt at rådgive og uddanne
kommunes medarbejdere til bedre at
kunne håndtere og hjælpe veteraner –
intet andet.
Til trods for et stadig voksende
nationalt fokus på veteranindsatsen,
senest med Forsvarsministeriets kommunale veteranpris, halter Tårnby
Kommune stadig håbløst bagefter.
Tårnby Kommune mangler forståelsen
for, at udsatte veteraner ikke i samme
omfang kan benytte sig af allerede eksisterende kommunale tilbud.

Venstre med på fløjen
Venstre og jeg har et ønske om at udarbejde en ambitiøs bredt forankret
kommunal veteranpolitik, som kan
være med til at præcisere den støtte,

indsats og politiske retning, som veteraner og deres pårørende kan forvente
af Tårnby Kommune. En veteranpolitik
som blandt andet skal sikre udsatte
veteraner en kort, korrekt og rettidig
sagsbehandling. Kan vi være andet
bekendt?
Et forslag om en veteranpolitik blev
af Kommunalbestyrelsen kastet til
hjørne med udpegelse af en kommunal veterankoordinator. Det er selvfølgelig positive takter, men spørgsmålet
om, hvem denne kommende veterankoordinator er, og hvordan denne skal
agere, fungere og kontaktes, står stadig uvist. Jeg kan være bange for, at
den kommunale veteranindsats igen
vil blive syltet og negligeret.

Det er blevet en tradition, at
veteraner indbydes til en årlig
reception på Tårnby Rådhus på
Danmarks Flagdag 5. september.

Lad os sammen lave en veteranpolitik for Tårnby Kommune, der kan være
med til at sætte standarden for andre
kommuner. Det er vel det mindste, vi
kan gøre i landets bedste kommune.
Indlægget forkortet af red.

Det vil venstre

Venstre har foreslået Kommunalbestyrelsen at:
- Der oprettelses et §17 stykke 4
udvalg, som med udgangspunkt i
kommunens udfordringer på veteranområdet laver et udkast til en
veteranpolitik inklusiv et oplæg til,
hvordan veteranarbejdet kan centraliseres bedre, og skabe en bedre
’one point of contact’ på indgangen
til kommunen for veteraner.
Det foreslås, at § 17, st. 4. udvalget skal bestå af op til 6 personer
udpeget af kommunalbestyrelsen til
opgaveudvalget og 1 repræsentant
fra Danmarks Veteraner, som udpeges af Danmarks Veteraners bestyrelse, samt 1 veteran som er bosat i
kommunen, ligeså udpeget af Danmarks Veteraners bestyrelse.
Administrationen skal udarbejde
en procesplan og et kommissorium
for § 17, stk. 4 udvalget i samarbejde med Danmarks Veteraners
repræsentant.
Borgmester Allan S. Andersen svarer
på Jens Graffs brev og Venstres
forslag på side 45.

KOM MED DIT BUD PÅ
TÅRNBYS FREMTID
Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00-20.30

Borgmester Allan Andersen (S) og Socialdemokratiet i Tårnby inviterer til lyttemøde
på Facebook.

Socialdemokraterne slår ørerne ud og lytter.

Fortæl os, hvad du har på hjertet om kommunens fremtid: Hvad skal der f.eks. ske
med vores fælles skoler, daginstitutioner, ældrepleje, foreningsliv, kulturtilbud,
natur, klima, erhvervsliv, tiden efter Corona osv.?
Alle borgere i Tårnby kommune er velkomne – også selv om man bare vil lytte
med på sidelinjen.
Find begivenheden ”Lyttemøde – Fremtidens Tårnby” via Allan Andersens politiske
facebookside: www.facebook.com/allan.s.andersen.taarnby
Deltagelse er gratis.

www.allanandersen.dk I facebook.com/allan.s.andersen.taarnby
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TÅRNBY – MULIGHEDERNES KOMMUNE

Hvordan har du det

Måske er du en af de
300.000 danskere, der bliver spurgt om din sundhed
via din digitale postkasse.
Svarene kan også bruges
lokalt i Tårnby

Rygning, smerter og ondt i
livet. 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år bliver, i den nationale Sundhedsprofilundersøgelse,
spurgt
om, hvordan de har det. Det
sker for at kunne sætte ind
med målrettet forebyggelse
og bedre behandling af sygdomme.
Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres i perioden
5. februar til 12. maj 2021.
Det er fjerde gang siden
2010,
at
undersøgelsen
‘Hvordan har du det’ foretages i hele Danmark. Undersøgelsen er den største af sin
art, og giver et unikt billede
af, om danskernes sundhed
og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet,
der er særlige udfordringer
netop nu.
For at få de mest brugbare

ne om danskernes sundhed
og trivsel et vigtigt værktøj,
som kan give os et faktuelt
grundlag til at tilrettelægge
sundhedsplanens indsatser
på, siger Tårnbys borgmester
Allan S. Andersen.
- Vi skal prioritere rigtigt og
hjælpe dér, hvor behovet er
størst – og det kan sundhedsprofilundersøgelsen hjælpe
os med.

Svar fra 2017

Undersøgelserne om
danskernes sundhed og
trivsel et vigtigt værktøj,
når vi skal arbejde med
en ny sundhedsplan for
Tårnby Kommune, siger
Tårnbys borgmester Allan S.
Andersen

resultater er det vigtigt, at så
mange som muligt udfylder
spørgeskemaerne.
- Vi begynder snart arbejdet med en ny sundhedsplan
for Tårnby Kommune. I den
forbindelse er undersøgelser-

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at
det haltede med danskernes
sundhed på flere områder.
Blandt andet viste svarene, at
Einer Lyduch, der er
formand for Sundheds- og
Omsorgsudvalget, mener,
at langt de fleste unge i
Tårnby Kommune er sunde
og trives godt, men også at
der er flere og flere unge, der
har dårlig mental sundhed
samt flere, der begynder at
eksperimentere med tobak
og rusmidler.

Der er et men …

over halvdelen af de voksne
danskere var overvægtige, og
at flere unge var blevet rygere
og trivedes dårligt.
Undersøgelsen viste også,
at jo højere uddannelse, jo
bedre sundhed har man – og
omvendt.
Svarene har ført til lokale
tiltag netop dér, hvor behovet
har været størst.

- Gennem de seneste år har
Sundhedsprofilen vist, at
langt de fleste unge i Tårnby
Kommune er sunde, trives
godt og udvikler sig, som de
skal, siger Einer Lyduch, der
er formand for Sundheds- og
Omsorgsudvalget.
- Men desværre viste undersøgelsen i 2017 også, at
der er flere og flere unge, der
har dårlig mental sundhed
samt flere, der begynder at
eksperimentere med tobak
og rusmidler. Derfor er Tårnby
Kommune sammen med de ni
andre kommuner gået sammen om den tværkommunale
indsats ’Klar livet – uden røg
og rusmidler’.
- Indsatsen skal være med
til at styrke unges fysiske og
mentale sundhed og ruste
unge til at blive gode aktører i eget liv, så de bedre kan
håndtere de udfordringer,
som er uundgåelige at møde i
ungdomslivet.
Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts
2022.
Spørgeskemaet
er
sendt til de 300.000 danskere
i deres e-Boks eller med postvæsenet.
OM UNDERSØGELSEN:
Deltagerne i undersøgelsen
er tilfældigt udvalgte. Det
er frivilligt, om du vil deltage.

Du kan tjekke, om du er
udtrukket til at være med i
undersøgelsen ved at se, om
du har fået spørgeskemaet
‘Hvordan har du det?’ i din
digitale postkasse. Afsenderen er Region Hovedstaden
eller Statens Institut for Folkesundhed.
Udfylder du spørgeskemaet, deltager du i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på
hjemmesiden
www.danskernessundhed.dk , hvor
du også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Hvem står bag undersøgelsen
Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens
Institut for Folkesundhed,
SDU, gennemfører undersøgelsen på baggrund af
en aftale mellem Danske
Regioner, KL, Sundheds- og
Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Husk mig
nu!
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Fire personer
anholdt i aktion
mod organiseret
hæleri
I en større sag om omfattende hæleri slog Københavns Politi til på tre
forskellige adresser i Hovedstadsområdet
Det er ikke til at se, at denne bygning har huset Svend
Jacobsens Maskinfabrik. Nu er det en om- og udbygget
forretning for supermarkedskæden Lidl, der åbner torsdag
25. februar. Foto: Anna Lange, Amager Fotoklub.

Lidl åbner butik med legeplads
Lidls femte butik på Amager tager
udgangspunkt i et butikskoncept,
som er inspireret af et dansk og
skandinavisk præg
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Torsdag 25. februar åbner dagligvarekæden Lidl sin femte butik på Amager,
når kunderne klokken 08.00 inviteres
indenfor i den ny butik på Amager
Landevej 244.
Kunderne kan forvente en lys og
stor butik, hvor der er indrettet flere
’shop in shop-områder’ eksempelvis
i vinafdelingen og ved bake-off, frugt
og grønt og mejeri. Som noget helt nyt
bliver der indrettet et stort legeområde uden for butikken.
- Vi glæder os til åbne butikken og
til at blive en fast del af lokalområdet,
lyder det fra butikschef, Søren Lynge
Brandt.
Butikken bliver som alle andre Lidlbutikker indrettet og bygget efter det
helt nye butikskoncept, hvor det bliver
lettere at vælge mellem et stort sorti-

ment af eksempelvis danske, økologiske og internationale specialiteter.
Butikschef er 42-årige Søren Lynge
Brandt, som kommer med flere års
butikserfaring blandt andet som souschef på Amager Strand og et stort
kendskab til den daglige butiksdrift i
Lidl. Til april har Søren været ansat i
Lidl i to år - og der er sket meget siden
han for første gang trak i Lidl-trøjen.
- At være butikschef er en på én
gang spændende og udfordrende opgave. Man skal nemlig både have styr
på den daglige drift, den gode service
og have et godt produktkendskab.
Samtidig skal man være i stand til at
udfordre sig selv, være et godt forbillede og ikke mindst en inspirerende
og dygtig leder for sine medarbejdere.
fortæller HR-direktør i Lidl Danmark,
Sine Dolberg.
- Kunderne såvel som vores engagerede 18 nye medarbejdere er i gode
hænder hos Søren.

Legeplads til områdets børn
Butikken er nummer 134 i Danmark og
den femte på Amager. Den byder på et
salgsreal på 880 m2, 75 gratis parkeringspladser, hvoraf to pladser er med
mulighed for opladning af el-bil.
Den nye Lidl-butik har med stort
udendørsareal gjort plads til en større
legeplads udformet som et Lidl-logo.
- Butikken her på Amager er bygget
efter EDGE-certificeringen, som betyder, at vi har tænkt i grønne løsninger
inden for tre overordnede parametre
- vand, energi og materialer, siger udviklings og ejendomsdirektør, Mads T.
Nielsen.
- Det gælder eksempelvis inden for
ventilation, LED-lys, lavenergivinduer
og opsætning af vandsparere i butikken, som gør, at vi bruger mindre vand.
.
- V.O

En 32-årig rumænsk mand, som Københavns Politi mistænker for at stå
bag omfattende hæleri blev anholdt,
da Københavns Politi efter længere
tids efterforskning slog til på tre
adresser i Vanløse, Dragør og i Brøndby, hvilket skete i samarbejde med Københavns Vestegns Politi.
Ud over den formodede bagmand
anholdt politiet tre andre rumænske
mænd på henholdsvis 33, 34 og 43
år. De mistænkes for at udgøre en del
af et netværk, der har begået omfattende berigelseskriminalitet i Hovedstadsområdet.

Henblik på videresalg
Ved indbruddene blev der typisk stjålet smykker, telefoner, pc’er og værktøj, der blev leveret til den hovedmistænkte med henblik på videresalg i
udlandet.
I forbindelse med efterforskningen
af sagen har Københavns Politi i flere
tilfælde stoppet biler lastet med tyvekoster, som netop var på vej til udlandet.
- Der er efter vores opfattelse tale
om organiseret kriminalitet, så derfor
er jeg tilfreds med, at vi har anholdt
den mand, som vi mistænker for at stå
bag, siger Jens Cappelén, der er politikommissær i Indbrudssektionen i Københavns Politi.
- Vi mener, at manden og hans netværk har talrige indbrud på samvittigheden, så jeg er glad for, at vi nu forhåbentlig har sat en stopper for flere
kriminelle handlinger fra den persongruppe.
Københavns Politi fortsætter nu efterforskningen i sagen, og det kan ikke
udelukkes, at der kan komme flere anholdelser.
Den 32-årige mand sigtes for groft
hæleri og blev fremstillet i Retten på
Frederiksberg fredag 5. februar.
Politiet skrev efterfølgende dette
på deres Twitterprofil:
- Ved dagens grundlovsfor i Retten
på Frederiksberg blev den 32-årige
hovedmistænkte varetægtsfængslet i
25 dage. De tre andre sigtede blev ved
Retten i Glostrup idømt en straksdom
på 40 dages fængsel og udvisning af
Danmark i seks år.
Kilde: Københavns Politi

Næste gang vi
ses er lige før
påske!

Kontrol af arbejdsklausuler
Fire firmaer, som arbejder for Tårnby Kommune, har haft kontrolbesøg
Tårnby Kommune har i en del år haft
arbejds- og uddannelsesklausuler i
udbudsmaterialer på kommunale opgaver.
I efteråret 2020 blev der for første
gang udført systematisk kontrol af et
eksternt revisionsfirma.
Klausulerne handler kort sagt om, at
der på eksempelvis større bygge- og
anlægsprojekter skal være en garanti
for, at leverandørerne sørger for ordentlige arbejdsforhold, overholdelse
af lovgivningen og overenskomster
generelt – og i visse tilfælde - om de
tager elever eller lærlinge i forbindelse med arbejdet for kommunen.
Revisionsfirmaet PWC har nu på
vegne af kommunen gennemført kontrolbesøg på byggeprojekter hos fire
leverandører for at kontrollere deres
overholdelse af Tårnby Kommunes arbejdsklausuler.

besøg på deres byggepladser, hvor
revisionsfirmaet gennemførte interviews med firmaernes medarbejdere
og gennemgik lønsedler, ansættelseskontrakter mv.
PWC påpegede fem forhold, som
kommunen efterfølgende har handlet
på. Der var ikke tale om forhold af en
sådan karakter, at det har haft kontraktlige konsekvenser for leverandørerne.
De forhold, som PWC fandt, drejede
sig om timelønsatser og søgnehelligdagsbetalingssatser, som ikke var op-

dateret. Kommunen har været i dialog
med leverandørerne, der har rettet
op på satserne. Kommunen er fortsat
i dialog med en af leverandøren, som
også forventes at komme på plads.
- Kontrollen viser, at der er noget at
følge op på – og det bliver gjort. Heldigvis kan vi også se, at det ikke har
været graverende overtrædelser, der
er sket. Men uanset hvad, så vil det
føre til indskærpelser over for leverandørerne, siger borgmester Allan S.
Andersen.
Kommunen er glad for, at leveran-

dørerne generelt udviser samarbejdsvillighed, også når der skal rettes op
på forholdene.
- Det er højt prioriteret, at vi som
kommune er med til at understøtte
et sundt og ordentligt arbejdsmarked
– og det er baggrunden for vores klausuler.
- Alle er nu klar over, at kontrollerne
også i praksis foregår. Vi sørger for at
følge op på, at indgåede aftaler overholdes, siger Allan S. Andersen.
tsp

NY ÆLDRESTRATEGI
ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Kun småting som nu er rettet
De fire leverandører var på forhånd
udvalgt ved, at revisionsfirmaet havde
risikovurderet 32 af kommunens kontrakter og valgt fire leverandører ud til
stikprøvekontrol.
De fire leverandører fik uanmeldt

Øresundsbro Konsortiet
opdeler virksomheden
I snart 20 år har Bropas været en
foretrukken betalingsform på
Øresundsbroen. Det vil det stadig
være – det kommer bare til at hedde
noget andet
Af Terkel Spangsbo

Vil du være med til at sætte retningen for kommunens ældreområde i de
kommende år? Så deltag i vores fokusgruppe eller svar på et spørgeskema.
Vi er i fuld gang med at lave en ny ældrestrategi for kommunen og vil gerne
høre din mening. Din mening er vigtig for os. Du kan fortælle os, hvad du
synes ved at svare på en række spørgsmål i vores spørgeskema.
Du kan svare på spørgeskemaet her: www.taarnby.dk/aeldre

DELTAG I EN DIGITAL FOKUSGRUPPE
I februar/marts holder vi også digitale fokusgrupper med interesserede
borgere. Hvis du har lyst til at deltage, kan du give os besked. Vi vælger et
specifikt antal borgere, og kan derfor ikke garantere, at du får en plads.
Vi kontakter dig direkte, hvis du får en plads.
Du tilmelder dig til en fokusgruppe her: www.taarnby.dk/aeldre

TÅRNBY KOMMUNE
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Længe har det været muligt automatisk at afregne for kørsel på betalingsstrækninger med en bizz andre steder
end på selve broen. Blandt andet i
Göteborg, på Svinesundbroen mellem
Sverige og Norge og på visse veje omkring Oslo har man trygt kunne køre
forbi kontrolstederne og betale enten
med bizzen eller nummerpladegenkendelse tilknyttet brobizzen.
Øresundsbro Konsortiet lancerer nu
ØresundPAY som et nyt firma og varemærke inden for Øresundsbro Konsortiet - med fokus på at give kunderne
mulighed for helt enkelt at rejse på
betalingsveje, broer og færger i Skandinavien.
– Broen har skabt muligheder på
begge sider af sundet i over 20 år og
med ØresundPAY øger vi vores muligheder for at bidrage til mere fleksible
bilrejser i vores omverden, siger Linus
Eriksson, administrerende direktør for
Øresundsbro Konsortiet.
– Med ØresundPAY giver vi kunderne de bedste muligheder for enkelt at
passere et stort antal broer, betalingsveje og færger med en enkelt aftale
og automatiske betalingsmidler som
bizz eller nummerplade.

HJÆLP OS MED AT SÆTTE RETNING
FOR ÆLDREOMRÅDET

Socialdemokraterne inviterer
til lyttemøde på Facebook
Der er kommunalvalg til november,
men allerede nu tager Socialdemokratiet i Tårnby hul på den lokalpolitiske debat
Socialdemokraterne slår dørene op
for alle borgere tirsdag 2. marts kl.
19.00-20.30 til et såkaldt lyttemøde
på Facebook:
– Det er alle tiders mulighed for at
få indflydelse, siger borgmester Allan
Andersen (S).
Lyttemøde på facebook… Det lyder
utraditionelt, og Allan Andersen indrømmer da også gerne, at det ikke er
hverdagskost, at politikere stiller op
til lyttemøde på nettet:
- Vi politikere har jo normalt meget
på hjerte, men nu har vi socialdemokrater altså besluttet at slå ørerne ud
og lytte, siger borgmester, Allan Andersen med et smil.
- Vi vil gerne høre alles bud på,
hvordan vi gør Tårnby Kommune endnu bedre. Og folks input vil indgå i arbejdet med vores valgprogram. Derfor
er det her alle tiders mulighed for at få
indflydelse, siger borgmesteren.

Men hvorfor et lyttemøde?
Har socialdemokraterne ikke selv no-

gen visioner?
- I Socialdemokratiet har vi masser
af bud på fremtiden. Jeg er selv i kontakt med mange borgere hver dag og
kommer jo rigtigt meget rundt i kommunen. Men vi er ikke bange for at
blive klogere. Vores valgprogram bliver kun bedre, når flere kommer med
input, siger Allan Andersen.
- Et valgprogram forpligter; et valg-

Fødevarestyrelsen
advarer

program lægger linjen for hele valgperioden. Vi har opfyldt rigtig mange
af løfterne fra valgprogrammet i 2017
i denne periode, så det er ret afgørende, hvad vi ender med at gå til valg på,
understreger borgmesteren.
Allan Andersen håber, at det utraditionelle møde bliver et tilløbsstykke.
- Vi er langt fra det klassiske forsamlingshus og årsagen er selvfølgelig Corona. Men når det er sagt, så er
det måske slet ikke så dumt endda. På
den her måde får mange mulighed for
at deltage.
- Det er ikke nemt for en almindelig
børnefamilie at hive et par timer ud af
en almindelig hverdagsaften. På Facebook kommer vi forhåbentligt i kontakt med flere og med andre end dem,
vi normalt ser til vores møder. Alle er
velkomne, og det er gratis.

Sådan undgår du, at dine høns får
fugleinfluenza
Fugleinfluenza har i efteråret og
vinteren ramt en del vilde fugle og
flere fjerkræbesætninger i Danmark,
fortæller Fødevarestyrelsen.
Du kan være med til at undgå, at
dine høns bliver syge, og at smitten
spreder sig i Danmark, ved at følge
tre enkle råd:
• Hold dine høns under tag - så
undgår de kontakt med smittede
vilde fugle.
• Skift fodtøj, inden du går ind i
hønsegården - så slæber du ikke
smitte med ind.
• Giv dine høns foder under tag
- så kan smittede vilde fugle ikke
komme til truget.

Lyttemødet kommer til at foregå
på Allan Andersens facebookside:
www.facebook.com/
allan.s.andersen.taarnby
spanger

Klinik For Fodterapi Færre konkurser i 2020
Virksomhederne i Tårnby klarede
sig flot gennem corona-året

| Vi har ydernummer |
| Vi tilbyder også hjemmebesøg |
Vi behandler bl.a.
følgende
Fod-poblemer
- Hård hud
- nedgroede negle
- Ligtorne
- Vorte
- Leddegigt
- Diabetes
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- Fejlstillinger

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

Virksomhederne i Tårnby Kommune
klarede sig godt sidste år, selvom coronakrisen rullede hen over landet.
Faktisk var antallet af konkurser hele
46 procent lavere end året før
Det lokale erhvervsliv havde trange
kår. I forårsmånederne blev butikker, frisører, behandlere og andre erhvervsdrivende tvunget til at holde
lukket og måtte vinke farvel til den
indkomst, som skulle bruges til at
betale husleje, varer og løn. Derfor
kunne man frygte, at mange virksomheder ville bukke under.
Nu viser nye tal fra Danmarks Statistik dog, at det frygtede konkursboom udeblev. Faktisk faldt antallet af
konkurser fra 2019 til 2020 på landsplan med hele 34 procent. I alt har
hele 75 danske kommuner oplevet en
nedgang i antallet af konkurser.

rer Martin Thorborg om, at det værste
ikke nødvendigvis er overstået endnu.
- Mange virksomheder har klaret
sig indtil nu, men de er stadig i store
økonomiske vanskeligheder, og om
lidt skal mange virksomheder betale
en momsregning, som kan gøre ondt,
siger Martin Thorborg.
- Vil man hjælpe virksomhederne,
så bør man overveje at foretage sine
indkøb lokalt. Når virksomhederne
åbner igen, så køb din shampoo hos
frisøren, din vin hos vinmanden, dit
oksekød hos slagteren og kontakt
din lokale håndværker, hvis du skal
have fikset noget. Hvis man ønsker
et stærkt lokalt erhvervsliv, så er man
nødt til at lægge nogle penge der, siger Martin Thorborg.

Brug det lokale erhvervsliv
- Sidste år var alt andet end en dans på
roser for landets erhvervsdrivende, og
det gør det kun mere imponerende, at
antallet af konkurser faldt så drastisk.
Jeg tror, det skyldes en kombination af
hjælpepakker, og at mange selvstændige har været dygtige til at omstille
deres virksomhed til den nye virkelighed, siger Martin Thorborg, iværksætter og adm. direktør i Dinero.
Selvom virksomhederne klarede sig
bedre gennem 2020, end man overhovedet kunne have håbet, så adva-

Få adgang til alle tallene via dinero.
dk/nyheder/faerre-konkurser-i2020-end-aaret-foer/

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.

Snart 56 ungdomsegnede boliger på Randkløve allé

De etværelses boliger er cirka
38 kvadratmeter med eget bad
og toilet samt lille køkken.

Inden sommer vil de nye ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken være
færdige og de første unge på vej ind
Tekst og foto: Viktoria Olesen

Tårnbyhuse har siden 2015 haft planer om at bygge ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken og for halvandet
år siden begyndte byggeriet.
Nu venter boligerne på, at de første
unge mennesker flytter ind.
Der er tale om etværelses lejligheder, etværelses lejligheder med hems
og toværelses lejligheder med hems;
alle med toilet og bad samt et lille
køkken med kogeplade og ovn, men
uden køleskab.
- Vi har sat kogeplader i køkkenerne,
det skal man. De unge skal selv købe
køleskab og andet, de gerne vil have,
forklarer Torben Hansen, direktør i
Tårnbyhuse.
- På den måde kan de sætte deres
eget præg på lejligheden og selv vælge, hvad de vil have.
De mindste lejligheder er 38 kvadratmeter og vil koste cirka 3.700
Andre Tårnbyhuse projekter:
Boligorganisationen Tårnbyhuse
skal bygge omkring 96 ungdomsboliger ved Tårnby Stadion i samarbejde med Tårnby Kommune. Kommunen opfører i samme bygning
klubfaciliteter til brugere af Tårnby
Stadion samt en ny børnehave.
De har også planer om at bygge
boliger ved Plyssen på Amager
Strandvej, som skal være almene
boliger til alle.

kroner eksklusiv varme og strøm. De
største lejligheder med hems er på 73
kvadratmeter og vil koste cirka 7.000
kroner eksklusiv varme og strøm.

Kommunen bestemmer
I første omgang vælger Tårnby Kommune de første 59, som skal flytte ind,
men efterhånden, som der vil ske udskiftning, kan alle på ventelisten få en
bolig i det nye byggeri.

Tårnby Kommune har en
opskrivningsliste til ungdoms- og
ungdomsegnede boliger, som danner
udgangspunkt for anvisning af
ungdoms- og ungdomsegnede
boliger efter anciennitet.
Det er aftalt, at kommunen med førstegangsindflytningen har 100 procent anvisningsret. Dette sker efter
samme opskrivningsliste.
Man skal være mellem 15 og 25 år
for at stå på listen.
- Der er over 5.500 mennesker på
vores venteliste til boligerne i vores
forskellige afdelinger og der kommer
omkring 120-160 ledige boliger om
året, hvor kommunen har anvisningsretten til hver fjerde, fortæller Torben
Hansen.
Hvis man bliver tildelt en af de ungdomsegnede boliger, kan man senere
søge om at få en større bolig andre
steder i Tårnbyparken.
Man kan begynde i en etværelses
bolig, derefter kan man få en toværelses og så kan man søge helt op til
femværelses lejligheder.
- Vi ved, at mange ønsker at bo mindre og billigere, siger Torben Hansen.

Boligerne set fra Randkløvealle. Adgangen til lejlighederne bliver ad
svalegange og udvendige trapper. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

- Men der er mulighed for at søge
større lejligheder. Det er ideelt, hvis
et ungt par flytter ind og senere skal
have et barn, hvor det ville være godt
med et ekstra værelse.

Ønske om et fælles Tårnbyparken
De, som flytter ind i de ungdomsegnede boliger, kan også benytte det fælles vaskeri, aktiviteter og festsal, som
er en del af Tårnbyparken.
- Vi vil gerne have, at Tårnbyparken
er et hele, siger Torben Hansen.
- Fællesskab er godt. Det gør, at folk
kan deles om tingene og derved kan
man bo billigt i boligerne, fordi vi ikke
skal bygge nyt vaskeri eller ansætte
en ny gårdmand.
Torben Hansen fortæller, at der har

været en del konflikt omkring de nye
ungdomsboliger.
- Folk klager over, at unge mennesker larmer, men jeg synes, at det
bringer godt liv til Tårnbyparken, at vi
får nogle unge mennesker ind.

Stor boligmangel
- Boligmanglen er stor, fortæller han.
- Der er flere singler og flere enlige
ældre bliver boende i de større lejligheder. Derfor mangler der lejligheder.
Derfor glæder Torben Hansen sig til,
at de unge flytter ind i boligerne og til
at bygge flere boliger i fremtiden.
- En boligorganisation er skabt til at
bygge, siger han.

Nogle af boligerne
har hems, både
etværelses og
toværelses
lejligheder.

GOD PÅSKE • ÆNDREDE TIDER
Tårnby Bladet´s omdelere skal have længst mulig påskeferie.
Derfor ændres fristen for indlevering af artikler, information om arrangementer
og annoncer til mandag 22. marts kl. 12.00. (I stedet for som annonceret torsdag18. marts)

Vi ønsker både vores læsere og annoncørerer
en dejlig påske efter eget valg og lidt mindre corona.
Tårnby Bladet • Englandsvej 290 • 2770 Kastrup • Tlf.: 32 509 290
mail: redaktionen@taarnbybladet.dk • www.taarnbybladet.dk
www.facebook.com/taarnbybladet.dk
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Tårnby Bladet april 2021 udkommer tirsdag 30. marts (omdeling afsluttet onsdag 31. marts kl. 20.00).
Tjek www.taarnbybladet.dk om der er kommet ekstrasider med aktuelle nyheder og information på
netudgaven i forhld til den trykte avis.

De næstsidste boliger i
Tømmerup Haveby
Snart er hele Tømmerup Haveby
udbygget. Tømmerup Parken
’snupper’ den sidste fjerdel.
Ugandavej nederst i illustrationen.
De almene og de private boliger
opføres i ensartede materialer,
så området fremstår ensartet og
opleves som én samlet bebyggelse.
Tømmerup Haveby fletter sig ind
i det omkringliggende landskab
og områder med stier, der giver
adgang ind til kvarteret gennem en
regnvandspark

Et hjem for alle typer familier

Hyldager og Holdkærsager i Tømmerup Haveby får snart nye naboer
Af Terkel Spangsbo
Foto og Illustrationer:
Årstiderne Arkitekter og PAB

103 almene rækkehuse, generationshuse og lejligheder bliver en ny del
af Tømmerup Haveby. Den nye boligafdeling får navnet Tømmerup Parken
FAKTA OM TØMMERUP PARKEN
103 almene boliger:
- 29 rækkehuse
- 10 generationshuse
- 54 lejligheder fordelt på tre dobbelt-punkthuse
Boligstørrelserne mellem 50 og 112
kvadratmeter.
Huslejen bliver på mellem 6033 kr.
og 11.649 kr. om måneden.
Bygherre: PAB
Postfunktionærernes Andelsboligforening har bygget og administrerer i forvejen Postparken, Vinkelhuse, Televang og Holdkærparken i
Tårnby.

og svarer til ca. 40 procent af den samlede boligmasse i det nye kvarter.
Herefter er der kun et ledigt byggefelt tilbage, før Tømmerup Haveby er
helt udbygget.
Projektet er gjort muligt i et fantastisk samarbejde med Tårnby Kommune og spiller rigtig godt ind i visionen
og det politiske ønske om at skabe
blandede og bedre sammenhængende boligområder.
PAB, Postfunktionærernes AndelsBoligforening, ser frem til at skabe
nye hjem for 103 familier i Tømmerup
Haveby – en fremtidens landsby ved
Ugandavej på Vestamager med fokus
på fællesskab og fritidsliv. Her kombinerer man en blanding af moderne
boligtyper – både almene og private
– med attraktive uderum tæt på både
by og natur.
Det sikres, at mindst 10 procent af
boligerne bliver på max 50 kvadratmeter kaldet små familieboliger, men
meningen er, at de også kan blive udbudt som små ungdoms- og ældreegnede boliger.

Tømmerup Parken opføres efter en
bygherremodel i et samarbejde mellem boligorganisationen PAB, administrator FA09, projektudvikler NREP og
totalentreprenøren CASA A/S. Kvarteret er delt op i tre enklaver af rækkehuse og etagebyggerier med hver deres nære fællesarealer i form af intime
haverum og boliggader. Boligerne er
en blanding af forskellige typer hjem
– egnet til enlige, aktive seniorer og
varierede familieformer.
Generationshusene giver eksempelvis mulighed for at samle familier i
flere generationer i en lejlighed eller i
én og samme bygning – men i særskilte boliger. Alle boliger har egen indgang direkte fra det fri og har udgang
til et fælles udendørs opholdsareal. På
den måde er der indtænkt gode muligheder for både privatliv og samvær
med storfamilien i og omkring generationshusene.

Privatliv i god balance
I helhedsplanen for Tømmerup Haveby er der generelt fokus på, at omgivelserne skal danne ramme for attraktive fællesskaber, samtidig med
at man kan trække sig tilbage og nyde
privatlivets fred.
Gode fællesfaciliteter danner ramme om udviklingen af sundt naboskab

og stærke fællesskaber. Især områdets
haver kommer til at spille en vigtig
rolle, da de indrettes med intime rum
til ophold og småbørnsleg på en naturlegeplads.
Tømmerup Haveby fletter sig ind i
det eksisterende landskab og forbinder omkringliggende områder med
stier, der giver adgang ind til kvarteret
gennem en regnvandspark. De kommende beboere vil få oplevelsen af
at bo i naturen, samtidig med at de
har Tårnby lige om hjørnet og kun syv
kilometer til Københavns centrum og
væsentlig mindre til Mallorca via Københavns Lufthavn.
PAB ser frem til at byde de nye beboere velkommen i Tømmerup Parken
i efteråret 2022.
kilde: PAB
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I visse byer går hushandlerne hurtigt

Tårnby er tæt på top-ti, hvad
angår korte liggetider ved
hushandler
Selvom vi bor i et lille land
med kun 5,8 mio. indbyggere
og få timers transport mellem
landsdelene, er der blandt
landets 98 kommuner store
lokale forskelle på, hvor lang
tid der i gennemsnit går, fra
at en ejerboliger bliver sat til
salg, til det sælges.

Liggetiden kan overstige
500 dage i enkelte yderkommuner, mens boliger sælges
på helt ned til 57 dage i gennemsnit i kommuner nær København, viser tal fra Boliga.

De hurtigste handler
Det er kommuner i nærheden
af hovedstaden, der har den
korteste gennemsnitlige liggetid. Her sælges ejerboliger
i gennemsnit på mellem 57

og 81 dage. Kommunerne er i
prioriteret rækkefølge: Frederiksberg (57 dage), Rødovre,
Hvidovre, Dragør (73 dage),
Glostrup, Gentofte, Albertslund, Lyngby-Taarbæk, Greve,
Gladsaxe.
Tårnby Kommune har en
gennemsnitlig liggetid på 84
dage.

Yderkommuner på vej op
Årtier med urbanisering har

før til, at stadig flere danskere
har søgt mod storbyerne. De
senere års flyttemønstre tyder dog på, at interessen for
landets yderkommuner kan
være på vej op.
- Flere analyser peger i retning af en fornyet interesse
for et liv, der leves uden for
storbyerne, siger presseansvarlig i Estate Alexander
Falck Winther.
Desuden kan de seneste

års politiske beslutninger om
at rykke tusindvis af statslige
arbejdspladser ud i landets
kommuner medføre, at livet
uden for storbyerne, ud fra et
karrieremæssigt synspunkt,
kan være mere attraktivt nu.
spanger
Den samlede liste findes på
www.boliga.dk/statistikker/
liggetid-kommuner

DET ER SÅDAN ET FOTO, der kan få enhver farfar til at tage de store børnebørn på knæene og begynde fortællingen med : Da jeg var barn... og så ellers prøve at
få erindringer og virkelighed til bare at falde nogenlunde overens. Det er også sådan et foto, der vil give en ejendomsmægler gode argumenter på salgsannoncen
og skrive om idyllen og roen ved landsbyens gadekær - uagtet at der i ikke-corona tider vil brøle et fly henover hvert andet minut. Det glemmer vi så lige et øjeblik og nyder, at der stadig findes landlig idyl på Amager - i René Fokdahl, Amager Fotoklubs billede fra St. Magleby. Månedens foto marts 2021.

Spar på havearbejdet - lidt i al fald
Skab mere vild natur med en ny
haveæstetik
Af Signe Schrøder

Nu kommer foråret buldrende og man
får kriller i fingrene efter at gå i haven
og være nyttig. Du ved – rydde op i
staudebedet, fjerne de grene der er
blæst ned i vinterens løb. Klippe hækken, luge indkørslen og slå græsset
under trampolinen, så haven bliver –
du ved – ordentlig.
Men for en bi eller en fugl er det en
ørken. En grøn ørken ganske vist, men
stadig en ørken uden vand, mad eller

Den vildeste have
Hvad med at erstatte den gamle liguster-æstetik med kvashegn overgroet
af kaprifolier, hjemmehørende hække

æstetik, for det er bydende nødvendigt, at vi støtter biodiversiteten og
omskaber vores haver til oaser for de
fugle og insekter, som er så trængte i
dette vores danske by- og landbrugsland. Og det er endnu ikke for sent.
Lykkeligvis går det skønne og det
nødvendige hånd i hånd med det
behagelige. Den sprøjtefrie vilde haveæstetik er også en æstetik for den
afslappede haveejer. Det er en æstetik for dem, der vil vise, at man kan
have skønne frodige haver, der, som
oaser for det vilde liv, styrker naturen og favner det uforudsigelige. Som
ikke betragter bellis, mælkebøtter og
skvalderkål som uønsket ukrudt, men
som livskraftige og spiselige stauder,
der kan give føde til insekter og mennesker.
Trods alt er begrebet ukrudt blot en
definition, vi selv har fundet på.

SÅDAN SKABER DU MERE VILD NATUR I HAVEN MED 7 ENKLE TRIN
1) Tag udgangspunkt i din have og skab nicher i haven, som fremmer forskellige slags biotoper.
2) Planter du nyt, så køb hjemmehørende planter, buske og træer. Og gå efter
åbne enkle blomster.
3) Bevar de gamle træer og behold grenafklip og døde stammer i haven.
4) Skab varme i haven med sten og sand på solrige steder. Brug fx ungernes
gamle sandkassesand til at lave et næringsfattigt bed.
5) Sørg for vand og fugtighed i haven. I havens mørke hjørne kan du anlægge
et blomstrende skovbed med skygge og fugt og sætte underskåle med vand
ud.
6) Giv læ, skygge og blomstring med krat og buske. Lad krattet bestå af hjemmehørende arter, som blomstrer igennem hele sæsonen.
7) Skab et smukt græsland i stedet for plæne med højt græs og klippede
stier. Slå plænen i det tidlige forår og i det sene efterår og fjern græsafklippet bagefter.
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Signe Schrøder er Vild Have-konsulent og formand for Landsforeningen
Praktisk Økologi. Hun er sammen med
sin mand og 3 børn for nylig flyttet
fra København til Bjerregaarden - en
10 hk økologisk æbleplantage på
Midtsjælland. Her holder hun kurser i
vild natur, køkkenhave m.m.
Instagram: @signeschroeder_praktiskoekolog og www.bjerregaarden.dk

levesteder.
Netop ordentligheden i den nuværende haveæstetik er et stort problem
for mangfoldigheden og biodiversiteten i vores natur.
Så samtidig med at foråret holder
sit indtog Danmark, vil jeg slå et slag
for at vi samtidig indfører en ny haveæstetik, der hylder det naturvenlige,
det uforudsigelige og livet i al sin forunderlighed. En haveæstetik der gør
op med den monokulturelle græsplæneørken, skvalderkål bekæmpet med
sprøjtegift og hække, der bliver klippet, mens fugleungerne stadig sidder
i rederne.

og buske og en levende plæne fuld af
blomstrende urter. Med langt græs,
der giver liv og ly til smådyr og fugle
og med vandhuller eller fugtige områder, hvor dyr kan få sig en over tørsten.
Her er masser af hjemmehørende
blomster og planter, som kan spises af
både mennesker og dyr.
Heldigvis ruller denne nye haveæstetik allerede hen over Danmark i
fuld fart. Miljøministeren har udskrevet en konkurrence om at finde Danmarks vildeste kommune. Og Tårnby
Kommune skal da være med!
Det samme skal vi, der selv har have
eller altan. For den nye haveæstetik er
en glædens og oplevelsernes æstetik,
som hylder det vilde og livet i al sin
mangfoldighed og forunderlighed, og
som giver ordentligheden et spark og
erstatter den med det uforudsigelige,
enkle og smukke.
Men det er også nødvendighedens

Åbent hus med små film og foto
Normalt emmer forhallen, multihallen, musikhuset og gangene på
Tårnby Gymnasium af nysgerrige
og smilende gæster på årets store
åbent hus-begivenhed
Nogle af dem er der for første gang,
andre har været der før, fordi deres
ældre søskende, kæreste eller venner
går der eller har gået der.
Nogle har også været der før i forbindelse med talentarbejdet eller
Tårnby Gymnasium’s, TG’s, samarbejde med Amagers mange folkeskoler.
Men i år var de mange nysgerrige og
spændte kommende TG’ere på grund
af Coronasituationen afskåret fra at
være fysisk til stede på gymnasiet.

Sanistål på Amager søger
elever midt i krisetid

Sanistål har i øjeblikket fem ledige
elevstillinger på Fyn og Sjælland og
selvom der er krise, er der rift om de
unge mennesker. Derfor forventer
Sanistål at rekruttere op til 22 elever
i år, og der er stor sandsynlighed for
fastansættelse efter endt elevuddannelse.
Elever er i høj kurs i Sanistål, der
uddanner 16-22 handelselever årligt. Det handler både om at give
faglig viden videre til nye generationer og om at få nye talenter ind i
virksomheden.
- Vi har i øjeblikket meget travlt på
Sjælland, så der er brug for nye og
dygtige medarbejdere, , siger salgsdirektør Kennet Rosbjørn Eriksen.

TV fra lysgården

14 TÅRNBY BLADET MARTS 2021

I stedet var den ene lysgård lavet om
til et tv-studie, hvorfra der blev sendt
live med deltagelse af rektor Mikkel Harder Sørensen samt elevrådets
næstformand Alexander og elevrådsmedlem Mathilde.
Velkomsten var krydret med små
film og billeder fra hverdagen på TG,
så de deltagende fik et indblik i livet
og den daglige gang på TG. Herfra blev
der stillet om til forskellige virtuelle
rum, hvor elever og forældre kunne
orientere sig og chatte med lærere og
elever om alt lige fra fagpakker på HF,
valgfag på STX, studieture, talentarbejde, udvalgsarbejde, studieretninger og meget, meget mere.
Den normale summen af liv og lystig snak var derfor skiftet ud med læ-

rere og elever, som virtuelt tog imod
de mange besøgende.
Forud var gået en lang planlægningsfase. Hvert af de virtuelle rum
havde både lærer- og elevrepræsentanter, hvoraf de fleste sad hjemme,
mens der sad nogle få stykker samlet
rundt omkring på gymnasiet, så det
var muligt for de besøgende at få et
kig på gymnasiets faciliteter.
Det er tydeligt, at folk har taget det
virtuelle til sig. Det er altid at foretrække at være sammen på sådanne
aftener, men det afholdt ikke interesserede fra at deltage i det virtuelle
åbent hus-arrangement - i skrivende

125 år

Fra venstre er det Alexander AlstrupBerentzen, Maja Mette Bjerre Ohrt,
Esther Arce Saez og Gustav Bozard
Larsen.

stund har det efterfølgende opslag fra
arrangementet på Facebook rundet
over 800 visninger.

Godt og skidt
Gymnasiet har de seneste år oplevet
en øget stigning i antallet af ansøgere,
hvilket ifølge rektor Mikkel Harder
Sørensen både er glædeligt og beklageligt:
- Det er naturligvis glædeligt, at
skolen er i fremgang og at stadig flere
ansøger TG som deres 1. prioritet. Især
har vi kunnet konstatere en stigning af
meget fagligt stærke elever, der søger
TG, hvilket har affødt et øget fokus på
talentarbejde.
- Omvendt var det også beklageligt,
at vi sidste år måtte afvise elever, som
rigtig gerne ville tage deres STX- eller
HF-uddannelse her på TG. Det var ikke
så sjovt.
Denne aften var gangene tomme,
men foråret er på vej og når de nye
elever bydes velkommen efter sommerferien, vil gangene igen summe af
liv, glæde og optimisme.
Er man stadig interesseret i at vide
mere om Tårnby Gymnasium & HF, eller har man spørgsmål, er man altid
velkommen til at kontakte skolen.
Nærmere information findes på tgy.dk
eller tgy@tgy.dk

på Kastrups arbejdspladser

Pia Venø Bagger er en af de elever,
der er blevet fastansat i 2020. Hun
var oprindeligt elev i Saniståls butik
i Taastrup, og i dag er hun fastansat
som intern sælger i Vallensbæk.
- Jeg har været utroligt glad for
at være elev i Sanistål. Jeg har fået
lov til at tage ansvar og prøve kræfter med alle former for opgaver, og
der har altid været hjælp at hente,
når det var nødvendigt. Derfor er
jeg også glad for, at jeg kunne blive
i virksomheden, hvor der er rigtig
mange karrieremuligheder og muligheder for at prøve nyt, siger hun.

Ulven er kommet til Skåne
Et ulvepar fra det centrale Sverige har for første
gang i 100 år slået sig ned med revir i Skåne
Det oplyser Länsstyrelsen Skåne. De seneste ugers
sne har givet Länsstyrelsen gode muligheder for at
følge ulveparret, der har valgt at slå sig ned i det

centrale og nordlige Skåne. Deres revir anslås at
dække et areal på 100.000 hektar ved Linderödsåsen, hvor de skånske byer Brösarp, Degeberga, Fyledalen og Hörröd ligger.
Det er ikke usandsynligt, at ulveparret får hvalpe
til næste sommer, siger Länsstyrelsen, som også opfordrer alle, der har dyr, til at gennemgå deres hegn
for at forhindre ulveangreb.
Kilde: News Øresund

Godstrafikken blev et lyspunkt

På billedet ses de første spor af ulve i Skåne, som
blev fundet i januar i år. Foto: David Börjesson,
Länsstyrelsen Skåne.

Med 4,8 millioner enkeltrejser på vejen og millioner
af togpassagerer i 2020 skabte Øresundsbroen fortsat muligheder for mennesker og virksomheder på
begge sider af sundet – på trods af, at forbindelsen
blev påvirket af coronapandemien, og at vejtrafikken faldt med 38,6 procent i forhold til 2019.
Godstrafikken forblev nærmest uændret i løbet
af året, mens bil- og bustrafikken tegnede sig for
nedgangen.
Vejtrafikindtægterne faldt med 487 millioner
DKK til 985 millioner DKK. Resultatet var et overskud på 801 millioner DKK, hvilket er et fald på 459

millioner DKK sammenlignet med 2019. Jernbaneindtægterne er indekseret og blev derfor ikke påvirket af coronapandemien.
På trods af nedgangen i trafikken har Øresundsbron dog stadig ca. 600.000 BroPass-kunder. At
man fortsat er kunde viser, ifølge Linus Eriksson,
administrerende direktør for Øresundsbron, at der
er opbygget en vilje til at rejse over broen, så snart
samfundet åbner igen.
Ved årsskiftet påbegyndtes vaccinationer på begge sider af sundet, hvilket skaber optimisme i forhold til et opsving i trafikken i 2021.

AMAGERTEATRET
Teater i en corona-tid
Det er ikke fordi, vi ikke gerne ville spille det
planagte repertoire, men uanset, hvad vi har fået
ændret og tilpasset med flere forestillinger og færre tilskuere pr. forestillling, er coronaen kommet
os i forkøbet. Tilbage i sæson 2020-21 er nu kun
Blinkende lygter. Den skal spille sidst i marts - her

er sol det dominerende vejrfænomen, så mon ikke
lykken tilsmiler Amagerteatret og de hårdt ramte
abonnenter.
Vedrørende økonomi og tilbagebetalinger - hav
venligst tålmodighed til hele sæsonen er afsluttet
- vi lover, at ingen bliver snydt.

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

Blinkende Lygter har et sprudlende hold på scenen, Paw
Henriksen, Thomas Magnussen, Peter Pilegaard og Jakob
Højlev Jørgensen er de fire
venner, som ved fælles hjælp
forsøger at lægge fortiden bag
sig. Kristian Boland spiller den
skydegale gårdmand, Alfred og
Frank Rubæk er den fordrukne
læge, Carl.

Køb trygt billleter
Der er som bekendt fortsat usikkerhed om de covid19-retningslinier, der vil gælde ved vores planlagte teaterarrangementer.
Hvis du køber billetter til de annoncerede ekstra forestillinger - vil du blive refunderet for forestillinger, der aflyses pga.
covid19-retningslinierne.
Læs mere om Amagerteatret på
www.amagerteatret.dk
eller ring 29 46 60 93

15., 16. og 17. marts 2021

Teaterversionen af ”Blinkende lygter” er
sjov, overraskende, tankevækkende og skæv.

Billetter i løssalg og eventuelle ekstraforestillinger
Vi behøver næppe at forklare, at underholdning af alle slags må
sno sig eller acceptere aflysninger i denne tid. Vi måtte pludselig
reducere antallet af publikummer til den enkelte forestilling - i
stedet lykkedes det i efteråret i samarbejde med KulturHuset og
teaterselskaberne at spille ekstraforestillinger, så vi kapacitetsmæssig kunne betjene alle abonnenter samt tilbyde et vist antal
løssalgsbilletter.
Hvordan situationen bliver med Bllinkende lygter vides ikke, men
bliver der mulighed for at købe usolgte billetter, vil det ske fra
Kulturhusets billetsalg.
Hold øje med opslag i KulturHuset Kastrup Bio.
Amagerteatret bestyrelse
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HVIS EN FORESTILLING BLIVER AFLYST

OBS: Forestillingen anbefales
ikke til køer.

© © Per Morten Abrahamsen

Her er den forrygende og skæve historie om den lille bande
småkriminelle, Torkild, Peter,
Arne og Stefan, som aldrig har
haft det store held med sig.
Da Thorkild fylder 40 år, beslutter han sig for, at nu skal det
være slut med at leve på den
måde, men han er nødt til lige
at lave et sidste job for bagmanden ’Færingen’.
Ved hjælp af lidt held og en hel
del dumdristighed lykkes det de
fire venner at komme i besiddelse af en kuffert indeholdende

flere millioner af Færingens
penge. Kufferten bliver deres
billet væk fra det kriminelle
miljø – ud i det mørke udkantsDanmark, og deres møde med
de sære eksistenser, som lever
der, i bandens forsøg på at
passe ind.

De to stærke kvinder i historien
spilles af Christina Bech.
Manuskript: Vivian Nielsen –
baseret på Anders Thomas
Jensens filmmanus.
Producenter: NørregadeTeatret
og Teater 2

Billeder af elevernes gode gerninger på 6. årgang

5403 gode gerninger og en onlineindsamling
For ottende gang har Skelgårdsskolens elever bidraget til Danmarks
Indsamlingen, som i år skal hjælpe
coronakrisens børn
Af Rasmus Sam Dige Pedersen,
lærer på Skelgårdsskolen

Skelgårdsskolens elever er glade for,
at de kan hjælpe andre børn, der står
i en svær situation pga. coronakrisen
rundt omkring i verden. Indsamlingen
er årets fælles skoleopgave, hvor eleverne sætter fokus på FN’s Verdensmål for at skabe sammenhold og læring, fordi de får indblik i andre børns
levevilkår og kan være med til at gøre
en forskel.
Sidste år lykkedes det eleverne at
indsamle 78.812 kr., så de var spændte på, om vi kunne slå rekorden i år.
Det var dejligt at kunne hjælpe
på en anden måde, især når vi
ikke kunne være på skolen og
holde Danmarks indsamling,
Amelie 6.C.

Elevrådet har siden september
2020 arbejdet hårdt for at planlægge
Danmarks Indsamlingen under coronavenlige forhold og tilpasset situationen i onlineundervisningen.

Det var rart at vide, at vi hjalp
andre børn og at vi lavede over
566 gode gerninger bare vores
klasse, Anna Maja 6.C.

Der har blandt andet været holdt
onlineauktion, onlinequizzer, Operation Danmarks Indsamling og musikuge med stop-motion film over operaen La Bohéme.

Samarbejde med DR og bibliotek
I samarbejde med DR Ramasjang og
Tårnby Hovedbibliotek har eleverne
også lavet gode gerninger til fordel
for et Danmarks Indsamlingsprojekt i
Syrien, hvor Novo Nordisk Fonden vil
donere 20 kr. per gerning.
Jeg syntes, at vi var meget gode
til at samle ind, når vi tænker
på, at vi samlede mere ind end
resten af årgangen, Micas 6.C.

Eleverne har sammenlagt lavet
5403 gode gerninger derhjemme og
i lokalområdet for at støtte op, hvilket svarer til et beløb på 108.060 kr.
De har eksempelvis gjort en tjeneste
for nogen, samlet skrald, bagt til nogen, de gerne vil glæde, skrevet eller ringet til bedsteforældre, gået en

tur med en ven, familie eller nabo og
læst højt for et andet barn.
Fordi jeg syntes, at det er vigtigt
at I støtter op om andre, der ikke
nødvendigvis har det så godt,
som vi har det, Anna Maja 6.C.

Udover elevernes gode gerninger
har skolen haft en onlineindsamling
via Danmarks Indsamlingens hjemmeside, og derigennem er der blevet
indsamlet 53.520 kroner.
Når vi hjælper, kan vi se, at børn
i fattige land har det meget
sværere end os og at de går
sultne i seng, mens vi får en
iPhone 11 i fødselsdagsgave.
Og selvom vi bare gør en lille
indsats, kan det hjælpe et barn i
nød rigtig meget, Amelie 6.C.

I år lykkedes det Skelgårdsskolens
elever at slå sidste års rekord, fordi de
fik samlet hele 161.580 kr. ind til coronakrisens børn. Vi er meget stolte
over resultatet og elevernes engagement.
Fordi så er der flere, der hjælper
med at samle ind, Micas 6.C.

AmagerBladet • BRYGGEBLADET • Avisen 2770 • ørestadavis
Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindeligt velforsynet med lokalaviser og vi bringer her udvalgte citater, som vi finder vedkommende for vores læsere

Farvel til rundkørsel, men …

Siden 2014 har Københavns kommune arbejdet på at fjerne en af rundkørslerne
på Ørestads Boulevard. Nu er der sat en undersøgelse i gang, som skal undersøge virkninger på Boulevarden, hvis den foreslåede eller flere rundkørsler skal
ændres til lysregulerede kryds.
- Bryggebladet 28. årgang, nr. 1

Stille lufthavn – den mest tilgængelige
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Flytrafikken er historisk lav, men midt i modgangen er Københavns Lufthavn
kåret som Europas mest tilgængelige lufthavn af brancheorganisationen ACI
Europe. Passagerchef Susanne Rose Plum mener, det skyldes, det er den lette
adgang til lufthavnen med bil, cykel og offentlig transport. Hun siger i en pressemeddelelse, at der er handicappladser 50 meter fra terminalerne, hvilket gør
lufthavnen endnu mere passagervenlig.
- Ud & Se, januar 2021

Kirkegård til park

Den gamle del af Sundby Kirkegård skal laves om til en park. Der er tilknyttet en
arkitekt til områdefornyelsen, der skal omdanne kirkegården til en park. Hun har
modtaget input fra borgere, der er kommet med forslag. Hun vil skrive al data
ind, som inkluderer stedets egenart, det historiske, det bevaringsværdige, deres
analyser, og input fra projektudviklingsgruppen, fortæller Nanna Sørensen. Arkitekten udarbejder en beskrivelse af, hvordan parken kan se ud, når de fysiske
temaer er endeligt valgt.
Parken vil stadig bære præg af dens historie som tidligere kirkegård, da 137
gravsteder er udpeget af Nationalmuseet som bevaringsværdige.
- Amagerbladet, uge 05, 3. februar 2021

Vandrehjemmet konkurs

Malou og Lasse Borch, forpagterparret af Danhostel Copenhagen Amager på
Vejlands Allé, indgav egenbegæring om konkurs af vandrehjemmet. Konkursen
skyldes corona.
- Amagerbladet, uge 06, 10. februar 2021

Bilhus solgt til bilhus

Bilhuset Via Biler A/S, Englandsvej 395 med salg af nye og brugte Toyotaer er
opkøbt af Ejner Hessel A/S, der sælger Ford og Renualt.
- Amagerbladet, uge 06, 10. februar 2021

Ambulancer på tidligere Falckstation

Regionen køber Falck-stationen i Tårnbygård. Det skal fremover være en hovedbase for ambulancekørsel. I Beredskabsinfo vil der være den markante ændring,
at det vil gå fra at ambulancestationerne i dag ejes af Falck og Hovedstadens
Beredskab, til i fremtiden at ejes af Region Hovedstaden.
Regionen vil stille stationerne til rådighed for den vindende operatør, så der
kan konkurreres på driften. Tårnby bliver én af fem hovedbaser, men der er usikkerhed om basen skal forblive på Løjtegårdsvej 161, eller om den skal rykkes
væk fra Tårnbygård.
- 2770 Tårnby, nr. 310, 26. årgang, uge 4-5

Danmarks største fiskerskib

I 2019 bestilte fiskeskipper Gullak Madsen fra Hirtshals et nyt skib hos Karstensens Skibsværft i Skagen. Skibets metalskrog blev bygget i Polen og da det var
færdigbygget, startede slæbeturen fra Polen til Skagen, hvor det skal apteres,
inden skibet afleveres til Gullark Madsen i Hirtshals midt juni måned.
Det færdigbyggede skrog, der på 90 meters længde og 17 meters bredde bliver Danmarks største fiskerskib, skal hedde Ruth. 12. januar blev Ruth bugseret
under Øresundsbroen. Ruth vender tilbage til Øresund, da fangsten af sild og
makrel skal afleveres i Rügen i Tyskland.
- Dragør Nyt, nr. 7,64. årgang, 17. februar 2021
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Tårnby-drengen som vil passe på vandet
Kommunalbestyrelses-medlem Lars
Hein en et af de fem medlemmer,
som vælges af kommunalbestyrelsen i Tårnby til bestyrelsen i Tårnby
Forsyning
Af David Schmidt, Kommunikationsmedarbejder i Tårnby Forsyning

- Jeg er vokset op i Tårnby. Mine forældre var dog lige inde og runde kort
i Sundby, da de ikke kunne finde en
bolig, men ellers har jeg boet her, siden jeg var 11 måneder gammel, siger
Lars Hein.
Min mormor og morfar boede også
i Kastrup, ligesom store dele af min
og min mors store familie stadig bor
her i Tårnby/Kastrup. Så vi er en ægte
Tårnby-familie, kan jeg godt skrive under på.
I 2002 stillede Lars Hein op til KomPRIVAT OM LARS HEIN:
Lars Hein er 50 år, bosat i Kastrup
og gift på 10. år med sin mand Lars
Brandstrup, som også har været
valgt ind i kommunalbestyrelsen.
Dog ikke for Socialdemokratiet,
men for Socialistisk Folkeparti.
Dertil har Lars Hein en datter ved
navn Karoline på 10 år. Han er en af
fem kommunalbestyrelsesvalgte
repræsentanter i bestyrelsen for
Tårnby Forsyning.

munalbestyrelsen - og kom ind i første
forsøg.
- Det var nok fordi, jeg har boet herude altid, fortæller Lars Hein.
Efterfølgende har Lars både været
ude af og inde i Kommunalbestyrelsen
igen. I alt har han siddet i snart 12 år
som medlem. I den nuværende periode har han haft posten som formand
for Teknik- og Miljøudvalget.

Bæredygtighedsdagsordenen
Lars fortæller, at det både er af personlig interesse og selvfølgelig også
i rollen som kommunalbestyrelsesmedlem, at han interesserer sig for
bæredygtighed – ikke mindst på forsyningsområdet.
- Det er startet med det, som jeg vil
kalde almindelig interesse. Bæredygtighed og rent vand til de fremtidige
generationer ligger mig meget på sinde, fortæller Lars Hein.
- Og jeg vil dertil sige, at det i det
hele taget ligger til både Teknik- og
Miljøudvalget og de andre forvaltninger i kommunen, at vi gerne vil gøre
en forskel – ikke mindst for miljøet.
Vi arbejder jo i fællesskab efter FN’s
verdensmål.
- Det var derfor også et vigtigt punkt
på vores allerførste bestyrelsesseminar i Tårnby Forsyning. Og selskabsstrategien har da derfor også fået indsat FN’s verdensmål som pejlemærker.

UDGIVELSESPLAN 2021
TÅRNBY BLADET UDKOMMER ONSDAGE I NEDENSTÅENDE UGER

UDGIVELSESDAGE

NR.

UGE* UDGIVELSESDATO

MATERIALEFRIST**

ORDREFRIST***

3

8

24. FEBRUAR

18.FEBRUAR

4

13

Omdeles tirsdag 30./ onsdag31. april

30. MARTS

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

5

17

28. APRIL

22. APRIL

22. APRIL

6

21

26. MAJ

20. MAJ

19. MAJ

7

26

30. JUNI

24. JUNI

23. JUNI

8

31

11. AUGUST

5. JULI

9

35

1. SEPTEMBER

26. AUGUST

25. AUGUST

10

39

29. SEPTEMBER

23.SEPTEMBER

22. SEPTEMBER

11

43

27. OKTOBER

21. OKTOBER

20. OKTOBER

12

45

9. NOVEMBER

5. NOVEMBER

4. NOVEMBER

13

47

24. NOVEMBER

18. NOVEMBER

17.NOVEMBER

marts
april

maj
juni
juli
august
september

oktiber
november
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DEADLINE

november

december

17. FEBRUAR

4. JULI

Ekstraudgave i anledning af kommunalvalget tirsdag 16. november

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

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

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

Det ligger i vores DNA i
Tårnby, at vi har vores
egen vandforsyning,
siger Lars Hein,
der er medlem af
Kommunalbestyrelsen
og formand for Teknikog Miljøudvalget i
Tårnby Kommune for
Socialdemokratiet.
Her er han fotograferet
på taget ved Tårnby
Forsynings Vandværk på
Gemmas Allé.

Uddannelse en mærkesag
En af de verdensmåls-mærkesager,
som Lars har lagt vægt på i bestyrelsesarbejdet, omhandler uddannelse.
- Jeg synes, at vi skulle have en kontorelev i selskabet. Selvom vi er et lille
sted, er vi store nok, til at have en elev.
Det blev der bakket op om og derfor
er det også blevet lagt ind, ligesom vi
løbende har maskinmesterpraktikanter på renseanlægget, fortæller Lars
Hein, der også er glad for kommunens
og bestyrelsens arbejde med miljøet
generelt. Herunder regnvandsfrakobling og øget biodiversitet.
- Jeg kan dog på ingen måde tage
æren selv. Det er et generelt ønske
i kommunen og vi har rigtig mange
ildsjæle, der ringer og skriver, og som
jeg gerne mødes med til en gåtur eller lignende til gensidig inspiration,
fortæller han.
- Vi skal finde fælles gode og holdbare løsninger.
For Lars Hein er det vigtigt at huske
på, at ikke alle er lige engagerede i
den bæredygtighedsbølge, som ruller
i denne tid, men måske i stedet bare
vælger at acceptere den.
- Derfor er det også vigtigt, at vi
finder nogle fælles, gode og holdbare

løsninger. Rent vand ligger eksempelvis de fleste af os på sinde.

Passer på det rene vand
- Men med udviklingen i drikkevandskvaliteten i Danmark vil Tårnby Forsynings eget vand måske ikke være
muligt at benytte om 20-30 år.
- Jeg synes dog, at det ligger i vores DNA i Tårnby, at vi har vores egen
vandforsyning, så jeg håber, at vi, hvis
det bliver nødvendigt, kan finde nogle
løsninger eller lave nye boringer og
bibeholde vores egen forsyning. Det
er heldigvis ikke noget, som vi behøver nu, da vi ligger fint under grænseværdierne i Tårnby.
- Jeg er derfor også meget glad for,
at vi i bestyrelsen har besluttet at arbejde for at fjerne eventuelle stoffer,
der ikke hører hjemme i vores vand,
der hvor det er muligt. Jo renere vand,
vi kan levere, jo bedre.
- Vi er allerede kommet langt med
at forbyde sprøjtegifte, men fortidens
synder indhenter os nu. Hvis vi for eksempel kan rense vandet, skal vi også
se på den mulighed, hvis det giver
mening. Jeg er optimistisk på Tårnbys
vegne, siger Lars Hein.

Borgerhenvendelser knaldede to i narko-handel
Hen over de seneste uger har den lokale politibetjent i Tårnby fået en håndfuld
henvendelser fra borgere, som undrer sig over en bil, som de med jævne mellemrum har set ved Skottegården.
Nogle af henvendelserne er gået på, at der muligvis sælges euforiserende
stoffer fra bilen, og flere af borgerne har været gode til at beskrive ret præcist,
hvordan bilen ser ud.
Derfor har nærpolitiet haft et særligt fokus på området. En aften spottede
den lokale betjent i Tårnby og en kollega bilen, hvori der sad to mænd.
Det viste sig, at de var kommet midt i en handel. Begge mænd på 24 og 28 år
blev derfor sigtet for salg af kokain samt besiddelse af kokain.
- Det er vigtigt – og vi sætter stor pris på – når borgere kontakter os, så vi har
mulighed for at tage hånd om de problemer, de oplever i deres nærområde,
siger leder af nærpolitiet på Amager, Mikkel Christiansen.
- Det er den her sag et rigtig godt eksempel på, og jeg er godt tilfreds med, at
vi fandt og sigtede de to mænd.
Retten fandt ikke, at der var grundlag for at varetægtsfængsle de to personer,
men de forbliver sigtet.
Har man som borger en konkret bekymring i sit nærområde, kan man altid
kontakte sin lokale betjent. Det direkte nummer findes på www.dinbetjent.dk

Elev fra Ørestad Gymnasium valgt til årets taler
på akademi for unge talenter
På Ørestad Gymnasium har de øje
for at støtte unge talenter. Derfor
sendte gymnasiet Mikkel Vestergaard på et 2-årigt diplom-program
på Akademiet for Talentfulde Unge

ville møde på gymnasiet. Han har
blandt andet deltaget i forelæsninger
på Københavns Universitetet og været
til workshops med forskere og topchefer fra forskellige brancher.

Af Trine Hvam Madsen, akademisk
medarbejder på Ørestad Gymnasium

Samfundlæreren så talentet

Mikkel Vestergaard, der til daglig går i
3.i, fik æren af at blive årets taler ved
diplomoverrækkelsen på Akademiet
for Talentfulde Unge. Diplomoverrækkelsen markerer, at akademiets elever
har gennemført det 2-årige diplomprogram, der er målrettet de dygtigste
elever i gymnasiet. Ørestad Gymnasium samarbejder med akademiet og
tilbyder derfor, at elever med behov
for ekstra faglige udfordringer kan
deltage i talentprogrammet.
Mikkel var glad for at slippe igennem nåleøjet og blive udvalgt til at
deltage i talentprogrammet. Han var
både beæret og lidt forlegen over at
blive valgt som årets diplom-taler.
- Jeg blev meget overrasket over at
blive valgt, for jeg har aldrig følt mig
som en superstudent. Jeg har bare
fulgt min interesse og været engageret i undervisningen på akademiet. Og
så var det også lidt vildt at skulle tale
foran hele årgangen, siger Mikkel.
De sidste to år, har Mikkel haft sin
gang på akademiet. Her har han prøvet kræfter med forskellige akademiske discipliner, som han ellers ikke

Mikkel blev indstillet til programmet
af sin samfundsfagslærer, fordi han
udover at være fagligt dygtig, var
både interesseret og engageret i undervisningen. Derudover var Mikkel
robust nok til at klare de udfordringer
og det tidspres, programmet krævede,
da han samtidig skulle passe sin skolegang på gymnasiet.
Over 400 talentfulde unge fra 63
gymnasier har netop afsluttet programmet og modtaget det værdifulde
diplom. De unge lærte på talentprogrammet om temaer inden for motivation & samarbejde, globalisering
& socialt ansvar samt kunst & kultur.
Gennem undervisningen blev elevernes faglige og studiemæssige kompetencer styrket samtidig med, at de
blev inspireret til deres fremtidige
studie- og karrierevalg.
Noget Mikkel fremhævede i sin tale
var:
- Udover, at Akademiet for Talentfulde Unge tilbyder et unikt fællesskab og danner grobund for mange
nye venskaber, giver det samtidig
unge en mulighed for at udfolde deres talent. Jeg er blevet en del af en

kultur, hvor man sætter sig mål og har
faglige ambitioner.
For Mikkel har opholdet på akademiet dog ikke primært handlet om at
dyrke sit talent, men om at få lov til at
prøve en masse ting af. Han er sikker
på, at tiden på akademiet kan hjælpe
ham fremadrettet.
- Jeg har lært rigtig meget, der kan
hjælpe mig studiemæssigt. Jeg blevet
god til at læse effektivt og hurtigt. Og
jeg har samtidig lært, hvordan man
kan deale med stress og perfektionisme og finde sin motivation. Så jeg
er også blevet klogere på et personligt
plan, siger Mikkel.
Tiden på akademiet for talentfulde
unge har bekræftet ham i, at hans interesse for de samfundsvidenskabelige emner skal være afgørende for,
hvilken retning han vil gå, når han skal
søge ind på en videregående uddannelse.
- Jeg overvejer statskundskab, men
filosofi har også fanget min interesse,
siger Mikkel, der også overvejer at studere i udlandet.
- Men først skal jeg have et sabbatår
for at komme lidt væk fra bøgerne og
finde ud af med mig selv, hvad jeg vil.

Mikkel er ikke kun blevet klogere
fagligt, men også personligt efter at
have deltaget i talentprogrammet.
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KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

Vinhus ved Mosel
WeinBergHotel Nalbach HHH

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

COVID-19

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

2 børn med ra

2.599,-

Pris uden rejsekode 2.899,-

•
•
•
•
•

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 4-retters middag
1 x vinsmagning
1 x likør/snapssmagning
• Chokolade på
værelset
• 20 % rabat på billetter til KD rutebåde
på Mosel og Rhinen
(april-oktober)

Ankomst søndage 28.3.-24.10.2021.

bat

3 børn med ra

3 nætter fra 1.549,4 nætter fra 2.049,-

Slotsferie med golf

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
En herlig kombination af golf, gourmet og luksuriøs indkvartering: Man behøver ikke være golfer for
at nyde det 500 år gamle slot, fyldt med romantik
•
og stemning – og med egen 18-huls mesterskabs•
bane ud mod Ueckermünder Heide.
•
Ankomst søndag til torsdag frem til 20.12.2021. •

Pr. pers. i dbl. værelse

Pr. pers. i dbl./enkt. vær.

1.099,-

Pris uden rejsekode 1.249,Pristillæg 1.5.-30.6.: 150,og 1.7.-30.9.: 200,-

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

bat

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

En oase på Sydfyn
Hotel Faaborg Fjord HHH
Her bor I på første parket til det sydfynske øhav
og alle Fyns fristelser: Hotellet har privat strand,
badebro og strandbar, og havudsigten kan nydes
hele året fra restaurant og solterrasse.
Ank. man-fredag frem til 26.3. og
valgfri 29.3.-17.12.2021.

Pris pr. pers. i dbl. vær.

999,Pris uden

• 2 overnatninger rejsekode 1.149,• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 3-retters middag
• 20 % rabat på entre til SPA-center
• Værelse med balkon eller terrasse

NYHED
3 børn med ra

bat

3 børn med ra

bat

3 nætter fra 1.099,5 nætter fra 1.799,-
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Familieferie i Harzen

Pr. pers. i dbl. vær.

1.399,-

Sonnenhotel Wolfshof HHH i Tyskland
Pris uden rejsekode 1.699,I bor på et skønt og familievenligt wellnesshotel,
som bl.a. har en stor swimmingpool og spa. Om Pristillæg 2.4.-26.6. og 15.8.-31.10.: 250,sommeren er der særligt gode muligheder for • 4 overnatninger
at bade ved søen Innerstestausee (8 km) eller • 4 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag/buffet
ved friluftsbadet Wölfi (2 km).
• 1 flaske vin pr. værelse
Valgfri ankomst frem til 22.6. og 15.8.-18.12.2021. • Værelse med balkon/terrasse

3 nætter fra 1.349,-

Danmarksferie på vestkysten

Pr. pers. i dbl. vær.

999,-

Thyborøn Hotel HHH i Vestjylland
Pris uden rejsekode 1.149,Det smager af havskum og stovte fiskere, navnet Thyborøn, og
Pristillæg 16.6.-14.8.: 150,det er måske også et af de mest autentiske, lokale samfund,
•
2
overnatninger
man kan holde ferie i. Hotellet er en hyggelig base, midt i byen
og nabo til både stranden og JyllandsAkvariet, og herfra kan I • 2 x morgenbuffet
tage på udflugt i langs Vesterhavets brus og i Limfjordslandet. • 1 x 2-retters middag
• 1 flaske vin
Ankomst mandag til lørdag frem til 21.12.2021.
• Fri entre til aktivitetscenter

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET

En fortælling om at finde sit jeg
Else C. Andersen
anmelder romanen
Mågesang af Claus Peter
Horstmann

Gert og Jesper er brødre.
Deres opvækst er lidt værre end anbefalet af pædagoger og især slem for Jesper,
som er anderledes begavet
end sin bror.
Han lever i en anden verden end de fleste af os. Jesper er klog. Som barn læser
han filosofi, skriver digte og
studerer regnormenes liv.
Sammen har de to drenge det
godt og i sagens natur finder
Jesper på opfindsomme lege
og drengestreger, som er anderledes end gennemsnittet.
Jesper er uegnet til traditionelt arbejde, men efter adskillige forsøg er han heldig at
falde til hos Willumsen. Desværre dør Willumsen og fanget i sorgens afmagt smadrer
Jesper sin guitar, får en depression og bliver indlagt på
en psykiatrisk afdeling i en
ung alder.
Han er nu rubriceret som
det, man kalder psykisk afviger og tilbringer omkring 30
år med medicinering, psykiatriske behandlinger og
på terapeutiske værksteder,
hvor man kan acceptere voldsomme følelsesudladninger
og variation i mødetider. Her
møder han gennem årene forskellige venner, hvis venskab
bliver afsluttet mere eller
mindre abrupt.

Efter de mange års
medicinering tager Jesper en beslutning om
at stoppe i psykiatrien. Årsagen er, at en
psykoterapeut forsøger at forklare ham,
at han har det skidt, selv
om han synes, han har det
godt. Han flytter hjem til sin
bror og dennes kone; dropper
pillerne og mener, det vil gå.
Forsøger i en sen alder at tage
livet i egne hænder. Han er nu
i halvtredserne.

I skovens dybe stille ro
Efter et stykke tid hos familien beslutter han at blive
skovboer. Pakker sit habengut
og flytter ud i skovens dybe,
stille ro. Dér færdes også andre mennesker, dog kun ganske få. Blandt andet Maria.

ver hendes liv mening. Hun
kalder den Arog fordi hun
har læst, det betyder ”ven”
på tibetansk. Hun er sidst i
trediverne og har kun haft en
enkelt barndomsven, Gerda,
som døde i en bilulykke.
På smukkeste vis mødes
disse to mennesker. Et under,
hvis man tror på sådan noget.
Og hvis man ikke gør, er det
alligevel en smuk historie om
mennesker, som er anderledes – men som er mennesker,
vi måske kunne lære noget af.
Det er en livsbekræftende
og humoristisk bog – selv om
min beskrivelse måske kunne
tyde på det modsatte.
Men læs selv bogen. Den
kan anbefales.

Maria er en bange voksen.
Måske født bange eller måske
bange af opdragelse. Men der
er to ting, hun ikke er bange
for: ikke at ligne andre og ikke
for mørket. Hun ved, hun er
anderledes og hun føler, at
mørket beskytter hende. Hun
bor i sin afdøde fars hus og er
ligesom fortabt. Kan ikke tage
sig sammen til noget, heller
ikke til at passe faderens elskede have. Nogle gange kigger hun op i himlen og siger
”undskyld, far”. Bekymringstanker fylder hendes dage.
Men hun har Arog. Det er
mågen, der kommer hver
morgen og spiser den mad,
hun har lagt ud. Den er hendes ven og fortrolige og gi-

Læsehesten

Det hele skal vel ikke kun handle om bøger?
Lad mig derfor foreslå noget andet, noget der måske
ligner lidt, i hvert fald noget
med ord.
Ord betyder noget. Ellers
ville du ikke læse dette, det
skrevne ord. Men det talte
ord betyder også noget. Det
talte ord uden billeder især,
da det talte ord sammen med
billeder måske mister en
smule betydning, fordi ordet
kan gå lidt tabt i billedet.
Lad os lige nu fortabe os
i en tur på Fælleden og en
snak om podcasts. I disse
udvidede corona-gåtider er
der rig lejlighed til at boltre
sig lidt i udvalget af ‘lyt medens du går’ muligheder. I
første omgang vil jeg foreslå
DR Lyd.
Den er gratis og har de
skønneste
programmer,
som jeg ellers plejer at høre
hjemme på radioen, men nu
tager jeg ordene med rundt
på det skønne Amager, medens jeg nyder den friske
luft, den høje himmel og de
kostbare solstråler, som velsigner dagen.
Når du lytter, kan du blive
klogere eksempelvis ved at
høre ‘Klog på sprog’ hvilket
kan være ret interessant,
hvis du også kan lide at læse
bøger. Du kan blive klog på

En Læsehest som Stig
Løvenkrands ser den.

andre menneskers historier
omkring tro, hvis du vælger
programmet ‘Tal til mig’ og
hører, hvorledes mennesker oplever troen – eller
du kan høre ‘Hjernekassen’,
programmet om hjernesygdomme m.m. Hvis du vil over
i afdelingen med musiske
indslag, går du ikke forgæves
hos Carsten Bangs ‘Badabing’ eller ‘Bravo’ med Lotte
Heise.
Når skyggerne bliver lange
og benene trætte, kan du
finde en træstub at sætte dig
på, hive teen frem og nyde
dådyrene, som fuldstændig
negligerer den trætte vandrer og bare stille og roligt
fortsætter deres drøvtygning
mellem birketræerne.
God tur. Måske ses vi.

Mågesang af Claus Peter
Horstmann
Forsidefoto: Nicholas
Colding
Forlag: Brændpunkt

Tror du på genfødsler?
Og er du interesseret i historien om 1.verdenskrig? Så
kan bogen 1. juli 1916 skrevet af Lars Ørlund nok fange
din læselyst
Anmeldt af Bitte Christensen

Forfatteren Lars Ørlund, der
gennem hele romanen fortæller i jeg-form fra Nice, hvor
han på sin lokale morgencafe
tilfældigt kom i snak med en
britisk soldat af ubestemmelig alder og denne pludselig

ISBN13 9788793835962
Forlag Brændpunkt
396 sider
Fås også som e-bog

lierede og på slagmarken.
Dette job bringer Andrew vidt omkring både
på land og til vands. Oftest er han helt uvidende
om, hvad opgaven går ud
på - blot at et plomberet
dokument skal afleveres på
en bestemt adresse - og så
vente på næste ordre.

På egen hånd
Andrew behersker foruden
engelsk også flydende tysk
og fransk, hvilket er en fordel
i dette omrejsende hverv. Et
hverv, der også bringer ham
i stor fare for at blive efterstræbt på livet, er naturligvis
heller ikke noget, der kan oplyses til hans kone, der sidder
tilbage i England med deres
to mindreårige børn.
Churchill gør opmærksom
på, at hvis Andrew ’kludrer i
sine opgaver’ eller bliver afsløret af en anden nation, vil
der ikke være nogen hjælp at
hente fra marinemininsteriet.
Der kommer beretninger
fra sænkning af Lusitania, et
stort amerikansk krydstogt-

Lars Ørlund (1948) har gennem mere end tredive år arbejdet og
boet i Asien, Afrika og Sydamerika. Han har deltaget i tre krige
og som journalist produceret artikler, samt mere end 250 radioog tv-programmer fra verdens brændpunkter. Han har desuden
skrevet flere end 20 bøger bl.a. afrikaromanen Himlens klare
stjerne og ikke mindst trilogien Kapring over Kairo, Blackjack og
Den Serbiske Forbindelse.
skib, hvor 1200 civile døde i
det Irakiske hav 12. maj 1915
og rapporter fra fronten ved
Somme samt beskrivelser om
giftgasangreb og skaderne
heraf.

100 år forsinket
Vores forfatter har altid været
fascineret af beretninger fra
diverse krige, men til gengæld
tror han hverken på ånder,
stjernetegn eller genfødsler.
Når man tager i betragtning,

at disse morgenseancer bliver
udvekslet og senere nedfældet til denne ufuldstændige
historie, skal man holde sig
for øje, at tiden er 2016.
Lars Ørlund undrer sig da
også over, at de nøjagtige
data og beskrivelser, der bliver berettet om, jo så må være
omkring 100 år bagud.
Og derfor tjekkes nedskrevne dokumenter og beskrivelser af miljøer fra alskens
arkiver.
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spørger ’Tror du på
genfødsel?
Hans navn var Andrew Thompson, og
det blev de næste par
måneder deres faste
mødested.
Andrews beretninger tager
udspring fra sommeren 1914,
hvor han oprindelig underviste, men meldte sig til hæren
for at tjene Storbritannien i
den begyndende krig, senere
kendt som 1. verdenskrig.
I begyndelsen af 1915 bliver Andrew kaldt til møde
med marineminister Churchill og efterretningschefen
Hall, der pålægger Andrew at
bestride et ikke nærmere defineret job. Jobprofilen bliver
ikke nærmere beskrevet, men
en tydelig ordre om at være
loyal og fremover arbejde
lidt i det hemmelige - ikke
sladre, men rapportere, hvad
der foregår ude blandt de al-

Væsksten halveret
Befolkningstilvækst halveret i 3 af
Danmarks 4 største byer i 2020
København voksede i 2020 med knap
5.800 indbyggere, hvor kommunen i
de foregående 10 år gennemsnitligt
er vokset med 10.400 årligt. Samme
tendens ses i Aarhus og Odense, mens
Aalborg skiller sig positivt ud.
I et årti er Københavns Kommune
hvert år vokset med 10-11.000 indbyggere, men i 2019 tog befolkningsvæksten et lille dyk og endte på godt
8.900. I 2020 voksede kommunen
blot med 5.780 indbyggere, hvilket
næsten er en halvering i forhold til
den gennemsnitlige befolkningstilvækst i perioden 2010-2019. Det vi-

ser nye tal fra Danmarks Statistik.
Årsagen til faldet i befolkningstilvæksten i København er primært, at
antallet af fraflyttede til andre danske
kommuner steg væsentligt mere end
antallet af tilflyttede, hvilket gav en
samlet nettotilflytning på -3.400 indbyggere.
Til sammenligning har nettotilflytningen i perioden 2010-2019 været
positiv med gennemsnitligt 1.200
indbyggere årligt. Tendensen har dog
været faldende, og med undtagelse
af et enkelt år, har kommunen haft en
negativ nettotilflytning i de seneste 5
år.
Kilde: Danmarks Statistik

Mange sagde til lykke
Da 3F ikke kunne få lov at holde deres store 125-års jubilæum med lovprisningstaler og andet festivitas ønskede fagforeningen sig 25-30 sekunders
video-indslag fra medlemmerne og andre som ville sende en hilsen.
Formand Henrik Bay-Clausen tilbød selv at føre kamera (en mobiltelefon)
og mikro til gratulanter, som ikke selv beherskede teknikken. Her er det kommunalbestyrelsesmedlem fra DF, Paw Karslund, som også er 3F, som improviserer sig frem foran et, naturligvis blå, 3F jubilæumsbanner. Banneret findes
i mange farver som andre kan få tilbud. De røde bannere er fremherskende.
Man kan følge hilsenerne på Facebook og hjemmesiden. Indslagene bliver
begge steder og forsvinder dermed ”aldrig. Der er hilsner fra medlemmer og
venner, herunder borgmesteren, forbundsformand Per Christesen og Peter
Hummelgaard.

Er et firma som tilbyder dig eller en der står dig nær praktisk hjælp i
hjemmet, haven eller ude af huset.
Personlig støtte ved lægebesøg, samtaler eller behandlinger, naturligvis med
værdighed, omsorg og gensidig respekt.

Mange års professionel og menneskelig erfaring.
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Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

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

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

Noget der foregik i februar
Træ på Kastrupfortet
marts 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Virtuel prisfest på Kulturzonen
Den første modtager nogensinde af Tårnby
Kommunes nyindstiftede Kulturpris blev
afsløret ved et virtuelt arrangement på
Kulturzonen.
I slutningen af 2020 blev der indsamlet forslag til
prismodtagere og blandt de modtagne forslag valgte
indstillingskomitéen enstemmigt en prismodtager, som
i 2020 har markeret sig ved en særlig indsats i Tårnbys
kulturliv.
- Formålet med Tårnby Kommunes Kulturpris er at
sætte fokus på det rige og varierede kulturliv i kommunen ved én gang om året at påskønne en særlig indsats
på området, siger borgmester Allan S. Andersen.
- Kulturprisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en institution, der i det forløbne år har markeret sig med en ekstraordinær indsats eller et særligt
talent på det kulturelle område i Tårnby Kommune. Det
kan være inden for litteratur, musik, teater, billedkunst,
oplevelser og fortællinger med videre. Prisen kan gives
til såvel amatører som professionelle.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget,
Henrik Zimino motiverede valget af Glimt
med ordene:
- Teatergruppen Glimt rammer med deres forestillinger
bredt blandt Tårnbyborgere. Både små som store børn
såvel som voksne drages af de imponerende og oplevelsesrige forestillinger, som bæres af musik, akrobatik
og teater. Glimt arbejder alsidigt og professionelt med
leg, bevægelse og inddragelse af naturen, altid i øjenhøjde med publikum og samarbejdspartnere. Glimts
scenekunst og samarbejdsforløb er folkelige og fornøjelige, men altid med mening og perspektiv, og på et højt
kunstnerisk niveau.”

Kulturprisen for 2020 blev modtaget med
stor glæde og begejstring af Teatergruppen
Glimt:

Det skaber en tæt kontakt til vores lokalsamfund og
inspiration til nye projekter. Det betyder meget for os
at modtage denne kulturpris, og mærke anerkendelsen
fra Tårnby Kommune og dens indbyggere, siger Camila
Sarrazin, den ene af de to kunstneriske ledere af Glimt.
Covid 19-restriktionerne forhindrede et åbent arrangement, men prisen blev overrakt så festligt som
muligt og alle kan se de filmede taler fra Tårnbys borgmester, prismodtageren og formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget i Tårnby Kommune på www.taarnby.dk.
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter årets prismodtager efter indstilling fra en komité. Komitéen består af:
Borgmesteren, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, museumslederen, bibliotekslederen, naturskolelederen, biograflederen samt lederen af Kulturzonen.

- Det er fantastisk! Vi elsker at spille vores forestillinger
og lave vores aktiviteter lokalt her i Tårnby, hvor vi bor.

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

Kulturzonen er aktuelt lukket
pga. corona-restriktioner
Administration kontaktes på telefon eller e-mail
Man. - fre. kl. 9-15

Når det igen bliver muligt (ved lempelse af
corona-restriktioner) er Kulturzonen åben:
Mandag-torsdag kl. 9-22 / fredag kl. 9-16
Caféen: man - tors: 15 - 21.30 / Dagens varme
ret: kl. 17 - 19

Fakta:

Tårnby Kommunes Kulturpris uddeles for første
gang for 2020. Med Tårnby Kommunes Kulturpris
følger et beløb på 5.000 kr.
Prisoverrækkelsen kan ses på både www.taarnby.dk
og på Kulturzonens Facebookside: Facebook.com/
kulturzonen
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E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør

Vinderne og de to personer på billedet er de to kunstneriske ledere af Teatergruppen Glimt: Camila Sarrazin
og Lars Gregersen. De er flankeret af tv. Henrik Zimino,
formand for kulturelt udvalg og th. Allan S. Andersen,
borgmester.

Noget at gå huske på i marts
Træ på Kastrupfortet
marts 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

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

Arrangementer og kurser på biblioteket
i marts

Der vil ikke blive afholdt arrangementer eller kurser, så
længe biblioteket skal være lukket for publikum.
Så snart dørene må åbnes igen, vil biblioteket afholde alle de planlagte arrangementer og kurser, der er
mulighed for.
Hold dig opdateret på taarnbybib.dk/arrangementer

skerne, finder ud af, jo mere finder de også ud af, at vi
ikke ved.
Så i denne måned skal læsefællesskabet virkelig i
’hjemmeskole.’ ’Lærerne’ er særligt udvalgte bøger,
som står klar til at tage os i hånden og begejstret føre
os igennem noget, indrømmet, ret avanceret stof. Det
kan godt kan være, at vi ikke forstår det hele, men vi
kan ikke undgå at blive klogere. Det glæder vi os til.
Det kræver ingen tilmelding at være med, og du deltager efter behov, lyst og tid fra måned til måned. Du
kan følge med i månedens emne og bøger via bibliotekets nyhedsbrev og på Tårnby Kommunebibliotekers
hjemmeside taarnbybib.dk/fagbog
Vil du læse og tænke med, så find alle bøgerne online - eller på biblioteket: Husk, at du også kan bestille
bibliotekets bogposer med bøger fra månedens tema i
læsefællesskabet.

Steen Hannestad.
Foto: Poul Ib Henriksen

Der forestår en meget gennemgribende
renovering af det gamle hovedhus til
Gården ved Diget, da det har problemer alle
vegne, dels af tidens tand og af tidligere
tiders byggemetoder

Indtil 28. februar eller corona-restriktioner
lempes: Lukket
Derefter (hvis corona restriktioner er ophævet)
Man - fre: Kl. 9 – 19 • Lør Kl. 9 – 16 • Søn lukket.

Nyt fra UngTårnby
I de kommende uger har ungdomsskolen
endnu flere onlinetilbud til de unge
Tirsdag
Musikproducer kl. 14.30-15.30
Band m. Rasmus kl. 15.45-17.45
Guitar kl. 17-18
Online games and fun kl. 17-18.30
Band m. Sara kl. 17-18.30
Bagning kl. 19-20

Tekst og foto: Stig Løvenkrands.
Hvem skulle havde gættet for ca. 200 år siden, at der
en dag skulle foregå maskinelt gravearbejde indendørs.
Og endda med internationalt tilsnit, for jeg har hørt, at
der tales både polsk, tysk, engelsk, dansk og måske
også rumænsk; lidt ærgerligt der ikke var noget hollandsk men pyt, vi glæder os til, det en dag står færdigt og klart til indflytning.
Renoveringen foretages nogle steder med nænsom
hånd, mens andre steder får med grovfilen.
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Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499

Til de arrangementer, der kræver billet, kan du købe
/ printe billetten online via taarnbybib.dk eller ved
personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på
Vestamager Bibliotek.
Ved arrangementer, som afvikles i samarbejde
med AOF, (mærket) købes billetter på tlf. 3251
1495 eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved indgangen.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk

Etape 2 er påbegyndt

Onsdag
Muskel- og konditionstræning kl. 17-18
Manga kl. 17-18.30
Dungeons and Dragons kl. 17-20
Hiphop kl. 18.30-20

Torsdag
Spansk kl. 17-18
Kinesisk kl. 17-18
Online brætspil kl. 17-19

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

Indtil 28. februar eller corona-restriktioner
lempes åbent for afhentning af bogposer
Man - fre: Kl. 11 - 17 • Lør - søn: Lukket
Derefter (hvis corona restriktioner er ophævet)
Man - fre: 8 - 20 • Lør - søn: 9 - 16.

Billetter og info

Tårnbys faglitterære læsefællesskab

I vores faglitterære læsefællesskab tager vi hver måned fat på et nyt emne og i marts tager vi ud i universet. Vil du med?
Hvor kommer det hele fra - og hvorfor? Måske ikke
mindst dette sidste spørgsmål havde vi ikke forestillet
os, at stjerneforskeren og denne måneds Tænkepauseforfatter Steen Hannestad fra Aarhus Universitet skulle
stille. I det hele taget er vi overraskede over, at der
stadig er så mange spørgsmål at stille, når det kommer til universet. Forbehold, uvisheder og usikkerheder
præger stadig en stor del af vores viden. Det er som
om, at jo mere vi, eller det vil jo naturligvis sige for-

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520

Læs nærmere omkring tilmelding på vores hjemmeside. Husk, at vi altid er åbne for forslag til nye
hold. Kontakt os gerne med ideer til hold, som vi
eventuelt kan forsøge at realisere.

US10
Der graves indendørs med gravemaskine; her er der dog
pause i arbejdet.

Tilmeldingen til det kommende skoleårs 10. klasse
er i fuld gang. Vi glæder os til at byde endnu en
årgang velkommen til august og håber, at vi forhåbentlig kan kigge ind i et skoleår, som kan være
mere på vores egne præmisser.
Læs, se og hør nærmere på hjemmesiden https://
www.us.taarnby.dk/forside

Noget der sker derude i øjeblikket
Træ på Kastrupfortet
marts 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Skade (Pica pica) og trangen til at spise
noget der ikke er mad…
Tekst og foto: Naturvejlederne ved Tårnby Naturskole
På Amager er skaden med de i øjenfaldende sort-hvide
farver og den lange hale ikke til at overse. I marts er
de i fuld gang med at bygge rede synligt i grene højt
oppe. Og de forsyner reden med et tag. Skadens rede
får derved en rund form, der gør den let at kende fra
andre fugles reder. Hvad der imidlertid ikke er let at se
udefra er, at reden inderst rummer en skål, der er sirligt bygget op af ler. Skadereden kan blive meget stor.
Den benyttes og udbygges af det samme par i mange
år. Skaden får ét kuld unger om året. Skaden lægger
op til 6-7 æg.
Et skadepar vil forsvare sit territorium omkring reden. De bruger meget tid på at pleje deres parforhold.
Skader, der ikke har en mage, har ikke et territorium.
De lever i løst sammensatte og omkringstrejfende
grupper. De kan være på mere end 10 individer. Særligt

inden yngletiden opstår der højlydte kontroverser mellem territoriehævdende par og omstrejfende grupper.
Kampene kaldes også for ’skadebryllup’, men er vist alt
andet end en fed fest.
Mange spør’ hvorfra fuglen har fået sit navn? Skaden
hedder egentlig husskade. Den er nært beslægtet med
skovskaden, omend de er meget forskellige i udseende.
’Skade’ er et gammelt dansk ord for spids eller trætop.
Skaden hedder skade på grund af den lange, spidse
hale. Og så sidder fuglen ofte i toppen af f.eks. et træ.
På latin hedder skaden Pica pica. Ifølge Patienthåndbogen betegner pica trangen til at spise ting, som
ikke er fødevarer. Det kan fx være sand, maling, papir,
snavs, dyreafføring m.m. Mens Pica pica på catalansk
er et udtryk for små hapser. Begge dele er passende
beskrivelser af skadens adfærd – kig selv efter næste
gang, du ser en skade.

Fastfrosne svaner er syge
Mange uger med hård frost har fået
telefonerne til at gløde hos Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral 1812

Syge svaner på isen

Dyrenes Beskyttelse kan normalt pleje svaner på deres
vildtplejestationer, men grundet fugleinfluenza tages
svanerne i øjeblikket ikke i pleje. Når vi har syge svaner, er der derforkun to mulige løsninger. Enten lades
svanen være. Den vil så få en chance for at bekæmpe
sygdommen selv. Om svanen klarer sig, afhænger
af hvor hårdt den er angrebet. Alternativt vil svanen
blive nødaflivet. Dyrenes Beskyttelse sender ikke sit
frivillige beredskab ud på isen af hensyn til personsikkerhed. Der kan derimod sendes en skytte ud, som kan
nødaflive svanen ved skud på op til 20 meters afstand,
såfremt at det er sikkert at afgive skud.

Også sæler giver anledning til mange
opkald til Dyrenes Beskyttelsre, men
de ligger dog ofte bare og slapper af i
vandkanten

Her ses en voksen udmattet svane, hvor både hoved og
vinger ligger på isen. Denne svane har ikke normal adfærd og Dyrenes Beskyttelse vil derfor typisk sende en
skytte for at vurdere den. Såfremt svanen fortsat ligger
som på billedet ved ankomst, nødaflives den. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Fakta

Viser en svane en eller flere af nedenstående tegn,
er der tale om en svane med sygdomstegn:
• Hovedet ligger nede på isen
• Vingerne hænger ned på isen
• Fjerdragt ser uplejet ud
• Kroppen ligger trykket ned mod isen
• Den ligger i sin egen afføring

I vinterferien har mange mennesker mulighed for at
komme ud i naturen, hvilket ofte giver mange opkald
til Dyrenes Beskyttelse, når bekymrede borgere mener,
at de har fundet en sæl i nød. Sælerne ligger dog ofte
bare og slapper af i vandkanten. Foto: Asger Thielsen.
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Vildtplejestation er ikke en mulighed

Sæler holder også vinterferie

I skoleferierne kommer telefonerne på Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral ofte på overarbejde, men det er ikke
nødvendigvis fordi, at der er flere dyr i nød. Der sker
ofte en stigning i opkald om sæler, når folk har fri, simpelthen fordi de er mere ude i naturen.
- Det kan særligt mærkes på Vagtcentralen, når folk
tager en tur på stranden, hvor de ser en sæl ligge alene
i vandkanten. Det er de fleste mennesker ikke vant
til, så de tror, at sælerne er i nød, forklarer Michael
Carlsen, Biolog ved Dyrenes Beskyttelse. Han fortsætter:
- Enlige sæler er sjældent i nød, men de har også
behov for at hvile sig en gang i mellem, og de kan derfor ikke opholde sig i vandet hele tiden.
Sæler er vilde dyr, så derfor er det vigtigt at holde
god afstand til dem, så de ikke føler sig truet af mennesker.
- Hvis sælen har tydelige skader, såsom sår, eller andre tegn på sygdom, er det vigtigt at ringe til Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral på 1812, der ud fra sælens
tilstand kan vejlede om, hvorvidt den er i nød eller ej.
Hvis man bare ser en enlig sæl, skal man blot lade den
ligge i fred, afslutter Michael Carlsen.

Kombinationen af flere mennesker ude i naturen og
fugleinfluenza i Danmark giver mange opkald, for svaner der er frosset fast, er ganske rigtig syge. Samtidig
er der flere mennesker ude i naturen, da der stadig er
Corona-lockdown.
En stor del af opkaldene skyldes potentielt fastfrosne
eller døde svaner på landets søer og langs kysterne.
- Når borgerne ringer ind, vil Vagtcentralen altid stille
opklarende spørgsmål og bede om billedmateriale, så
vi bedre kan vurdere, om svanen er syg, eller om den
bare ligger stille på isen, forklarer teamchef Camilla
Skovgaard Jensen.
Hvis en svane er syg, vil den ofte lægge sig ud på isen,
hvor den kan ligge mere uforstyrret for mennesker,
hunde og andre rovdyr. Derfor kan det ske, at svanernes brystfjer fryser fast til isen, og grundet sygdom er
den ikke er i stand til at trække sig fri.
- Normalt oplever vi, at størstedelen af opkaldene
omhandler helt naturlig adfærd, men dette har desværre ikke været tilfældet i samme omfang i år. Det
er desværre meget sandsynligt, at fugleinfluenzaen er
årsagen til dette, fortæller teamchef Camilla Skovgaard
Jensen fra Dyrenes beskyttelse.
Danmark har siden 2020 været plaget af fugleinfluenza, og svanerne er en af de arter, som er modtagelige for sygdommen. Dette betyder, at der ses markant
flere syge og svækkede svaner end normalt.

Skaderne forsyner reden med et tag. Derved får den
en rund form, der gør den let at kende fra andre
fugles reder.

Noget at holde øje med resten af året
Træ på Kastrupfortet
marts 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Amagerkatten efter musene
Legeskulpturer til Kastrupgårdsamlingen
Vinderen af skitsekonkurrencen om at skabe en kunstlegeplads til Kastrupgårdsamlingen er fundet. Kunstneren Camilla Thorup har digtet videre på fastelavnstraditionen, og legen begynder med en stor legeskulptur i
bronze, som man gerne må røre ved, klatre på og hive
i halen.
Projektet har været nogle år undervejs og i begyndelsen af november 2020 kunne museet udskrive en
skitsekonkurrence, hvortil tre kunstnere blev inviteret
til at give et bud på opgaven. Fem kriterier blev inddraget i vurderingen: budget/ tidsplan, kunstnerisk
værdi, legeværdi, drift og vedligehold, projektet i forhold til stedet. Herudfra valgte Kastrupgårdsamlingens
bestyrelse at pege på kunstneren Camilla Thorups værk
Amagerkatten som vinder af konkurrencen.
- Værket er til os alle sammen. Det har den kvalitet
både at lede den nysgerrige rundt om museet og ind på
museet, men det kan også blot opleves af de forbipasserende ligesom de øvrige skulpturer, der er en del af
det offentlige kunstrum omkring Kastrupgårdsamlingen,
siger en glad og forventningsfuld borgmester Allan S.
Andersen.

Kunsten som igangsætter
Med værket initierer Camilla Thorup en ’katten efter
musen jagt’, der begynder ved den store katte-bronzeskulptur på græsplænen foran museet. Herfra placeres
et mindre antal mus, også i bronze, forskellige steder
rundt omkring på museets matrikel. I rotunden bag ved
Kastrupgårds hovedbygning placeres 28 kampesten i
en cirkel. Her er der lagt op til, at man kan springe fra
sten til sten og lege ’jorden er giftig’. Men cirklen danner også et læringsrum, hvor institutioner og skoler

kan tage ophold,
modtage undervisning og spise madpakker.
- Ideen om at
skabe et legerelateret kunstværk er et
led i bestræbelserne
på at tiltrække flere
yngre brugere til
museet - både børneinstitutioner men
også kommunens
mange børnefamilier. Med et sådant
værk, tilbyder vi en
Skitse af mus
alternativ kunstoplevelse målrettet
vores yngste gæster, hvilket jeg synes er formidabelt,
siger Vibeke Rasmussen, formand for Kastrupgårdsamlingens bestyrelse.

Lokal forankring
Kastrupgårdsamlingens bestyrelse peger i sin bedømmelse på, at projektet har en stærk lokal forankring,
der forholder sig til Amagers kulturhistorie. Det er et
plus ved projektet, at det kommer hele vejen rundt
om museet og at det rummer et spændende formidlingspotentiale. Projektet har stor legeværdi for de helt
små, men i den videre dialog med kunstneren, vil man
afsøge mulighederne for en formgivning, der kan appellere til en endnu bredere målgruppe.
I dialogen frem mod den endelige udformning vil
ekstern projektleder og tovholder på opgaven Louise
Banke fra Another Playground inddrage et panel af børn

Camilla Thorup (f. 1976) er uddannet billedkunstner
fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008, og
hun er kendt for sit legende udtryk. Thorup arbejder
både i 2 og 3 dimensioner i stor skala, men dette bliver
hendes største værk til dato.

i forskellige aldre. Desuden deltager relevante samarbejdspartnere fra Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning og museets faglige personale.
Kunstlegepladsen forventes at være færdig ultimo
2021 og er finansieret af Tårnby Kommune og Augustinus Fonden med henholdsvis 1 mio. kr. og 100.000 kr.

Afbrænding giver naturen nyt liv
I begyndelsen af februar afbrændte Naturstyrelsen enkelte
områder på Kalvebod Fælled
Af Martin Kunzendorf. Foto: Martin Rivero
Det blev gjort for at minimere områdets altdominerende plante bjerg-rørhvenen. Afbrændingen af det genstridige græs skaber på sigt bedre levebetingelser for lærker,
viber og andre af Naturpark Amagers jordrugende ynglefugle.
Når foråret lige om lidt banker på og fuglene skal i gang med at bygge deres reder
på jorden, har de dels mere plads og er samtidig i mindre risiko for, at ræven ligger
på lur og napper æggene.
Afbrændingen er en fast tilbagevendende begivenhed, når forholdene er til det. Det
skal helst være efter en periode med frost og mens vinden er forholdsvis kraftig.
Og et tiltag som Dansk Ornitologisk Forening’s caretakergruppe hilser meget velkommen.

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider:
Alle hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15. Weekend kl. 10 - 16.
Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk - Telefon 3246 1053. Der kan
være travlt eller vi er udenfor, så prøv igen senere.
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Få inspiration til årstidens naturoplevelser og information om Kalvebodfælled
• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturformidling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over bålsteder omkring naturcenter –
man kan ikke reservere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv – Udstyrsliste
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af flere - foreningsmuligheder om
lån af mødelokale og start af ture
• Bliv skovhjælper – Amager skovhjælpere

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.

Lukket for denne sæson - åbner igen til foråret.

Marts 2021

Lokalafdelingen

·

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

Sorg/ livsmodsgruppen
er nedlukket på grund af restriktioner fra regeringen. Vi mødes igen, når restriktionerne ophører,
evt. kontakt til Lissi Bak Pedersen
tlf 22 15 60 29.
Besøgstjenesten forlænger nedlukningen til
d.2/3-2021. Der er naturligvis telefon kontakt til
Karna på 22 33 80 72.
Det LOKALE NYHEDSBREV
Hvis man vil modtage vores LOKALE
NYHEDSBREV – gå ind på vores hjemmeside i linket
forneden og giv oplysning om medlemsnr. og emailadresse.

Hjælp Taarnby kommune med at
sætte retningen for ældreområdet
Vil du være med til at sætte retningen for kommunens ældreområde i
de kommende år?
Så deltag i kommunens fokusgruppe
og/eller svar på et spørgeskema.
Brug dette link:
www.taarnby.dk/aeldre

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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Et lille tilbageblik fra den gang vi kunne være sammen.
Lad os håbe, at det snart bliver sådan igen.

Styrke og afmægtighed
Kalenderen siger marts! Der er så meget
vi har lyst til at lægge bag os, ja, der er
så meget vi har lyst til at se frem mod:
forår, lysere dage og ting der spirer frem
af den optøede jord. Ja, for ikke at tale
om Covid-19 situationen der har holdt os
hjemme – isoleret – i lang tid! Men marts
er mange ting udover forårsspirer, for
når kalenderen skriver 8. marts er det
Kvindernes Internationale Kampdag. En dag
der siden 1910 er blevet markeret med et
fokus rettet mod kvindernes rettigheder
på arbejdsmarkedet, stemmerettigheder
og ligestilling. 8. marts får mig til at
tænke på kvinderetsforkæmpere, der
igennem historien har kæmpet for kvinders
rettigheder. Siden er der kommet andre
kvinder til. Kvinder, der kæmper for
ligestilling. Ja, og andre ting; tænk blot
på den debat, som Sofie Linde satte i gang
sidste år, da hun tonede frem med en
monolog ved Zulu Awards. En monolog, der
sendte chokbølger igennem den danske
medieverden.
Ja, 8. marts er en dag, der stadig er vigtig,
fordi der stadig er ting at kæmpe for. Ja, 8.
marts mindes vi disse ting, der er værd at
kæmpe for. Og samme dag er vi også mange,
der tænker tilbage på de kvinder, der har
haft betydning op igennem historien.
Men det er sjældent, at man den 8. marts
hører om kvinder fra Bibelen! Ja, kvinderne
fra Bibelen – der sjældent har fået lige
så meget opmærksomhed som mændene.
På trods af at de har haft en stærk og
fremtrædende rolle i kristendommen. Den
manglende opmærksomhed skyldes måske
det historistiske perspektiv – eller rettere
den anakronistiske tilgang vi alt for ofte
har til historien: Det vil sige det, at vi alt
for ofte dømmer historien ud fra vores
nutids standpunkter og udsyn. Kvinderne var
for eksempel den gang ikke selvstændige

juridiske individer –
for de hørte altid til
andetsteds! Enten hørte
de til deres far eller
ægtemand. Ja, for ikke
at tale om de kvinder, der
ikke faldt inden for en
acceptabel kategori (som
for eksempel familien),
men derimod var udstødt.
Jesus omgav sig med
kvinder; kvinder som
han helbredte, belærte
og hjalp uanset om
de var accepteret
eller udstødte. Maria
Magdalena var en af
dem. Og hun er også et
strålende eksempel på
en kvinde, hvis navn jeg
aldrig hører nævnt 8.
marts – hverken i Politiken, Deadline eller
i diverse debatter. Ja, hun er sågar blevet
hængt ud i en sangerindes synthpop-hit
fra 80’erne, der har den sigende titel: ”I’ll
Never Be Maria Magdalena”.
Og det er mærkeligt, for hun viste faktisk
en overordentlig stor styrke. Ja, hun
udviste den styrke det er, at turde blive
i en situation, hvor man mærker den
største afmægtighed. Ja, hun viste styrke i
afmægtighed. En styrke der hjalp en anden.
Ja, en styrke, der hjalp Jesus Kristus. Og vel
og mærke hjalp på et tidspunkt, hvor alle
hans mandlige venner var forduftet!
Judas svigtede ham. Peter skyndte sig væk.
Ja, alle veg fra hans side. På nær nogle
kvinder – heriblandt Maria Magdalena.
Og disse kvinder viste styrke og kærlighed,
for de blev hos Jesus – den mand de elskede
– midt i deres afmægtighed. De kunne jo
intet gøre, udover at være der i den stund,
hvor Jesus hang på et kors i dybe smerter

Gudstjenester
Februar				
Søndag

28.

2 s. i. fasten Matt. 15, 21-28
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Marts			
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7.
14.
21.
28.

3 s. i. fasten Luk. 11, 14-28
Midfaste Johs. 6, 1-15
Mariæ bebudelsesdag Luk. 1, 26-38
Palmesøndag Matt. 21, 1-9

og skulle dø. Forestil jer, hvor stor en trang
de har haft til at kigge væk – ja, endda vige
bort. Men gjorde de det? Nej, de blev ved
hans side. Og dermed gav de ham trøst. Det
er da styrke af en anden verden! Og Maria
Magdalena gik ovenikøbet ud til graven
alene påskedag. Ja, også der viste hun mod.
Og hun får en helt speciel rolle, der på alle
måder var banebrydende. Hun så som den
første den opstandne Jesus. Og hvad sagde
Jesus? ”… gå hen til mine brødre og sig til
dem: Jeg stiger op til min fader og jeres
fader, til min Gud og jeres Gud”. Maria blev
dermed den første forkynder af det glade
budskab, at Jesus var opstået fra de døde.
Ja, den første forkynder var en kvinde! Det
var banebrydende! Ovenikøbet små 2000 år
før den første kvindelig præst blev ordineret
i Danmark i 1948! Det er værd at tænke på
den 8. marts!
Sognepræst Miriam Joensen

Kirkebogsførende sognepræst
kl. 10.00

Julie Aaboe

kl.
kl.
kl.
kl.

Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Julie Aaboe

10.00
10.00
10.00
10.00

April				
Torsdag 1.
Skærtorsdag Fælles måltidsgudstjeneste
kl. 18.00
					
Fredag
2.
Langfredag Matt. 27, 31-56 /Mark. 15, 20-39
kl. 10.00
Søndag
4.
Påskedag Mark. 16, 1-8
kl. 10.00
Mandag 5.
2. påskedag Luk. 24, 13-35
kl. 10.00

Julie Aaboe
Miriam Joensen
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen

Sognepræst
Julie Aaboe,
som har været
i Korsvejskirken
siden 2013, blev
søndag 28 februar
indsat i sin nye
funktion som
kirkebogsførende
præst. Senere
på året, når
omstændighederne tillader
at vi samles, vil
Korsvejskirken
invitere til en reception i denne anledning.

Aktiviteter - Marts
Vi er efterhånden blevet vant til at tage
forbehold på
forbehold, og
vant til, at der
ved udgivelsen
af Tårnbybladet,
råder usikkerhed
om smittefaren
og dermed
mulighederne i den nærmeste fremtid
for at afholde andre arrangementer end
gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi
har allerede nu valgt at aflyse det første
Korsvejstræf den 3. marts, men håber på at
situationen mod slutningen af måneden er så
stabil i forhold til smitterisici, at vi lige så
stille kan åbne for flere aktiviteter i kirken.
Dette naturligvis med sædvanlige forbehold.

Følg med

på vores hjemmeside
www.korsvejskirken.dk, som
vil være opdateret for evt.
ændringer.

Menighedsrådsmøde

Vi afholder menighedsrådsmødet 9. marts
online bl.a. for at sikre, at mødet kan
være åbent for offentligheden. Hvis du
ønsker at overvære mødet, så skriv til
menighedsrådets formand Stina Carlberg
- stina_carlberg@hotmail.com – som sender
dig et link til mødet.
Tirsdag 9. marts kl. 18.00

Ulvetime

v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Orgelrecital v. Ole Reuss-Schmidt

Orgelrecital i
Korsvejskirken
er en stund
sidst på ugen,
hvor freden
og roen kan
få lov at
sænke sig. Ole
Reuss Schmidt spiller et par orgelværker
og fortæller om dem. Derefter bliver der
fortalt om en salme, som en af korsangerne
fremfører.
Fredag 12. marts kl. 17.00

’Når en kristen får abort’
Sogneaften v. Maria Bentsen

Det er ved at være længe siden og vi har
savnet ulvetimen og jer. Vi håber, at det
bliver muligt at ses sidste torsdag i marts.
Konceptet er som det plejer: Sognepræst
Julie Aaboe fortæller bibelhistorier, og vi
serverer dejlig og børnevenlig mad. Dørene
åbnes kl. 16.30, så der er tid til at ”lande”,
inden børnegudstjenesten i kirken begynder
kl. 17.
Hold øje med hjemmesiden for flere
informationer og mulighed for tilmelding.
Torsdag 25. marts kl. 16.30

Skærtorsdag aften i Korsvejskirken

Nyhedsbrev

Vi forventer at begynde at
udsende nyhedsbreve fra
Korsvejskirken medio marts
og her vil du få de seneste
opdateringer om arrangementer
og, i værste fald, aflysninger af disse.
Hvis du ønsker at modtage Korsvejskirkens
nyhedsbrev, men endnu ikke har tilmeldt
dig, så kan du gøre det fra vores
hjemmeside eller ved at scanne denne kode.

Musikandagt: En tid til eftertanke

v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Musikandagten har vi heldigvis kunnet
invitere til, også i de seneste måneder.
Med musik og læsninger reflekterer vi over
skriftens ord ud fra et moderne og personligt
perspektiv. En rolig stund i kirken med tid til
eftertanke.
Tirsdag 2. marts kl. 10.00

Kontakt

Sognepræst Miriam Joensen.
Tlf. 2712 2430 • mijo@km.dk
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.
Mandag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Kordegn: Britt Marie Övermyr
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk
Ved ønske om fremmøde på kirkekontoret
bedes du ringe og aftale en tid.
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13
samt torsdag kl. 15-18.
Kordegnevikar:
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk
Sognemedhjælper: Lone Madsen.
Tlf. 6116 5509 • lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Korsvejskirken har en stærk og smuk
tradition for at fejre Jesu indstiftelse af
nadveren omkring et smukt, veldækket
bord. Oplev opbyggelige ord, et godt måltid
og en stemningsfuld aften!
Find flere informationer på vores
hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig,
så snart vi er sikre på, at det vil være
forsvarligt at invitere til fællesspisning efter
gudstjenesten.
Skærtorsdag 1. april kl. 18.00

Menighedsrådsformand:
Stina Calberg. Tlf. 6080 6900.
Kirketjener: Tlf. 6116 3336.
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12.
Johnny Løndorf • johnny@korsvejskirken.dk
Peter Nielsen • peter@korsvejskirken.dk
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Julie Aaboe. Kbf.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.

Vi får besøg af Maria Bentsen, som
er en af de frivillige rådgivere på
Abortlinien og sidder med i Retten til Livs
repræsentantskab. Hun holder et foredrag
ud fra sine egne erfaringer: ”Jeg ønsker at
invitere folk ind i en tidslomme af mit liv,
hvor dette fyldte alt for mig, hvordan skyld
og skam overtog mit 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 18. marts kl. 19.30

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Faste, fristelse og forsagelse

Måske kan vi nøjes med bare at blive
enige om, at det virkelige onde er let at
genkende, det kan indkredses, bekæmpes
og straffes. Og man fjerner det ikke ved
at fornægte dets eksistens. Så er det trods
alt bedre at sætte ord på det, så vi i det
mindste kan forsage det.
Det onde kommer i mange forskellige
størrelser; fx oplever vi det onde, når
mennesker lokkes, fristes, bliver forledt
og forrådt eller føres fra frihed til
ufrihed af kræfter, som kan ødelægge et
menneskes liv både fysisk, psykisk og
socialt.
I Bibelen kaldes disse kræfter
for dæmoner. De kan besætte et
menneske og bringe det til vanvid og
storhedsvanvid, ja endog indbildsk
magtfuldkommenhed.
De optræder i mange af beretningerne
om Jesu liv. En gang hører vi om Jesus,
der hjælper en dreng, som er besat af en
dæmon, der har gjort ham stum.
Der tales ikke om ham, som den
dæmoniske dreng eller den stumme dreng.
Heldigvis, for i det øjeblik, vi begynder
Men tilbage til Djævelen, som vi
at tale om ”det dæmoniske menneske”,
kender så godt gennem portrætter af
”den skizofrene mand” eller den
et grumt væsen med horn i panden;
”blinde pige”, reducerer vi hinanden til
Djævelen, som et monster, der er blevet
prædikater og glemme at det menneske,
til en figur, vi lader vores børn lege
som er ”besat af dæmonen”, ”den som
med og klæde sig som til fastelavn og
lider af skizofreni” og ”den som ikke kan
karneval. Djævelen er blevet en figur i
se”, er meget mere end det. Meget mere
underholdningsbranchen!
end dæmonisk, skizofren og blind!
En figur, som ingen længere tager
Et besat menneske bliver i det her
alvorligt. Én, som ikke findes i
tilfælde
stumt, lukker sig inde i sig
virkeligheden. Hvad det angår, har vi et
selv
og
bliver
bange for det åbenlyse
helt andet syn på virkeligheden, end man
i
takt
med,
at
dæmonien bryder
havde i middelalderen.
sammenhængen og splitter ham.
Det kan man se på de gamle kirkers
I beretningen om drengen, vover
kalkmalerier, som viser sådan nogle
drengens
far et dristigt forsøg, da han
underligt forskruede djævle, som opfører
bringer
sønnen
til Jesus og siger:
sig uartigt, rækker tunge og vender deres
“Hvis du kan gøre noget, så forbarm
bare mod præsten oppe på prædikestolen
dig
over os og hjælp os.”
(det er der vistnok ingen, der kunne
Jesus
vender spørgsmålet om og siger til
finde på i dag).
faderen:
Men i takt med, at denne figur nu
“Hvis du kan! Spørger du. Alt er muligt
nærmest er udvisket fra det offentlige
for
den, der tror.” Og derfor ”…skal
rum, står et spørgsmål tilbage: Er fanden
du
ikke
i tvivl tøve, men dristigt Guds
så i stedet brudt løs iblandt os, når vi i
kærlighed
prøve til Himmelen åben du
vores sprog tillægger hinanden alle de
kedelige egenskaber, vi før kunne tilskrive ser”.
Djævelen. Det onde er en uomgængelig
Den til tider onde virkelighed, som er
del af den virkelighed, vi kender! Der er på spil, er den samme dengang og nu.
masser af eksempler på dét, vi genkender Og det værste, man kan gøre, er ikke at
som ondskab, men vi behøver ikke
tage det dæmoniske alvorligt. Det gælder
opridse dem her.
om at sige fra og kæmpe imod, det
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Vi nærmer os afslutningen på kirkens
fastetid, og måske nærmer vi os også
snart afslutningen eller i det mindste
nedsmeltningen af vinterens lockdown.
Indtil videre har de fleste af os, måske
helt uden at være klar over det, befundet
os i en slags semi-faste, hvor der godt
nok har været langt imellem fristelserne,
og vi kun har haft det sjov, vi selv laver.
Efter måneders lockdown er der snart
ikke mere tilbage at forsage og sige ’nej
tak’ til. Det skulle da lige være Djævelen,
hvis gerninger og hele væsen vi forsager. At
forsage Djævelen er i sin essens at tage
afstand fra det onde! Både det konkret
onde som begreb, det, der gør ondt
samt motiverne, der ligger bag det, vi
overordnet set kan betragte som onde
gerninger. Og ”Djævelen og alle hans
gerninger… ” er på alle måder ondt. Der
er ikke noget formildende at sige om det,
og måske er det lidt ligegyldigt at nævne
det her i 2021, hvor man jo nærmest
har afskaffet idéen om Djævelen. Men
vi fastholder den; altså forsagelsen som
en slags reminiscens af eksorcisme eller
dæmonuddrivelse i Folkekirken.

gælder om at forsage.
Men det er ikke mennesket, vi skal
kæmpe imod; vi skal slås med vanviddet,
rusmidlet, tvangstanken, hovmodet eller
selvglæden, som vi reelt alle kan risikere
at blive besat af.
Og så skal vi skelne skarpt mellem
de strukturelle systemer, der gør, at vi
forårsager ondt og så det onde i sig selv.
Mennesket er ikke en djævel. Men mon
ikke vi kender til ind i mellem at føle os
fanget i enten den gode eller den mindre
gode grøft – ind imellem er klar på at
bygge op og til andre tider kommer til at
rive ned.
Jesus er det eneste menneske
nogensinde, som ikke er fanget imellem
det gode på den ene side og det onde på
den anden side. Han er ubetinget kun
virksom og til stede på den ene side –
altid. Han arbejder ikke sammen med
det onde – aldrig.
Han så mennesket med Guds øjne.
Han så Guds skaberværk i enhver. Og
han så også det syge, det forsmåede
og det forskruede i de mennesker, han
mødte. Men han så dem som mennesker,
der havde brug for Guds hjælp og
omsorg. Han helbredte de syge, befriede
de besatte, samlede de ensomme og tilgav
de skyldige.
Farisæerne og de skriftkloge var imod
Jesus. De troede, at dé tjente Gud og
forstod ikke, at de havde gjort sig til
tjenere for et system, som krævede ofre.
Filosoffen Hanna Arendt skrev om
begrebet banalitetens ondskab, som hun
blandt andet mener, kan anvendes om
nazisternes virke i kz-lejrene. Det er det
onde formuleret som et bureaukratisk
gennemtænkt og udformet helvede, hvis
formål er at berøve mennesket
Fortsættes næste side...

MARTS 2021

Møder og arrangementer

Netværksgruppen

På grund af coronavirus mødes vi foreløbig
ikke i Netværksgruppen. Men når vi
vender tilbage og kan mødes igen, er
Netværksgruppen en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men
andre, der har tid og lyst til et nyt socialt
fællesskab, er også velkomne.
Så er arbejdet ikke så krævende længere,
og er børnene flyttet hjemmefra, så er det
måske noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det
er ofte i forbindelse med gudstjenester,
enten aftengudstjenesten den 3. torsdag
i måneden, eller om søndagen efter en
Højmesse.
Der er altid kaffe og nogle gange et andet
arrangement.
Gudstjeneste på plejehjemmet
På grund af covid 19 er der i øjeblikket
ingen gudstjenester på plejehjemmene og på
Psykiatrisk Center Amager.

Babysang…
På grund af coronavirus skriver vi i
øjeblikket ikke op til BABYSANG. Vi
vender tilbage, når der er noget nyt.
For konfirmander og forældre
På grund af corona er der i øjeblikket ingen
fællesarrangementer for konfirmander og
forældre.
Når vi igen kan samles mødes
FDF Korsvejen på ”Grunden”,
Gemmas Allé 100.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

FOR BØRN

Børnegudstjenester
På grund af Covid 19 er der i øjeblikket
ingen børnegudstjenester.

Gudstjenester
Februar
Søn 28.		 Højmesse 2. søndag i fasten				

10.00

Risum

10.00
10.00
10.00
10.00

Nielsen
Risum
Nielsen
Rosenberg

Marts
Søn 7.		
Søn 14.		
Søn 21.		
Søn 28.		

Højmesse					
Højmesse					
Højmesse					
Højmesse					

skabt af romerske ledere og
farisæere, og de var næppe
onde alle sammen, men
havde altså indledt sig i en
kollektiv ondskabsspiral,
som forårsagede onde
gerninger drevet af en
idealisme, som de mente
retfærdiggjorde deres
handlinger.
Han betalte prisen, da han
døde på korset. Og alligevel
er Jesus vores værn mod
det onde, for i kraft af hans

opstandelse, hans sejr over
døden og hans velsignelse
findes der frihed fra det
onde – så længe vi bliver ved
med at forsage ”Djævelen
og alle hans gerninger og alt
hans væsen” i alle de mulige
og umulige afskygninger,
som de fremtræder for os.
Til alle på kirkens vegne,
alt godt
Susanne Freddin Skovhus

Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf)
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 2175
1030, e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.
10-11, samt torsdag kl. 17-18. Mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., ons. og tors. kl. 10-11, torsdag kl.
17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk Træffes på
kontoret, Englandsvej 330. Fri mandag.
Sognepræst:
Louise Husted Rosenberg
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst:
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.th.,
2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 6045, e-mail:
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770
Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, e-mail: thbe@
km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag også kl.
16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; e-mail:
taarnbykigrd@mail.dk Kontortid: Man - fre kl.
11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag kl. 10-11
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads Gravers
Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 2166 7030.
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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... fortsat fra forrige side.
værdighed og udrydde
det. Men vi behøver ikke
skrue tiden helt tilbage til
nazi-Tyskland. Banalitetens
ondskab viser stadig sit
ansigt, hver gang bestemte
grupper af mennesker
mistænkeliggøres, forfølges
og skal leve med reducerede
frihedsrettigheder ud fra en
idé om, at det bekommer
flertallet bedst.
Jesus blev offer for det helt
igennem udformede projekt

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

KB Sognepræst Susanne
Sognepræst Susanne
Worm Steensgaard (kb)
beredskabspræst
ssan@km.dk /
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39:
Mandag - torsdag 9-10
Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk /
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons.
og fre. kl. 10-11
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med
undtagelse den sidste
torsdag i måneden.
Kirke- og kulturmedarbejder
Vakant
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 1011 - Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk
Tlf. 3250 7193
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Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov,
bl.a. med Julehjælp. Bidrag
modtages med tak, og kan
indbetales til BankNordik
reg.nr. 6506 konto
3052994208

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Gratis anonym sorg- og
selvhjælpsgruppe for alle i
Kastrup sogn og omegn
Til dig der er voksen og har mistet et
nærtstående familiemedlem eller en
nær ven.
Til dig der gerne vil dele din sorg,
smerte og glæde med andre.
Til dig der gerne vil bære din sorg
sammen med andre.
For sorgen skal finde en plads at
være, når hverdagen begynder at
tage sin, derfor tilbyder vi samtaler i
Kastrup kirke i gensidig respekt for
den enkeltes livsfortælling.
Kastrups gamle landsbykirke
Af Poul Broholm

Den smukke gamle Kirke var
tegnet af arkitekten H.P. Schmidt,
den blev indviet 16. marts 1884.
Desværre var der en eller flere
personer i menighedsrådet, der
i 1970’erne ønskede den gamle
kirke skulle fornyes, man gik straks
i gang med at fjerne tårnet, udskifte
de gamle smukke almuegrønne
bænke i kirkerummet, ja selv
den meget smukke prædikestol
røg med, flere rygter fortalte, at
det hele var solgt til et diskotek i
Sydsjælland.
Jeg begyndte at komme i Kirken
sammen med min skolekammerat
Mogens. Han havde fået tjansen
med at ringe fra kirken, morgen og
aften - der fulgte også andre små
opgaver med, jeg her vil fortælle
lidt om.

Vi mødes mandage hver 14. dag
fra 10 – 12 i Kastrup kirkecenter,
Kastruplundgade. Første gang
mandag 15. marts 2021
Gruppeledere er Præst Susanne
Worm Steensgaard og Kirke- og
kulturmedarbejder Ruben Mainka
Harbo.
Susanne Worm Steensgaard,
Saltværksvej 39, 2770 Kastrup,
tlf.40452530 ssan@km.dk

Lønnen for at ringe gav 15 kroner
om ugen. Om morgenen mødtes
vi i god tid til morgenringningen;
Mogens låste kirkedøren op med
en gevaldig stor nøgle, vi gik så
op af trappen til tårnet; først kom
vi til kirkeloftet, hvor der stod en
masse gamle ting, som havde
været brugt i kirken, her var der en
masse glughuller, som skulle have
været lukket med trådnet, men det
kneb det lidt med, så de vilde duer
og andre fugle fandt ind i varmen.
Vi fortsatte en tak højere op til
det loft, hvorfra vi skulle betjene
den store kirkeklokke. Det foregik
ved, at vi skulle sætte klokken i
gang og derefter hive i et tovværk,
så den blev ved med at bimle, det
gjorde vi på skift i fem minutter, vi
sluttede ringningen ved at hænge
i tovet. Når klokken var faldet til
ro, skulle vi slå de ni bedeslag.
Det foregik ved, at vi med en lang

jernstang fik fat i klokkespindlen
og trak til, så rungede det første
slag, vi skulle altså slå ni slag; for
at kunne huske slagene skulle vi
flytte en kugle på en kugleramme,
men vi mente, at vi var så store, så
at vi sagtens kunne huske, hvor vi
var kommet til, men ikke altid.
Hvis der var slået for lidt eller
for meget på klokken trak pastor
Søndergaard Thomsen en 25 øre
for hvert fejlslag, det var ikke altid
ugelønnen nåede de 15 kroner.
Vi skulle også udskifte salmenumrene på tavlerne i kirkerummet
til næste gudstjeneste. Kirkens
store ur skulle også trækkes op
og vi havde også ansvaret for
kirkevinen og salmebøgerne.
Min kammerat hed Mogens
Thunbo Christensen, jeg
hedder Poul Broholm.

5 gode råd i mødet med
en sorgramt ven
Det at være ven til et menneske i
sorg er en overset, svær og ensom
opgave. Her har du 5 gode råd, så du
som ven til en sorgramt ikke går helt
galt i byen.
LAD ALDRIG SOM INGENTING, vi
lever i et samfund uden en fælles
sorgkultur, hvor døden oftest er et
privat anliggende. Ensomhed og svigt
er følelser, der kan komme snigende,
når venner trækker sig eller lader som
ingenting.
TAG AKTIV OG TIDLIG KONTAKT,
vi kan ikke forvente, at det er den
sorgramte der rækker ud efter hjælp.
Derfor er det godt at finde modet,
også selv om det kan være svært at
finde de rette ord. For hvad kan vi
egentlig sige?
VÆR DIREKTE OG ÆRLIG om din
usikkerhed og støtte. For sorgen
påvirker venskaber, og kan styrke

dem eller sætte venskaberne på
lavblus, alt efter tilgangen til den
sorgramte ven. Det at tage initiativ
til aktiviteter, kan for en tid give en
velfortjent pause i sorgen.
SPØRG IND TIL DIN VENS SORG,
og LYT til hele historien. Det er ikke
en stil, der skal rettes i. Lad din ven
tale ud, før du stiller spørgsmål.
BRUG DEN DØDES NAVN i
samtalen, hvor det er naturligt, så
han/hun fortsat er en del af vores liv.
Da sorgen ikke handler om at miste,
men handler om alt det, der ALDRIG
mistes.
Sådan kan du som en opmærksom
ven forhåbentlig være en god
sorgstøtteven, og samtidig skabe en
sundere sorgkultur.
Susanne Worm Steensgaard

Det sker i Kastrup kirke:
Feb.
Tors. 25. kl.17
Menighedsrådsmøde
Søn. 28. kl. 10 Højmesse
Allan Ivan Kristensen
Mar.
Søn. 7. kl. 10 Højmesse:
Susanne Worm Steensgaard
Søn. 14. kl. 10 Højmesse
Elizabeth Laursen
Man. 15. kl. 10 Opstart:
Gratis anonym sorg- og
selvhjælpsgruppe
Søn. 21. kl. 10 Højmesse
Allan Ivan Kristensen
Tors. 25. kl.17
Menighedsrådsmøde
Søn. 28. kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Man. 29. kl. 10 Gratis
anonym sorg- og
selvhjælpsgruppe
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver søndag kl. 10
Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

SKELGÅRDSKIRKEN
I MARTS
Virtuel sogneindsamling
14. marts

Kunst i kirken

I marts og april måned udstiller Richard Westh. Der er
fernisering søndag 21. marts,
hvis omstændighederne tillader det.
Richard Westh udstiller malerier i oliemaling.
Hans malerier er farvestrålende og rummer mange elementer, som giver stof til eftertanke. Richard bor på Amager
men er født og opvokset på
Bornholm.

Som sædvanligt samler vi indtil verdens fattigste sammen
med Folkekirkens Nødhjælp.
I år bliver indsamlingen virtuel
og selvom vi vil savne fællesskabet på dagen, så er det
vigtigere end nogensinde, da
de fattige lider hårdest under
Corona krisen.
Følg med på kirkens hjemmeside og facebookside.
Kontakt sognemedhjælpere
Nicole Kruckenberg Breum
hvis du vil være med.
Mail: nicole@skelgaardskirken.
dk eller telefon: 2018 4133

!

!

!

SKELGÅRDSKIRKEN
Der kan være 139 personer til hver gudstjeneste her i kirken og frivillige vil anvise
til lokalerne.
Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes retningslinjer, mundbind skal bæres når man bevæger sig rundt i kirken.
Vel mødt i Skelgårdskirken!

Aktiviteter i
Skelgårdskirken
Velkommen til
Skelgårdskirken!

Søndag 7. marts kl. 10 højmesse
ved Karen Giødesen
Onsdag 10. marts kl. 10
morgengudstjeneste ved kirkens præster
Søndag 14. marts kl. 10 højmesse
ved Annelise Mehlsen
Kl. 11.30-16 virtuel sogneindsamling
Kl. 12 rytmisk gudstjeneste
Onsdag 17. marts kl. 10 morgengudstjeneste
ved kirkens præster
Søndag 21. marts kl. 10 højmesse
ved Poul Bo Sørensen. Kl. 11.30 Fernisering

Søndag 28. marts kl. 10 højmesse ved Annelise Mehlsen
Alle arrangement afholdes ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sognepræster:

Annelise H. Mehlsen (kirkebogsførende)
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk
Poul Bo B. Sørensen (provst)
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk
Karen Giødesen (sognepræst)
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23,
kag@km.dk
Kamilla Bugge(sognepræst)
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78,
kabu@km.dk
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Så fik vi mærket vinterens friske frost og
nydt den hvide vinterpragt. Fastelavn blev
fejret på alternativ vis og nu ser vi frem til
påskens højtid.
I Skelgårdskirken glæder vi os selvfølgelig
til at kunne åbne helt op, men vi væbner
os med tålmodighed.
I marts måned kan vi åbne dørene op til
højmesse hver søndag og morgengudstjeneste hver onsdag- og vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Kirkens præster og personale står til rådighed og kan kontaktes på mail og telefon.

Onsdag 3. marts kl. 10
morgengudstjeneste ved kirkens præster

Onsdag 24. marts kl. 10 morgengudstjeneste
ved kirkens præster

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

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Hvis forsamlingstallet hæves til min. 50 personer fra 7.febr:
Fastelavn - der trækkes lod om fastelavnsris 11.febr
Vinterferie 18. februar
OK dag 25. februar

Pensionistforeningen

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

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7.
For yderligere information se hjemmesiden www.Taarnby
kommune/seniorere/pensionisthuse/Bordinghus

Solgården

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

Pensionisthuset Pilehaven

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

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til Lizzie
Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 4785 iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk.

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

Høreforeningen

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

Parkinson Klub Amagerland

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

Diabetes foreningen

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

Scleroseforeningen

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

Café Livsglæde

Bedre Psykiatri

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

Gigtforeningen

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

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom finder sted kl. 19-21, Foreningscentret Postkassen,
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup, Lokale 6.
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk
Introduktion til samtalegruppe onsdag 24. februar kl. 19.
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.
Møde hver tirsdag kl. 14.
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Gigtforeningen holder lukket pga corona indtil videre. Derefter åbnes for aktiviteter, når coronaen tillader det.

Netværkshuset

Hjerteforeningen ... i København S.

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

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

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.
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www.burchhardt.dk

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

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

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

• Irma Televænget
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, ved kiosken
• Skottegårds Centret Kulturhuset
• Kastrupgårdsamlingen Kastrupvej
• KastrupBoldklub Røllikevej 5,
• SAS-klubben ved diget
• Heller Bådudstyr Kastrup Str.park

TÅRNBY

• SuperBrugsen Tårnby Torv
• Tårnby Torv ved alle indgange
• Tårnby Skole Mellemgangen
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan/ Harald Nyborg

VESTAMAGER

• Menu i Vestamagercentret
• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

DRAGØR

• Cafe’ Sylten Søndre Strandvej 50
• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18

SUNDBY

• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkgårdsvej
• Kvickly, Englandsvej 28
• Fakta, Englandsvej 204

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste onsdag i hver måned, men
det kan svigte og som service overfor nejtak’ere til reklamer lægges
godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

Velgørende hospitalsskibe giver gratis lægehjælp i Vestafrika
Der er sat kurs for Mercy
Ships Danmark, der giver
gratis lægehjælp i Vestafrika fra civile hospitalsskibe
Af Viktoria Olesen

Mercy Ships giver gratis lægehjælp og operationer i
Vestafrika. Deres hospitalsskib, Africa Mercy, har fået en
kompagnon, da de har tilføjet
endnu et hospitalsskib, Global Mercy, for at kunne fordoble deres indsats.
Kaptajnen ombord hedder
Milan Falsing og har været udsendt som volontør på Africa
Mercy tre gange. Han var af
sted første gang i 2011 og
derefter i 2015 og 2019.
Milan Falsing beskriver sit
arbejde som volontør som
livsbekræftende:
- Det er en ud af kroppenoplevelse, fordi man ser og
oplever ting, som man ellers
aldrig ville møde. Vi kommer
helt tæt på hverdagslivet i en
fremmed kultur og får et unikt
indblik i, hvordan helt basale
hverdagsting som at skaffe
fødevarer eller leve uden let
adgang til for eksempel elektricitet og vand foregår. Sådan
nogle oplevelser er det umuligt at få på en charterferie,
siger Milan Falsing.
- Samtidig er det helt enestående og enormt rørende at
være med til at give patienterne mulighed for lægehjælp
og operationer. Det betyder
alt, at vi er med til at ændre
patienternes liv. Vi er der for
dem - ikke bare for os selv.
Det tror jeg er enormt vigtigt
for os mennesker, at vi kan
række udover os selv.

Ny formand for Mercy Ships
Randi Mondorf er blevet valgt
til at overtage formandsposten i Mercy Ships Danmark. Siden 2010 har Randi

Mondorf været medlem af
kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune og indtaget
formandsposten for Teknikog Miljøudvalget, Børne- og
Skoleudvalget og aktuelt Erhvervsudvalget.
Derudover
sidder hun med i Regionsrådet og er bestyrelsesmedlem
i erhvervsuddannelsen FGU
Nordsjælland.
Med formandsposten i
Mercy Ships Danmark begiver
hun sig ind på et nyt område:
- Jeg kendte slet ikke til
Mercy Ships, før jeg stødte
på foreningen gennem en bekendt. Der gik ikke lang tid,
før jeg blev meget begejstret
for Mercy Ships sag. Det arbejde, som Mercy Ships står
bag, med at give gratis lægehjælp og operationer, der forandrer livet for nogle af verdens fattigste, der ellers ikke
ville have nogle steder at gå
hen – det er intet mindre end
enestående, fortæller hun.
- Med det jeg nu kender til
Mercy Ships, ser jeg en dansk
forening, som er startet og
drevet af stærke ildsjæle, og
som nu står over for at skulle
tage det næste udviklingstrin
for at blive en større og mere
professionel organisation.

Endnu flere skal inviteres
med
Man kan blive volontør på
Mercy Ships hvad enten man
er sygeplejerske, kok, læge,
maskinmester, matros, kaptajn eller noget helt andet.
Man får mulighed for at komme helt tæt på et fremmed
lands kultur, folk og natur.
Milan Falsing fortæller,
hvordan de på deres rejser
er blevet mødt med enorm
åbenhed og taknemmelighed.
- Det er en meget rørende
oplevelse og jeg vil helt klart
anbefale et volontørophold

Kilde: Mercy Ships.

Milan Falsing som overstyrmand med en patient.

OM MERCY SHIPS:

Mercy Ships bruger civile hospitalsskibe til at levere gratis
sundhedsydelser af højeste kvalitet, kapacitetsopbygning
og bæredygtig udvikling til fattige i udviklingslande.
Siden Mercy Ships blev grundlagt i 1978, har de arbejdet i
mere end 55 udviklingslande. Her har de leveret tjenester til
en værdi af mere end 1.7 milliarder dollars og hjulpet mere
end 2.8 millioner mennesker.
Deres hospitalsskibe bemandes af volontører fra flere
end 60 nationer, hvert år yder ca. 1200 frivillige en indsats
på skibene. Fagfolk som kirurger, tandlæger, sygeplejersker,
undervisere i sundhed, lærere, kokke, søfolk, ingeniører og
agronomer bidrager med deres tid og færdigheder.
Via 16 lande-kontorer og deres Africa Bureau arbejder
Mercy Ships for både at forbedre enkeltpersoners liv og
hjælpe hele nationer.
Se mere på www.mercyships.dk

Milan Falsing er en af de danske frivillige og han er
kaptajnen ombord.
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Det nye skib Global Mercy skal følge Africa Mercy på rejserne
til Vestafrika fremover

på hospitalsskibet, fortæller
han.
- Prismæssigt kan det sammenlignes med en charterferie til Thailand – omkring
kr. 15.000 for flybilletter og
så kr. 4000 om måneden for
ophold på skibet. Med i prisen
får man venner for livet, livsbekræftende oplevelser og
lov til at være med til at gøre
en livsvigtig forskel for nogle,
der virkelig har brug for os.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Det er slemt nok – men ikke så slemt
Idrætsdeltagelsen er faldet
under den nye nedlukning,
men ikke så meget som
sidste forår
KLUBMEDLEMMER
Selvom idrætsdeltagelsen er
faldet yderligere under den
nuværende lockdown, er det
ikke nær så drastisk som under den første corona nedlukning i foråret 2020, og andelen af nye aktive er steget
endnu engang.
Det viser en ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut om idrætsdeltagelsen
under den nuværende coronanedlukning.
Idrætsdeltagelsen ser dog
ud til at være mindre påvirket under denne nedlukning
end under den første i foråret
2020. Den samlede idrætsdeltagelse blandt voksne
over 18 år er faldet med 8
procentpoint fra seneste måling i september 2020 (61
procent.) til februar 2021 (53
procent.), mens den første
nedlukning resulterede i et
fald i idrætsdeltagelsen på 16
procentpoint.

Mistet motivation
De nedlukkede aktiviteter
og faciliteter betyder endnu

engang, at frafaldet er størst
blandt de danskere, der udelukkende plejede at dyrke
deres aktiviteter i organiserede sammenhænge som
eksempelvis fitnesscentre og
idrætsforeninger.
Derfor er det heller ikke
overraskende, at den hyppigste årsag til at stoppe med at
være aktiv er, at de aktiviteter,
man plejer at dyrke, er lukket
ned (31 procent.).
Under den første nedlukning gjaldt det for 70 procent
af de adspurgte. Til gengæld
er mangel på overskud nu blevet en anden væsentlig grund
til, at man er stoppet med at
være aktiv.
Under den første nedlukning svarede 5 procent, at de
var stoppet på grund af manglende overskud, mens det
gælder for 26 procent af dem,
der er faldet fra under denne
nedlukning.
- Det er interessante tal,
der tyder på, at de effekter,
som krisen har på det mentale
helbred, også ser ud til at slå
igennem i idrætten. Det kan
give anledning til bekymring
i forhold til fremtiden, siger
Mette Eske, der er analytiker
i Idan og står bag undersøgelsen.

Når coronakrisen er ovre, er
det i manges interesse at få
folk tilbage i fitnesscentret,
aftenskolen eller idrætsforeningen, som de kom fra, men
nu skal der måske mere til at
få folk i gang igen, fordi de er
kommet så langt væk fra det
fællesskab, som ellers i mange tilfælde kan være medvirkende til, at folk kommer af
sted.

Trods alt flere nye aktive
Selvom de første par måneder
af 2021 er præget af endnu
en nedlukning, så er andelen

Af figuren fremgår andelen, der dyrkede sport og motion
i april, juni og september 2020 og februar 2021 i forhold
til før coronakrisen (procent). Grafik: IDAN (Idrættens
Analyseinstitut).

af danskere, der er begyndt at
dyrke sport og motion, alligevel steget.
Undersøgelsen viser, at 27
procent. af dem, der ikke dyrkede sport og motion før coronakrisen, nu er begyndt på
det, og ligesom i september
2020 er det i højere grad de
unge og yngre voksne, der er
begyndt at være idrætsaktive.
Når de nye aktive skal be-

skrive, hvorfor de er begyndt
på at dyrke sport og motion,
handler det for mange om,
at de ønsker at forbedre helbredet (45 procent), mens
33 procent angiver, at de har
oplevet et større overskud til
at gå i gang, og 31 procent ser
det som en god mulighed for
at komme ud.
Kilde: IDAN (Idrættens
Analyseinstitut)

Mange flere skal være med
København vil være verdens mest
idrætsaktive by
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MOTIONSLØB
Ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune, DGI og DIF skal gøre
København til verdens mest aktive
storby. Blandt andet ved at få flere udsatte, sårbare og ældre københavnere
ind i de fællesskaber, der opstår, når
man dyrker idræt.
Flere idrætsfaciliteter, hvor københavnerne kan mødes og være fysisk
aktive sammen på tværs af alder og
kultur. Økonomisk hjælp til at betale
kontingent i den lokale idrætsforening for udsatte voksne.
Et styrket samarbejde mellem frivillige, foreninger og boligselskaber, så
beboerne i udsatte byområder nemmere kan blive en del af foreningslivet.

Verdensby i bevægelse
Det er nogle af de muligheder, som
Københavns Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i den nye
samarbejdsaftale ‘Verdensby i bevægelse‘ er blevet enige om at undersøge frem mod 2023. Fremtidens storby

skal indbyde til idræt og aktivitet, og
København skal være et internationalt
fyrtårn på området.
Overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig derfor over aftalen og ser den
samtidig som en vigtig brik i arbejdet
med at løse en række større samfundsudfordringer.
- Idrætten og foreningslivet er en
del af det kit, som binder os sammen
på tværs af kultur og social baggrund.
Her overvinder vi i fællesskab mange
af de udfordringer, vi som samfund
står overfor; som ensomhed, ulighed
i sundhed og fejlslagen integration,
siger Lars Weiss.
- Denne aftale baner vej for, at endnu flere københavnere kan blive en
del af fællesskabet.
Formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen siger, at det er historisk aftale
og den første af sin slags mellem landets hovedstad og idrættens organisationer:
- Det er afgørende for sundheden
og sammenhængskraften i byen, at vi
tænker idræt og bevægelse ind som
en integreret del af byens rum.
- Vi er klar til at spille en større samfundsrolle, hvor alle får mulighed for

at være med i lokale fællesskaber. Det
gælder i udsatte boligområder og, når
der bliver udviklet nye bydele, som for
eksempel Nordhavn.
Aftaleparterne skal sammen finde
finansiering til de konkrete initiativer,
som er beskrevet i aftalen.
Det kan blandt andet ske i Københavns Kommunes budgetforhandlin-

Halvmaraton er en Københavnerbegivenhed. Foto: DIF

ger, eller ved at idrætsorganisationerne afsætter midler, eller via fælles
fondsansøgninger.
Kilde: Københavns Kommune

Mere bevægelse i skolerne
Nyt initiativ skal tage bevægelse i skolen til nyt niveau
SKOLEIDRÆT
Dansk Skoleidræt stiller sig
med det nyoprettede Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen i spidsen for
at samle alle faggrupper om
arbejdet med at styrke implementeringen af bevægelse i
skolen.
Lærere, pædagoger og
Dansk Skoleidræt kæmper
landet over en brav kamp for
at få den daglige bevægelse
til at fungere i praksis. Siden skolereformen fra 2014
indførte, at alle elever i gennemsnit skal have 45 minutters bevægelse om dagen, har
det pædagogiske personale i
stor stil ladet sig inspirere og
efteruddanne på området for
at komme denne ambition i
møde.
- De første skridt er taget,
men det er samtidig tydeligt,
at der mangler overordnet
koordinering, struktur og
rammer, hvis bevægelsesindsatsen skal implementeres
fuldt og for alvor blive langtidsholdbar, siger Bjørn Friis
Neerfeldt, generalsekretær i
Dansk Skoleidræt.
- Opgaven skal derfor have
topprioritet blandt skolens
faglige organisationer, i kommuner og blandt de aktører,
der kan byde ind med relevant hjælp til skolerne.

De gode eksempler
Dansk Skoleidræt ønsker med
Praksiscenter for Idræt og

Bevægelse i Skolen at sætte
fokus på helhedsorienterede
løsninger, som ikke blot støtter den enkelte lærer med
materialer, aktiviteter og kurser, men også understøtter
struktur, rammer og kultur for
bevægelse i skolen på flere
niveauer.
Centerets aktiviteter skal
således kunne tilgås af elever,
pædagoger, lærere, skoleledelser, kommunale konsulenter samt organisationer,
styrelser og ministerier - altså
fra praksis til politisk niveau
og med et fokus på at aktivere, forstærke og forbinde
alle led.
De bedste praksiseksempler skal udbredes, og derfor

Har du en
sports-historie
Så kontakt vores
sportsredaktør Søren Havemann

Dansk Skoleidræt og
Bevægelse i skolen. Foto:
Dansk Skoleidræt

DGI Storkøbenhavn, Københavns Kommune og flere lokale
idrætsforeninger gik sammen om at give de unge et idrætsliv uden røg og fyldte askebægere, og nu er Sundbyøster
Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark og Hal C ved Christianshavn røgfrie områder.
- Amagerbladet, uge 06, 10. februar 2021

er et af elementerne i Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen et eksempelkatalog til inspiration og hjælp,
ligesom
en
implementeringsguide skal give konkrete
værktøjer og anbefalinger til
aktører på alle niveauer.

Uforløst energi
Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen skal arbejde
i et konstant flow mellem viden og praksis, og derfor er
en af opgaverne at skabe netværksklynger, som skal sikre
viden fra praksis og tilbage
igen.
Netværksklyngerne
etableres ud fra allerede eksisterende netværk omkring
Dansk Skoleidræt og ved, at
de mange kompetencer og
den store viden blandt de forskellige interessenter kobles
og udnyttes i en uforløst samlet energi.
Alt sammen med henblik
på at kvalificere og implementere idræt og bevægelse
i skolen i langt større omfang.

T-shirts for fællesskabet

I en tid, hvor fællesskabet er hårdt under pres på grund af
corona, lancerer løbe- og atletikklubben Sparta en trøje,
som hylder sammenholdet, som vi alle sammen higer efter i
en tid med corona-restriktioner.
Der er tale om en limited edition fantrøje. Trøjen skal
være med til at hylde de fællesskaber vi har, uanset om det
er i din løbeklub, fodboldklub eller i en lokal forening.
- Fællesskabet er simpelthen altafgørende for vores virke
som idrætsforening. Vi hører fra vores medlemmer, at de
savner deres løbehold og træningskammerater, som normalt er et fast holdepunkt for dem i deres hverdag, siger
Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Sparta Atletik &
Løb.
- Fællesskaberne er ikke bare et sted, hvor vi mødes.
Fællesskabet og sammenholdet er med til at forme os som
mennesker, og mange af medlemmerne i Sparta er kommet
hos os siden barnsben, og vi er stolte af, hvordan vi bidrager
til et sundt og sjovt liv gennem fællesskabet.

Din trivsel daler uden dit fællesskab
Ifølge Lasse Lyck, konsulent i DIF, afspejler det sig desværre
i danskernes motionsvaner, som under nedlukningerne har
lidt et knæk – det kan være svært at holde motivationen
oppe, når vi ikke kan mødes i vores fællesskaber og være
sammen om at have et aktivt liv.
- Vi har desværre set en nedadgående tendens i antallet
af danskere, som dyrker motion i corona-tiden, og det handler i høj grad om, at fællesskabet og foreningerne er lukket
ned grundet restriktionerne.
- Fællesskabet er en faktor, som vi ikke skal undervurdere,
når vi taler om, hvorfor danskerne dyrker motion, og vi kan
se en klar sammenhæng mellem danskernes trivsel og deres motionsvaner.
Spartas fantrøje kan købes online på Sportmasters
hjemmeside for 400,- kr. eller i den lokale Sportmaster på
Østerbro på Østerbrogade 79, 2100 København Ø, når detailhandlen åbner igen. Alle indtægter fra salget af den nye
trøje vil gå til Spartas foreningsarbejde.
Kilde: Sparta Atletik & Løb
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... som du synes skal
i Tårnby Bladet?

sporten@havemann.dk

Efter otte års ventetid kunne Boldklubben Hekla tage den
nye kunstgræsbane på Hekla Park, Artillerivej 190, i brug, da
teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen officielt
indviede den ved at klippe den røde snor for kunstgræsbanen sidst i januar.
- Hekla Parks kunstgræsbane understøtter fodboldklubben Heklas fokus på socialt engagement, siger Ninna Hedeager Olsen.
Ventetiden skyldes blandt andet, at området tidligere var
en losseplads og jorden skulle tømmes for vand, der var
sunket i jorden og gjorde undergrunden blød. Der var brug
for sikker grund under banen, så kunstgræsbanen ikke ville
komme i problemer i fremtiden.
Med det utilregnelige danske vejr kan regn hurtigt gøre
en almindelig græsbane til en pløjemark, men det undgås
med en kunstgræsbane, så den kan fodboldklubben bruge
året rundt.
- Ventetiden har været lang, men det har været det hele
værd, siger formanden for BK Hekla Jan Sørensen, der også
fortæller at der er gevaldige udfordringer med at drive en
fodboldklub i vinterhalvåret uden en kunstgræsplæne.
- Bryggebladet 28. årgang, nr. 1

Nul smøger på lægterne

PRAKSISCENTER FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE I SKOLEN
Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen er et nyt
tiltag fra Dansk Skoleidræt, som løber frem til og med juli
2023, og som er støttet af Tryg Fonden.
Praksiscenter for Bevægelse i Skolen har som grundformål at styrke implementeringen af det skolelovmæssige
krav om gennemsnitligt 45 minutters daglig idræt og bevægelse som en del af en varieret skoledag og dermed sikre, at
flere børn og unge bevæger sig mere.
Initiativet kommer efter, at Dansk Skoleidræt og Trygfonden med projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen
(2014-19) årligt har efteruddannet 60-70 % af landets skoler i bevægelse.
Læs mere på www.pibs.dk

- Det er gratis

Endelig kunstgræsbane i Hekla Park

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Gymnasium skaber plads til eliteidræt
Det kan som ung eliteidrætsudøver
være svært at få skole, lektier og
venner til at balancere med mange
timers træning hver uge. På Ørestad
Gymnasium har de knækket koden
til, hvordan de kan støtte elever, der
dyrker idræt på højt plan
Af Trine Hvam Madsen, akademisk
medarbejder på Ørestad Gymnasium

På Ørestad Gymnasium gør man meget ud af at dyrke elevernes talenter.
Derfor har gymnasiet oprettet et særligt tilbud til unge, der dyrker idræt på
eliteniveau. To eliteidrætskoordinatorer hjælper de unge med at få skole,
sport og det sociale liv til at gå op i en
højere enhed.
- Vi tror på, at et menneske i balance er grobunden for at præstere
bedst muligt. Vores fornemste mål er
at medvirke til at skabe glade unge
mennesker i trivsel og balance, siger
eliteidrætskoordinator, Rasmus Frank.
Netop balance er en væsentlig faktor, når man har et ungdomsliv, der er
mere travlt end de flestes. Derfor sørger koordinatorerne for, at de unge eliteidrætsudøvere får fleksible rammer
og særlige muligheder, for at undervisningen bliver tilpasset træningen.
På gymnasiet kan de for eksempel få
tilrettelagt et fleksibelt skema, så der
frigøres plads til morgentræning. Der

tilbydes også sparring og lektiehjælp
gennem en mentorordning og der er
øget fleksibilitet i forbindelse med
fravær og afleveringer. Gymnasiet
har endda deres eget træningscenter,
hvor eleverne får mulighed for individuel eller superviseret styrketræning
– for eksempel i forbindelse med skadesperioder.

Sportsglade elever er tilfredse
Ørestad Gymnasiums måde at favne
eliteidrætsudøvere på, vækker glæde
hos eleverne.
- Det betyder rigtig meget for mig,
at der er meget frihed og fleksibilitet
på gymnasiet. Ellers kunne man nemt
blive stresset, fortæller Christian Kilsdal fra 3.q. Christian spiller til daglig
Rugby på eliteplan og bruger normalt
13-14 timer om ugen på sin træning.
Gymnasiets tilgang til elever, der
dyrker idræt på højt plan, hjælper
ifølge Christian ikke kun i forhold til
det faglige. Også studiemiljøet og de
nære fællesskaber står højt på dagsordenen.
- Skolen tilbyder mange sociale arrangementer som cafeer og mange
forskellige udvalg. Det gør det let at
komme ind i fællesskabet. Jeg er rigtig glad for, at skolen tager så meget
socialt ansvar, for alle i klassen prioriterer det sociale, når det er skolen,

Start 2020 på
en frisk – tjen dine
egne PENGE og få
samtidig masser
af MOTION.

der danner rammerne for det, siger
Christian.
Han synes det er vigtigt, at man bliver en del af det sociale liv på skolen,
selvom man har travlt med sin sport.
- Jeg prioriterer det sociale højt. For
mig har det bedste ved at gå på OEG
været, at jeg har fået så mange nye
venner. Det gør en glad i hverdagen,
at man altid møder et smil eller får et
kram på gangen.
Eliteidræts-eleverne på Ørestad
Gymnasium kommer på hold eller
i klasse sammen, så de kan støtte
hinanden og samarbejde om skolearbejdet. Ifølge Christian er dette et
stort plus og han tror, at gymnasiets

Sikker på optagelse

Alle, der har status som eliteidrætsudøver hos Team Danmark eller
Team Copenhagen, og som samtidig er erklæret gymnasieegnede, er
sikre på at blive optaget på Ørestad
Gymnasium – uanset bopæl. Læs
mere og se vilkår for optagelse på
https://oerestadgym.dk/eliteidraet/
eliteidræts-program i fremtiden vil
tiltrække mange flere elever, der dyrker eliteidræt.
- På gymnasiet bliver man virkelig
støttet og oplever ikke, at træning bliver betragtet som en forhindring for
at kunne være med både fagligt og
socialt. Her går sport og skole hånd i
hånd.

GOD PÅSKE
Tårnby Bladet´s april
udgave udkommer en dag
tidligere end sædvanlig.
Det betyder at deadline
for arrangementer og
annoncer er
mandag 22. marts kl. 12.00.

Vi ønsker både vores læsere og annoncørerer en dejlig påske efter eget
valg og lidt mindre corona-restriktioner. Det er vi jo stillet i udsigt!

... der er klar til at tjene sine egne penge?
Lige nu søger vi omdelere i alle aldre fra 13 år til omdeling af reklamer og
aviser 1-2 gange om ugen. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig,
og du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde – inden for deadline.
Læs mere og
søg jobbet på
AU
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Kender du
en teenager...

Christian Kilsdal går i 3.q på Ørestad
Gymnasie og spiller elite rugby. Foto:
Daniel Storch.

blivomdeler.nu
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KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.
Familieværelse
(4 pers.)
fra 4.399,-

All inclusive i Østrig
Mellem Zell am See-Kapruns
gletsjere, bjerge og søer må
man indimellem knibe sig i armen for at tage de endeløst
smukke udsigter ind. Her venter
oplagte muligheder for vandring, cykling og mange andre
sommereventyr – og på hotellet
kan I nyde den store all inclusive-pakke, spa, swimmingpool,
solterrasse og en idyllisk beliggenhed i den naturskønne udkant af Kaprun (1,5 km).

COVID-19

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

Ank. søndage 2.5.-12.12.2021.

Pr. pers. i dbl. værelse

3.899,-

Hotel Victoria Kaprun HHHH
i Salzburgerland

Pris uden rejsekode 4.199,Pristillæg i udvalgte perioder

•
•
•
•

7 overnatninger
6 x morgenbuffet
1 x champagnebrunch
6 x frokost m. suppe
& snacks
• 6 x eftermiddagssnacks
& kage
• 7 x middagsbuffet
inkl. salatbar
• Øl, vin, spiritus, sodavand
m.m. ad libitum kl. 10-23
t
hver dag
barn med raba
1

2 børn med ra

3 nætter fra 1.299,4 nætter fra 1.599,-

3 nætter 1.699,-

Bo på Svendborg Havn

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-

Hotel Ærø HHH på Fyn

Bo i Svendborgs lille tidslomme med udsigt over
livet på den historiske skibshavn, hvor de gamle
træskibe og Ærø-færgen lægger til. Restauranten
serverer gode, danske klassikere, og i Pakhusbutikken over for hotellet kan I gå ombord i øl
fra Ærø, is fra Skarø og æblemost fra Langeland.

Pris uden rejsekode 1.299,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
Valgfri ank. t.o.m. 28.6. og
1.9.-18.12.2021.

bat

Oplev Schleswig-Holstein

Pris pr. pers. i dbl. vær.

949,-

Leibers Galerie-Hotel HHH ved Plöner See
Pris uden rejsekode 1.099,Mellem Kiel og Lübeck ligger det store bakkelandPristillæg 1.5.-30.6.: 150,skab Holsteinisches Schweiz med mere end 200
• 2 overnatninger
søer. Ved den største af søerne, Plöner See, finder I
• 2 x morgenbuffet
byen Dersau, hvor værtsparret Leiber står klar til at
• 2 x 3-retters middag
byde jer velkommen blot 500 meter fra søens bred.
• Op til 20 % rabat på greenfee
Valgfri ank. t.o.m. 29.9.2021.
• 10 % rabat i Designer Outlet

NYHED

3 nætter fra 1.599,-

Kroferie på Sydhavsøerne

Ank. onsdage-fredage 10.3.-25.6.2021.

1.299,-

Pris uden rejsekode 1.449,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 3-retters middag
• Vær. m. terrasse & tekøkken
Kun slutrengøring.

Centralt hotel i Skagen

Pr. pers. i dbl. vær.

1.199,-

Foldens Hotel HHH i Nordjylland
Pris uden rejsekode 1.349,Foldens Hotel har været en del af Skagens historie siden 1899,
Pristillæg 1.4.-31.10.: 250,og de gamle mure midt i byens hjerte er fyldt med romantik
•
2
overnatninger
og nostalgi. Oplev det berømte lys og stemningen på etablissementet på gågaden, der i dag hører til Skagens mest elskede • 2 x morgenbuffet
• 1 x 2 retters middag inkl.
mødesteder med eget viseværtshus.
velkomstcocktail
Valgfri ank. t.o.m. 28.4., 5.-13.9. og 3.10.-19.12.2021.
• 1 x 3-retters middag

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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The Cottage HHH på Lolland
Her er jeres kroferie lagt i naturens smukkeste rammer kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor,
og på en gåtur langs vandet til for eksempel den
lille, hyggelige Nysted Havn (1 km) kan I nyde en
storslået udsigt over mod Ålholm Slot.

Pr. pers. i dbl. vær.

Elbiler kommer - hvis de kan få strøm
Pris og rækkevidde er de
første spørgsmål, en bilist
vil stille, når en elbil kommer på tale, men hvor får
den strøm og til hvilken pris
Af Terkel Spangsbo, tidligere
journalist på fagbladet
Motor-Magasinet

Der er efterhånden stor tiltro
til app’er, uanset hvad man
skal foretage sig, men i min
optik kom der skår i begejstringen, da en elbil-ejer på
TV fortalte, at han havde fem
knapbizzer og mere end 15
app, som han skiftevis skulle
bruge, hvis han ville lade sin
bil op ved en ladestander i
København og vel at mærke
til billigste pris. Tilsyneladende kunne priser for en given
periode svinge mellem 100

og 400 kroner.
Andre elbilister har fundet
ud af, at de havde frit lejde til
en p-plads, hvis de bare satte
et kabel i standeren og derefter tilranede sig væsentlig
længere p-tid end de fossilbiler, som var underkastet korttidsparkeringer.
Det er spørgsmål, som stort
set ikke er omtalt i debatten
om elbiler.
Og hvordan ser det ud, hvis
man bor i en karré? Eksempelvis bor omkring 40 procent af
borgerne i Tårnby i såkaldte
almene boliger, men skal de
alle sammen have kabler ud
af køkkenvinduerne for at
lade bilerne op?

Ingen betalingsring
Den første rapport, som Kom-

missionen for grøn omstilling
af personbiler fremlagde,
brugte politikerne i Folketinget til få flere danskere til at
skifte til en elbil.
Del-rapport II handler især
om, hvordan antallet af de
nødvendige ladestationer for
el-biler bliver bragt markant
op de kommende år.
Rapporten handler om en
udbygget
ladeinfrastruktur
og et velfungerende lademarked, afgiften på el til opladning af elbiler og ikke mindst
elbilernes betydning for elnettet.
Formand for Kommissionen
for grøn omstilling af personbiler, Anders Eldrup, udtaler i
forbindelse med fremlæggelsen af 2. delrapport:
- Folketinget har fastlagt

Det har vi allerede fokus på
Tårnby Bladets valg af tema
kunne ikke være mere aktuelt i forbindelse udvalgsmøde i Teknik og Miljøudvalget
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Af Terkel Spangsbo og
Viktoria Olesen

- Angående ladestandere, så
havde vi det faktisk på dagsorden ved vores sidste møde
i Teknik og Miljøudvalget.
Forvaltningen arbejder på
en strategi for Tårnby, hvor
vi analyserer det forventede
fremtidige behov, og hvor
det forventes, at der vil være
størst brug for at få etableret
ladestandere, fortæller udvalgets formand Lars Hein(S)
- Der er indtil dato etableret syv ladestandere af E.ON
med mulighed for, at 14 biler
kan oplade på fire forskellige
lokationer i kommunen. Der
er 4 pladser ved Vinkelhuse,
2 pladser ved Kastrup st., 4
pladser på Rådhusvænget og
4 pladser i Kastruplundgade.
- I 2019 blev det besluttet,

at disse p-pladser samt fremtidige p-pladser til el-biler
skal være forbeholdt el-biler.

En rapport fra januar 2021
Tårnby Kommune har fokus på
den grønne udvikling og omstilling. En omstilling af persontransporten er at forbedre
mulighederne for en mere
grøn Tårnby Kommune, skriver Teknik- og Miljøudvalget i
en rapport fra januar.
I overvejelserne omkring
den enkelte borgers anskaffelse af en el-bil vejer tilgang
til en ladestander tungt.
Hvis man ikke har en mulighed for til daglig at kunne
lade sin el-bil op, vil borgerne
tøve med at anskaffe en elbil. Derfor er formålet med
denne strategi at understøtte
vilkårene for, at man vælger
en el-bil frem for en benzineller dieselbil.
- Lige nu har vi cirka 100
elbiler og et mindre antal hybridbiler i Tårnby, men vi for-

Lars Hein (S) er formand for
Teknik og Miljøudvalget,
som behandler det store
spørgsmål om fremtidens elmarked i Tårnby. Arkivfoto.

venter, at det antal kan stige
til op i mod 6000 indenfor de
næste 10 år blandt andet på
grund af det store ønske om
omstilling af vores bilpark. Så
vi har fokus på det.
Tårnby Bladet har spurgt et
antal boligsselskaber, om de har
ladestandere og hvad deres politik
på området er. Vi spurgte sent, men
har fået visse svar. Se i noterne
yderst til højre på side 41.

rammerne for beskatningen
af elbiler frem mod 2030.
Med Bilkommissionens 2. delrapport fremlægges forslag
til, hvordan en velfungerende
ladeinfrastruktur kan udrulles. Dermed er rammerne på
plads for en stor, grøn omstilling af persontransporten.

Kommuner får en rolle
Samtidig peger rapporten på
den gavnlige virkning på miljøet, som begrænsninger af
bilkørsel i større byer vil få,
men idéen om en betalingsring skyder transportminister
Benny Engelbrecht hurtigt
ned.
- Vi skal sikre adgang til
ladestandere overalt i Danmark, sådan at alle danskere
har mulighed for at vælge de

grønne biltyper, uanset om
man bor i et brokvarter i København eller i Sønderjylland.
Mens ministeren blankt afviste forslaget om en trængselsafgift, var han mere lunt
stemt overfor idéen om at
lade kommunerne sætte offentlige ladestandere i udbud.
Også selvom det potentielt
kan være en underskudsforretning i visse dele af landet.
Tårnby Bladet har derfor
stillet spørgsmål til formanden for Miljø- og teknikudvalget i Tårnby. Læs svaret i artiklen ’Det har vi allerede fokus
på’ her på siden.

Kommuner må ikke blive en
stopklods
Der er mange gode forslag i
Eldrupkommissionens rapport om ladeinfrastruktur,
mener Ingeniørforeningen
IDA, men savner konkrete
tiltag til, hvordan det skal
foregå kommunalt
Elementer som intelligent
strømforbrug, roadpricing og
kommunerne som centrale
aktører er gode elementer
i Eldrupkommissionen anden delrapport om ladeinfrastruktur. Men netop også
kommunernes rolle vækker
bekymring hos Ingeniørforeningen, IDA.
- Vi er rigtig glade for, at
kommunerne spiller en central rolle. Men jeg savner en
smule skarphed i, præcis
hvordan vi får det rullet ud.
Vi har at gøre med 98 forskellige kommuner, alle skal
lave udbud og der kan komme uenighed omkring kommunegrænser. Her kunne

jeg godt tænke mig lidt flere
konkrete forslag fra Eldrupkommissionen, siger Thomas
Damkjær Petersen, formand
for Ingeniørforeningen, IDA.
For når det er kommunerne, der skal sørge for strategiske placeringer af ladestandere, så det bliver let at
få opladet sin bil, så havde
IDA gerne set, at der ikke er
nogle bremseklodser for deres arbejde.
- Det lyder lidt langsommeligt for mig, jeg havde
gerne set, der lå et lovkatalog, så kommunerne hurtigt
kan komme i gang med et
udbud. Min største bekymring er, at der ikke ruller nok
elbiler ud ad carportene.
Speederen skal simpelthen i
bund nu for, at vi kan nå målet om at få 1 mio. elbiler på
de danske veje i 2030, siger
Thomas Damkjær Petersen.
spanger

Uenighed kvalte Better Place

Ørestads runde P-hus Hannemann

Lang ladetid der en bremseklods i udviklingen af elbilsalget. Better Place havde
været en mullighed

Af Terkel Spangsbo, tidligere
journalist på fagbladet
Motor-Magasinet

Distancen en elbil kunne tilbagelægge ved en fuld opladning har ligget mellem 300 og
500 kilometer alt efter årstid
og batterityper, så skulle man
holde stille i mindst en time
for igen at have strøm nok,
hvis man havde en ren elbil.
En hybridbil, som skiftevis kunne køre som fossil-bil
og el-bil, er en mulighed til
længere strækninger, men så
ryger idéen med den enkle
motor, som er en af de helt
store positive fiduser. En ren
el-bil kører i princippet som
radiobil fra Tivoli.
I 2011 præsenterede et
israelsk firma Better Place
en på papiret genial løsning
med en udskiftning af hele
batteripakken.
Bilfabrikker
skulle ’bare’ fremstille et antal standard-batteripakker, så
kunne en robot på eksempelvis de store benzinstationer
langs motorvejene klare ud-

skiftningen til friske batterier
hurtigere, end det ville tage
at tanke op ved en klassisk
brændstofstander.

Better Place døde
De første stationer blev bygget med ministertaler – og så
skete der ikke mere. Kun to
biler kom på markedet og den
store Tesla var ikke imellem.
Bilfabrikkerne ville alle have
deres egne batteriløsninger
– hvilket de kunne have haft,
hvis bare det hele var pakket
ind i en ydre kasse, som robotten kunne klare.
Better Place regnede i 2011
med at åbne 16 batteriskiftestationer i løbet af året. ’Stationerne skal spredes rundt i

Miljøminister Lykke Friis
klippede snoren til landets
første batteri-skiftestation
til elbiler.
Foto: Computerworld

landet, så der maksimalt vil
være 65 kilometer til nærmeste sted’, lovede Better Place.
De ’tømte’ batterier kunne
så oplades om natten på ladestationen, hvor elektriciteten
var billigst.
Better Place måtte lukke,
før de kom i gang. Bilfabrikkerne kunne/ville ikke levere.
Redaktionen har fundet
en video om Better Place
robotten på nettet ved at lede
på youtube.com under emnet
’better place battery swap’.

Andelskasse vil opstille ladestandere
Mangel på ladestandere i
områder med etageejendomme dæmper lysten til at
skifte til en elbil for mange
byboere

Kommissionens opskrift for grøn omstilling af personbiler
er, at det skal være billigere at lade sin elbil op derhjemme,
og at ladestationer ikke skal bruges som parkeringspladser.
- Vi holder jo heller ikke ved en tankstation og parkerer i
dagevis, sagde Eldrup.
Kommissionen anbefaler, at politikerne skal skrue på elafgifterne. I dag er der nemlig vidt forskellige priser på el til
biler, alt efter om man lader hos en privat udbyder eller på
sin hjemmeadresse. Og selv her er der forskellige afgifter,
da elopvarmede hustande opnår en markant lavere afgift
end hjem med andre varmekilder.
- Kommissionen mener, at det ikke giver mening, at prisen
på afgiften afhænger af, hvad man varmer op med. Det er
vejen frem, at alle betaler 0,8 øre, hvis de lader op hjemme,
sagde kommisionsformand, Anders Eldrup.
Opstilling af ladestandere er i dag overladt til private firmaer, men hvordan ser det ud ved karréboliger, som der er
mange af i Tårnby.
Vi spurgte et antal boligselskaber, om de har ladestandere i dag og hvilken politik de har på området. Vi spurgte sent
før deadline, men har nået at få et par svar.

Tårnbyhuse

ling af ladestandere i områder
med mange etageejendomme
med start i løbet af de kommende måneder. Strømmen
i ladestanderne kommer fra
danske vindmøller; de vil
kunne bruges frit af alle, uden
krav om medlemskab og til en
lav pris.
- Som det er nu, skal man
i byerne typisk binde sig til
en særlig abonnementsordning for at få sin strøm til en
lav pris. Er man så uheldig at
skulle lade op på en lader,
man ikke har abonnement til,
kan det blive dyrt. Vi vil gerne
gøre det praktisk muligt for
endnu flere at have en el-bil.
Derfor gør vi vores ladere
tilgængelige for alle, uden
abonnement og til lave priser,
fortæller Jesper Kromann, direktør i den erhvervsdrivende

Her bliver nogle af de første
Merkurladestandere opstillet
i hovedstadsområdet
Illustration: Merkur
Andelskasse.

Merkur Klimafond, der ejer og
står for finansieringen af ladestanderne.
Prisen på at lade på Merkurs standere kommer til at
ligge på ca. 3 kroner pr. kWh
i år. For kunder i Merkur bliver
det endnu billigere – helt ned
til 2,25 kr. pr. kWh,
De nye ladestandere vil blive opstillet i løbet af foråret.
I første omgang er standere
til 117 biler godkendt på 20
steder i København og på Frederiksberg, og planen er snarest muligt også at udvide til
Aarhus og Aalborg.

Boligorganisationen Tårnbyhuse har endnu ingen ladestandere. Vi arbejder så småt på projektet, men det er ikke muligt indenfor den nærmeste fremtid, skriver Torben Hansen,
forretningsfører i Boligorganisationen Tårnbyhuse.
Mange steder er kapaciteten på hovedforsyningen ikke
stor nok, så vi har planer om, at der skal udarbejdes en
større strategi i fremtiden, så det ikke kun bliver klatvise elstandere, men mere gennemtænkte løsninger.
Vi har cirka 1.300 ’almindelige’ p-pladser – flertallet er
lejet ud.
I vores afdelinger Tårnbyparken og Flyverbo arbejdes der
på en strategi vedrørende p-pladser og der vil i den forbindelse også blive kigget på ladestandere.

PAB/FA09
Fra PAB/ FA09 skriver Henrik Grønlund, driftschef:
- Vi har allerede etableret ladestandere i Holdkærsparken, Vinkelhuse og Televang. Vi installerer også i Postparken, men afventer et større renoveringsprojekt i de grønne
områder.
Der er etableret en ladestander per påbegyndt 100 lejemål. Det vil sige, at der er følgende mængder:
• Postparken: Der kommer 4 ladestandere/ 8 p-pladser
• Vinkelhuse: Der er 4 ladestandere/ 8 p-pladser
• Televang: Der er 2 ladestandere/ 4 p-pladser
• Holdkærsparken: Der er 3 ladestandere/ 6 p-pladser
Tårnby Bladet vil følge op på tema elbiler
i kommende udgaver.
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Som et led i arbejdet med
at udbrede elbiler til gavn for
klimaet, har Merkur og ladeoperatøren Spirii derfor indgået et samarbejde om opstil-

Hvordan får fremtidens elbiler strøm?

Om ladestandere i boligselskaberne

Af Terkel Spangsbo

For husejere er det ingen sag
at få nem adgang til at sætte
strøm til elbilen, for ladestanderen kan sættes op i egen
indkørsel. Men det er straks
mere bøvlet for elbilejere, der
bor i lejlighed i en etageejendom. Der er nemlig mangel på
ladestandere i byerne og derfor rift om ladepladserne, og
det er en forhindring for at få
lokket flere bilister fra fossile
biler over i de mere miljøvenlige el- og plugin hybridbiler.
- Der er for langt mellem
ladestanderne i byerne og
derfor vil vi gerne opstille ladestandere med grøn strøm
til en lav pris, så vi kan hjælpe
udviklingen i den rigtige retning, siger administrerende
direktør i Merkur Andelskasse
Charlotte Skovgaard.
- Hvis vi skal nå regeringens
mål om 1 mio. el- og plugin
hybridbiler på vejene i 2030,
altså om bare 9 år, så skal det
også være praktisk muligt at
have en elbil, hvis man bor i
etageejendom i byerne.

P-huset Hannemann er et nyt, rundt og visionært P-hus i
Ørestad Syd tæt på Royal Arena.
Parkeringshuset har plads til cirka 560 køretøjer fordelt
på syv etageomgange. Huset giver Ørestad 18 nye el-ladepladser og grønne unikke facader på Hannemanns Allé 147.
P-hus Hannemann bliver offentligt tilgængeligt, og vil
være åbent hele døgnet. Parkeringshuset er særligt tænkt
til at skulle betjene ansatte og gæster til erhvervsbyggerierne i den østlige ende af Hannemanns Allé og langs Metrovej. På sigt skal parkeringshuset også betjene de boliger, der
skal opføres på byggefeltet nord for parkeringshuset, hvor
der i dag er terrænparkering.
I selve parkeringshuset er der desuden indrettet 17 handicapparkeringspladserne. Pladserne er gratis ved gyldigt
handicapparkeringskort.

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

Julehjælp trods corona
Verdensmestrene i Kastrup Lufthavn
Offentligheden kunne desværre ikke være
til stede i og omkring lufthavnen for at
hylde det danske herrehåndboldlandshold,
da de kom tilbage til Danmark. Den festlige
markering på Rådhuspladsen kunne heller
ikke lade sig gøre denne gang på grund af
corona.
Betjente i lufthavnen havde den store
fornøjelse at kunne sige velkommen
hjem til de nyslåede verdensmestre i

herrehåndbold 2021, som landede i
Københavns Lufthavn.
Den primære politimæssige opgave
bestod i at eskortere landsholdet gennem
lufthavnen, herunder at sikre afstand til
andre passagerer, så landsholdet kunne
blive i den ’boble’, de har været i under
slutrunden.

Tekst og foto: Københavns Politi

Soroptimisterne måtte
naturligvis aflyse den
årlige velgørenhedsbazar
på Løjtegårdsskolen. Med
kreativitet blev juleindsamlingen
et godt alternativ til at vise
samfundssind.
Soroptimist International
Kastrup-Tårnbys juleindsamling
i november blev en stor succes.
Takket være de mange bidrag
kunne der overdrages 15.000
kroner til både Barnets Glæde og
til Kastrup Kirke, der modtager

Vi kender godt
forskellen

I februar-udgave af Tårnby Bladet
skrev vi om det gamle lodstårn på
Dragør havn.
Her er vi kommet til at skrive
’renovationen’ i stedet for
renoveringen. Vi skrev selvfølgelig
ikke om skrald, men om en
renovering af det gamle lodstårn.
Vi opdagede fejlen efter en
opmærksom læser ringede og
gjorde os opmærksom på fejlen.

ansøgninger fra trængte
familier, fortæller Jytte Crusell,
Soroptimist International
Kastrup-Tårnby.
Donationerne er blevet benyttet
til gavekort, tøj og legetøj,
der kunne forsøde julen hos
rigtig mange amagerfamilier.
Blandt bidragsyderne blev
der udtrukket otte sponserede
præmier. Lodtrækningen foregik
virtuelt i Blomsterværkstedet på
Tømmerupvej. Vinderne har fået
besked.

Tårnby i MGP

Fredag eftermiddag ved Kastrup Søbad
Rigmor, frisk pige på 23 år, har altid været vinterbader, en
tradition i familien. Hendes mor siger, at hun skal blive i
vandet til tæerne begynder at kildre. Og det gør hun. Typisk
3-4 minutter.
Foto: Ivan Givskov

Dette års udgave af Dansk Melodi Grand Prix går i
luften lørdag 6. marts med et brag af en national
musikfest. Blandt artisterne er Lars Pedersen,
bedst kendt som Chief 1 og Thomas Buttenschøn,
der stiller op med sangen Højt Over Skyerne, en
up-beat, feel-good festsang fuld af livsglæde, og
hver deres stærke bud på Vores Sang 2021. Lars
Pedersen har haft sin opvækst i Tårnby. Hans far
Jan Pedersen var trommeslager i det populære
60’er rock and roll band The Cliffters. Chief 1 var
med til at starte rapgruppen Rockers By Choice.

Foto: Betina Garcia
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Kastrup Broforening snart klar med nyt bolværk
I februarudgaven af Tårnby Bladet spurgte
vi på denne side ’Hvad skal der ske med
grejskurene?’
Nu ved vi, at de skal flyttes tilbage på
plads langs hegnet ind til Skanska og det
nybyggede hotel Scandic og Ferrings nye
hovedsæde, når arbejdet med at udskifte
bolværket ind mod Skanska om få dage er
færdigt.

Foto: Bent Pedersen

- Bolværket er klar om ganske få dage, når
’hammeren’, den øverste bjælke er lagt på
plads ovenpå de spunsede stolper, der udgør
bolværket, fortæller Karl Oskar Olsen fra
Kastrup Broforening, den private havn på
Amager Strandvej 407-411.
- Det er en gammel skade, fortæller han.

- For allerede, da Kastrup Kalkværk lejede
ud til BP Benzin, belastede den tunge
lastbiltrafik underlaget og pressede det
gamle bolværk, så det begyndte at gi’ sig.
Nu har Kastrup Broforening så fundet penge
til den omfattende renovering.
- Ikke under en halv million, siger Svend
Oskar Olsen og fortæller, at de har forsøgt
at få Skanska til at deltage i renoveringen,
hvilket ikke er lykkedes.
Men så er det nye bolværk også udført i
de bedste materialer – Azobé træ, der kan
holde i 80 år. Det er hårdt træ, og tungt – det
vil synke i vand. Til sammenligning erstatter
det trykimprægneret fyrretræ, som var, hvad
man havde, sidst bolværket blev renoveret.

Klimaprojekt på Hyben Allé og Kristtorn Allé
Tårnby Forsyning har lavet
forslag til et klimaprojekt,
som er en del af kommunes
skybrudsplan
Af Viktoria Olesen

Der er blevet udarbejdet forslag til et klimaprojekt for
strækningen mellem Amager Landevej og Kastrupvej,
Hyben Allé og Kristtorn Allé.
Projektets formål er at forsinke afløb af skybrudsregn
og hverdagsregn for derved
at mindske oversvømmelsesrisiko i et prioriteret opland.
Tårnby Forsyning forventer at gennemføre projektet
over de fem kommende år
over fem etaper. Forsyningen
og forvaltningen anbefaler,
at projektet udføres som et
medfinansieringsprojekt.
Kommunen skal i første omgang betale 100% af projektomkostningerne og Forsyningens andel vil være 75%
af projektomkostningerne i

forhold til regnvandshåndtering. De 75% vil Forsyningen
tilbagebetale til Kommunen
over en 10-årig periode.

To scenarier
Rådgivningsfirmaet Rambøll
har på baggrund af registrering og analyse af lokalområdet udarbejdet to scenarier til
håndteringen af skybrud.
De to scenarier har fire
fælles punkter. Det første
punkt går ud på, at der skal
etableres kassettebassin ved
alle eksisterende vejbump
på stækningen. Det andet
er etableringen af to ekstra
vejbump med kassettebassin
på Hyben Allé. Det fjerde er
ombygningen af krydset Hyben Allé, Kristtorn Allé, hvor
der vil blive etableret et grønt
hjørne. Det fjerde punkt er en
etablering af en 40 km/t zone
på Kristtorn Allé og Hyben
Allé.
Scenarie 1 har et femte

punkt, som er fjernelse af
det nordlige fortov på strækningen; det erstattes med
beplantning. Set fra et trafiksynspunkt er ulempen ved
dette punkt, at gående må
henvises til det modsatte for-

I scenarie 1 fremgår det, at man vil fjerne det nordlige fortov
og tilføje planter i stedet. Billedet er et eksempel. Set fra øst.
Rendering: Rambøll.

tov. På den anden side får forsyningen mindre belastning
af vand til kloak ved, at det

ene fortov beplantes.

den øgede beplantning kan
hjælpe med at sænke trafikstøjen på Hyben Alle.

ne bliver som nu, fordi der
ikke er plads på vejen til en
separat cykelsti. Cyklisterne
får dog mere smuk natur at
kigge på.
Hyben Allé vil fortsat kunne være en gennemkørselsvej
mellem Kastrupvej og Amager Landevej; den bliver altså
ikke ensrettet, som grundejerne frygtede.
- Asfalten bliver ikke skiftet, fortæller han.
- Tårnby forsyning projekterer kun med vandbassiner
på kørebanen.
Lars Hein oplyser desuden,
at det bliver kommunen, som
er ansvarlige for drift og vedligeholdelse både af kørebanen, fortovet og det grønne
areal.
- Der er ikke andre lignede
projekter på tegnebrættet
lige nu, men det kunne på sigt
blive en mulighed, da det er
en god måde at få mere bynatur ind, samtidig med, at regnvandet bliver afledt på en optimal måde, fortæller han.

Grundejerne er interesserede
Tårnby Bladet har spurgt en
af de grundejerforeninger,
der bliver berørt af projektet
om grundejernes indstilling
Af Viktoria Olesen

- Grundejerforeningen stiller
sig som udgangspunkt positivt over for projektet, fortæl-

ler Charlotte Nellemann, som
er formand for grundejerforeningen Hyben Allé 33-59/
Fortgård Allé 49, 54 og 56.
- Vi er som grundejere naturligvis interesserede i, at
det område, vi bor i, bliver
klimasikret, så vi bedre kan
modstå og håndtere store

regnmængder i fremtiden.
Charlotte Nellemann kan
se fordelene ved scenariet
med beplantningen af det
nordlige fortov.
- Samtidig er vi glade for
udsigten til, at mulighederne
bliver bedre for både insekter
og fugle. Desuden håber vi, at

Undren fra grundejerne
Charlotte Nellemann fortæller desuden, at de som grundejere har en del spørgsmål
til kommunen om, hvordan
forholdene på vejen bliver,
hvis det nordlige fortov bliver
erstattet af beplantning.
Derfor har vi på Tårnby
Bladet kontaktet Lars Hein,
som er formand for Teknikog miljøudvalget i Tårnby, og
han har sammen med Teknisk
Forvaltning svaret på spørgsmålene fra grundejerne.
- Projektets rådgiver er ved
at undersøge, hvordan parkeringsforholdet vil være, men
forvaltningen er helt sikre på,
at det fortsat vil være muligt
at parkere på sydsiden af Hyben Allé, fortæller Lars Hein.
- Forholdene for cyklisterScenarie 1: Med beplantning
i krydset Hyben allé/Fortgård
allé. Rendering: Rambøll.

på Kastrups arbejdspladser
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125 år

BAG DE HØJE HÆKKE. Selv om høje hække gør, hvad
de kan, for at forhindre indkig til Allégården, kan man
alligevel, når man går forbi på Tårnbyvej, få indtryk
af det gamle hus på den lille rest af Allégårdens jord.
Det er nemlig stuehuset til Allégården, der har ligget
her siden 1901, og som har givet navn til hele den
rødstensbebyggelse, der omkranser stedet.
Den består af godt 1000 boliger i 2-4 etages blokke, som strækker sig over Almegård Alle, Blykobbevej, Listedvej, Tårnbyvej og Østerlarsvej. Det er KABs
boligbyggeri fra midten af 1900-tallet. I 60’erne og
70’erne flyttede mange børnefamilier fra Vestamager ind. Forinden havde de måttet give op og forlade
deres mange små træhuse, der var ved at blive erstattet af villaer, de på sigt ikke havde råd til at bo i.
Stuehuset ser idyllisk ud og har indtil for få år siden tjent som eftertragtede selskabslokaler. Da man
ville istandsætte ejendommen på grund af konstateret skimmelsvamp, viste bygningen sig så angrebet,
at den ikke stod til at redde, og nu ligger den blot og
venter på en eksekvering af dødsdommen.
Men stedet har en fortid som velanskrevet tomatgartneri. Gården lå oprindelig i Tårnby Landsby, men
brændte i 1858. Den daværende ejer, Nikolaj Larsen,
lod samme år en udflyttergård opføre fjernt fra den
evige trussel om brand.
Holger Suhr, en pionerskikkelse inden for dansk
handelsgartneri, købte gården i 1901 og gav den navnet Allégården. Han havde plantet en allé af elmetræer, som kan formodes at have inspireret til navnet.
Tekst og tegning: Ninna Feldvoss

Første trailer til storfilmen
om Karen Blixen
Kan du ikke vente til Pagten om Karen
Blixen har biografpremiere 15. april
(forventet) kan du på kino.dk hente en
to minutters (kort) trailer.
I instruktørstolen finder man Bille
August, mens hovedrollen som den
verdenskendte forfatter Karen Blixen
indtages af den alsidige Birthe Neumann, der netop nu er serie-aktuel
med Badehotellet.
I traileren får vi et rigtig godt kig
på, hvad der er i vente. Det er store
følelser, store billeder og ikke mindst

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

Neumanns storrygende portrættering
af forfatteren.

mennesker, som er i hver deres ende
af både livet og karrieren.
Deres møde resulterer i en pagt, der
kræver konstant troskab fra Bjørnvigs
side for til gengæld at komme under
vingerne hos Blixen.
Men det er også en pagt, der ikke er
uden konsekvenser - særligt for den
aspirerende digter, som forsøger at
balancere livet mellem Blixen og sin
egen lille familie.

film i kategorien Bedste Internationale Film, der er blevet offentliggjort på
akademiets shortlist, skriver kino.dk .
Det er måske ikke den store overraskelse; ’Druk’ bliver nemlig af flere
nævnt som en af årets store favoritter
til uddelingen, der grundet COVID-19
er udsat til den 25. april.
Kino.dk bringer en liste over de 14
film, som Druk er oppe imod.

Pagten er historien om den aldrende Blixen, der mødes med den unge
digter Thorkild Bjørnvig (Simon Bennebjerg).
Det bliver et fatalt møde mellem to

Druk nærmer sig en Oscar

Kino.dk byder også på en podcast:
De 10 danske film vi glæder os ekstra
meget til i 2021!

Nu er Thomas Vinterbergs drama,
Druk, et skridt tættere en Oscar-statuette. Filmen er blandt de sidste 15

KULTURHUSET KASTRUP BIO ER LUKKET INDTIL VIDERE
- Vi glæder os til at åbne igen, lige så snart vi må. Følg med på vores
hjemmeside www.kulturhusetkastrupbio.dk, hvor du også finder underholdning i
Kreahjørnet og muligheden for at købe gavekort online.
			Venlig hilsen Nanna Wulff. biografleder

LS ER I
KOMMENDE OPLEVE RUP BIO KAN VÆRE...
T KAST
KULTURHUSE
beholdes
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Ret til ændringer for

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270

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

Veteraner i Tårnby Kommune
Svar til læserbrev (side 5)fra
borgmester Allan S. Andersen,
Tårnby Bladet

Indledningsvis vil jeg sige, at vi i Tårnby Kommune og at jeg som borgmester er meget optagede af, at vi tager
os godt af vores lokale veteraner. Vi
har alle et fælles ansvar for at støtte

vores tidligere udsendte. De bidrager
på fornemste vis til at skabe sikkerhed, fred og stabilitet i uro- og voldsplagede områder i verden – de har
gjort Danmark ære.
Fra mandag 1. marts vil vi i Tårnby
have en veterankoordinator. Dermed
får både veteraner og pårørende mulighed for at etablere samarbejde med
koordinatoren, som også får til opgave
at være bindeled i forhold til samarbejdet med for eksempel Veterancentret.
Det er denne nye veterankoordinator samt vores allerede indgåede samarbejdsaftale med Veterancentret,
som blandt mange forskellige indsatser udgør vores politik på området.
Koordinatoren skal også sikre formidling af de mange supplerende tilbud fra frivillige og private aktører på
veteranområdet.
Medarbejderen vil derudover være
opsøgende i forhold til de mest udsatte veteraner.

TÅRNBY KOMMUNE har omkring
250 bosiddende Veteraner sammenlignet med 3500 veteraner i
Københavns Kommune.
- Dog har Tårnby og Københavns
Kommune det tilfælles, at de begge har én veteran per 172 indbyggere i Kommunen, hvorfor indsatsen bør være på samme niveau,
mener Venstre.

Der vil også være mulighed for ekstra hjælp til veteraner, som for eksempel har brug for en bisidderfunktion i
forhold til møder med det offentlige.
Tidligere udsendte er – som alle vi
andre – forskellige. Det er ikke til at
sætte på en let formel, hvordan indsatsen skal være. I Tårnby Kommune
arbejder vi helhedsorienteret. Det
skal forstås sådan, at vi i vores forvaltninger, afdelinger og i vores institutioner samler og koordinerer viden og
indsatser til glæde for borgeren. Det
skal vi blive endnu bedre til i årene
frem – også på veteranområdet. Og
her får koordinatoren en afgørende
rolle.
Det kan for eksempel være en helhedsorienteret indsats mellem vores
hjemløsestrategi, udsattestrategi og
vores arbejdsmarkedsstrategi, herunder vores jobcenter camps.
Du kan henvende dig til veterankoordinatoren fra mandag den 1. marts,
hvis du for eksempel er veteran, pårørende eller en frivillig organisation.

VETERANKOORDINATOREN KAN
BLANDT ANDET HJÆLPE MED:
• At være kontaktperson til Veterancenterets støtte- og behandlingstilbud
• At sikre formidling af de mange
supplerende tilbud fra frivillige og
private aktører på veteranområdet
• At inddrage relevante myndigheder og organisationer uden for
kommunen og koordinere indsatsen til gavn for den enkelte veteran eller pårørende
• At synliggøre og formidle den
enkelte veterans kompetencer i
forhold til arbejdsmarkedet og foreningslivet

Borgmester Allan S. Andersen
holder tale ved den første flagdag
5. september 2018. Det er nu en
tradition, at der holdes reception på
Rådhuset på denne dato.

Kom og få en lydig hund
Schæferhundeklubbens kredse
landet over har fået grønt lys til at
starte hundetræning igen
Tilladelse til hundetræning er naturligvis modtaget med kyshånd i en
af landets største kredse, Kreds 2 på
Amager.
Og med det ekstra boom, der har
været i hundesalg under coronanedlukningen, ikke mindst af hvalpe,
bliver der nok ekstra mange logrende
elever i den kommende sæson!
Træningsbaner og klubhus er i hvert
fald helt klare og indbydende, for det
hele var splinternyt efter en flytning,
da nedlukningen ramte sidste år.

Hvalpe og lydighed
Man kan vælge hvalpeholdet, eller
forskellige niveauer inden for lydighed. Der er særlige hold kun for schæfere, og blandede hold inden for spor,

agility og meget mere.
Som noget nyt prøvede klubben
sidste år at starte et familiehold. Men
det blev ikke rigtig til noget. Hvilket
dog ikke afholder klubben fra at prøve
en gang til for at sondere interessen.
Her lærer hundene helt basal lydighed, og de bliver socialiserede til at
være sammen med andre hunde. Ikke
noget, der giver guldpokaler, men en
harmonisk og glad familiehund, der
lystrer lidt bedre, samtidig med at
man har det hyggeligt med andre hundeejere i alle aldre.
- Vi overholder alle corona-restriktionerne, men er nødt til at sige, at indskrivningen sker med forbehold - hvis
der igen kommer skærpelser. Vi håber
det holder: Træningen foregår jo i fri
luft, og her er masser af plads, lover
en tilfreds schæferformand, Henning
Visholm, Finderupvej.
- Vi kommer heller ikke til at samles

• At sikre dig eller dine pårørende,
som har svært ved møder med os,
støtte som bisidder eller partsrepræsentation

i klubhuset, før vi får lov, så der bliver
heller ingen pandekager før da, haha.
Kreds 2 har haft åbent for selvtræning, så længe man ikke samledes
mere end fem personer, men interes-

sen har været forbløffende lille.
- Folk savner deres trænere. Og det
sociale liv på banerne. Men det kommer nu, siger Visholm.
tsp

STED:
Indskrivningen foregår lørdag 6. marts, i det nye klubhus på Selinevej 2 fra
klokken 10 til 12. Træningen starter umiddelbart efter på de følgende hverdage og i weekenden.
Vil man vide mere, eller kan man ikke komme den dag, kan man ringe til
formanden, Henning Visholm på 5128 9632.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Hej alle I medlemmer af Lisbeth Klubben.
Vi ligger stadig Coronaunderdrejet med
udsigt til, at det nok varer nogle måneder
endnu, inden vi kan forvente der bliver
åbent for billetsalg og filmforestilling i den
kommende sæson.

Hilsen og fortsat godt humør.
Vibeke Rasmussen
Carl-Aage Hansen
Træningen er for alle typer familiehunde, ikke kun schæfere. Privatfoto.

Lisbeth Klubben.
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Vi vender tilbage med dato for billetsalg og
filmforestilling, når der er sikkerhed for, at vi kan starte
igen.

Harekillingen er hverken forældreløs eller i nød
14 % flere henvendelser om
harekillinger på Vagtcentralen 1812
Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 modtager mange henvendelser fra folk, der
tror at de har fundet en efterladt harekilling i nød.
I 2020 modtog vagtcentralen 691 henvendelser omhandlende harekillinger. Det
er en stigning på 14 % siden
2019, hvor der Vagtcentralen
modtog 604 henvendelser.
Henvendelserne kommer
ofte fra velmenende borgere,
som har fundet harekillinger, der ligger helt alene. De
fleste af disse harekillinger
er dog ikke i nød og har ikke
brug for hjælp – ikke før de
bliver taget op af mennesker.
- Når folk tager de små ha-

rekillinger med hjem for at
hjælpe dem, så gør de i mange tilfælde en sund og tryg
harekilling angst og stresset,
siger Michael Carlsen, biolog
ved Dyrenes Beskyttelse.
- Denne handling kan i
yderste konsekvens slå harekillingen ihjel. Det er meget vigtigt, at man lader dem
være, hvis ikke de er skadede.

Færdes på egen pote fra
fødslen af
Harekillinger er nogle af forårets første dyreunger, og allerede i starten af februar kan
man få øje på dem i landskabet. Når ungerne kommer til
verden, har de både pels og
åbne øjne, og i løbet af få timer efter fødslen bevæger de
sig omkring.

- Harekillinger gemmer sig
i nærheden af deres fødested, i en radius på ofte over
100 meter. Helt fra begyndelsen er de helt selvstændige.
En enlig harekilling er altså
ikke i nød eller forældreløs,
men gemmer sig bare eller
er på vej hen til sin mor for
at få mælk, forklarer Michael
Carlsen.
Jo mere folk opholder sig i
naturen, jo flere opkald kommer der til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. Den
høje stigning skyldes ikke, at
der er flere harekillinger, men
snarere at mange opholdt sig
udenfor i naturen i foråret
2020.

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Danmarks første
butik med
overskudsmad
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!

Bittesmå harekillinger der ligger helt alene, kan nemt se
unaturligt ud for det menneskelige øje. Det resulterede i
rekordmange henvendelser i 2020, til Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral 1812, men der er ofte ingen grund til bekymring:
Harekillingen er hverken forældreløs eller i nød. Foto:
Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler:
Lad harekillingerne være. Det er helt normalt, at de opholder
sig alene.
Hvis en harekilling er blevet hjembragt, så skal den hurtigt
genudsættes på stedet, den blev fundet eller så tæt på som
muligt - harekillinger kan godt finde vej.
Hvis harekillingen har synlige skader eller er blevet bragt
hjem af hunden eller katten, så skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 for vejledning om håndtering af
harekillingen.

GEDEMARKEDET

www.wefood.nu

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218
Fax: 3252 0344

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Nyt naturområde blivertilgængeligt
By & Havn åbner flere områder for offentligheden
Det er ikke længe siden, at
By & Havn forlængede den
offentlige adgang til den
sydlige del af Prøvestenen,
som har været en overvældende succes under Coronapandemien. Her har mange
københavnere haft mulighed
for at stifte bekendtskab med
et af de mere ukendte naturområder i byen. Og den succes kommer nu Nordhavn til
gode.
Kort før vinterferien blev
adgangen til et nyt område
endnu nemmere for offentligheden. By & Havn har sat en
port i hegnet til et nyt grønt
område i Ydre Nordhavn, hvor
man kan opleve søer og et rigt
naturliv.
Området, der er kaldt Nordhavnstippen, er en grøn perle
for naturinteresserede, og By
& Havn håber, at der med den
nye låge ved Nordsøvej og
nemmere adgang til området
vil blive en lige så stor succes,
som ved Prøvestenen Syd.
Selvom det er koldt, søger
flere og flere ud i de grønne

områder i byen for at nyde
den friske luft og se det flotte
grønne og hvide landskab.
- Vi mærker en stor interesse fra københavnerne i at
få adgang til nye grønne områder i byen.
- Vi er selvfølgelig glade
for, at vi nu kan tilbyde et naturskønt område til de mange
mennesker, der har lyst til at
tage på tur og opleve både

den bæredygtige byudvikling
i Nordhavn, den nye metro og
ikke mindst stifte bekendtskab med den fantastiske
natur, der er i området tæt på
Øresund, siger adm. direktør
Anne Skovbro, By & Havn.
- Med tiden kommer der
endnu flere grønne parker i
området, så dette er kun begyndelsen.
Kilde: By & Havn

Der er sat en ny låge i hegnet, så man kan tilgå arealet
fra Nordsøvej, opstillet affaldsspande, cykelstativer og
informationsskilte. Derudover kan naturarealet tilgås fra
Hjertestien for enden af Kattegatvej. Nordhavnstippen
består b.la. to §3 bevaringsværdige brakvandssøer (grundet
den grønbrogede tudse), krat, græs, træer og buske. Dele af
arealet afgræsses af får, som varetages af KMC Nordhavn.

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

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

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

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag
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BRYGGERDUKAFFEN,
SÅKOMMERVIMEDKANDEN*
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