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REKORD I 24 TIMERS MOONCAR LE MANS: 
Det kan være et forældre-problem at få ungerne i 
seng i seriøs tid, men kan det også gå den anden vej, 
at forældre og børn kollektivt tvinger hinanden til at 
være oppe 24 timer i træk for at slå en Guinness rekord 
og komme i den berømte parallel-udgave Børnenes 
Rekordbog?
I al fald har den ofte idé-rige SFO, SkoleFritidsOrdning 
Valhalla sat sig for, at deres medlemmer skulle have 
chancen for at slå en tidligere rekord i disciplinen 24 
timer Le mans-løb i mooncar. Det er lettest for læserne 

at se på foto for at forstå, hvad en mooncar er for noget. 
De unge behersker dette køretøj med en fabelagtig 
teknik, som i disse paralympiske dage leder tanken 
hen på kørestolsrugby. Valhalla var selv indehaver af 
to rekorder sat i 2018 og 2019 på 505,5 kilometer på 
mooncar på 24 timer. 
I det sekund løbet skydes i gang, åbner himlen sig – 
hvorefter det næsten regner uafbrudt i 24 timer.  
©: Jesper Qvist @Qvist Foto

Tekst og flere foto side 4.

150 foreninger byder sig til150 foreninger byder sig til
Pop hits med Edisons på 
Korsvejmarked på lørdag

Det københavnske country-
blues band Edisons kommer 
til Korsvejsmarked, netop 
vendt hjem fra en travl og 
genåbnet sommer på de 
danske landeveje med deres 
forrygende fortolkninger af 
1950/60’ernes ikoner som El-
vis, Buddy Holly, Johnny Cash, 
Carl Perkins, Everly Brothers, 
Ricky Nelson, Bob Dylan, 
krydret med egne sange på 
dansk i samme musikalske 
genre.

Edisons byder på instru-
mentale præstationer i top-
klasse og humørsmittende 
spilleglæde. Bandet har ek-
sisteret i 30 år og er aktuelle 
med nyt album ‘Every day ... 
and many more’.

I front står sanger, guitarist 
og mundharpefræser Michael 
Klinke, som også er en flittig 
producer og sangskriver. Han 
har i mere end to årtier udgi-
vet godt en halv snes albums 
med sine finurlige country/
blues sange på dansk som alle 
har opnået ganske betydelig 
airplay på især DRP4/P5. 

Edisons består foruden 
Klinke af guitaristen Per 

Anker Andersen, Lasse 
Brandt på trommer, Søren, 

’Sailor’, Sørensen på bas. 

Ofte spillet hos Jørgen de 
Mylius i DR Hithouse og El-
dorado, bandet har medvirket 
tre sæsoner i Tv2 TopCharlie.

Hele Korsvejsmarkedets 
program findes som indlæg i 

dette Tårnby Bladet

Country Blues kommer på marked
Sammen med reklamer, 
AmagerLiv og Tårnby Bladet  
omdeles den lille bog ’Fri-
tidsliv i Tårnby

Af terkel Spangsbo

Hele sommeren og før den 
har en redaktionsgruppe med 
Tårnby Bladet faste stok og 
Tårnby Forenings Råds se-
kretariat indsamlet aktuelle 
kontakt-oplysninger om (stort 
set) samtlige hobby- og fri-
tidsforeninger sammen med 
kuturinstitutioner  i Tårnby.

I modsætning til tidligere 
brochurer/aviser, som TFR har 
produceret, bygger den nye på 
oplysning om den elektroni-
ske verden, hvor foreningerne 
løbende kan opdatere kon-
taktadresser, bestyrelser, pro-
grammer og meget andet, som 
bliver forældet i en tryksag.

Den seneste brochure er 
fra 2011 og det er trods alt 
overraskende, hvor mange af 
foreningslederne som stadig 
holder ud - men fastnettele-
fonerne er udskiftet med mo-
bilnumre.

Bogen/brochuren hus-
standsomdeles til alle, som 
ikke har fravalgt sig reklamer 
og lokalaviser. Den vil også 
være at finde på biblioteker-
ne, udstillingssteder og kan 
hentes hos TFR på Englands-
vej 290.1.

Den vil også findes elektro-
nisk på taarnbynet.dk

Læs mere side 12 og 17.



2
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 S

EP
TE

M
B

ER
  2

0
2

1

Flere vil i banken
Der er fart på boligmarkedet og høj efterspørgsel på mindre 
lejeboliger - ikke mindst i København. Derfor gik der kun 3½ 
måned før, at alle 81 nyopførte lejeboliger bag Amagerban-
kens gamle hovedsæde var udlejet. 

Lejlighederne ligger lige ved det pulserende café- og bu-
tiksmiljø, og området har gennemgået en rivende udvikling 
og er et meget populært byområde i København I gåafstand 
til metroen.

På vej til at blive journalist
I efteråret 2020 dukkede Viktoria Ole-
sen op på redaktionen og spurgte, om 
hun måtte være med i arbejdet. Det er 
heldigvis ikke helt usædvanligt, at vi får 
tilbudt en hånd på kontoret eller i redak-
tionen. 

Det overraskende var, at Viktoria var 
først i 20’erne. Hun havde en gang søgt 
ind på en journalist-uddannelse, men 
var ’dumpet’, som det så grimt hedder. 
Selvfølgelig sagde vi ja tak og velkom-

men. Der var opgaver nok og Viktoria viste både et mod og 
en evne, hvilket flere artikler hen over årsskiftet vidner om. I 
foråret flyttede hun til Odense ’for at bringe sig i position’ og 
have en lejlighed, hvis nu held og færdigheder viste sig bedre 
denne gang. 

Det gjorde det så. Viktoria Olesen blev optaget på journa-
listuddannelsen på Syddansk Universet. 600 søgte, 100 kom 
ind. Selv siger hun, at den obligatoriske samtale gjorde ud-
slaget. (Optagelse på Journalistuddannelserne beror ikke på 
karakterer, men på resultatet af flere dages prøver). I samta-
len spurgte de strenge bedømmere meget til hendes tid på 
Tårnby Bladet.

Stort tillykke til Viktoria fra hele redaktionen (vi er faktsik 
stolte).

Man tror det er løgn
… men det betaler sig at klage: Over halvdelen af P-bøderne 
bliver annulleret.

Private parkeringsfirmaer skriver mange uberettigede af-
gifter ud, viser ny rapport fra Parkeringsklagenævnet, og der-
for falder størstedelen af klager ud til bilisternes fordel.

Et privat parkeringsfirma gav Søren Nielsen en afgift, da de 
mente, at hans parkering fyldte mere end en enkelt bås. Par-
keringsklagenævnet mente noget helt andet.

- De går over stregen. De billeder, de tager som dokumen-
tation, er taget i nogle vinkler, som manipulerer, siger Søren 
Nielsen, da vi møder ham på en privat parkeringsplads over-
for Vesterport Station i København.                   Kilde: TV2 Lorry

DER LIGGER TO SLAGS BUKSER for enden af 
min seng. Det ene par repræsenter håbet om, 
at der trods alt er lidt sommer tilbage. Det er 
altså de korte med fire sidelommer.

DEM ER JEG ISÆR GLAD FOR, så kan jeg nem-
lig have både tegnebog og mobiltelefon sid-
dende i samme position, som John Wayne 
havde sine seksløbere. Bedst er det også med 
fyldte lommer, for så ved jeg, at jeg har husket 
det evige grej.

DET ANDET PAR ER, hvad vi i muntre stunder 
kalder for langhalsede sorte jeans. De har haft 
en stille tilværelse siden maj. Der tog sorti-
mentet af korte rør over – altså ikke så korte 
som bolsjedrengenes, som man kaldte hånd- 
og fodboldhold en gang i 80’erne. Skægt som 
man kan huske noget og så glemme sin mo-
biltelefon og er den med, står den enten på 
lydløs i flere dage eller også bamler den midt 
i en højtidelighed.

JEG KAN FAKTISK OGSÅ HUSKE eller det hed-
der vist ’ikke huske’ at min far nogensinde 
har vist sig i korte bukser. Og da slet ikke 
som kontoruniform. Han døde i 1966. Deri-
mod kan jeg let fremkalde et billede fra op-
hold i en kolonihave, hvor min far (som har 
givet alle efterkommere af hankøn et særligt 
hår- og frisuregen i arv) havde iklædt sig et 
lommetørklæde, rent formoder jeg, med en 
knude i hvert hjørne oven på den skaldede 
isse. Selv er jeg indehaver af mindst 15 caps 
alle på nær en med reklamer og slogans. Den 
dyreste er den uden.

SELV ER JEG på samtlige arbejdspladser mødt 
op klædt efter udetemperaturen – og har så 
haft gallabeklædning med i bagagen. Det er 
så lidt løgn, at jeg på alle mine arbejdspladser 
har paraderet med synlige underben. Mens 
postvæsenet endnu var kongeligt og også 
bestred en tjeneste, der hed telegrafvæse-
net, var den slags vederstyggeligheder uhørt. 
En i den lokale fodboldverden kendt person 
mødte op i netop korte rør som ekstrabud, 
altså løsarbejder.

HVEM, DER SLADREDE TIL HVEM, har jeg 
ikke overblik over. Men der gik ikke mange 
minutter, før der blev læst og påskrevet om 
uanstændigheden. Det var ikke værdigt at 
nærme sig folks brevindkast med synlige knæ 
og underben. Hjem og skift, hvis du vil tjene 
daglønnen!

DER ER FORNYET GANG I EN DEBAT eller flere 
om dress-coden for vores unge skoleelever. 
Hvem af samme alderssegment som under-
tegnede husker ikke miniskørterne, tanga-
trussen, hængerøvs-cowbojdernes synlige 
røvgevirer. Og især de korte skørter, som visse 
piger kunne bære, mens andre gjorde det al-

ligevel. Der kørte kampagnerne på et sund-
hedsniveau – får man ikke lettere underlivs-
betændelse af at lukke dansk sommer-/vin-
terbrise op under skørterne? Hvad med Birte 
Kjærs optræden til bal uden trusser. Fnis, fnis, 
skam få den, der tænker ilde derom, som det 
blev sagt om hosebåndet, der hørte til galla-
udstyret som Ridder af Elefanten. Hvem satte 
det på plads på en ungkarl?

HVOR KOMMER FORKÆRLIGHEDEN for ele-
fanten i den ypperste rangklasse i det hele 
taget fra? Chr. IV rodede lidt rundt ude i Fjern-
østen for at sikre sig krydderier. Ja det vil sige 
han var ikke selv derude, men gav privilegier 
til danske eventyrere, som gerne ofrede mand 
og mus for at hjembringe en ladning peber.

Jeg kender udmærket personer af hankøn, 
som kan væve en lille sjofert om elefan-
tens snabel højt oppe ved underbuksen på 
de løjerligt klædte junkere. Men lad det nu 
i tolerancens navn ligge. Jeg kan berolige 
omverdenen med, at sekretæren hos Tårnby 
Forenings Råd, som har kontor et par meter 
fra Tårnby Bladets redaktion, hvor jeg selv 
kommer, har indgået en gensidig og frivillig 
aftale, om ikke at møde op i crop top. Nogen 
vil måske hævde, at vores helt almindelige t-
shirts til tider minder noget om crop top til 
veludrustede mænd. Også her kalder jeg på 
tolerancen.

JEG ER UDMÆRKET KLAR OVER, at det bliver 
små udgaver, vi udkommer med, hvis der ikke 
er nogen, som er sure på nogle andre. Tænk 
hvis mennesker i al almindelighed udviser 
større forståelse og tolerance. Ekstrabladet 
lukker i morgen ligesom Facebook og et stør-
re antal såkaldte sociale medier.

JEG VED IKKE, hvordan nogen har fået sneget 
ordet ’sociale’ ind i den verden. Jeg læser og 
ser for mange nyheder om nogen, som er ble-
vet kede af dét, andre brænder for at verdens-
omdele på SM (skal vi ikke bare kalde sociale 
medier for SM, det ligger efter min utolerante 
opfattelse i samme kategori).

JEG VIL NÆPPE SELV KUNNE EFTERLEVE mine 
egne smukke idealer. Jeg er både bilist og 
cyklist. Men på andre tidspunkter er det mit 
mål at være tolerant. Lad være med at hænge 
mig op på det. Bare tro mig.

JEG BLEV EN GANG SPURGT: ’Er du bilist’, nej 
svarede jeg, jeg er cyklist, det er 

billist!

Nyd nu den indian summer 
vi alle håber på

Terkel Spangsbo, redaktør
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To slags bukser
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Som et nyt tiltag er der i år mulig-
hed for, at børn af veteraner kan få 
en børnemedalje
Igen i år er der flagdag for veteraner, 
som har været udsendt i Danmarks 
tjeneste af Forsvaret, Redningsbered-
skabet, Politiet, Sundhedsmyndighe-
derne eller Udenrigsministeriet. 

Det er femte gang, at veteranerne 
bliver hyldet i Tårnby. I år er det søn-
dag 5. september, hvor Tårnby Kom-
mune er vært for et arrangement i 
Rådhushallen på Tårnby Rådhus.

Undervejs vil borgmester Allan S. 
Andersen holde tale, ligesom der vil 
være et musikalsk indslag fra Tårnby 
Musikskole. Samtidig vil der være rig 
mulighed for veteranerne til at møde 
andre veteraner.

- Flagdagen er en rigtig god anled-
ning til, at vi får hyldet de veteraner, 
som har været udsendt i Danmarks 
tjeneste. De har alle påtaget sig et 
vigtigt job, og været med til at gøre 
Danmark ære ude i verden. Jeg håber 
derfor at se mange lokale veteraner på 
Tårnby Rådhus 5. september, så vi kan 
hylde dem, siger borgmester Allan S. 
Andersen.

Børn er velkomne

Som et nyt tiltag på Tårnbys flagdag, 
kan veteranernes børn få en særlig 
børnemedalje, som veteranforenin-
gen Familienetværket står bag. Derfor 
er børn meget velkomne til at komme 
med til flagdagen på rådhuset. Det 
kræver blot, at man sender en mail 
med navnene på sine børn under 18 år 
til komsek@taarnby.dk senest torsdag 
2. september.

- Børn af veteraner oplever en ræk-
ke afsavn og bekymringer, mens deres 
far eller mor er udsendt. Vi vil derfor 

også gerne være med til hylde dem 
ved at overrække dem en medalje og 
diplom fra Familienetværket, siger Al-
lan S. Andersen.

De veteraner, som har været ud-
sendt af Forsvaret, har allerede mod-
taget en invitation fra Tårnby Kom-
mune. Andre veteraner fra Politiet, 
Redningsberedskabet, Sundhedsmyn-
dighederne eller Udenrigsministeriet 
er også meget velkomne til at deltage 
i Flagdagen. Det kræver ingen tilmel-
ding, men man skal blot møde op.

Flagdagen tilbyder desuden en vir-
tuel livekoncert, hvor alle veteraner 
kan se og lytte med hjemmefra. 

Bag koncerten står Flagdagen i sam-
arbejde med Veteranfonden, og en 
række kommuner - heriblandt Tårnby 
Kommune - bakker op om koncerten, 
hvor kendte danske kunstnere optræ-
der direkte fra Krigsmuseet i Køben-
havn. 

Koncerten kan opleves hjemmefra 
foran skærmen via www.flagdagen.
dk/liveshow. 
Flagdagen, Tårnby Rådhus søndag 5. 
september klokken 9. 

Kilde taarnby.dk

Flag for veteraner
Arrangement på Tårnby Rådhus i anledning af flagdagen 2021. Arkivfoto

Gaffatape er sidste udvej mod urolige flypassagerer
Kabinepersonalet har meget vide 
rammer, når det gælder om at pas-
sivisere ustyrlige passagerer. Men at 
bruge gaffatape er den sidste mulig-
hed i værktøjskassen.

At kabinepersonalet ombord på et 
fly fra American Airlines i juli valgte at 
bruge gaffatape for at passivisere en 
urolig kvindelig passager, kom bag på 
mange.

Kvinden havde forinden forsøgt 
åbne en flydør midt under flyvningen.

 Men der blev igen brugt gaffatape 
for nogle uger siden mod en mandlig 
passager, der angiveligt befamlede og 
slog på stewardesser ombord på et fly 
fra Frontier Airlines.

Fra International Air Transport As-
sociation (IATA) lyder det, at passage-
rer kun bliver fastholdt som en sidste 
mulighed, hvis alle andre bestræbel-
ser på at få situationen under kontrol 
ikke har virket.

- Kabinepersonalet er uddannet i 
deeskalering og fastholdelsesteknik-
ker, hedder det i erklæringen. 

Hos American Airlines indgår gaffa-
tape som en del af pakken, men flysel-
skabets politik er, at kabinepersonalet 
først skal forsøge at nedtrappe situati-
onen, før den griber til begrænsninger 
af passagerens bevægelsesfrihed. 

Kilde: Jørn Larsen ved Bagsiden /
Washington Post 
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Forældrene var SÅ seje. Selv om 
natten stod de op for at løbe med 
deres børn rundt på banen... også 

når det regnede mest... og om natten.

Næsten samtidig med, at Amalie 
Diderichsen hentede hæder i Tokyo, 
slog SFO-Valhallas unge mooncar-
kørere en rekord

Af Karoline Boysen.  
Foto: Jesper Qvist @Qvist Foto

Efter et langt halvandet år i coronaens 
greb, forsøgte SFO Valhalla at slå de-
res egen imponerende rekord i deres 
selvopfundne Mooncar Le Mans, hvor 
børnene forsøger at nå så langt som 
muligt på 24 timer – på mooncars vel 
og mærke. Rekorden fra 2019 lyder på 
505,5 km.

SFOen ville gentage den gigantiske 
succes fra 2018 og 2019 og forsøgte 
at slå deres egen imponerende rekord 
i Børnenes Rekordbog, som lyder på, 
at børnene har tilbagelagt intet min-
dre end 505,5 km på mooncar – på 24 
timer.

Årets Valhalla Mooncar Le Mans er 
institutionens måde at fejre, at det nu 
igen er muligt med stærke venskaber 
og en masse sjov og ballade efter sko-

le. SFOen er pyntet op til den største 
fejring set længe, og børnenes enga-
gement og begejstring smitter. Hele 
SFO Valhalla summer af spænding, 
forventning og fællesskab – alt det der 
har manglet under pandemien.

Så kom regnen, skylled’ ingen ned!

I det sekund løbet skydes i gang, åb-
ner himlen sig – hvorefter det næsten 
regner uafbrudt i 24 timer. Dette er 
imidlertid ikke noget, der standser 
hverken børn, pædagoger eller foræl-
dre på SFO Valhalla. I stedet for at af-
lyse, kæmper de sig igennem et langt, 
vådt døgn. 

Alle hjælper til og støtter op. Foræl-
dre der løber ved siden af deres trætte 
børn langt ud på natten, børn der rå-
ber sig hæse på sidelinjen for at støtte 
deres venner, pædagoger der lægger 
blod, sved og tårer i, at dette rekord-
forsøg skal ende i succes.

I de sene nattetimer var børnene 
meget trætte, og nogle var rigtig svæ-
re at vække. Men så trådte andre børn 
til, og tog deres køreture - nogle kørte 

endda i længere tid end de skulle, så 
deres kammerater kunne sove mere. 
Der var hele tiden børn klar til at hjæl-
pe, hvor de kunne og der var aldrig 
noget brok.

1. klasses heppekor

Forældrene var også sindssygt dygtige 
til at hjælpe til og støtte op. Der var 
hele tiden god stemning nede i pitten, 
hvor vi hørte musik og holdt stemnin-
gen oppe hele døgnet - børn, forældre 
og pædagoger.  Ude på de helt tidlige 
morgentimer tog forældrene faktisk 
lidt over ift. at holde stemningen 
helt oppe, da vi pædagoger blev lidt 
trætte. Andre forældre sørgede for at 
hente kaffe og croissanter. Det var vir-
kelig en begivenhed, hvor vi alle stod 
sammen og alle bidrog til, at vi slog 
rekorden imod alle odds.

Mange af forældrene overnattede 
i telt ved siden af pitten, så de var 
hele tiden i nærheden for at hjælpe. 
Forældrene stod også op/kom tilbage 
i løbet af natten for at løbe med deres 
børn rundt på banen, mens de kørte. 
Andre forældre stod nede i pitten og 
gav børnene et boost (et lille skub), 
når de startede på en ny runde. Der 
var kæmpe opbakning. 

Og selv søskende og gamle ’Valhal-
la-børn’ også mødte op for at heppe 
på de nuværende børn.

Der var på intet tidspunkt sure mi-
ner eller indikationer på, at hverken 
børn eller voksne ville stoppe. Ikke 
engang da det regnede allermest. Vi 
knoklede benhårdt i 24 timer. Bør-
nene hjalp med at feje regn væk fra 
banen, fandt regntøj til hinanden, løb 
efter hinanden for at heppe i silende 
regn. Og dette stod på hele døgnet. De 
var så seje

Og i succes ender den. Rekorden 
bliver slået! Med 513,9 km skriver SFO 
Valhallas børn sig endnu engang ind 
i Børnenes Rekordbog – trods rigtig 
dårligt vejr. 

En særlig hilsen

Vi endte faktisk med at få en lille per-
sonlig hilsen fra Tom Kristensen via 
en af forældrene. Han var imponeret 
over, at børnene kunne gøre det her i 
så ung en alder!

Corona kørt i garage på 24 timerCorona kørt i garage på 24 timer
Fællesbilledet er taget lige efter, løbet Fællesbilledet er taget lige efter, løbet 
er færdige og vi kunne annoncere, at er færdige og vi kunne annoncere, at 
rekorden blev slået - endnu engang.rekorden blev slået - endnu engang.

Hele dagen (og natten med for den 
sags skyld) heppede SFOens andre 
børn på de børn, der forsøgte at slå 
den gamle rekord. De løb ved siden af, 
heppede og tog ture for hinanden, hvis 
nogen var for svære at vække. Her er 
det et par af de yngste SFO-børn, der 
løber langs banen.
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Annonce

Personer søges til test af næsten usynlige høreapparater

Nu får du mulighed for at teste den nyeste model 
inden for i-øret-høreapparater, Virto M-Titanium.

Genoplev din hørelse
Oplever du, at det sommertider er svært at følge med i 
samtaler ved selskaber, eller at folk omkring dig mum-
ler eller taler meget lavt? Høretab kommer nemlig 
oftest snigende, uden at du bemærker det.

De nyeste kvalitetsapparater
Hos AudioNova vil vi gerne hjælpe dig til at høre godt 
igen. Vi oplever dog, at der stadig er en del fordomme 
omkring høreapparater.  Mange tror, at de er store, at 
de hyler, eller at de er ubehagelige at have på. Virto 
M-Titanium høreapparater er teknisk avancerede 
nemme at betjene og lavet af titanium.

Næsten usynlige høreapparater
Virto M-Titanium høreapparaterne sidder inde i øret 
og er ikke alene næsten usynlige, de har også helt 
unikke funktioner, som gør, at du ikke skal anstrenge 
sig for at lytte og forstå. 

Test høreapparater gratis i 14 dage
Vi tilbyder, at du kan teste helt uden forpligtelser. Test-
forløbet afsluttes med et spørgeskema og en samtale 
med din audiologist om et evt. videre forløb.

Du kan blive testperson, hvis du er fyldt 18 år, bor i 
Danmark, formoder at have et høretab, samt at du 
enten ikke har høreapparater eller har apparater, som 
er mere end 3½ år gamle. Hos AudioNova er du også 
altid velkommen til at tage en pårørende med.

Vi følger fortsat sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at minimere smitterisikoen for Covid-19 for vores kunder og personale. Det betyder bl.a., at dit besøg skal være aftalt  
på forhånd, og at du skal bære mundbind i vores hørecentre.  Det er ikke påkrævet af myndighederne, at du skal fremvise et coronapas eller negativ coronatest, når du besøger os.   
Oplever du tegn på sygdom, skal du naturligvis ringe for at lave en ny aftale. Få mere information på www.audionova.dk/coronainfo. Du er også altid velkommen til at ringe til os.

Sikkerhedstiltag 
mod Covid-19ST

OP

Ring allerede i dag, og tilmeld dig som testperson.

Det er gratis & helt uforpligtende

audionova.dk

Testpersoner søges!

AudioNova Hørecenter
Amagerbrogade 264 
2300 København S
Tlf. 88 77 80 57

AudioNova Hørecenter
Amagerbrogade 57
2300 København S
Tlf. 88 77 81 30

Tilmeld dig som  
testperson i dag

Sidste frist den 20. juni 2021

Elever fra Ørestad og Tårnby Gym-
nasium bakker op om Røde Kors’ 
landsindsamling

På Ørestad og Tårnby Gymnasium er 
eleverne godt i gang med at planlæg-
ge årets gymnasieindsamling, som er 
elevernes bidrag til Røde Kors’ lands-
indsamling første søndag i oktober. 
Sidste år var hver fjerde indsamler 
gymnasieelev, og det engagement 
vil Røde Kors’ generalsekretær gerne 
hylde ved et besøg på to gymnasier 
mandag 6. september.

- Gymnasieeleverne har en fanta-
stisk evne til at engagere hinanden, 
og deres bidrag til Røde Kors’ lands-
indsamling er helt uvurderligt. Man 
under dem jo virkelig, at de omsider 
kan dyrke gymnasiefællesskabet, og 
derfor er det dejligt at se, at de er så 
mange, der er fælles om at bakke op 
om indsamlingen, siger Anders Lade-
karl, generalsekretær i Røde Kors.   

Under sit besøg vil han give elever-
ne et indblik i det hjælpearbejde, som 
Røde Kors laver i og uden for Danmark. 
Og gennem personlige fortællinger og 
videoklip fra verdens brændpunkter 
vil han forhåbentlig inspirere endnu 
flere elever til at melde sig som ind-
samlere. 

Sammen om at gøre en forskel  

Det er 12. år i træk, at gymnasieele-
verne er med til at samle penge ind til 
Røde Kors’ arbejde. I år går pengene 
blandt andet til krigsramte børn fra 
Syrien og Yemen, der har desperat 
brug for akut lægehjælp og livred-

dende mad og omsorg.   
Herhjemme går pengene til udsatte 

børnefamilier, som står uden for fæl-
lesskabet og hjemløse, der har brug 
for omsorg og støtte efter indlæggel-
se på et hospital. 

 Eleverne går to og to sammen på en 
indsamlingsrute og kan på den måde 
være fælles om at gøre en forskel. To 
gymnasieelever og en indsamlings-
bøtte samler i gennemsnit 1.000 kr. 
ind. Det svarer til:  

• 1 hel måneds livsreddende mad til 
20 krigsramte børn  

• Akut lægehjælp til 4 sårede, der 
har brug for en ambulance  

• 6 måneders støtte til et sårbart 
barn i en udsat familie  

• En vigtig og selvtillids-opbyggen-
de dag på en ferielejr for 5 udsatte 
børn  

Også andre kan blive indsamler. Gå 
ind på rødekors.dk/indsamling og 
meld dig som indsamler.

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

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Teknisk arrangør:

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 
restriktioner, der kan på-
virke faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

Pr. pers. i dbl. vær. 

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-
Pristillæg op til 250,- i perioder.

• 3 overnatninger inkl. morgenbuffet
• 3 x eftermiddagskaffe
• 3 x aftenbuffet
• Ad libitum: Øl og vin kl. 18-20.30
• Alkoholfri drikke kl. 11-20.30

Hotel am Tierpark HHH i Güstrow

All inclusive light i 
Nordtyskland Hotel Gasthof Erholung i Tyskland

Gasthofhygge i Harzen

Valgfri ankomst t.o.m. 16.12.2021 og 3.1.- 28.5.2022.Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2021 samt 4.1.-29.3.2022.

Pris pr. pers. i dbl. vær.

1.449,-
Pris uden rejsekode 1.749,-

Pr. pers. i dbl. vær.

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters kromenu
• 1 x eftermiddagskaffe med  
 hjemmebagte småkager

Den Gamle Grænsekro HHH i Sønderjylland
Den Gamle Grænsekro

Her har I nem adgang til alle Helsingborgs seværdigheder med 
indkvartering få skridt fra Centralstationen. Det historiske hotel, 
som oprindeligt blev indrettet som pigeskole i 1899, ligger 
nemlig lige ved Knutpunkten – Helsingborgs midtpunkt for 
både busser, tog og færgetrafik.

Hotel Kärnan HHH  i Skåne, Sverige
Bo i hjertet af Helsingborg

Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2021.Valgfri ankomst t.o.m. 21.12.2021 og 3.1.-29.6.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

849,-
Pris uden rejsekode 999,-

Güstrow syd for Rostock hører til blandt eliten af 
gamle pragtbyer i det tidligere Østtyskland. Her bor 
I perfekt i forhold til både området og selve byens 
mange attraktioner: Renæssanceslottet, dyreparken 
med det store akvarium samt den prægtige katedral.

Braunlage er en helt karakteristisk Harzenby med 
sine originale, gamle træhuse omkring den gamle 
hovedgade. Jeres hotel ligger 300 m herfra og føl-
ger op på traditionerne og den gode gæstfrihed, 
når tredje generation af værtsfamilien tager imod. 

Hygge og historie går hånd i hånd, når I tjekker ind til 
en romantisk miniferie på Den Gamle Grænsekro ved 
Christiansfeld. Her bor I midt i Sønderjyllands sjæl, for 
det var lige uden for disse vinduer, Kong Chr. X steg 
på sin hvide hest og red direkte ind i sønderjydernes 
hjerter ved Genforeningen i 1920. 

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 glas vin, øl eller 
 sodavand i  
 biblioteksbaren

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag 
• 10 % rabat på Harzens  
 historiske damplokomotiv

3 nætter 1.149,-

Rabat på entre til dyrepark 

og akvarium Wildpark-MV

3 nætter 1.099,-
5 nætter 1.799,-

2 nætter fra 749,-
4 nætter fra 1.499,- Op til 4 børn med rabat

Mercure Hotel Berlin Tempelhof HHHH

Trænger I til et weekendophold eller 
miniferie i storbyen? Berlin er den per-
fekte destination for selv den mest gar-
vede storbyrotte og for nybegynderen 
inden for storbyferieverden, for her er 
der utallige oplevelser for enhver smag, 
og I sætter selv dagsordenen for jeres 
eventyr i byen. I kommer til at bo på det 
4-stjernede Mercure Berlin Tempelhof i 
den sydlige del af Berlin, nemlig i det 
trendy og spændende område Neuköl-
ln. Her får I en base med blot 200 meter 
til U-bahn og 500 meter til flere bus-
ser, hvorfra I nemt kan udforske Berlins 
mange spændende seværdigheder. 

•	 4 overnatninger
•	 4 x morgenbuffet
•	 1 x 3-retters middag 

inkl. 1 glas vin, øl 
eller sodavand

•	 15 % rabat på  
billetter til Grand 
Show-forestillinger i 
Friedrichstadt-Palast 
Berlin

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.699,-
Pris uden rejsekode 1.999,-

Valgfri ankomst t.o.m. 
26.12.2021 og  
3.1.-28.3.2022.

Storbypuls i Berlin
Julemarked i Berlin 22.11.-31.12.2021

3 nætter 1.549,-

2 nætter 1.199,-
3 nætter 1.349,-



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET SEP
TEM

B
ER

 2
0

2
1

  7

... så er vi igang med stærke forestillinger i ... så er vi igang med stærke forestillinger i 
KulturHuset kastrup BioKulturHuset kastrup Bio

Amagerteatret åbner sæsonen med operetteperler fra 
OperetteKompagniet

Nu er den her Nu er den her 
Det’ lunt i nat med Operette KompagnietDet’ lunt i nat med Operette Kompagniet

Tirsdag 21. og onsdag 22. september kl. 
19.30 i KulturHuset kastrup Bio

Operetten lever, traditionen fortsætter!
Et indtagende scenisk rum – de smukkeste kostumer og rekvisitter – danse-
trin en masse – musik, sang og lystig spil fra nogle af de fineste kunstnere, 
vi har herhjemme lige nu  – en skuespillerinde tager sig af Dyveke – og en 
fortællerglad konferencier af de mange anekdoter, der er fulgt med histori-
ens vingesus! 

 OperetteKompagniet vil sørge for, at hele Danmark atter nynner med fra 
sæderne, hele vejen hjem – og ja, fortsat ud i fremtiden! 

Danmark har været et Operetteland - med stort O! Det var i en gylden epoke 
– og den dag i dag minder den os om, hvor vi kommer fra og hvad de ro-
mantiske toner stadig kan gøre ved os. OperetteKompagniet vil gerne være 
budbringere for en folkekær kulturarv, der er mere brug for nu om stunder 
end nogensinde – OG som har været savnet … 

Billetsalg til denne (og efterfølgende forestiling) på  
www.amagerteatret.dk. Priser mellem 220,- og 250,- 

Det er stadig muligt at tegne abonnement til sæsonens fire forestillinger - 
og spare penge. www.amagerteatret.dk

Amagerteatret har fået kontor:
Amagerteatret c/o Tårnby Forenings Råd, sekretær Terkel Spangsbo. Eng-
landsvej 290, 2770 Kastrup. Træffes på tlf.: 29 46 60 77  
• Mail. info@amagerteatret.dk • 

OBS: Ingen salg af billetter, men kan tage mod besked og informere.

Øvrige forestillinger i sæson  
2020-2021

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

’Alletiders Ulf - røverhistorier fra backstage’ med Ulf Pilgaard. 
Tirsdag 30. november og onsdag 1. december 2021 kl. 19.30.

‘Close to you’ om søskende parret Richard & Karen Carpenter
Tirsdag 8. og onsdag 9. februar 2022 kl. 19.30.

’Dracula - en kisteglad grinebider’ med Figaros og Den Ny Opera.
Mandag 7. og tirsdag 8. marts 2022 kl. 19.30.

Indkaldelse til generalforsamling
GENERALFORSAMLING i Tårnby Bladforening 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby
Bladforening onsdag 6. oktober i redaktionslokalet på Englandsvej 290. 
1.sal.

Indgang fra ”den lille skolegård” ved Tårnby Skole. Parkering med indkørsel 
fra Englandsvej eller Sneserevej (skolegården).

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter
Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen. Kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet.dk senest onsdag 
29. september2021.

Da generalforsamlineg 2020 blev udsat og udsat og udsat er samtlige be-
styrelsesmedlemmer og suppleanter på valg. Såfremt der ikke afholdes 
skriftlig afstemning, konstiturer den kommende bestyrelse sig selv med 
hhv. opgaver og længden på valgperioder.

Regnskaber udleveres ved generalforsamlingen.
Bemærk, at medlemsforeninger har tre stemmer, men at 
der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Ingen person 
kan afgive mere end én stemme.

Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk

På bestyrelsens vegne
Erik Nielsen, formand

Efter corona-udfordringer, er det nu igen blevet 
tid til det traditionelle marked på Kofoeds Skole
Dagen byder på et væld af tilbud i boder med kunst-
håndværk, lækker mad, brugte cykler, vintagefund 
og genbrugstøj. Foruden Kofoeds Skoles egne bands, 
der vil underholde gæsterne fra de to scener, vil 
rockmusikeren Uffe Lorenzen spille solo.

Samme dag indvier vi Kofoeds Skoles nye vare-
tegn, den 8,5 meter høje Kofoeds Cigar, et markant 
kunstværk/rygerum, skabt af kunstnerduoen Randi & 
Katrine, doneret af Ny Carlsbergfondet.

Sensommermarked på 
Kofoeds Skole

INFO: Onsdag 8. september fra kl. 
11-17 Kofoeds Skole, Holmblads-
gade 120, 2300 København S.
11:00 Indvielse af Kofoeds Cigar, 
boder åbner

11:30 Livemusik starter
12:00 Butikkerne åbner
16:00 Uffe Lorenzen spiller
Gratis adgang
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Tag en tørn for Tårnby 
Bladet

Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet

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

Den største del af oplaget på samlet 23.000 bliver omdelt til omkring 
16.500 husstande, som siger ja tak til reklamer og lokal- og ugeaviser. Tårnby 
Bladet udkommer ’kun’ en gang om månedend, men er alligevel med i denne 
pulje.

Det restende oplag lægges i stativer på bibliotekerne, udstillingscenter, 
Rådhus, i større butikker og Sundhedshuset. Det er et hold af frivillige, som 
kører ud cirka to gange om måneden og giver borgerne, der af en eller 
flere årsager ikke modtager lokalaviser hjemme, denne mulig-
hed for alligevel af få avisen. Det sættes der pris på, kan jo 
se på i hvilket omfang og med hvilken hastighed vores 
stativer tømmes.

Vi har længe haft et stabilt hold til at køre 
rundt til vores omkring 40 stativer. Nu har vi be-

hov dels for afløsere og dels for en person/personer som kan tage sig af vores 
’distrikt’ omkring Tårnby Torv og vestlige Tårnby.

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

Tårnby Bladet er i gang med sin 25. årgang og skrives, fotograferes, redige-
res og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone 
for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan holdes på et 
niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan omdeles 
gratis. 
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige 
myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplys-
ninger om arrangementer. Endelig kan man læse noveller, 
skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre 
skæve påfund.

Bladet kommer hver måned til Tårnby Kommunes 
40.000 indbyggere i de godt 16.500 husstande. 
Knapt 5.500 eksemplarer fordeles i stativer via 
biblioteker, rådhus, aktivitetscentre og andre.

Redaktøren har selv gået med aviser, 
men det er ikke denne form for omde-
ling vi søger folk til - det er chauffører 

til at fylde vores stativer op.

For mange elever i klassen 
og mangel på kapacitet

Af Ali Qais og Paw Karslund

På sidste møde i Børne- og 
skoleudvalget stemte Venstre 
og Dansk Folkeparti NEJ til 
oprettelsen af 23 0.klasser i 
skoleåret 2022/2023. 

Pilegårdsskolens og Skel-
gårdsskolens høringssvar, gi-
ves der udtryk for stor bekym-
ring for en høj klassestørrelse 
og mangel på lokalekapacitet. 
Grundet tilvæksten i Tårnby 

Vest samt kommende byg-
geri af større boligkvarter, så 
forventes at antallet af børn 
vokser yderligere. 

Skolerne sender derfor en 
opfordring til politikerne om 
at finde en holdbar og lang-
sigtet løsning, da skolerne 
allerede nu har mangel på 
lokaler og har for høj klasse-
størrelse.

Vi deler skolernes bekym-
ring. Vi er meget bekymret 
for kapaciteten og høje klas-
sestørrelser, da antal elever i 

klassen er en vigtig faktor for 
god trivsel og faglighed. 

Vores opfordring til politi-
kerne, lad os samles og lave 
en langsigtet plan på skole-
området, hvor vi sikre så godt 
et lærings- og trivselsmiljø 
for børnene. 

Ali Qais og Paw Karslund 
er medlemmer af Børne- 

og skoleudvalget i 
Tårnby Kommune og af 
kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: 

Opfordrer til fællesplan

Vi har især fokus på erhvers-
liv, unge og grøn omstilling
De Konservatives mærkesa-
ger i kommende valgkamp 
vil have fokus på tre vigtige 
områder.

Uden velstand – ingen vel-
færd 

Vi skal passe på vores virk-
somheder og give dem de 
bedste vilkår for at vokse og 
skabe arbejdspladser. I dag er 
Tårnby en af Danmarks ringe-
ste kommuner at drive virk-
somhed i (jf. Dansk Industri). 
Hvis vi fortsat vil fastholde 
og udvide graden af velfærd i 
Tårnby, så kræver det, at vi har 
nogle dygtige virksomheder, 
som skaber arbejdspladser 
og betaler skat. Virksomhe-
der der satser alt for at skabe 
arbejdspladser – de fortjener 
vores fulde respekt og støtte. 
Selvfølgelig.

Unge og skoleliv

Mere selvstyring til skolerne: 
Fremtidens skole i Tårnby skal 

skabes i tillid, respekt og i 
samarbejde med skolebesty-
relse, ledere og lærere på de 
enkelte skoler. Topstyringen 
af skolerne skal væk og de en-
kelte skoler skal have ret til at 
tilrettelægge undervisning, så 
den passer bedst til deres lo-
kale behov. Vi er alle forskel-
lige, og det skal vores skoler 
også være. Det er klart.

Et grønnere Tårnby

Klimadagsordenen er for os 
blandt tidens vigtigste fo-
kuspunkter, og vi skal handle 
såvel kommunalt såvel som 
nationalt og internationalt.

Vi oplever i Tårnby allerede 
konsekvenserne med højere 
vandstande og vi har set kon-
sekvenserne af de kraftigere 
skybrud. Vi skal derfor have 
fokus på at sikre kommunens 
og borgernes værdier mod 
oversvømmelser. Vi tager rent 
drikkevand for givet, men 
det er det ikke. Det kræver 
konstant opmærksomhed at 
beskytte grundvandet mod 

forurening – vi skal passe på 
vores miljø i Tårnby. Selvføl-
gelig.

Læs mere på https://taarnby.
konservative.dk/politik/ 

Kandidatliste til kommunal-
valget
• 1 Carsten Fuhr - 61 år, Civil-
ingeniør og HD. Kommunalbe-
styrelsesmedlem og Borgme-
sterkandidat
• 2 Patrick Lehto - 32 år, Finan-
cial Senior Consultant. Kom-
munalbestyrelsesmedlem
• 3 Monika Karpinska Dolle-
rup - 46 år, Business Process 
Manager
• 4 Peter Edward Aubert-
Hentze - 23 år, Property inve-
stment & Turnaround consul-
tant
• 5 Peter Holm - 53 år, Elinstal-
latør

• 6 Peder Langvad - 63 år, ak-
tiv pensionist, formand for De 
Konservative i Tårnby
• 7 Kurt Wriedt - 72 år, pen-
sionist
• 8 Poul-Henning Gottorp - 46 
år, Clearance Broker
• 9 Per Husted Clausen - 59 år, 
arbejder ved Falck
• 10 Claus Skaalum Lyder - 58 
år, Business Analyst

Kandidat til regionsvalget 

Rikke Møller Nybråten - 50 
år, Selvstændig Erhvervsdri-
vende

De Konservative i Tårnby

Opgaver tilbage til Dragør 

For at undgå en kommune-sammenlægning mellem Dra-
gør og Tårnby i 2015 var betingelsen, at Dragør overlod et 
antal opgaver til Tårnby (og betalte for det).
Nu flytter opgaver inden for genoptræning, hjælpemidler, so-
cialområdet for voksne og specialundervisning samt PPR (Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning) tilbage til Dragørs Rådhus. 

Tårnby Kommune sørger for at overdrage de berørte Dra-
gør-borgeres sager til Dragør. Det vil sige, at disse borgere fra 
og med 1. september ikke længere skal kontakte Tårnby Kom-
mune om deres sag men i stedet tage kontakt til Dragør Kom-
mune. Det gælder også, hvis man har indgivet en ansøgning 
inden 1. september og venter på svar.

Alle andre opgaver, som Tårnby Kommune hidtil har vare-
taget for Dragør Kommune, for eksempel beskæftigelsesind-
satsen og genoptræning efter hospitalsindlæggelse, bliver 
fortsat varetaget af Tårnby Kommune.                                  tsp
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TÅRNBY BLADET PRODUCERES AF FRIVILLIGE  
- VI KAN  ALTID BRUGE EN EKSTRA HÅND RING 32 509 290

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
onsdag 22. september. 2021, kl. 17.00 på adressen Hyben alle 43.  

Tag varmt tøj med.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4.	 Kassereren	aflægger	regnskab
5. Forelæggelse af budget
6. Indkomne forslag fra Bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra abonnenter
8. Valg af bestyrelse
 Der blev ikke afholdt generalforsamling i 2020 grundet covid  19-restriktionerne. 
Derfor er hele bestyrelsen på valg. Såfremt der ikke foretages skriftlig afstemning, vil bestyrelsen 
efterfølgende fordele tillidsposter og valgperioder mellem de valgte medlemmer.

Opstillede er:
 Jette Simonsen (nuværende kasserer)
 Ivan Jensen (nuværende best. medlem)
 Klaus Petersen (nuværende best. medlem)
 Anni Pelsen (nuværende best. medlem)
 Wita Lund (nuværende best. medlem)
 Frank Andersen (nuværende best. medlem)
 Terkel Spangsbo
 Indstillet af Tårnby Kommune Vibeke Rasmussen (ikke på valg) 
Bestyrelsen	ser	gerne,	at	der	findes	nye	kræfter,	som	i	løbet	af	sæsonen	vil	
sætte sig ind i de mange opgaver
9. Valg af suppleanter
10.  Valg af interne revisorer Jan Schwalbe (ønsker genvalg),  
 Ivan Givskov (ønsker genvalg)
 Valg af revisorsuppleant 
11. Eventuelt
Alle, der køber abonnement til Amagerteatrets forestillinger, er også 
medlemmer af foreningen og kan indvælges i bestyrelsen eller på anden 
måde melde sig til enkelte af de mange opgaver, som skal til for at drive 
foreningen. 
Vil du høre mere om opgaverne som bestyrelsesmedlem kan du kontakte 
Ivan Jensen på 29 46 60 93 eller foreningens sekretær Terkel Spangsbo på 
29 46 60 77 for at høre mere.

AMAGERTEATRET
Indkaldelse til generalforsamlingIndkaldelse til generalforsamling

Skelgårdskirkens årlige udflugt blev 
lidt anderledes i år, da kirkens akti-
vitetsudvalg ændrede udflugten til 
en vandretur på AMARMINOEN 

Turen skulle have et formål, og det 
blev sådan, at deltagergebyret skulle 
gå ubeskåret til fordel for Kofoeds 
skole.

Amarminoen er på ca. 27 km, så tu-
ren blev opdelt over to dage nemlig 
den 26. og 27. juni. Aktivitetsudval-
get havde arrangeret det sådan, at 
alle kunne deltage. Der blev opsat 2 
pitstop, hvor vandrerne kunne få lidt 

at drikke og spise, og der var mulig-
hed for hjemtransport, hvis man ikke 
ønskede at gå længere. Begge afte-
ner var der grillmad og hygge i Skel-
gårdskirkens have. Alle deltagere blev 
udstyret med et Amarminopas, hvori 
de fik indsat mærker ved start, pitstop 
og til slut. Det var en god oplevelse. 
Det er derfor en fornøjelse at kunne 
donere kr. 4.050 til skolen. Pengene 
blev overrakt af menighedsrådsfor-
manden Grete Modin Grundtvig i Skel-
gårdskirken onsdag 25. august.

bbark

Kofoeds skole får doneret kr.4.050.-

På billedet ses fra højre Menighedsrådsformand Grete Modin Grundtvig, og 
de glade modtagere Mia Madsen og Claus Petersen fra Kofoeds skole

Gaver til Tårnbys frivillige
Når Tårnbys mange frivillige skal fej-
res ved Frivillig Fredag 24. september, 
bliver det med en særlig hilsen fra 
eleverne på FGU Amager. 

Her er eleverne på linjen ’Pædago-

gik og omsorg’ i gang med at designe 
og producere en lille anerkendelse til 
alle de frivillige, der deltager ved Fri-
villig Fredags aftenarrangement. 

- Der er rigtig mange frivillige i 
Tårnby og de gør en kæmpe forskel på 
socialområdet, i idrætsforeninger og i 
kulturlivet i kommunen. De er vigtige 
stemmer, der binder lokalsamfundet 
sammen. De skal fejres og anerken-
des! At elever fra FGU Amager desig-
ner og producerer er i den helt rette 
ånd; det er et eksempel på samarbej-
de lokalt i Tårnby, siger Anita Køldal, 
frivillighedskoordinator i Tårnby. 

Suwimon Knudsen, Maya Nielsen og 
Nanna Elisabeth Bach, er tre af de ele-
ver der er involveret i projektet. Og de 
er glade for samarbejdet:

- Det er fedt et lave noget der gav-
ner andre. Og projektet giver os nye 
færdigheder. Vi skal arbejde kreativt 
og tænke ud af boksen, fortæller de. 

bbark

FRIVILLIG FREDAG ... markeres 
iTårnby med 2 arrangementer på 
Hovedbiblioteket; ét arrangement 
der tager pulsen på det frivillige 
område i kommunen og som 
forhåbentlig vil inspirere endnu flere 
til at engagere sig. 
Samt ét arrangement om 
aftenen, der hylder dem, der 
allerede er frivillige og hvor årets 
Frivillighedspris 2021 uddeles.

TILMELDING til begge 
arrangementer på kommunens 
hjemmeside: taarnby.dk/
frivilligfredag
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TÅRNBY SPRUDLER IGEN

FORENINGERNE venter på dig
 

Til alle borgere i Tårnby – i 
alle aldre

Når du læser dette, skulle du 
samtidig have modtaget en 
flot brochure med omtale af 
det rige forenings- og kultur-
liv, vi har i Tårnby. Deri kan 
læse om tæt på 150 tilbud af 
meget forskellig karakter.

Coronaen har været slem 
for nogen foreninger, som 
ikke kunne opretholde de-
res normale aktivitetsniveau 
og en del medlemmer gik i 
venteposition – nu vil disse 
foreninger gerne fortælle, at 
de altså er på banen (og ba-
nerne) igen.

Samtidig benytter for-
eningerne lejligheden til at 
præsentere sig for Tårnbys 
befolkning – ved I vitterlig, 
hvor velforsynede vi er her i 
postnummer 2770 med akti-
viteter, som kan benyttes af 
alle aldersgrupper.

Vi kalder det et GENSTARTS-
PROJEKT, som er sat i søen 
af kommunens Folkeoplys-
ningsudvalg og fritidslivets 
to paraplyorganisationer Ka-
strup Tårnby Idrætssammen-
slutning og Tårnby Forenings 

Råd. Brochuren, som er hus-
standsomdelt og kan hentes 
på bibliotekerne, i idræts-
hallerne og andre kulturste-
der, er kun et led i projektet. 
Mange foreningsledere har i 
august og september delta-
get i kurser og konferencer 
for at blive bedre til opga-
verne i foreninger.

Gratis tilbud til forenin-
gerne og kulturen

For yderligere at skabe op-
mærksom om aktiviteterne 
arrangerer mange forenin-
ger særlige åben-hus, kom-
og-prøv, familieaktivitet for, 
ja som navnet siger, hele 
familien, foredrag, udflugter, 
gratis prøveperioder.

Brochure, workshop og 
konferencer samt disse an-
noncer er betalt af Folkeop-
lysningsudvalget i håb om 
at foreningerne vil gøre brug 
mulighederne for ikke bare at 
kickstarte forenings- og kul-
turlivet, nu hvor coronaens 
vederstyggeligheder er på 
retur og en mere normal til-
værelse vender tilbage, men 
også for i samlet flok at lokke 
borgere til at prøve noget, de 

måske 
ikke har prøvet før.

Mange foreninger gør no-
get ekstra ud af at modtage 
nye medlemmer i denne 
tid. Man fortryder sjældent 
andet, end at man ikke kom i 
gang noget før, men nu er der 
ekstra gode chancer.

Og så gentager vi lige, at 
der er reserveret plads til rig-
tig mange kom-i-gang-igen 
annoncer i de kommende 
måneders lokalaviser. Be-
tingelserne er sendt til alle 
foreninger og kan hentes hos 
tfr@tfr.dk

Til foreninger:

Gratis akvivitesannoncer:
Bringes i Avisen 2770 og Tårnby Bladet i flere 
udgaver i september og oktober. Indholdet skal 
være særlige arrangementer, møder, demon-
strationer, udflugter som foreningerne sætter 
i værk for at få gang i virksomheden efter co-
rona. 

Der skal gerne være et element af opfording til 
at komme og prøve jeres aktivitet og det kan 
naturligvis være både til nogen som ikke har 
prøvet det før og medlemmer som er droppet 
ud og nu gerne skulle kaldes ’hjem igen’. 

Kontakt tfr@tfr.dk og redaktionen@taarnby-
bladet.dk for mål og betingelser.

Amager Square Dancers  
 - værd at prøve

Square danserne 
starter sæsonen  
torsdag 16. sep-
tember med en 
kom-og-prøv af-
ten.

Vi danser i Tårnby 
Skoles festsal kl. 
18.30 - 21.30.

ASD er en mindre forening, hvor der også er plads til 
alle, der gerne vil bevæge sig til rytmisk og afvekslen-
de musik og samtidig have det sjovt. Vi har almindeligt 
tøj på og behagelige sko - gerne med lædersål - men 
det er absolut ingen betingelse.

Alle er meget velkomne - alene eller som par.

MERE INFO: www.amagersquaredancers.dk
... eller hos Marianne Rüsz, mobil: 26 20 75 86 og 
mariannerysz@gmail.com

 FRITIDSLIV I TÅRNBY 2021 3

BOGEN OM BOGEN OM 
FRITIDSLIV FRITIDSLIV 
I TÅRNBYI TÅRNBY

Kom og syng sammen med 
Crossroad Gospel

Crossroad holder åbent hus i Korsvejskirken på  
Sirgræsvej onsdag 1. september kl. 18.45 til 21.30

Få 40 nye korvenner. Vi synger primært gospel, men har 
også andre genrer på repertoiret. Der synges med glæde og 
fra hjertet uden noder og optagelsesprøve. Til gengæld har 
vi det sjovt! Der er to gratis øve-gange til at beslutte sig for 
en evt. indmeldelse. 

Mere INFO: crossroadgospel.dk/ og hos formand Sussi 
Slot, tlf.: 29 45 70 79 samt sussil50@gmail.com

Historiske Engelske Danse Historiske Engelske Danse 
invitererinviterer

Dans er:  
Musik, det giver 
bevægelse og glæde
Motion, godt for 
både krop og hjerne
Du / I er velkomne 
at prøve det søndag 
3. oktober i Tårnby 
skoles festsal fra kl. 10 til 11.30. Vi har 
kaffen klar.
Flere oplysninger finder du på vores 
hjemmeside:

www.historiskeengelskedanse.dk
eller ring til Inge Aakilde, 20 32 49 93

Holder du af sang og godt samvær? 
Så er Amager Kabareten noget for dig! 

Vi er en forening, hvis formål er at more og fornøje med viser, 
sketchs, fællessang m.m. 
Vores 29. sæson løber fra september i år til april 2022. Første gang 
i denne sæson tirsdag 7. september med forestilling en gang om 
måneden. 

Det foregår i Tårnby Skoles festsal, Sneserevej. 
Der er busser og tog lige til Tårnby Torv. 
Kontingent for en sæson er 150 kr. Entré 60 kr. 
For flere oplysninger, kontakt vores sekretær Ellen Rasch på  
telefon 28 77 51 61 eller e-mail ellen.rasch@hotmail.com  
• http://amagerkabaret.123hjemmeside.dk/

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!

Lørdag 
d. 4. september 
kl. 1000-2000

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2021

X
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Fredag den 3. september 2021 kl. 15:00
Seniorrådet og Ældre Sagen 

vil gerne høre DIN mening om
ENSOMHED & SENIORBOLIGER
Panelet vil som noget nyt bestå af borgere, der fortæller om deres 

egne oplevelser med ensomhed og om erfaringer med at søge 
senior bofællesskaber eller deciderede seniorboliger.

BORGERMØDE
Ensomhed og Seniorboliger

Vi ses til en 
spændende 
og givende 

eftermiddag i 
Foreningscentret 

”Postkassen”
Amager Landevej 71

Alle er meget 
velkomne!

Husk coronapas

MØDET ER FLYTTET TIL FESTSALEN PÅ 
KORSVEJENS SKOLE, TÅRNBYVEJ 5

Det kommer til at knibe med 
undskyldninger for ikke at 
lade sig vaccinere mod co-
vid-19. 
Nu kommer Pop-up vaccina-
tion nær dig

I uge 35 og 36 (fra mandag 
30. august til fredag 10. se-
tember) vil Region Hoved-
stadens vaccinationsteams 
være at finde i henholdsvis 
Tårnbyparken, Vægterparken 
og Vestamager Centret. 

Man kan både få 1. og 2. 
stik på samme lokation. Alt, 
du skal gøre, er at medbringe 
dit sundhedskort. 

Et samarbejde mellem Re-
gion Hovedstaden og Tårnby 
Kommune gør det nu muligt 
at tilbyde pop-up vaccination 
tæt på kommunens borgere.

- Smitten er stadig relativt 
høj her i Tårnby, og vi skal 
have flere vaccineret , siger 
Tårnbys borgmester Allan S. 
Andersen om initiativet. 

- Derfor har vi indgået dette 
samarbejde med regionen og 
de almene boligselskaber om 
at gøre det nemt for borgerne 
at få både 1. og 2. stik samme 
sted.

Erfarne vaccinatører

Det udkørende team består 
af minimum én sygeplejerske 
eller læge. De øvrige vil være 
erfarne vaccinatører fra vacci-
nationscentrene.

Alle 3 lokationer er åbne 
i tidsrummet fra klokken 
15.30-20.30. Husk at med-
bringe dit sundhedskort.

De 3 pop-up lokationer

Tårnbyparkens café, 
Tårnbypark Allé 22, Kastrup:
1. stik – 2. september
2. stik – 7. oktober

Vægterparkens festsal,
Vægterparken 129, Kastrup:
1. stik – 6. september
2. stik – 11. oktober

Vestamager Centret (det 
gamle apotek), Ugandavej 
111, Kastrup:
1. stik – 7. september
2. stik – 11. oktober

kilde taarnby.dk

Skal vi så få kål på denne 
farverige mutant. Farverne 
går igen i din afføring, hvis 
den rammer dig!
red. kommentar.

De er stadig væk allevegne.

Det kan ikke blive 
lettere

Tårnby Bladet vil på læsernes vegne 
stille politikerne dine spørgsmål 
op til kommunalvalget tirsdag 16. 
november

Af Terkel Spangsbo

Idéen er, at læserne indsender spørgs-
mål til politikerne, Tårnby Bladet giver 
spørgsmålene videre til politikerne 
og bringer både spørgsmål og svar i 
Tårnby Bladets udgaver op til kommu-
nalvalget i november.

Der holdes også valgmøder og gade-
træf og her kan alle møde politikerne 
og spørge og få svar, men spørgsmål 
og svar bliver mellem spørger og po-
litiker. Nu breder vi spørgsmål og svar 
ud til flere. Du kan stille dit spørgsmål 
til lige det parti, du ønsker skal svare, 
og spørgsmål og svar kommer ud til 
alle, som læser Tårnby Bladet.

Få svar i Tårnby Bladet

Op til de to udgaver af Tårnby Bladet 
27. oktober og ekstraudgaven 10. no-
vember vil vi sende dine spørgsmål til 
de partier, som stiller op til kommu-

nalvalget. 
Du skal maile (eller sende) dit 

spørgsmål til os. Spørgsmålet skal 
være kort, præcist og generelt, altså 
ikke en personsag. En kort begrun-
delse for spørgsmålet kan accepteres, 
men længere indlæg henviser vi til 
andre områder i avisen. Du skal skrive 
hvilket parti eller partier, som du øn-
sker, skal svare. 

Du kan maksimum vælge tre partier 
og redaktionen forbeholder sig retten 
til yderligere at vælge andre partier til 
også at besvare dit spørgsmål. 

Hvis flere spørger til samme emne, 
vil redaktionen ’lægge’ spørgsmålene 
sammen. 

Sådan spørger du

Du kan stille dit spørgsmål under 
mærke, men redaktionen skal kende 
din identitet: 

Jeg vil gerne spørge om… 
Jeg vil gerne have svar fra … 
Dine kontaktinformationer: navn, e-

mail, telefonnummer 
Vis/vis ikke mit navn

Mærk mail eller brev med ordet 
’Vælgermøde’. Tårnby Bladets mail-
adresse er redaktionen@taarnby-
bladet.dk og postkassen står på Eng-
landsvej 290 helt ude ved fortovet, 
som PostNord ønsker det.

Partierne har sagt ja

Vi har spurgt partierne, der forventes 
at stille op til kommunalvalget, om de 
vil svare og svare hurtigt og det har de 
sagt ikke bare ja til, men jatak. Ingen 
har sagt nej.

Hvis læserne vil være med, kan det 
blive kommunens største aktive valg-
møde. På redaktionen har vi ingen 
anelse, om det bliver succes og hvor 
mange spørgsmål vi vil få ind, men vi 
ved, at de spørgsmål vi får, vil blive 
besvaret.

Man kan maile/skrive til os allerede 
nu og bliver vi overrendt, vil vi tage 
fat på ’Spørg partierne’ så hurtigt som 
muligt. Vi gruer både for succes og for 
fiasko – men det er op til læserne at 
medvirke til, om det bliver det ene el-
ler det andet.

Spørg lokalpolitikerne og få svarSpørg lokalpolitikerne og få svar

Det er nu, 
du skal sende de spørgsmål, du øn-
sker politikrerne skal svare på INDEN 
VALGET!

Ud over det øjeblikkelige svar vil 
der jo også fremkomme en fantastisk 
dokumentation af, ’hvad var det du/I 
sagde før valget’ og ’hvad gør du/I nu 
i valgperioden’.
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TÆNK DIG GODT OM!

EFTERLYSNING!

DERFOR!

MEN...!

Kender du en træner 
i din dansegruppe, 
måske en holdleder 
i din spejdergruppe, 
en kasserer i hækle-
klubben eller måske 
den person som altid 
står klar til at give en 
hånd med i forenin-
gen, hvor du selv er 
aktiv? 

Fortjener han eller 
hun ikke et ordent-
ligt klap på skulde-
ren, for trods slud 
og regn, sure miner 
og brok, manglende 
penge og utaknem-
melige medlemmer, 
så er vedkommende 
der alligevel og yder 
faktisk en impone-
rende indsats? 

Vi efterlyser faktisk 
netop nu - og 2 uger 
frem - kandidater 
til ”ÅRETS FOR-
ENINGSLEDER” og 
i øvrigt også emner 
til ”ÅRETS FOR-
ENING”, to priser 
som uddeles på råd-
huset onsdag d. 27. 
oktober kl. 1800! 
Så hvorfor ikke 
indstille vedkom-
mende? Ofte tænker 

man ikke over det i 
hverdagen, men her 
er chancen for at give 
et velfortjent skul-
derklap suppleret 
med en påskønnelse 
og lidt fokus for en 
aften - og det koster 
ikke noget! 
Bemærk at det drejer 
sig om de ikke-idræts-
lige foreninger, da 
idrætten deler priser 
ud i foråret. 

Få straks sat lidt 
ord på hvorfor han/
hun/foreningen 
skal have prisen, og 
send dem fluks til 
priskomiteen, som 
består af formanden 
for Kultur- & Fri-
tidsudvalget, Henrik 

Zimino, samt Tårnby 
Forenings Råds for-
retningsudvalg. 
Indstillingen sendes 
til: Fælleskontoret, 
Englandsvej 290, 
Postboks 34, 2770 
Kastrup ELLER 
tfr@tfr.dk

Der er deadline for 
indstillinger allerede 
tirsdag d. 5. oktober, 

så det er nu, at du 
skal have gang i en 
ansøgning!

Der er massiv opbakning fra landets 
skoler og dagtilbud, når Naturens Uge 
løber af stablen i uge 36, heraf 1000 
børn fra Tårnby

Frisk luft, åben himmel og sjove ople-
velser i det fri. I uge 36 er det Naturens 
Uge – Danmarks Naturfredningsforening 
og Friluftsrådets årlige mærkedage for 
oplevelser i naturen – og overalt i landet 
bliver det markeret med natur- og fri-
luftsaktiviteter for både børn og voksne. 

Også hos skoler og dagtilbud i hele lan-
det er der natur på skemaet. I hverdagene 
6. til 10. september skal 188.000 børn ud 
i det fri i forbindelse med Naturens Uge, 
1001 fra Tårnby, 983 fra Dragør.

Det er skoleledere, lærere, pædagoger 
og dagplejere, der har meldt deres elever 
og børn til at deltage i den landsdækken-
de begivenhed.

-  Det er helt fantastisk, at så mange 
børn er tilmeldt i år, og vi er enormt glade 
for, at både skoler og dagtilbud priorite-
rer at tage børnene med ud i naturen i 
løbet af ugen, siger Maria Reumert Gjer-
ding, præsident i Danmarks Naturfred-
ningsforening.

- Det er vigtigt, at vores børn bliver 
ordentligt introduceret til naturen, så de 
lærer at holde af den og passe på den. 
Og det er der heldigvis mange lærere og 
pædagoger, der gerne vil være med til at 
sikre.

Ud i naturen året rundt 

Naturens Uge gik tidligere under navnet 
Naturens Dag – en årligt tilbagevenden-
de begivenhed, der har været afholdt 
siden 2004. 

I år har mærkedagen haft vokseværk 
og er blevet til Naturens Uge. Formålet 
er dog stadig det samme: At få danskerne 
mere ud i naturen og give dem inspira-
tion til at komme ud hele året rundt. 

Og det gælder ikke mindst de mange 
tusind børn, der i løbet af ugen skifter 
klasseværelset og børnehavens trygge 
rammer ud med den lokale natur, for-
klarer Niels-Christian Levin Hansen, for-
mand for Friluftsrådet: 

-  Naturoplevelser skal være en fast del 
af børns opvækst. Med Naturens Uge for-
søger vi derfor at åbne børnenes øjne for, 
hvor meget naturen egentlig har at byde 
på. Og det kan forhåbentligt give dem 
lyst til at tilbringe meget mere af deres 
fritid i den friske luft, og samtidig give 
dem gode idéer til, hvad de kan lave sam-
men med deres familie og venner i det 
fri, siger han. 

Offentlige arrangementer i hele landet 

I løbet af hele ugen bliver der desuden 
afholdt hundredvis af offentlige natur- 
og friluftsarrangementer i hele landet. 
Her kan man blandt andet komme på gui-
dede svampeture, prøve at spotte flager-
mus eller gå på opdagelse i naturen med 
Gurli Gris. Aktiviteterne spænder bredt, 
og der er noget for hele familien. 

Det er bl.a. foreninger, klubber, virk-
somheder og privatpersoner, der invite-
rer på de mange arrangementer. 

Én mere end 1000 børn fra Tårnby vil 
i den kommende uge flytte daglige 

aktiviteter ud i naturen.

Det skal jeres børn lave i 
kommende uge

STED: 
• Naturens Uge er Danmarks Natur-

fredningsforening og Friluftsrådets 
årlige mærkedage for oplevelser i na-
turen. 

• Formålet er at åbne naturen for børn 
og voksne og inspirere dem til at bruge 
naturen endnu mere året rundt. 

• Naturens Uge afholdes 6.-12. sep-
tember 2021 med offentlige naturar-
rangementer i hele landet. 

• Tidligere gik begivenheden under 

navnet Naturens Dag. Fra i år er Natu-
rens Dag blevet udvidet til Naturens 
Uge. 

• Danmarks Naturfredningsforening 
oprettede Naturens Dag tilbage i 2004. 
Siden 2010 har Naturens Dag været et 
samarbejde mellem Danmarks Natur-
fredningsforening og Friluftsrådet. 

• På www.naturensuge.dk kan man 
læse mere og se en oversigt over alle ar-
rangementer. 
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

For tiden lægges chaussesten 
i en del af vandrenden, der 
skal lede regnvandet ned i 

klimasøen.  

Tårnby Forsyning og Tårnby 
Kommune står bag det 
bæredygtige projekt, som 
indeholder et regnvejrsbas-
sin (klimasøen) i Travbane-
parken. Her en en status på 
arbejdet

Af David Schmidt,  
Tårnby Forsyning

Formålet med klimasøen i 
travbaneparker er blandt an-
det at opsamle regnvandet 

og skabe mere varieret natur 
og rekreative oplevelser for 
de besøgende.

Klimaprojektet er godt i 
gang i travbaneparken. På 
parkeringspladsen og stien 
ved Amagerhallen lægges 
der ny belægning, hvor regn-
vandet skal ledes ned i en 
stor vand-rende foran hal-
len. Den ene del af renden 
bygges med chaussesten og 
den anden del i beton. Vand-

renden skal lede regnvandet 
hen til en kanal og videre ned 
til klimasøen, der etableres 
nord for plejehjemmet. 

Gravemaskiner er ved at 
grave ud til den store klimasø 
i Travbaneparken, og i bun-
den lægges der en membran. 

Med projektet udnyttes 
regnvandet og overbelast-
ningen af kloakkerne be-
grænses samtidig med, at 
Travbaneparken forskønnes 

med en sø, der kan øge bio-
diversiteten. 

Omkring søen bliver der 
etableret en variation af 
planter, som sammen med 
søen vil give flere rekreative 
oplevelser til besøgende i 
parken.

Klimasøen tager formKlimasøen tager form

FAKTA OM KLIMAPROJEKTET I TRAVBANEPARKEN

• Anlæggelsen af projektet er budgetteret til ca. 15 mio. kr. 
og udgifterne for Tårnby Kommune vil udgøre ca. 2 mio. kr., 
mens Tårnby Forsyning finansierer ca. 13 mio. kr.
• Arbejdet forventes afsluttet i november 2021.
• Tårnby Forsynings selskabsstrategi pejler efter FN’s ver-
densmål. Projektet i Travbaneparken er blot et af mange 
projekter, som strategien udmønter.

Kryds-og-bolle på fortet
Tårnby Kommunes 2. klasser har været til idrætsarrange-
ment på Kastrup Fort. Store elever fra Skottegårdsskolen 
hjalp til med at sætte aktiviteterne i gang 

Idræt på Fortet er blot et af de mange kommunale be-
vægelses- og idrætsarrangementer, som skolernes lokale 
bevægelsesnetværk står bag. Her blev til disciplinerne 
ærtepost-stafet, kryds og bolle samt terning-løb. Formålet 
er at skabe fællesskabsfremmende aktiviteter med motion 
og bevægelse for øje.

På trods af navnet ligger Kastrup Fortet i Københavns 
kommune og 100 procent af deltagerne var Tårnby-borge-
re. Det må man altså godt!

tsp
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De planlagte 96 ungdoms-
boliger, en daginstitution og 
nye klublokaler ved Tårnby 
Stadion skal bygges af en-
treprenørfirmaet Dyrlund 
Sørensen og arkitektfirmaet 
Mangor & Nagel

I foråret 2022 bliver der taget 
spadestik til 96 ungdoms-
boliger, en integreret dagin-
stitution med legeplads, en 
café samt klubfaciliteter til 
fodboldklubben AB Tårnby og 
Amager Atletik Club på Gem-
mas Allé ved Tårnby Stadion.

I løbet af januar og februar 
bliver der opstillet pavilloner 

til genhusning af klubberne, 
og man begynder at rive det 
eksisterende klubhus ned. 
Byggeriet forventes færdigt i 
efteråret 2023.

Projektet skal projekteres 
i tæt samarbejde med Bolig-
organisationen Tårnbyhuse 
og Tårnby Kommune, som er 
bygherrer på projektet.

Blandende byggerier

- Man skal kunne blive bo-
ende i Tårnby, når man flytter 
hjemmefra, og i Stadionboli-
gerne får de unge ikke alene 
et godt sted at bo tæt på of-
fentlig transport og Tårnby 

Torv – de unge kommer også 
til at spille en vigtig rolle i at 
udvikle området til et livligt 
og hyggeligt sted, siger borg-
mester Allan S. Andersen. 

- Jeg ser frem til at følge, 
hvordan de unge, klubber, 
cafegæster og vores nye dag-
tilbud alle sammen kommer 
til at bidrage til en god fælles 
hverdag i og omkring bygge-
riet.

I de næste års kommende 
byggerier vil man se, at der 
tænkes i blandede bofor-
mer. På Ugangdavej bygges 
plus-huse, som er tænkt til 
beboere, som vil fællesskab, 

men stadig have sin egen bo-
lig. I idéskabet til byggeri på 
det som mange stadig kalder 
plyssen-grunden skal boliger 
til unge, ældre og dem midt 
imellem blandes.

Udsigt over boldbanerne

Byggeriet bliver 7 etager højt 
med svalegange og 2 tagter-
rasser. Daginstitutionen lig-
ger i stueetagen og har plads 
til to vuggestuegrupper og 
to børnehavegrupper. I den 
modsatte ende af stueetagen 
ligger der klubfaciliteter med 
direkte adgang til en cafe på 
førstesalen.

På 1. - 6. salen ligger de 96 
ungdomsboliger, som tænkes 
indrettet med fransk altan 
med udsigt over boldbanerne 
eller med terrassedør med di-
rekte adgang til tagterrasse. 
Der er fælles tagterrasser for 
ungdomsboligbeboerne på 1. 
sal og 6. sal.

Kilde taarnby.dk

Snart mangler vi bare kranerne

Byggefeltet, hvor der om 
føje år er både nye faciliteter 
til idrætsklubberne - og 96 
ungdomboliger.

TrygFonden i Region Ho-
vedstaden har igen uddelt 
midler til tryghedsskabende 
projekter og aktiviteter i 
regionen

 
Helt præcist har TrygFondens 
regionale råd i Region Ho-
vedstaden i august doneret 
10.731.342 kroner til pro-
jekter, der skal skabe mere 
tryghed og øge sikkerheden, 
sundheden og trivslen i ho-
vedstadsregionen.

TrygFonden arbejder for 
at forebygge ulykker tæt på 
danskernes hverdag. Det gæl-
der både i forhold til de ste-
der, hvor mennesker og vand 
mødes, i trafikken og i forhold 
til brand. 

Med henblik på at skabe 
bedre sikkerhed på, i og ved 
vandet har ansøgere i ho-
vedstadsregionen modtaget 
412.490 kroner til støtte til 
nyt udstyr, der skal øge sik-
kerheden til søs.

Blandt disse er Amager-
klubberne Dragør Kajak Klub, 
der har modtaget 2.500 kro-
ner og Kastrup Søspejder har 

fået 21.000 kroner. Desuden 
har UngTårnby (tidligere Ung-
domsskolen) fået 17.000 kro-
ner og Dragør Ungdomsskole, 
31.250 kroner. 

Et par klubber har fået 
penge til indkøb af udstyr til 
brandsikring.

Sundhed og trivsel

Sundhed er ligesom sikkerhed 
et kerneområde i TrygFonden. 
Målet er, at flere skal leve et 
længere liv præget af så få fy-
siske og psykiske gener som 
muligt. Til bedre sundhed og 
til førstehjælpskurser eller 
-udstyr i regionen har fonden 
uddelt 2.777.731 kr. 

Trivsel er TrygFondens 
tredje kerneområde og hand-
ler om at hjælpe flere til at 
realisere deres potentialer og 
give alle en plads i et positivt 
fællesskab. Til området er der 
spenderet 7.541.121 kroner, 
hvoraf Bordrollespilsforenin-
gen Dungeon 64 i København 
har modtaget 6.900 kroner til 
’Et eventyrligt Amager’.

tsp

10 millioner til tryghed

Om frister for ansøgning om midler hos TrygFondens 
regionale råd i Region Hovedstaden læs https://www.
tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/ansoegningsfrister-og-
-forloeb.

Brændgaard Care 
Kiropraktisk Klinik Tårnby

MASSAGE
TILBUDSPRIS

KUN 250 KR.

Telefon- og åbningstider: Mandag til fredag: 08.00 - 17.00

Booking
Tlf.: 32 55 13 10

(Gælder første behandling på 30 min. i hele 2021)

Tårnby Sundhedshus, Kamillevej 4

(Normalpris 320 kr.).

TÅRNBY BLADET UDKOMMER NÆSTE GANG 
ONSDAG 29. SEPTEMBER - DEADLINE FOR 

REDAKTIONELT STOF OG ANNONCER  
TORSDAG 23. SEPTEMBER KL. 12

Fra 
Socialdemokratiet 
til Københavns 
Lufthavn
Jan Juul Christensen er an-
sat som ny kommunikati-
onsdirektør i Københavns 
Lufthavn. Han kommer 
direkte fra en stilling som 
partisekretær hos Socialde-
mokratiet.

Den 51-årige Jan Juul 
Christensen træder direkte 
ind i lufthavnens ledergrup-
pe. 
Lige nu befinder Køben-
havns Lufthavn sig midt i 
den værste krise nogen-
sinde

- Der er brug for al den er-
faring Jan Juul Christensen 
tager med til Københavns 
Lufthavn. Vi har måttet sige 
farvel til flere end 800 med-
arbejdere, bremse investe-
ringer og trække mere end 
to milliarder på kassekredit-
ten for at holde CPH åben 
for fragt og passagertrafik. 
Nu er vi i gang med at gen-
starte lufthavnen – og her 
vil Jan få en vigtig rolle, ud-
dyber Thomas Woldbye.
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Godt arbejde er godt for alle

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

3F Kastrup  
fylder 125 år

Fest på Saltværksvej 68

Taler, underholdning, mad 

og drikke.

Udstillinger, musik og samvær.

Boder, banko og klovne

Fredag 15. oktober hele dagen

Alle er velkommen

FORENINGEN NORDEN
holder generalforsamling torsdag 23. 

september kl. 19-21

Dagsorden iflg. lovene. Udsendes til 
medlemmerne. Grundet udskudt general-
forsamling i 2020 er alle bestyrelsesmedlemmer 
på valg og der er plads til flere

Generalforsamlingen holdes i haven Hyden alle 
43, Kastrup. Vi tror på indian summer, men tag 
trøjen med.

- og nu du alligevel læser denne annonce - så test dig 
selv. Hvor mange af disse nordiske flag kender du?

I øverste række fra venste ses Grønlands flag, derefter Dan-
mark, Finland, Sverige og Norge. Nederst ses et flag fra 
Ålandsøerne, Færøerne, Skåne, Samernes flag og Islands.

Det er muligt, du bliver overra-
sket over, hvor mange frivillige 
og engagerede ledere, der står 
klar til at byde dig og din familie 
velkommen i fællesskabet

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Nu hvor covid 19 ikke længere er 
en altoverskyggende hindring for, 
at foreninger og kulturinstitutio-
ner samles til aktiviteter og socialt 
samvær, er det en nyttig brochure, 
som sammen med uge 35’s rekla-
mer og lokalaviser er havnet hos 
lidt over 16.000 husstande i Tårnby.

Og vi vil allerede fra starten give 
dig linket til klage, hvis du ikke har 
fået den, se forsiden her på Tårnby 
Bladet. Du skal klikke dig ind på 
www.taarnbynet.dk, herfra er der 
direkte link videre til distributøren 
FK.

Men har du fået brochuren, som 
vi kalder Fritidsliv i Tårnby, kan du 
læse om tæt på 150 tilbud af meget 
forskellig karakter.

Det er lykkedes redaktionen af 
Fritidsliv at få kontaktadresser fra 
(stort set) alle foreninger og kul-
turinstitutioner i Tårnby. Noterne 
om de enkelte foreninger indehol-

der www.adresser og somme tider 
også mail og Facebook. Tidligere 
brochurer af samme redaktions-
hold fortalte mere om klubbernes 
hold, trænings- og mødetider og 
kontaktadresser til den på davæ-
rende tidspunkt formand.

Selvom mange ledere i for-
eningslivet er langtidsholdbare, 
sker der udskiftninger. Nu tror vi 
på, at foreninger opdaterer deres 
hjemmesider, så kontakterne altid 
vil være aktuelle.

Flere genstarts-vitaminer

Vi kalder det et GENSTARTS-PRO-
JEKT, som er sat i søen af kommu-
nens Folkeoplysningsudvalg og fri-
tidslivets to paraplyorganisationer 
Kastrup Tårnby Idrætssammenslut-
ning og Tårnby Forenings Råd. 

Brochuren, som er husstandsom-
delt og kan hentes på udvalgte kul-
tur- og idrætsfaciliteter, er kun en 
del af projektet. Derudover er man-
ge foreningsledere blevet klædt 
på til at genoptage opgaverne i 
foreningerne, og der er arrangeret 
særlige åben-hus, kom-og-prøv, fa-
milieaktivitet.

Fritidsliv i Tårnby

Omslaget til brochuren/bogen Fritidsliv i Tårnby. Tegnet med 
inspiration fra Tårnby Kommunes hjemmeside af Benny Bang Jensen.
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 

Studenterne var netop 
sprunget ud, og de reste-
rende elever sendt på som-
merferie, men det summede 
fortsat af liv på Ørestad 
Gymnasium. 15 elever fra 
kommende 8. og 9. klasser 
var nemlig blevet inviteret 
til mediecamp i gymnasiets 
medieby

Af Trine Hvam Madsen

De 15 skoleelever, der kom 
fra forskellige dele af Køben-
havn, brugte fem dage på en 
mediecamp. Rektor, Mads 
Lyngby Skrubbeltrang, var 
idemanden bag. 

- Vi lavede mediecampen, 
fordi vi gerne vil give lokale 
unge muligheden for at lave 
film. Fordi det er sjovt og læ-
rerigt på samme tid. Og så for-
di vi kan – vi har udstyret, de 
rette personer og lokalerne til 
det, fortæller han. 

 På campen lærte eleverne 
blandt andet at filme, lave 
lyd og redigere. På campens 
første dage prøvede eleverne 

kræfter med at lave fiktions-
film, som de skrev manus til, 
filmede og redigerede. Se-
nere på ugen lærte de journa-
listiske tricks og producerede 
et live-streamet talkshow.

Mediefagslærer på Ørestad 
Gymnasium, Morten Skourup, 
var glad for at kunne byde fol-
keskoleeleverne velkomne på 
gymnasiet på en sjov og ufor-
mel måde.

- Det, vi prøver at etablere 
med campen, er en mediele-
geplads, hvor eleverne kan 
lære noget teoretisk gennem 
en legende form. Vi holder os 
fra lange foredrag og kører i 
stedet learning by doing, si-
ger han.

Morten underviste på 
campen sammen med de to 
nybagte studenter Mikkel 
og Bryce, der også er medie-
fagsentutiaster.

- Det gjorde en stor forskel, 
at vi havde to dygtige elever 
fra gymnasiet til at hjælpe 
eleverne på campen. Deres 
entusiasme og viden smit-

tede meget af på eleverne, 
fortæller Morten.  

Noget helt andet end skole

At det var en veloplagt grup-
pe elever, der havde valgt at 
bruge en uge af deres som-
merferie på mediecampen, 
herskede der ingen tvivl om 
hos Morten.

- Vi havde et effektivt pro-
gram, hvor vi kørte hårdt på 
fire timer om dagen. På trods 
af det tæt pakkede program, 
var eleverne enormt søde og 
positive, og de synes, det var 
sjovt at være her.

Der var også udelukkende 
positive toner fra eleverne 
selv, der kløede på for at få 
deres ideer forvandlet til 
spændende film. 

- Det har været ret interes-
sant at prøve noget helt andet 
end at gå i almindelig skole. 
Så om morgenen glædede jeg 
mig faktisk til at komme hen 
på campen, fortæller Dicte fra 
8.klasse. Dicte meldte sig til 
campen, fordi hun længe har 

været interesseret i journali-
stik og i at filme. Derfor ville 
hun gerne lære at redigere 
video, og få mere viden om, 
hvordan man laver journali-
stiske indslag og opstiller in-
terviews.

De store kameraer

At der var kort vej fra ide til 
færdigt produkt, tiltalte ele-
verne på campen. Allerede på 
dag ét blev eleverne sendt ud 
for at filme en kortfilm efter 
et forlæg fra underviserne. 

- Det var virkelig sjovt at 
filme vores kortfilm. Vi fil-
mede i Ørestaden og brugte 
store kameraer på stativ og 
professionelle mikrofoner, 
fortæller Annika fra 8. klasse. 

Dicte var også begejstret 
for øvelsen med at lave kort-
film. 

- Det har været sjovt at op-
leve, at vores film er blevet 

meget forskellige, fordi vi har 
så mange forskellige inputs 
og tænker forskelligt.

En bagtanke (positivt ment)

Rektor, Mads Lyngby Skrub-
beltrang, fortæller, at campen 
også er en måde at gøre op-
mærksom på, at man kan have 
mediefag på A-niveau på Øre-
stad Gymnasium. 

- Det, deltagerne arbej-
dede med på campen, minder 
meget om det, de kommer til 
at opleve i gymnasiet, hvis de 
vælger mediefag – enten som 
valgfag eller som studieret-
ning, siger Mads Lyngby, der 
er begejstret over, at campen 
har været så stor en succes. 

- Efter at have evalueret 
med årets deltagere, så er 
der ingen tvivl om, at vi 
også kommer til at lave me-
diecamp næste år.

Mediecamp på Ørestad Gymnasium i sommerferien

Øverst: Der filmes på luivet 
løs på årets mediecamp på 
Ørestad Gymnasium.

Nederst t.h.: En af 
deltagerne, Annika, ved 
redigeringspulten.

Nederst t.v.: Eleverne på 
Ørestda Gymnasiums 
mediecamp arbejde i 
grupper om at skrive manus, 
filme og redigere. I midten 
Dicte i sin gruppe. 

Det samlede crew på Det samlede crew på 
årets mediecamp 2021 årets mediecamp 2021 
på Ørestad Gymnasium.på Ørestad Gymnasium.
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Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de 
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som 
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje 
dine fødder.

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

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

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

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

 Stafet For Livet Tårnby 2021 
 

Lørdag den 4. september 
12.00 Åbningsceremoni Tale v. Michael Nels, Fighter 
13.00 Marcus ”Skovfar” underholder med ballondyr  
14.00 Børne/Ungeløb på 12 minutter  
Fra 14.15 - 20.00 Musik og opvisning på scenen:   
TrioKubik – ”Jeg er Jeanette” – Sundby Taekwondo Klub – 
Custom Copies – Bryan Rice – Direktørtid– Anelogi 
21.00 Lysceremoni m. lystale af Fighter Ali Qais, musik 
v/ME AND MARIA  
 
Søndag den 4. september 
9.00 HITFIT Dance med Charlotte Frølund/CF Dans  
9.45 Lehto Dans – Opvisning  
10.15 DJ Henrik Novak spiller op til dans og børnedisco 
11.40 Afslutningsceremoni og Tak for i år!  

 

Kom og vær med til de mange 
børneaktiviteter ! 

 
Se programmet: stafetforlivet.dk/stafet/taarnby/program  
Og følg med på Facebook: Stafet For Livet Tårnby 
 
Vi ses i weekenden 4.- 5. september 
Tårnby Skole boldbane,  
Sneserevej 10, 2770 Kastrup 

Hvordan vil I ha’ det
Nu skal I høre hvordan I ka’ få det’

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Mads Holm, Amager Fotoklub

Der var absolut fuldt hus, da kulturforvaltnin-
gen indbød til det andet møde om en helheds-
plan for en del af Kastrup Lystbådehavn.

Der var indbudt 90 personer, som stort set 
alle har berøring med havnen til hverdag som 
bådejere eller medlemmer af bådklubberne. 
Det var nyttig viden og forhåbninger, der blev 
lagt frem.

Midt i en oase i coronatiden var det lykke-
des forvaltningen af invitere et bredt felt af 
aktive inden for det bredere forenings- og fri-
tidsliv til 1. heat af planerne. Deres input var 
alle med i det fantastiske glittede hæfte som 
er kaldet ’Udkast til visionsplanen for Kastrup 

ny Lystbådehavn’. Det med ’ny’ må snart være 
overflødigt. Første etape stod færdig i 1975.

I det oprindelige udspil var ambitionen, at 
havnen fortsat skulle være et attraktivt hjem-
sted for både uanset størrelse og fremdrift-
midler, men også at andre af Tårnby borgere 
og gerne gæster og turister kunne finde akti-
viteter i og omring havnen.

Sorteper

Det blev fra starten af borgmester Allan S. An-
dersens tale udtrykt, at en stor joker var i spil 
i alt, hvad der vil hedde nye større anlæg ud i 
vandet  - og måske også på land.

Folketinget rumsterer med planer om an-
læg af en østlig vejforbindelse mellem Kø-
benhavns nordre motorvejsnet, Sverigesfor-
bindelsen og Lufthavnsmotorvejen mod vest.

- Vi kan bare ikke sidde og 
vente på Folketingets beslut-
ninger. Vi må have vores egne 
visioner og ambitioner på 
plads, inden de kommer og 
bestemmer det hele, sagde 
borgmesteren.

Stående workshop

Efterfølgende kunne gæster-
ne derefter bevæge sig rundt 
mellem plancher, som på nær 
én beskrev, hvad forvaltnin-
gen havde tænkt. Her kunne 
man i demokratiets navn på-
føre nye idéer og kommenta-
rer på store flipovere.

Noter og kommentarer skal 
nu hjem til forvaltningen, som 
vil forelægge et sammenskriv 
for politikerne, der endelig 
træffer beslutninger om et 
eventuelt fælles maritimt hus 
og/eller en ny mole.

Udkastet til visionsplanen 
kan findes på kommunens 
hjemmeside.

Snakken gik ivrigt blandt 
gæsterne og lidt kom der da 
også på ’idéplancherne’.

Herunder: Kulturchef 
Jens Lauridsen viser 

visionsområdet, som stort set 
strækker sig på begge sider af 

hovedvejen gennem havnen.
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Uagtet at den vestlige verden lige 
har været igennem eller stadig er i 
en kæmpe krise, så er der også no-
get/meget at glæde sig over

Hvert år en fredag i september siger 
’Verdens Bedste Nyheder’ godmorgen 
til hele Danmark med en lille mor-
gengave og en avis, der fortæller om 
fremskridt og løsninger på klodens 
udfordringer.

Og nu vender verdens bedste  ny-
heder tilbage igen 10. september 
september kl. 7-9 på Tårnby Torv ved 
stationen. 

Her kan man møde foreningen Pu-
gad og Tårnby’s socialdemokrater for 
12. år i træk og få udleveret en frisk 
avis om verdens bedste nyheder, mor-
genchololade og en snak om verdens 
gang. I øvrigt deltager Tårnby Gymna-
sium også i år.

Mere og mere udviklingsbistand 
gives i dag til klima-, miljø- og biodi-

versitetsindsatser. Derfor er udvik-
lingsbistand også vigtig i kampen mod 
klimaforandringer. 

Her på det seneste har FN’s interna-
tionale klimapanel netop pointeret, at 
hastigheden i den grønne omstilling 
skal speedes op, såfremt vi skal levere 
en bæredygtig klode til kommende 
generationer.

Hvem står bag?

Verdens Bedste Nyheder er stiftet 
som en selvstændig forening af en 
række forskellige sektorer: FN, de dan-
ske udviklingsorganisationer og det 
danske erhvervsliv. 

- Vi er en non-profit organisation, 
og vores midler kommer primært fra 
Finansloven, medlemskontingenter 
og fonde, fortæller Ejner Lyduch, for-
mand i Pugad.

I 2015 indgik Verdens Bedste Nyhe-
der partnerskab med EU-kommissio-
nen (DEVCO) om at formidle nyheder 

om fremskridt, udvikling og Verdens-
målene til alle europæere. Verdens 
Bedste Nyheder blev derfor også ud-
givet i hele EU på alle medlemsstaters 
sprog. 

Verdens Bedste Nyheder har som 
koncept også spredt sig til andre euro-
pæiske lande. 

tsp

Arkivfoto fra 2015. Her ses bl.a. 
borgmester Allan S.Andersen 

(S) og Winnie Sørensen, 
kommunalbestyrelsesmedlem (SF).

Verdens Bedste Morgen med Verdens Bedste Nyheder

Så er der igen liv og smil 
at se på gangene på Tårnby 
Gymnasium & HF

Af Alexander Grolmann 
Harkink, Tårnby Gymnasium

Første skoledag efter sommer-
ferien betød et gensyn med 
afgangsklasserne og 2.g’erne, 
og et velkommen til de mange 
nye, glade og forventningsful-
de elever på TG. 

For de nye elever startede 
dagen med velkomst i fest-
salen, hvor rektor Mikkel Sø-
rensen bød velkommen med 
tale, fællessang og praktiske 
informationer. Derefter skulle 
eleverne møde deres klasser 
og blev herefter vist rundt på 
skolen af de mange dygtige og 
beredvillige introelever, som 
sørgede for, at alle fik en god 
første skoledag på TG. 

Allerede fredag var der al-
mindelig skoledag, og de næ-
ste par uger byder på flere 
intro-arrangementer og akti-
viteter. Ifølge rektor var sko-
lestarten særlig glædelig i år:

- Det er helt fantastisk at 
have alle elever tilbage på TG, 
og dejligt at kunne byde de 
nye elever velkommen i fest-
salen. Jeg kan også mærke det 
på lærerne. De har savnet ele-
verne og det nærvær som den 
fysiske undervisning muliggør.

For de tilbagevendte elever 
bød dagen ligeledes på vel-
komst og gensynsglæde. For 
afgangselevernes vedkom-
mende gælder det nu rejsen 
mod den lysende studenter-
hue som venter i horisonten, 
men allerførst skal de nyde et 
år med masser af spændende 
faglighed og fælles oplevelser. 

Liv på gangene nye 
og ’gamle’

TÅRNBY BLADET UDKOMMER 
NÆSTE GANG 

ONSDAG 29. SEPTEMBER
DEADLINE FOR REDAKTIONELT 

STOF OG ANNONCER 
TORSDAG 22. SEPTEMBER KL. 12. 

(PS: Kan du ikke nå det, så 
kontakt redaktionen på 32 509 

290 eller mail. Vi kan meget 
sålænge der er en nat imellem.
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Er et firma som tilbyder dig eller en der står dig nær praktisk hjælp i 
hjemmet, haven eller ude af huset.  

Personlig støtte ved lægebesøg, samtaler eller behandlinger, naturligvis med 
værdighed, omsorg og gensidig respekt. 

 

 
Mange års professionel og menneskelig erfaring.  

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.  
 

     
 

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

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

Ps.: stil ikke bogen i reolen – lad 
den ligge fremme på sofabordet, så 
du jævnligt kan gribe ud efter den i 
stille stunder

Anmeldelse af Else Andersen

Der er sket noget på barnefronten, si-
den Spock skrev sin dengang kontro-
versielle bog om børneopdragelse i 
midten af 1900-tallet og med den gik 
imod gængs opfattelse af, hvorledes 
børn bedst udviklede sig. 

Tidligere skulle børn hverken ses 
eller høres, babyer skulle have mad 
på klokkeslæt og græd de, skulle 

man lade dem være, ellers blev de 
forkælede. Men Spock mente 
noget andet – og det skrev han 
om. Det blev til ’Bogen om bar-
net’, som nogle læsere af Tårnby 
Bladet muligvis vil huske.

De børn, som vokser op nu til 
dags - og hvis far og/eller mor læ-
ser Mias bog om, hvorledes baby kan 
udvikle sig gennem yoga og massage 
- er mere end heldige. Tidens syn på 
børn er i den grad ændret. Og hvis det 
umulige skulle ske, at alle børn fik den 
behandling, som Mia anviser i bogen, 
burde vi få en bedre verden.

Ja, vi ved jo godt at utopier hører 
til i drømmeland, men jeg vil al-
ligevel opfordre nye forældre til 
at læse bogen. Eller læse – det er 
ikke det rette ord, for man læser 
den ikke fra den ene ende til 
den anden. 

Man tager et grønt afsnit, et 
blåt afsnit eller måske et orange, når 
man har tid og lyst, og koncentrerer 
sig om det. Går nærmest ind i det. For 
det er ikke kun din baby, det kommer 
til gode, der er også anvisninger på, 
hvorledes du selv via yogaøvelser kan 
udvikle din sjæl og krop. 

Bogens kapit-
ler er inddelt i 
regnbuefarver 
– og som ved 
enden af 
r e g n b u e n 
ligger der 
en skat 
gemt i bo-
gen. Det gælder 
bare om at finde den.
Babyyoga & Massage
Forfatter: Mia Sojun Rasmussen
Wadskjær Forlag

Vejen til en bedre fremtid

Bare det ikke var en virkelig historie
’Jeg er Nanna’ er en socialrealistisk 
fortælling om en barndom i et mus-
limsk miljø, hvor moren til fire små-
piger bliver dræbt af deres far, og 
børnene derfor må anbringes i pleje

Anmeldt af Bitte Christensen.

Barndommen har for de fire søskende 
- efter morens død - været præget af 
flytninger mellem institutioner og 
plejefamilier. Et system med svigt fra 
kommuner, sagsbehandler og institu-
tionsansatte - ikke alle med den stør-
ste pædagogiske indsigt og ageren. 

Der er også personer på Nannas vej, 
der vil hende det godt, men som selv-
valgt eller tvunget må opgive at være 
primærkontakt. Den manglende kær-
lighed og forståelse for den voldsom-
me start i barndommen overdøves af 
mishandling og seksuelt misbrug.

Som 10-årig bryder Nanna sammen 
og fjernes fra plejefamilien og sine 
tre yngre søstre. Nu følger en årrække 
med nye institutioner/kontaktperso-
ner/sagsbehandlere, hvor flertallet 
mistror Nanna for blot at vil gøre sig 
interessant og have en livlig fantasi.

Hvorfor skal man tro en 10-årig

Det udløser konstant frustration og 
fortvivlelse, der giver sig udslag i 
voldsomme konflikter med både 
personale og de andre børn. Og 
ikke mindst udløser det mange 
springture væk fra opholdsste-
derne, alene sammen med an-
dre frustrerede børn.

Det bliver en lang sej kamp for 
Nanna, og flere gange forsøger 
hun selvmord - heldigvis uden held. 
Men i december 2014 som 23-årig ta-
ger hun endnu en drastisk beslutning.

Nanna arbejder i dag som uddannet 
pædagog og arbejder med udsatte 
unge. Lad os håbe, det lykkes for Nan-
na og mange andre i socialsektoren 
at gøre noget banebrydende i det sy-
stem, der svigtede hende og hendes 
søskende så skæbnesvangert.

Hvad har vi lært...

Det er utroligt, at vi gang på gang skal 
høre, læse og se vores sociale system 
svigte børn og unge så groft; og høre 
om hvor mange, der er ladt i stikken, 

når de nære voksne mangler lyst eller 
evne til at give dem mulighed for en 
udviklende barndom. 

Oven i dette kommer så eksem-
pler på gentagne fejlplaceringer, 
selv om vi efterhånden burde 
have ressourcer til at gribe ind 
og støtte disse børn og unge.

Vi har for nuværende til-
strækkelig viden om såvel in-

delukket som udadreagerende 
adfærd, til at afstå fra brug af meto-

der, hvor ’vold bekæmpes med vold’. 
Og vi har viden om, hvordan vi kan 
støtte og opbygge selvtilliden hos 
dem, der uforskyldt er havnet i vores 
sociale systemer, ved at give dem 
kærlighed og dertil tro og håb på egen 
formåen og fremtid.

Hovedpersonen er født i 1991, hed 
oprindelig Randa Hassna, men efter 

en meget turbulent 
barndom udste-
des på drastisk 
vis et nyt sy-
gesikringsbe-
vis på Nanna 
Hansen.

Forfatter 
Birgitte Ve-
stermark 
har i sam-
arbejde med 
h o v e d p e r s o n e n 
udarbejdet det skriftlige 
materiale. Tidligere har TV-dokumen-
taren ’Anbragt i helvede’ været ud-
sendt, med efterfølgende sagsforløb 
med kommuner/plejefamilie.

Nanna Hansen/Birgitte Vestermark: 
Jeg er Nanna.
Forlaget Grønningen.

En friweekend med frustrationer
’Fuglene synger baglæns’ er Karin 
Slot Christensens debutroman. 
Hun beskriver forholdet mel-
lem to jævnaldrende tæt knyt-
tede veninder, opvokset i det 
vestjyske - nu adskilt som kar-
rierejournalist i hovedstaden og 
landmandskone på en svinefarm i 
barndomslandet

Anmeldt af Bitte Christensen

Forholdet er stadig intakt, her hvor 
de unge kvinder er sidst i trediverne, 
men hvor de uindfriede længsler hos 
begge kommer til udtryk som misun-
delse i forhold til hinanden. En lavine 
af begivenheder får store konsekven-
ser for begge.

I den daglige trummerum bliver 
der ikke så ofte tid til samvær. Så de 
to kvinder aftaler en friweekend i Kø-
benhavn med mulighed for at vende 
deres frustrationer: Vicki drømte om 
at blive lærer og endda gå den poli-
tiske vej, måske helt til folketinget. 
Katrine er verdens bedste gudmor 
til Vickis tvillinger, men hendes eget 
biologiske ur tikker nu for selv at blive 
mor ... dog med frustrationen omkring 
sin samboers fulde indlevelse i dette.

Det bliver en ganske anden week-
end end forventet med skæbne-
svangre konsekvenser, der bryder ind 
i deres eget og deres nærmestes liv. 

Ugennemtænkte handlinger føl-
ger og fortidens skabe lukker 
sig op. 

Som forfatteren udtrykker 
det: Nok kan man komme til 
verdens ende på en løgn, 
men aldrig tilbage igen.
Karin Slot Christensen er 

kommet godt i gang med roma-
nudgivelsen; fra start til slut er der 
konstant ugler i mosen - måske kunne 
det have været titlen. 

Hun lægger vægt på, at det aldrig er 
for sent at tage et oprør med mørket 
i dig selv. Det er jo altid godt at få et 
lille spark bagi tillige med en medri-
vende historie. 

Desuden får vi læsere et lille blik 
ind i den jungianske drømmeverden ... 
vi kan i al fald kun se frem til eventu-
elle flere udgivelser fra forfat-
terens hånd.

Karin Slot 
Christensen: 
Fuglene synger 
baglæns.
Udgivet af 
Forlaget 
Grønningen
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Træ på Kastrupfortet 
september 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

FRI  
ENTRÉ

Ny grafik  
fra samlingen

20.8.—26.9.2021

kastrupgaardsamlingen.dk

VOKSE- 
VÆRK

Noget der fortsætter i septemberNoget der fortsætter i september

Høets egen festival er godt i gang
- Den aktuelle sensommerfestival ’Under 
Høet – Mod Overdrevet’, er kommet godt 
fra start
Det fortæller arrangør Rikke Mortensen, der er natur-
vejleder ved Tårnby Naturskole. I samarbejde med 
arkitekt Gitte Juul, elever fra Billedskolen på Kastrup-
gårdsamlingen, Tårnby kommunens skoleklasser og 
Amager Skovhjælpere er pladsen i løbet af ugen blevet 
forberedt til de mange aktiviteter, som kan opleves den 
næste måned frem.

- Festivalen undersøger, hvad der sker, når man kom-
binerer det kunstneriske med naturen, fortæller Rikke 
Mortensen fra pladsen, som ligger langs Granatvej, lige 
syd for Naturcenter Amager.

- Der er blevet bygget herbarier med urter fra om-
rådet, slået med le og opført høryttere samt meget 
andet, fortæller hun. 

- Alle har virkelig kløet på, trods et meget omskif-
teligt vejr. Særligt sjovt er det at se, hvordan børnene 
helt instinktivt forbinder høet med leg. Også selvom 
de aldrig har haft det i hænderne før. De har kastet sig 
ud i det og været både dygtige og ihærdige. I det hele 
taget gør vi os en masse erfaringer undervejs, forklarer 
naturskolens biolog. 

Arkitekt Gitte Juul, der til daglig blandt andet under-
viser arkitektstuderende, er også imponeret over de 

helt unge høbyggere: 
- Med ganske få grundlæggende principper om arki-

tektur i baghovedet, er børnenes fantasi og kreativitet 
imponerende, siger hun. 

- Og så oplever vi hele tiden, hvordan pladsen er en 
magnet på hele området. Vi oplever, at mange kigger 
ind forbi for at få lov at være med. Både forbipasseren-
de, men også beboere oppe i Ørestaden som kan se, at 
der foregår noget spændende, fortæller hun. Og skyn-
der sig at få med, at alle er velkomne til at deltage. 

Når festivalpladsen står færdig, vil den 
være en kombineret scene, legeplads og 
udstillingsrum 
Her vil blandt andre teatergruppen GLiMT indtage høet 
med en performance om høslæt. Teatrets aktiviteter 
munder ud i en legeplads, udelukkende skabt af hø.  

Under Høet – Mod Overdrevet: 
3. september 14.30 – 16.30: Fernisering for elever, 
forældre og lærere, som har bidraget til udstilling og 
byggerier. 
4. september kl. 16: GLiMT optræder på plad-
sen, med forestillingen HØ! For alle. Gratis. 
5. september kl. 11: GLiMT optræder på pladsen, med 
forestillingen HØ! For alle. Gratis.

Elever artsbestemmer planter, inden de presser dem og sætter dem i herbarier.

Elever fra Billedskolen 
arbejdede i den forgangne 

uge på Kalvebod Fælled. 

Børnene lagde masser af 
energi i at opføre høryttere... 
som de fik hjælp til at Ama-
ger Skovhjælpere. De lagde 
desuden maskinkræfter til.

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

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturfor-
midling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over bål-
steder omkring naturcenter – man kan ikke reservere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv 
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af 
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og 
start af ture

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand. 

Åbent indtil efterårsferien:  
Lør - søn: kl. 10-14.
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Træ på Kastrupfortet 
september 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Efteråret på biblioteket
Se også bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk 

Sommeren går på hæld, men fortvivl ej. De gode op-
levelser er lige om hjørnet i september, som er fuld 
af underholdende og tankevækkende arrangementer 
for alle jer, der har ventet på at kulturlivet skulle åbne 
igen. Vi har slået dørene op, så kom og fyld biblioteket 
og grin, græd og snak med os og hinanden.  

Bogmærkekonkurrence
Vær med til at tegne bibliotekets nye bogmærker til 
børn.

Fra mandag 6. september t.o.m. 
søndag 19. september kan alle 
børn mellem 4 og 12 år tegne de-
res forslag til, hvordan bibliotekets 
nye bogmærker skal se ud.

Biblioteket sætter blanke bog-
mærker, tusser og farveblyanter 
frem på både Tårnby Hovedbiblio-
tek og Vestamager Bibliotek. Det 
er helt op til jer selv, hvad I vil 
tegne. Hver person kan deltage 
med ét forslag, som afleveres i en 

postkasse ved info på hvert af de to biblioteker. Husk 
navn, alder og telefonnummer.

Bogmærkerne udstilles fra tirsdag 28. september 
til og med mandag 11. oktober på begge biblioteker. I 
den periode kan alle bibliotekets besøgende stemme på 
deres favoritter.

Konkurrencen er inddelt i tre 
aldersgrupper: 4-6 år, 7-9 år og 10-12 år
Inden for hver aldersgruppe kåres en 1., 2. og 3. plads.
1. præmien i hver aldersgruppe er et gavekort på 200 
kr. til en boghandel.

Både 1., 2. og 3. pladsens bogmærker i alle tre al-
dersgrupper trykkes i et antal eksemplarer, som vi ud-
deler på bibliotekerne.

Vinderne afsløres ved en reception på Tårnby Hoved-
bibliotek torsdag 21. oktober kl. 14-15, hvor vi også 
byder på lidt snacks.

Tårnby Kommunebiblioteker forbeholder sig retten til 
at benytte alle indkomne tegninger i forbindelse med 
bibliotekets egne PR-materialer.

Derfor forelsker du dig aldrig i den 
forkerte 
Foredrag v/ Jytte Vikkelsøe 

Sommerferien er slut, og 
hverdagen er i gang igen.

 Forhåbentlig med fornyet 
energi efter en dejlig som-
mer med al den sol, afslap-
ning, rosé, kærlighed og so-
cialt samvær som vi drømte 
om. Desværre er ferien ofte 
lig med uindfriede forvent-

ninger, skænderier og skuffelser. Ferierne bliver ikke al-
tid det frirum fra hverdagen som vi længes efter. Og for 
mange par bliver ferien ligefrem enden på parforholdet. 
Den megen tid sammen får pludselig partnerens dårlige 
vaner til at træde lysende klart frem og de små konflik-
ter, der i hverdagen forsvinder i tøjvask og arbejde, får 
plads til at blomstre.

Phd. i socialpsykologi, parforholdsguru og forfatter 
Jytte Vikkelsøe, er ekspert i kærlighed, forelskelse og 
ikke mindst i parforholdskonflikter. 

Hvordan konflikt og kærlighed går hånd i hånd og 
hvordan vi får parfoldet til at leve og blomstre, gør 
Jytte Vikkelsøe os klogere på.  
6. september, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr. 

Hvorfor har Amager fået øgenavnet 
Lorteøen? 
Og hvad er det for en slags lort, vi snakker om?

Med udgangspunkt i podcasten 
’Stemmer fra Ama´r’ fortæller 
journalist og historiker Majken 
Astrup om Amagers historie - 
om skabelsen af den flade ø og 
om de første mennesker, der 
bosatte sig på øen. Det er histo-
rien om Dragør, om hollænderne 
og svenskerne, svenskekrigene, 
verdenskrigene og den kolde 
krig og om konsekvenserne ved 
at ligge ud for hovedstaden og 

midt i det eftertragtede Øresund. 
Tag med, når vejen går gennem lugten af Øresunds 

rådne tang, over industrialiseringens mørke skorstens-
røg til det moderne Amager og duften af caféernes kaf-
fe. Hør om Amagers forvandling fra lorteø og forfalden 
80´er slum til det moderne Amager - hvor kunsten og 
kulturen blomstrer og nye bydele skyder op som pad-
dehatte på Amager Fælled.
Stemmer fra Ama’r – en historisk gennemgang v. Maj-
ken Astrup
8. september kl.19 – 21, Vestamager Bibliotek, Ugan-
davej 111. Billetpris 30 kr. 

Nu går den vilde svampejagt 
ved Jørn Kofod

Svampesæsonen er over 
os - men hvilke svampe 
kan spises og hvilke skal 
man holde sig fra?

Om du er nybegynder 
eller letøvet svampejæger, 
så har du nu muligheden 
for at lære nyt .

Til dette arrangement 
vil underviser fra Svam-
peforeningen - Foreningen 
til Svampekundskabens 

Fremme, Jørn Kofod (Cand. Scient.) introducere dig 
til de forskellige svampe, den danske natur byder på. 
Arrangementet lægger op til, at du lærer de mest sikre 
spisesvampe at kende.
Torsdag 9. september kl. 19-21, Vestamager Bibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Engang var jeg Jesper Skibby 
ved Jesper Skibby

Jesper Skibby blev kendt 
som en af de dygtigste 
cykelryttere i dansk cykel-
historie og som den sjove 
fyr, der altid stod klar med 
en kæk replik til tv-seere og 
journalister. Men bag faca-
den gemmer sig en rastløs 
og sårbar dreng. De kække 
og bramfrie kommentarer 
er der masser af i dette 
foredrag, men i foredraget 
åbner Jesper Skibby også op 

for nogle af de mere sårbare sider af sig selv. 
Efter karrieren ventede den helt store nedtur; et 

selvmordsforsøg og endelig den kærlighed, der i dag er 
fundamentet i hans hverdag.
Fantastiske Fortællinger 2021. En række spændende 
foredrag, der har sit afsæt i nogle fantastiske og til tider 
grænseoverskridende fortællinger. Det er i alt 3 aftener 
i godt selskab.

9. september kl. 19.30 - 21.30, Tårnby Hoved-
bibliotek, Billetter købes via AOF.

Bogsalg
Det traditionelle bogsalg på Hovedbiblioteket vender 
tilbage.
Vi åbner dørene til bogsalget lørdag den 11. september 
kl. 9.00 og fortsætter i hele åbningstiden til og med 
mandag den 13. september kl. 20.00. Det foregår som 
sædvanligt på Hovedbiblioteket.
Lørdag 11. september kl. 9 til mandag 13. september 
kl. 20, Tårnby Hovedbibliotek 

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale
Sommeren synger på sidste 
vers, men på Tårnby biblio-
tek er vi ikke færdige med at 
synge. Efter en sommer med 
udendørs fællessang, rykker 
vi nu sangen indenfor.  

Vi mødes den sidste man-
dag i måneden og synger 
lyset og glæden frem. Bag 
klaveret sidder korleder, mu-
sikpædagog Marianne Kragh. 

På programmet er årstidens højskolesange, revyviser 
og andre minder fra den danske sangskat.

Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.

Vi synger sammen på Tårnby Hovedbibliotek følgende 
mandage i efteråret – alle dage 16.00-17.30
Mandag 27. september
Mandag 25. oktober
Mandag 29. november
Mandag 20. december
Billetpris 30 kr. 

Ama’r halshug ved Henriette Karlsen
Endelig kan vi byde Henriette 
Karlsen indenfor til et inter-
view med bibliotekar Laura 
Michelsen om hendes bog. 
Ama’r halshug giver et sjæl-
dent indblik i en verden, som 
de færreste kender til.

En iskold aften stak Hen-
riette Karlsen af fra sin mors 
lejlighed og løb på bare tæer 
gennem Amagers gader. Hun 
var 15 år og havde fået nok 
af de voksnes druk og vold 
- og af, at ingen troede på 
hende, når hun fortalte om 

sit liv. I flere måneder levede hun på Christiania, indtil 
hun blev anbragt på et kommunalt bosted og mistede 
det sidste gran af tillid til systemet, for her forvandlede 
tilværelsen sig hurtigt til en endeløs narkofest. 

Nu er hun 28 år gammel og tager ordet. Ama’r hals-
hug er hendes rå og ærlige fortælling om at vokse op 
i et hjem og i et miljø, hvor børn ikke har en stemme, 
selv om de i årevis bliver svigtet af både forældre og 
myndigheder. 
Onsdag 22. september kl. 19.30, Tårnby Hovedbiblio-
tek. Billet 30 kr.

Det du ikke vil vide 
- Birgithe Kosovic fortæller sin personlige historie

Hun vokser op i en al-
mindelig familie med en 
dansk mor og en jugo-
slavisk far. Men der er 
en hemmelighed, som 
hun en dag afslører.

Afsløringen får hen-
des far til at bryde al 
kontakt, og derefter 
sætter hun sig for at 
undersøge hans vrede 

Noget at gå til i september og længere endnuNoget at gå til i september og længere endnu
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Træ på Kastrupfortet 
september 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at gå til i september og længere endnuNoget at gå til i september og længere endnu

og forstå, hvor den kom fra? Det sender hende på 
opdagelse i historierne fra hendes jugoslaviske familie, 
der er fyldt med folk, der slår ihjel eller selv bliver slået 
ihjel. I hendes danske familie er der tilsyneladende al-
drig sket noget, men også her opdager hun med rædsel 
en hemmelighed. 
Tirsdag 28. september kl. 19.30-21.30, Tårnby Hoved-
bibliotek. Billet 30 kr.

Mit liv med dans 
ved Jens Werner

Jens Werner underholder med 
ærlige og gribende anekdoter 
og beretninger fra sit liv.

Oplev dansen på en helt ny 
måde, og hør om den benhårde 
vej til at opnå det største inden 
for dette felt - at blive verdens 
bedste danser.

Kom i godt selskab med Jens 
Werner, hvor der vil være højt 
humør, gode grin og plads til 
eftertanke.

Tirsdag 14. september kl. 19.30-21.30, 
Tårnby Hovedbibliotek. Billet 90 kr. via AOF

Musikcafé: Det lytter vi til
Har du nysgerrige ører og savner du inspiration til gode 
lytteoplevelser?

I Musikcafeen er 
der kaffe og te 
på kanden, mens 
bibliotekarerne 
giver smagsprøver 
på spændende, 
aktuelle musikud-
givelser. I løbet af 
aftenen kommer vi 

vidt omkring fra jazz til heavy, fra dansk til udenlandsk, 
fra rock til pop i en række håndplukkede og personligt 
kommenterede albums og musikstykker. Vi håber også, 
du selv har lyst til at komme på banen med meninger, 
spørgsmål og gode lytteoplevelser, men du er også vel-
kommen til bare at møde op og lytte.
Tirsdag 21. september kl. 17, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Nicklas Bendtner - begge sider 
ved Rune Skyum-Nielsen

Nicklas Bendtners liv og 
karriere har været spækket 
med dramatik. Han har op-
levet stjernestunder på det 
danske landshold og som 
professionel i verdensbe-
rømte klubber som Arsenal 
og Juventus. Han har også 
været tæt på at sætte alt 
over styr i en rus af alkohol, 
kvinder og gambling.

Mød forfatteren og journalisten Rune Skyum-Nielsen, 
der sammen med Nicklas Bendtner har skrevet bogen, 
hvor Nicklas Bendtner endelig er klar til at fortælle sin 
historie. Vel at mærke hele historien. Råt for usødet. 
Uden at skåne nogen som helst. Allermindst sig selv.
Torsdag 30. september kl. 19.30 - 21.30, 
Tårnby Hovedbibliotek. Billet 90 kr. via AOF

Efterårets arrangementsprogram og 
kursusprogram er landet 
Hent dem på biblioteket
Efter en sommer med solbeskinnet fællessang under 
sejlet og lokal og international jazz på scenen præsen-
terer vi et efterårsprogram sprængfyldt af tankevæk-
kende viden og hjertegribende og underholdende ople-
velser for alle aldre.

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

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-14

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

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

Redaktionens undskyldning
I sidste måneds udgave af Tårnby Bladet havde der 
desværre indsneget sig en beklagelig fejl, idet vi – 
foruden de aktuelle oplysninger – også bragte gamle 
oplysninger om arrangementer på biblioteket. Det 
undskylder vi over for de lånere, som gik forgæves til 
gamle arrangementer.

Kulturzonen er Tårnby Kommunes kul-
turelle samlingspunkt  
med blandt andet øve- og mødelokaler, 
café- og spilleområde og en række  
inden- og udendørsaktiviteter

Kulturzonen er åben
Mandag - torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

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

Administrationen 
Man. - fre. kl. 10-15

E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813 
www.kulturzonen.net

Musikskolen:  
musikskolen@taarnby.dk

Hvad er det Hvad er det 
Udstillingscentret Udstillingscentret 
Ved Diget 26 kan Ved Diget 26 kan 
tilbydetilbyde
Etape 1:  Øst-Længen indeholder udstillingen af alt 
muligt med relationer til Tårnby eller Amager. Der er 
en omfattende samling af flymodeller, udklip og fotos, 
videos fra den spæde start på flyvningen i Danmark.

Der er noget om den nedlagte Amagerbane, noget 
om de nedlagte industrier, noget om Tårnbys forsvund-
ne landsby og meget andet.

Der er foto og historier om en hel masse ting, som 
du ikke vidste og måske slet ikke har brug for at vide. 
Der er så mange ting og se og læse, at du skal have 
god tid.

Der vil være skiftende foredrag, musikunderholdning, 
workshops. Du kan finde lidt om udstillingen på Face-
book ved at søge efter ’Ved Diget26’.

Etape 2: Hovedbygningen på den gamle gård er 
under renovering og med lidt lykke og lidt held, så 
åbner den i sidst i 2021, men intet er sikkert endnu. 
Denne bygning kommer til at indeholde skiftende 
udstillinger af skiftende kunstnere, skiftende lokalarkiv 
udstillinger, ligesom Bevarings foreningen for Tårnby 
har et område til deres materialer.

Etape 3: En gang langt, langt ude i fremtiden (ca. 
2024) hvor Vest-Længen måske også er klar, får Tårnby 
lokalarkiv sin helt egen bygning og udstillinger.

Udstillingscentret drives af 15 frivillige med støtte fra 
Tårnby Kommune.

Åbningstider:
Udstillingscentret har åbent hver søndag kl. 13-16, der 
er gratis adgang. 
Der tages imod grupper på andre tidspunkter efter af-
tale med den daglige leder Stig Løvenkrands, kontakt: 
Diget26@youmail.dk
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Træ på Kastrupfortet 
september 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Her mellem sommer og efterår er der 
skruet helt op for farverne derude i naturen

Tekst og foto: Naturpark Amager

Derfor blomstrer Naturpark Amager i alle tænkelige 
farver og uanset hvor man kigger hen, er kulørerne 
intense. 

Som her på Hestefælleden ved Kongelundsskoven, 
hvor knaldblå strandasters og blomstrende salturt 
kæmper om opmærksomheden, side om side med 
strandloppeurt og andre planter, som foretrækker de 
fugtige strandenge. 

Men rundt i Naturpark Amager finder du også lige 
nu blomstrende kællingetand, knopurt, gyldenris, tid-
selblomster og mange andre farverige planter. Det skal 
opleves nu, lige inden efteråret så småt sætter ind. 

: Så er vi i gang igen

Ledige pladser på Tårnby Musikskole 
For 0-3-årige:
Babyrytmik og Musik, sang & bevægelse på Kulturzo-
nen og Tårnby Hovedbibliotek 
For 0.-2. klasse:
Musikkarrusel, Musik & eventyr, Spiresang og Musik, 
sang & bevægelse
Enkelte ledige pladser til soloundervisning i blæse- og 
strygeinstrumenter, guitar og sang.
Læs mere på taarnbymusikskole.dk eller ring til os på 
tlf. 2029 3813.

Kulturzonen og Tårnby Musikskole er i 
gang igen
Det er altid en fornøjelse at slå dørene op for nye og 
gamle musikskoleelever og husets andre brugere efter 
en ferie, men denne gang var fornøjelsen særligt stor: 
alle de restriktioner, der lagde en dæmper på vores 
aktiviteter i både kulturhuset og musikskolen, er nu 
ophævet, så vi kan nu samles om musikken og det kul-
turelle fællesskab, der kendetegner Kulturzonen.

Åbent hus på musikskolen
De første godt 600 elever gik gennem dørene til mu-
sikundervisning på Kulturzonen og ude på en håndfuld 
af kommunens folkeskoler i uge 34. Men der er stadig 
plads til lidt flere elever.

Derfor holder musikskolen åbent hus på Kulturzonen 
hvor vi vil præsentere alle blæserinstrumenterne, og 
både elever, lærere og musikskolens ledelse vil være 
klar til en snak om at spille på musikskolen. Der vil 
være minikoncerter, du kan deltage i en konkurrence, 
og du kan prøve udvalgte instrumenter og tilmelde dig 
gratis prøvetimer på de forskellige instrumenter.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Veteranbiltræf
Også i år lægger Kulturzonen græsplæne og gårdsplads 
til årets store spark-dæk-begivenhed, Veteranbiltræf, 
arrangeret i samarbejde med veteranbilentusiasterne i 
’Spark dæk komsammen’. 

Ud over de mange biler vil der være swingmusik med 
Engine Swingers, mulighed for at både se og prøve 
lindy hop-dans med Hep Cats, tegnekonkurrence for 
børn, prøvetur i bilerne og meget mere for kromglade i 
alle aldre. Der er gratis adgang og mulighed for at købe 
mad og drikke.

Vetaranbiltræf, Kulturzonen søndag 5. september

Musikskolen holder Åbent hus på Kulturzonen søndag 
26. september kl. 11-14. 
Du kan læse mere om Tårnby Musikskoles undervis-
ningstilbud på taarnbymusikskole.dk
  

Basun- og tubalærer Daniel Clemmensen viser et 
euphonium (en lille tuba) frem ved Åbent Hus i 2019. 
Foto Musikskolen.

Solen skinnede fra en høj sensommerhimmel ved det 
seneste veteranbiltræf på Kulturzonen i 2019. Vi håber 

på lige så fint vejr i år…
Publikum stemmer i løbet af dagen på hvilken bil, der 
skal have titel af ’Dagens Bil’ og dagen afsluttes med 

præmieoverrækkelse ved borgmester Allan S. Andersen.
Foto Kulturzonen.

Lindy hop-dans med Hep Cats ved et tidligere Lindy hop-dans med Hep Cats ved et tidligere 
arrangement. Foto: Kulturzonen arrangement. Foto: Kulturzonen 

Sensommeren skruer helt op for naturparkens farver 

Noget at gå til i september og resten af vinterenNoget at gå til i september og resten af vinteren
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Træ på Kastrupfortet 
september 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Vokseværk – ny grafik fra samlingen fortsætter
Udstillingen viser gennem et udvalg af 
museets indkøb gennem de senere år det 
høje niveau i den aktuelle danske grafiske 
samtidskunst
Som statsanerkendt kunstmuseum har Kastrupgård-
samlingen forpligtelse til kontinuerligt at indsamle og 
opsøge det bedste inden for dansk og nordisk grafik. 
Derfor har samlingen vedvarende vokseværk. 

I denne udstilling vil man opleve et udvalg af den 
grafik, der er indgået i samlingen de seneste tre år. 
Udvalget vises i en stor samlet præsentation, hvor der 
er fokus på særligt væsentlige kunstnere inden for den 
danske grafiske samtidskunst.

Grafikken som særligt medie
I udstillingen kan man opleve kunstnere som udfordrer 
og anvender grafikkens særkende. Bl.a. kan man op-
leve træsnittet ’Mammon (the symbol has resurrected) 
the system’ af Alexander Tovborg fra 2017. Med sine 
280 x 180 cm er træsnittet kæmpestort og meget stør-
re end det typiske grafiske værk. 

Et andet typisk træk for grafikken er det serielle. 
Dette anvender Julie Sass i serien ’Black Fog Rising’ til 
at afsøge en motivverden, som skal opleves i en sam-
menhæng. 

Og i Trine Søndergaards fotogravure-serie, ’Uden 
Titel’, tilføjes et nyt og dybere farvespil til hendes foto-
grafier end fotokunsten sædvanligvis kan tilbyde. 

En del af de udstillede kunstnere er nye i museets 
samling, men der indgår også nyere værker af tidligere 
udstillede kunstnere, som f.eks. Pierre Alechinsky, Mor-
ten Buch, Mie Mørkeberg og Malene Landgreen, hvoraf 
nogle har haft større soloudstillinger på Kastrupgård-
samlingen. 

Fælles for mange af de udstillede kunstnere er deres 
tætte samarbejde med de grafiske værksteder. Erfarin-
gen på de professionelle værksteder understøtter hånd-
værket og teknikken, og løfter kunstnernes udtryk og 
idéer. Alle disse sammenfald gør den grafiske samtids-
kunst til et interessant spændingsfelt, hvor publikum 
både kan opleve en kunstners rene udtryk og få en for-
nemmelse af det store håndværksmæssige arbejde fra 
det alkymistens laboratorium, som de grafiske værk-
steder kan være – uanset om det er træsnit, litografi, 
kobbertryk, serigrafi eller linoleumsnit.

Kastrupgårdsamlingen har i skrivende stund tæt på 
7000 grafiske værker, og er en af Danmarks største 
samlinger af dansk grafik og der indkøbes hvert år nye 
værker til samlingen. Samtidig modtager museet vær-
ker i form af gaver og donationer fra fonde, private og 
kunstnerne selv. 

I denne udstilling indgår værker som enten er ind-
købt med støtte fra eller doneret af Ny Carlsberg Fondet 
og 15. Juni Fondens ’Ny Kunstpulje’. 

Udstillingen kan besøges indtil 26. september 2021.

Kørners kunstkonkurrence 2021
Temaet for den censurerede udstilling for 
gymnasieelever ’Kørners Kunstkonkurrence 
2021’ på Kastrupgårdsamlingen er i år 
’Aftryk’ 
Konceptet er udviklet af billedkunstner John Kørner og 
har som omdrejningspunkt at få unge til at interessere 
sig for samtidskunst og det at være skabende kunstner.

For tredje år i træk har over 400 gymnasieelever fra 
hele landet deltaget i Kørners Kunstkonkurrence, og 
deltagerantallet er støt stigende. 33 elever fra en række 
forskellige gymnasier har lavet de udstillede vinder-
værker, og dermed fået æren af at blive udstillet på to 
statsanerkendte museer. Deres værker viser elevernes 
evne til at formgive, udforske og udfordre billedmediet 
ud fra et tematisk afsæt. Årets tema ’Aftryk’ har elever-
ne fortolket vidt forskelligt. Værkerne spænder fra teg-
ning, grafik, video til skulptur, installation og fotografi.

Normalt vises der kun kunst af professionelle kunst-
nere på de statsanerkende kunstmuseer. Kørners 
Kunstkonkurrence er en undtagelse og et sjældent 
vindue ind på kunstmuseerne for alle landets gymna-
sieelever. 

Men gymnasieelevernes værker er også en eneståen-

de anledning for museerne og deres gæster til at kigge 
ind i unge menneskers billedsprog, referencerammer og 
materialevalg. Konkurrencen er en temperaturmåling 
på de unges evne til og glæde ved at udtrykke sig visu-
elt. Udstillingen giver bud på svar på spørgsmål som: 
Hvordan tegner unge mennesker i dag? Hvor henter de 
inspiration? Hvordan ser unge på den verden, vi lever 
i? Hvilken indflydelse har den digitale verden på deres 
billedsprog? Er de modige og originale, når de udfolder 
sig kunstnerisk?

Ophavsmanden til Kørners Kunstkonkurrence – bil-
ledkunstner John Kørner – siger således om de unges 
værker og deres deltagelse i Kørners Kunstkonkur-
rence:

- Det, der er på vej nu, er den nye generation af 
kunstnere. For mig er det afgørende, at de unge men-
nesker bliver bevidste om kunst, at de reflekterer. Ikke 
alle skal være kunstnere. Men det er vigtigt at forstå 
hvad kunst er og kan. Det ser vi f.eks. ved, at de unges 
værker er meget personlige udtryk, for den verden de 
lever i lige nu.

Konceptet og udstillingen er opstået på initiativ af 
John Kørner i samarbejde med Billedkunst- og Design-
lærerforeningen, Undervisningsministeriet, Vejle Kunst-
museum og Kastrupgårdsamlingen. 

De deltagende værker er udvalgt af et panel bestå-
ende af billedkunstnere John Kørner og Julie Boserup, 
Trine Grøne, museumsinspektør på Vejle Kunstmuseum, 
fagkonsulent i Design, Billedkunst og Design & arkitek-
tur Bonnie Bay Andersen, formand for Billedkunst-og 
Designlærerforeningen Line Højgaard Porse, næstfor-
mand for foreningen, Ane Charlotte Skou Sølvsten og 
museumsleder på Kastrupgårdsamlingen, Mette Sand-
hoff Mansa. Udstillingen er kurateret af kunsthistoriker 
Louise Banke.

Udstillingen kan besøges frem til 26. september 2021.

Julie Sass, BRF.LITO med traesnit. 2019.

Vinderværket -  et skønt ’fregnet 
fjæs’ med titlen SOL SKADE.   

Anmeldelse af udstillingen Kørners 
Kunstkonkurrence

Af Bitte Christensen
Spændende kunstværker på Kastrupgaard Samlin-
gen. 

For 3. år i træk deltager gymnasieelever med 
deres helt personlige kunstværker - hvis jeg forstod 
det ret ca. 750 produktioner i indeværende år.

Der var mange forskellige kunstarter: tegninger, 
litografier, linoleums tryk, fotoserier, betonstøbnin-
ger og sågar broderi på hovedpudebetræk ...fanta-
sien havde ingen grænser her.

Et udvalg af disse var direkte tilgængelig ved 
ferniseringen i august og vil være udstillede indtil 
26. sept. 

Kære unge i Tårnby og omegn: 
Tag jeres forældre/bedsteforældre med til Kastrup-
gaard og se, at der er andre som jer, der har masse 
af kreative evner...måske kan I også være med på 
en lignende udstilling i fremtiden.

Noget at se på i septemberNoget at se på i september
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Gratis bøger til efterårslæsning

Anmeldte bøger

Søstre af Nina Billing * anmeldt  juni 2020 s. 20

Eftersmag af A.J. Sandahl* anmeldt  marts 2019 s. 21

’Det er en meget dårlig idé 
 at gemme bananer’ af Michael Pedersen*  anmeldt maj 2021 s. 20

’Min ven Jonas’ af Jens Lindberg * anmeldt juni 2021 s. 24

’Nordland’ af Jan H. Hansen* anmeldt  juni 2021 s. 24

’Da mit barn fløj til Himmels’  
af Majlis Sietam Christensen, Skriverforlaget anmeldt  juni 2021 s. 25

‘Udenfor’ 24 noveller af Massoud Kadkhodaee * anmeldt april 2021 s. 21

‘Spejlvendt’ Novelle Samling af Anne Klein *** anmeldt juli 2021 s. 21

‘Lukketid’ af Christine Bojsen Træder * anmeldt juli 2021 s. 21

‘Udgang’ af Hanne Mølgaard omtalt  juni 2021 s. 25

‘Hulter til Bulter’ af Sten Jacobsen* anmeldt juli 2020 s. 20

‘Mågesang’ af Claus Peter Horstmann* anmeldt marts 2021 s. 21 

’1. juli 1916’ af Lars Ørlund * anmeldt marts 2021 s. 21

‘Mor ordner tænder, far er på rejse’  
af Viveca Tallgren ***  anmeldt sept. 2020 s. 22

’Du forlader mig aldrig’ af Karin Heurlin **** anmeldt  maj 2021 s. 20

’Olgas hemmelige Corona Dagbog’ 
 af Karin Heulin ****  anmeldt  sept. 2020 s.22

’Lukketid’ af Christine Bojesen Træden* anmeldt  juli 2021 s. 21

’Galskabens Sten’ af Fernando Arraball ** anmeldt  april 2021 s. 21

’Dronning Elisabeth af Kandestederne’ 

hesselholt.com anmeldt  august 2021 s. 25. 

’Aftenvindue’ af Claus Grymer* anmeldt august 2021 s. 26

Undergang af Søren Poder* anmeldt  august 2021 s. 25

’Skyldneren’ af Peter Kristensen * anmeldt  august 2021 s. 26 

’Konkursklubben’ af Lindholm og Zornig anmeldt  februar 2021 s. 20

’Jævn til hård vind’ af vibeke Carstensen  anmeldt marts 2020 s. 20

’Bagsædelege til tidsfordriv på rejsen’  anmeldt  maj 2020 s. 19-19

’Stakkels Jim’ af Finn Janning. Omtalt  januar 2021 s. 17

* Forlag Brændpunkt   ** Forlag Apileius Æsel   *** Forlag Attika   **** Eget forlag

Desuden har vi et antal ikke-anmeldte bøger, samt  ældre bøger men pæne:

’Min aktivitetsbog, 100 supersjove opgaver’ af Michael Rist & Lene Alfa Rist

’Ikke noget at tale om’ af Anne Zenon, digte*

’Sten, saks, papir ’af Naja Marie Aidt, brugt. Gyldendal

’Danmark på vippen 2015, en hvidbog’

’Alias Anneke’ af Louise Roholte *

’Stabilgrus’, digte af Linda Karen Prahl J. *

’Velvet Morning’ af Trine Bøhm omtalt december 23020 side 21

’Klabautermanden’ af Aksel Sandemose, brugt

’På myrens fodsti’ af Johannes Møllehave, brugt

’Min mormor hilser og siger undskyld’ af Frederik Backman, brugt

’Britt Marie var her’ af Frederik Backman, brugt

Dertil kan du ønske: 
Bezzerwizzwer spørgekort kort fra 2012 og 2017

Tårnby Bladet tilbyder sine 
læsere at få de bøger, som 
vi har haft til anmeldelse 
eller bare fået tilsendt til 
ejendom
Af redaktør Terkel Spangsbo

Vores flittige anmeldere Bitte 
Christensen og Else C. Ander-
sen har læst og skrevet om en 
hel del bøger, siden vi i maj 
2020 sidst tømte lageret af 
anmeldereksemplarer.

Forlagene sender gerne 
først en pressemeddelelse 

om en ny bog og spørger, om 
vi har tid og lyst til at anmel-
de, men vi kan også få tilsendt 
bøger uopfordret. 

Derfor indeholder listen 
over gratis bøger både an-
meldte og ikke anmeldte bø-
ger og visse bøger, som vi har 
fået doneret af andre grunde, 
kan have et par år på bagen.

Du kan se hvilke bøger, vi 
uddeler, på listen herunder. 
Har den været anmeldt, kan 
du se hvilken måned, anmel-
delsen har været bragt. 

Du kan finde hele anmel-
selsen på Tårnby Bladets 
hjemmeside www.ta-
arnbybladet.dk, klik 
videre på  ’MERE’ 
og ’ARKIVET’.

Der er tale om 
a n m e l d e r - e k -
semplarer, hvil-
ket er stemplet 
i bøgerne, så de 
kan ikke videre-
sælges eller byttes 
i almindelige bog-
handler.

Sådan vinder du

Send os en mail om, 
hvilken bog du ønsker 

på redaktionen@
taarnbybladet.dk. I 
særlige tilfælde kan 

en vinder få to bø-
ger, så send gerne 
prioriterede øn-
sker.

Vi skal have dit 
navn, adresse, 

email og telefon-
nummer, så vi kan 

kontakte dig, hvis du 

har vundet.
Ønsker kan også afleveres i 

vores udendørs postkasse på 
Englandsvej 290 eller sendes 
som brev/postkort til Tårnby 
Bladet, Englandsvej 290, 
2770 Kastrup. 

Men altså send det hele til 
os senest onsdag 15. septem-
ber.

Vi sender ikke bøgerne. 
Vinderne får direkte besked 
og skal selv afhente bogen på 
redaktionen. Det vil vinderne 
høre mere om.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

September 2021

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

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

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

                    

Cafe Livsglæde er startet igen 
- cafeen for hjemmeboende demensramte og pårørende - 
tirsdag i ulige uger. Cafeen har her i august eksisteret i  
3 år, så der er noget at fejre, så kom og hyg med os.

Er der brug for en bisidder til et møde med kommunen, 
lægen o.l. så kan man kontakte kontoret på  
tlf. 2170 0516 og aftale nærmere.

Søndags Cafeen er åben.

Sorggruppen er begyndt igen. Ulige uger, mandag  
kl. 15.00 i foreningscentret/Postkassen. Har du mistet en 
ægtefælde eller pårørende og har lyst til at snakke med 
andre der også har mistet, så kontakt kontoret tirs. mel-
lem 10-14 eller Lissi Bak Pedersen efter den 20/8 
på tlf. 22 15 60 29.

FRA NemID til MitID - er temaet i september
Tirsdag d. 28. september kl. 14 ser vi på skiftet fra NemID til
MitID – hvilket medfører nogle væsentlige ændringer.
Her vil vi forklare hvordan skiftet vil komme til at ske for den
enkelte – og hvad du skal bruge og gøre for at gennemføre det.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

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

Ældre Sagen Tårnbys aktiviteter 2021:
 1. Badminton, Vestamagerhallen, onsdag og fredag kl.8-12  medlem
 2.  Besøgsvenner/Spiseve nner/Gåvenner – henvendelse til kontoret 

2170 0516 Ti.12-13  alle
 3.  Besøgsven til hjemmeboende demensramte - efter aftale med Bente 

Olofsen,tlf. 2662 3421 alle
 4.  Billard, plejehjemmet Ugandavej, alle dage fra kl.10-16 medlem
 5.  Bisidder. Kontakt kontoret. alle
 6.  Bowling, Bowlernes Bowlingcenter, Englandsvej, onsdag fra kl.10-

14, torsdag fra kl.10-11  medlem, egen betaling
 7.  Bridge, Ved Diget og i Postkassen, onsdag,torsdag og fredag medlem
 8.  Cafe Livsglæde, demensramte og pårørende, Postkassen, tirsdag i 

ulige uger kl.10 – efter aftale med Bente Olofsen, tlf. 2662 3421 
alle

 9.  Cafe Rosen, pårørende til hjemmeboende psykisk syge, 1.onsdag    
alle

10.  Cykling, på Kalvebod Fælled, mandag kl.10.30. Bare mød op!   
alle

11.  Dans/musik på plejehjemmene, efter aftale med Bente Olofsen, 
tlf.2662 3421 alle

12.  Danseundervisning, Squaredance, Tårnby Skoles festsal, onsdag fra 
kl.14.30 -16 medlem

13.  IdeCafeen, ”sammen med andre”, Postkassen, hver anden man-
dag/lige uger kl.14 alle

14.  It-Cafeen, Postkassen, tirsdag kl.14-16 alle
15.  It-undervisning, Postkassen, efter aftale med kontoret alle
16.  Kreativ Motion, Vandtårnet, onsdag kl.9.30-10.30 medlem
17.  Krolf, Travbaneparken bag plejehjemmet Løjtegårdsvej, mandag-

torsdag kl.10 medlem
18.  Læsevenner på Løjtegårdsskolen, efter aftale alle
19.  Madlavning for Mænd, Korsvejensskole, torsdag kl.17 medlem
20.  Petanque, Vestamagerhallen, torsdag kl.10 medlem
21.  Pilates, Amagerhallen, mandag og onsdag medlem
22.  Poker, Postkassen, tirsdag kl.10-14 medlem
23.  Skubbere på plejehjemmene (el sang/musik) efter aftale alle
24.  Sorg-og Livsmodsgruppen for mennesker, der har mistet. Kontakt 

Lissi Bak Pedersen tlf. 2215 6029 alle
25.  Stolemotion til glade rytmer, Vandtårnet, torsdag kl. 9.45 medlem
26.  StrikkeCafeen, Postkassen, tirsdag kl.13-15 alle
27.  Svømning, Kastrup Svømmehal, tirsdag, torsdag og fredag medlem 
28.  SøndagsCafeen, Postkassen, sidste søndag i hver måned kl.14 alle
29.  Talentspejdere (mentorer), henvendelse til kontoret alle
30.  Tirsdagsklubben med sang og musik, Postkassen, tirsdag kl.10 alle
31.  Vandrehold, Kalvebod Fælled, onsdag og fredag kl.10 alle
32.  Vågetjenesten, hjælp til pårørende til døende, efter aftale med 

kontoret alle
33.  Whist, Postkassen, tirsdag kl.12 medlem
Kontoret er åbent tirsdage fra kl.10-15 (dog lukket i skolernes ferier)  
ztlf. 2170 0516
Hvis intet andet står, så kontakt kontoret, eller: 
Anne-Grethe Kragerup, formand, tlf.2629 8016/ Susanne Nyberg, 
næstformand tlf. 26 25 90 71

TÅRNBY

Årsmøde
Normalt afholder Ældre Sagen årsmøde i marts, 
men corona-pandemien har tvunget os til at 
udsætte. Nu har vi fastsat datoen.

Årsmødet i Tårnby
18. september 2021 kl. 14:00
Tårnby Skoles festsal,  
Sneserevej 10, 2770  Kastrup    

Alle Ældre Sagens medlemmer med bopæl i 
kommunen har adgang, er valgbare og har 
stemmeret ved årsmødet. Der kræves personligt 
fremmøde for at kunne stemme. Husk at 
medbringe dit medlemskort til Ældre Sagen.

Læs mere på
www.aeldresagen.dk/taarnby
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Gudstjenester
September    
Søndag	 5.	 Konfirmation	14.	s.e.	trin.	Luk.	17,	11-19	 kl.	10.00	 Miriam	Joensen
Søndag		 12.	 Høstgudstjeneste	15.	s.e.	trin.	-	Matt.	6,	24-34	 kl.	10.00	 Julie	Aaboe	
Torsdag	 16.	 Plejehjemsgudstjeneste	Tagenshus		 kl.	11.00	 Julie	Aaboe	
Torsdag	 16.	 Plejehjemsgudstjeneste	Pyrus	Allé	 kl.	13.00	 Julie	Aaboe	
Søndag	 19.	 16.	s.e.	trin.	Luk.	7,	11-17	 kl.	10.00	 Miriam	Joensen
Søndag	 26.	 17.	s.e.	trin.	Luk.	14,	1-11	 kl.	10.00	 Julie	Aaboe

Oktober     
Søndag	 3.	 18.	s.e.	trin.	Matt.	22,	34-46	 kl.	10.00	 Miriam	Joensen 
	 	 	 	 &	kammerkor	Euphonia

Aktiviteter	-	September
 

Det	byzantinske	rige	og	Hagia	
Sophia	
Korsvejstræf v. Jon Gissel 
Jon	Gissel,	som	er	dr.phil	i	historie	og	
forfatter,	tager	os	med	til	Hagia	Sophia,	den	
store	kirkebygning	i	Konstantinopel.	Kirken	
blev	bygget	i	Det	byzantinske	Rige,	hvor	
græsk	var	hovedsproget,	og	er	et	af	den	
menneskelige	civilisations	mesterværker.	
Det	byzantinske	Rige	er	tusind	års	europæisk	
historie.	Vi	skal	høre	om	dette	rige,	om	
den	kristne	kirke,	som	prægede	det,	om	
hovedstaden	Konstantinopel	og	om	kejserne,	
som	regerede	det	og	videre	helt	til	den	
aktuelle	situation.
Onsdag 1. september kl. 14.

Musik-andagt	–	En	tid	til	eftertanke	
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom	og	vær	med	til	en	stemningsfuld	
musikandagt	i	kirken.	Med	musik	og	
læsninger	reflekterer	vi	over	skriftens	ord	
ud	fra	et	moderne	og	personligt	perspektiv.	
Efter	andagten	nyder	vi	fællesskabet	over	
en	kop	kaffe	m.m.
Tirsdag 7. september kl. 10.

Velkomstgudstjeneste	og	
introduktion	for	konfirmander	
2021-2022
Tirsdag 7. september kl. 17.00 skyder	vi	
konfirmationsforberedelsen	i	gang	med	en	
velkomstgudstjeneste	for	konfirmander	fra	
både	Kastrupgårdsskolen	og	Korsvejens	Skole	
og	deres	familier.	Efter	gudstjenesten	får	I	
også´lejlighed	til	at	hilse	på	præsterne	og	
stille	de	spørgsmål	I	måtte	have.	

Menighedsmøde
Menighedsrådet	inviterer	til	det	årlige	
menighedsmøde	efter	høstgudstjenesten.	
Søndag 12. september kl. 11.

Høstauktion	–	tag	noget	godt	med	
fra	køkkenhaven!

Efteråret	
er	høsttid,	
og	tid	for	
høstguds-
tjenester,	
hvor	vi	
takker	
Gud for de 
gaver,	som	
høsten	har	

givet	os.	Medbring	gerne	en	pose	æbler	fra	
haven,	noget	godt	fra	syltekrukken,	et	bundt	
radiser,	kartofler	eller	andet	fra	haven	eller	
butikken.	Efter	menighedsmødet	holder	vi	
auktion	over	de	medbragte	varer.	Pengene	
fra	auktionen	går	til	Danmission.
Søndag 12. september kl. 12:00

Prædikenværksted	-	v. Julie Aaboe
Kom	og	vær	
med	til	at	skabe	
søndagens 
prædiken.	
Tilmelding	til	
sognepræst	Julie	
Aaboe	-	
jua@km.dk

Tirsdag 14. september kl. 12.00

Menighedspleje
Når	jeg	står	ved	kirkedøren	efter	
gudstjenesterne	og	siger	’god	søndag’,	bliver	
mine	ord	næsten	altid	akkompagneret	af	
lyden	af	mønter	der	falder	klirrende	ned	i	
kirkebøssen.	Ja,	mønterne	falder	en	efter	
en.	Det	sker	på	en	diskret	måde,	for	der	er	
ingen,	der	holder	øje	med	hvem,	der	giver	
hvad.	
Ja,	diskret	skriver	jeg.	Det	skyldes,	at	jeg	
mindes	hvordan	indsamlingsbøtten	i	min	
barndoms	kirke	var	det	modsatte.	En	kurv	
blev	delt	rundt	i	kirken	til	alles	skue.	Ja,	det	
har	måske	givet	lidt	mere	i	kirkebøssen,	at	
alle	lagde	mærke	til	hvor	meget	hver	familie	
gav,	men	det	var	også	et	unødigt	socialt	
pres	der	blev	lagt	hen	over	mennesker,	der	
ikke	altid	havde	meget	mere	end	lommeuld	
i	lommen.	Sådan	fungerer	det	heldigvis	ikke	
længere.
Men	hvorfor	overhovedet	samle	ind?	Har	vi	
ikke	en	stat,	et	velfærdssamfund	der	tager	
sig	af	de	svageste?	Er	det	nødvendigt,	at	
kirkerne	skal	tage	et	socialt	ansvar,	når	vi	
bor	i	et	af	verdens	rigeste	lande?	Svaret	er	
ganske	enkelt	–	ja!	Omsorg	for	menighedens	
og	samfundets	udsatte	er	lige	så	gammel	

som	den	kristne	kirke	og	har	sit	udspring	
i	Jesu	kærlighedsbudskab	om	at	elske	vor	
næste	som	os	selv.	Et	kærlighedsbud	som	
lød	for	2000	år	siden,	og	som	stadig	lyder	i	
dag.	Ja,	et	budskab	der	skal	realisere	sig	i	
det	konkrete	møde	med	det	andet	menneske	
eller	som	Kingo	siger	det	i	en	salme:
’… og så i gerning føre, at troens frugter 
kendes må, og vi kan frem i dyder gå, 
hvortil Guds ånd os røre’. 
Troens	frugter	er	at	se	det	andet	menneske,	
ja,	have	blik	for	det	andet	menneske	og	
særligt	de	mennesker,	der	falder	igennem	
kategorierne.	Måske	er	de	ikke	ludfattige,	
men	fattige	nok	til	ikke	at	have	råd	til	
julegaverne.	Ja,	fattige	nok	til	at	tanken	om	
jul	gør	ondt	i	pengepungen.	De	mennesker	
der	alt	for	ofte	glemmes	midt	i	julepynt,	
julekataloger	og	reklamer.	Ja,	de	glemmes	
midt	i	den	julestemning,	der	griber	os	alle.	
En	stemning	der	alt	for	ofte	bliver	centreret	
om	os	selv	og	vores	nærmeste	og	for	lidt	
på	dem,	der	endnu	en	gang	kun	kan	pakke	
gaver	ud,	der	består	af	skuffelse	og	fravær.	
I	Korsvejskirken	samler	vi	også	ind	til	

Menighedsplejen.	Menighedsplejen	som	yder	
hjælp	til	mennesker	i	sognet,	der	har	brug	
for	en	håndsrækning.	En	håndsrækning,	
som	mest	af	alt	handler	om	julehjælp	til	
trængte	familier.	Men	vi	samler	også	ind	ved	
andre	lejligheder,	ja,	arrangementer,	hvor	
al	overskuddet	går	til	menighedsplejen.	Det	
gør	vi	blandt	andet	lørdag	18.	september,	
hvor	vi	holder	loppemarked	til	fordel	for	
menighedsplejen.	Vi	vil	gerne	hjælpe	så	
mange	som	muligt	og	håber	derfor,	at	mange	
vil	støtte	op	om	loppemarkedet,	så	vi	kan	
uddele	endnu	flere	julekurve	til	folk	i	vores	
sogn.	Ja,	til	folk	der	har	brug	for	din	hjælp!

 Miriam Joensen, sognepræst
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Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen.  
Tlf.	51415450	•	mijo@km.dk	 
Træffes	bedst	telefonisk	kl.	10-11.	 
Mandag	er	fridag.

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

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

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.

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg. 	Tlf.	6080	6900.

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

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

Mennesket	i	ondskaben	
Sogneaften v. Hans Jørgen Bonnichsen

Hans	Jørgen	
Bonnichsen,	pensioneret	
chefkriminalinspektør,	
vil	ud	fra	personlige	
oplevelser,	ikke	mindst	
fra	tiden	på	Rejseholdet	
og	i	PET	fortælle	om	
den	’ondskab’	han	
har	mødt.	Det	er	en	
rejse	der	fører	os	ind	
i	’mørket’	fra	danske	

provinsbyer	over	’Ground	Zero’	i	New	York	
til	interneringslejren	på	Guantánamo.	Han	
vil	fortælle	om	hvor	svært,	men	alligevel	
hvor	vigtigt,	det	er	at	kunne	se	mennesket	i	
ondskaben.
Torsdag 16. september kl. 19.30

Orgelrecital	v. Ole Reuss Schmidt
Det	er	igen	tid	til	en	orgelrecital	i	
Korsvejskirken:	En	stund	sidst	på	ugen,	
hvor	freden	og	roen	kan	få	lov	at	sænke	
sig.	Kirken	organist	spiller	Bachs	Fantasi	og	
Fuga	i	g-mol,	BWV	542,	og	fortæller	lidt	om	
salmen:	Nu	falmer	skoven	trindt	om	land.	Til	
sidst	får	vi	en	hurtig	kop	kaffe
Fredag 17. september kl. 17.00

Korsvejskirken	inviterer	til	
loppemarked

Vi	hejser	flaget	og	hilser	velkommen	til	
en	forhåbentlig	ny	tradition	her	i	kirken	
og	håber	at	I	vil	være	med	til	at	fylde	
kirkepladsen	med	liv.	Ud	over	boder	på	
kirkepladsen	vil	der	være	salg	af	pølser,	
hoppeborg	for	børnene	og	et	jazzband	til	at	
ledsage	den	hyggelige	loppestemning.
Alt	overskud	går	til	Menighedsplejen,	og	
derfor	vil	hver	stand	koste	100	kr.	En	stand	
er	på	ca.	3x4	m,	hvor	der	er	plads	til	et	

bord	og	et	stativ	(begge	dele	skal	man	selv	
medbringe).	Sæt	et	stort	kryds	i	kalenderen	
og	tilmeld	din	stand.
Vi	håber,	at	mange	vil	støtte	op	om	
loppemarkedet,	så	vi	kan	hjælpe	dem	i	
vores	sogn	der	har	brug	for	hjælp.	
Køb	standplads	til	100	kr	ved	at	scanne	QR	
koden	–	eller	via	vores	hjemmeside	
www.korsvejskirken.dk.
Lørdag 18. september fra kl. 10-14
  
Børn,	mad	og	kirke	i	Kenya	
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Vi	får	besøg	af	den	lokale	ildsjæl	Maria	
Leonora,	som	er	dybt	engageret	i	projektet	
’Child’.	Det	er	et	projekt,	som	hjælper	
sårbare	børn	og	familier,	der	bor	i	
slumkvarteret	Kangemi	i	Nairobi.
Rael,	som	bor	i	Tårnby,	men	er	født	og	
opvokset	i	Kenya,	vil	sammen	med	andre	
frivillige	lave	et	kenyansk	måltid	til	os.	
Dørene	åbnes	kl.	16.30,	så	der	er	tid	til	at	
’lande’,	inden	børnegudstjenesten	begynder	
kl.	17.	Af	hensyn	til	madlavning	vil	vi	gerne	
have	tilmeldinger	senest	mandag	kl.	12	i	
samme	uge.	Send	en	mail	til	
lone@korsvejskirken.dk,	hvis	din	familie	
skal	med!	Det	koster	ikke	noget	at	deltage,	
men	i	dagens	anledning	samler	vi	ind	til	
projektet	’Child’.
Torsdag 30. september kl. 16.30

Vil	dit	barn	gå	til	minikonfirmand?
Børn,	som	går	i	3.	a	og	3.b	på	
Kastrupgaardsskolen	i	2021/22	inviteres	
hermed	til	at	være	minikonfirmander	i	

Korsvejskirken	dette	efterår.	Undervisningen	
ligger	lige	efter	skoletid	mandag	og	varer	
ca.	90	minutter.	Kirkens	børnemedarbejder,	
Lone	Madsen,	står	for	undervisningen	og	hun	
henter	børnene	uden	for	deres	klasselokale	
lige	efter	skoletid.	Lone	kan	kontaktes	på	
lone@korsvejskirken.dk.	Tilmeldingen	sker	
dog	via	kirkens	hjemmeside	
www.korsvejskirken.dk
Første gang er mandag 13. september med 
afslutning 12. december.

Børn	som	går	på	Korsvejens	skole	får	
muligheden	til	foråret.

Koncert	med	Euphonia	og	 
Magne	Fremmerlid

Der	vil	sikkert	være	
en	del	læsere,	der	
med	stor	glæde	har	
lyttet	til	den	norske	
bassanger	Magne	
Fremmerlid,	når	han	
efterhånden	flere	
gange	har	været	
solist	i	forbindelse	

med	opførelserne	af	Händels	Messias	i	
Marmorkirken	med	Kammerkoret	Euphonia.
Men	nu	kommer	der	en	helt	unik	mulighed	
for	at	opleve	hans	helt	unikke,	malmfulde	
røst	på	tæt	hold,	for	i	den	første	weekend	
i	oktober	vil	han	gæste	Korsvejskirken	
sammen	med	sin	hustru	Charlotte	Fongen,	
der	er	en	efterspurgt	sangpædagog	i	Norge.
Disse	to	kapaciteter	vil	arbejde	intensivt	
med	Kammerkoret	Euphonia	gennem	hele	
weekenden,	og	her	give	en	grundig	indføring	
i	norsk	musik.	
Søndag	3.	oktober	kl.	15	er	der	offentlig	
afslutningskoncert,	hvor	bl.a.	Griegs	fire	
salmer	for	baryton	og	kor	vil	blive	opført	
med	Magne	Fremmerlid	som	solist.	Også	
hustruen	Charlotte	Fongen	vil	optræde	som	
solist,	ligesom	koret	naturligvis	vil	synge.	
Udover	musik	af	Grieg	bliver	der	lejlighed	til	
at	høre	et	udvalg	af	den	helt	særlige	genre,	
der	hedder	norske	folketoner.
Der	er	fri	entre,	og	efter	koncerten	er	der,	
som	altid,	reception.	
Søndag 3. oktober 2021, kl. 15.00

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

Gudstjenester

September
Ons 1.  Gudstjeneste    13.45 Rosenberg
Søn 5.  14.s. efter trinitatis, konfirmation  10.00 og 12.00 
Tors 9.  Aftengudstjeneste    19.30 Nielsen
Søn 12.  15. s. efter trinitatis, konfirmation  10.00 og 12.00  
Søn 19.  16.s. efter trinitatis, høstgudstjeneste 10.00 kirkens præster
Tors 23.  Aftengudstjeneste    19.30 Nielsen
Søn 26.  17.s. efter trinitatis    10.00 Hansen
Tirs 28.  Ungdomsgudstjeneste    17.00 Rosenberg

ALTING HAR EN TID
’Alting har en tid’, sådan står der i Prædikerens bog i Det 
Gamle Testamente.
Det er så sandt, men det er bare ikke altid, vi kan se, når den 
tid er.
Hvornår er det det rette tidspunkt til at få børn, købe hus, 
skifte job, eller helt holde op med at arbejde?
Det kan være svært at se.
Et år kom en gammel dame, der var involveret i arbejdet 
omkring Frederiksberg Kirkes årlige basar op på kirkekontoret 
for at aflægge regnskab.
Da hun så skulle til at gå sagde hun, at det måske blev sidste 
gang, for, ’man skal jo holde op i tide.’
Efter at hun var vel ude af døren, sagde kordegnen så: ’Så er det 
for sent.’
For det bliver det tit, helt uden at vi bemærker det.
I det sidste 1½ år tror jeg, der er mange, der havde troet, at 
tiden var den rette, f.eks. til at holde bryllup.
Men corona ville det anderledes.
Og det er jo frygteligt frustrerende, når man sådan har lagt 
planer, og tror man har styr på tiden.
Personligt kan jeg godt lide at lægge planer.
Og jeg tror også kun, jeg kom igennem tiden, hvor jeg både 
skulle tage mig af børn og forældre og arbejde, ved at være ret 
struktureret.
Men også jeg måtte jo bøje mig for, at corona kunne man ikke 
strukturere sig uden om.
Mange planlagte ting måtte aflyses, det var hårdt, men jeg lærte 
også noget af det.
Og det tror jeg også mange andre gjorde.
Vi lærte, at det er svært at finde den rette tid, og at vi ikke er 
herre over al ting.
Ja, faktisk ikke over ret meget, når det kommer til stykket.
Vi vidste det selvfølgelig godt i forvejen, men vi er jo så vant til, 
at vi frit kan vælge, om vi skal til Toscana eller Thailand.
Og hvis vi ikke kan vælge helt frit, så er der kun pengene, der 
er i vejen.
Nu er verden pludselig blevet rød og gul og orange.
Noget må man ikke, og måske endnu værre - andet skal man 

selv tage stilling til, om man tør eller vil.
Er det en tid til at rejse?
Og er det tiden at blive gift, når nye restriktioner måske – 
måske ikke - truer til efteråret?
Jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg har lært ikke at være helt 
så struktureret.
Men i højere grad tage en dag ad gangen.
Måske er det ikke det værste.

Ida Nielsen

Tårnby Kirke inviterer til høstfest 
søndag 19. september

Efter høstgudstjenesten kl. 10 er der 
brunch i konfirmandstuerne



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

2
1

 3
3

SEPTEMBER 2021
Møder og arrangementer

Netværksgruppen
Netværksgruppen har overlevet 
coronatiden, og nu kan vi samles igen 
– både til gudstjeneste og til kaffe og 
samtale bagefter. Så har du lyst til igen at 
være sammen med dem, du kender. Eller 
har du lyst til at lære nye mennesker at 
kende?

Netværksgruppen mødes i september:
Torsdag 9. september til aftengudstjeneste 
kl. 19.30. Gudstjenesten er en 
’ønskekoncert’ hvor kirkegængerne selv 
vælger de salmer, der skal synges.

Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.
Søndag 19. september til høstgudstjeneste 
kl. 10.00. Alle kirkens præster medvirker 
ved gudstjenesten, og efterfølgende er der 
sammenkomst i konfirmandstuerne. 
                                                                 
Gudstjeneste på 
plejehjemmene
Der er igen gudstjenester på 
Plejehjemmet på Irlandsvej. I september 
er datoen fredag 24. september kl. 10.45. 
Inden gudstjenesten synger vi sammen i 
Oasen fra kl. 10.15
Der er gudstjeneste på Plejehjemmet 
Tårnbygård torsdag 16. september kl. 
10.00 ved Louise Rosenberg. 

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

For konfirmander og 
forældre
Konfirmandforberedelsen er nu godt i 
gang. Og vi håber på færre forhindringer 
end sidste år.

Så hvis alt går vel, afholdes der 
introduktionsaften for konfirmanderne 
fra Nordregårdskolen og deres forældre 
torsdag 23. september kl. 19.30.

Vi begynder med gudstjeneste 
i kirken og samles efterfølgende i 
konfirmandstuerne til kaffe/sodavand og 
kage.

Ungdomsgudstjeneste 
Tirsdag 28. september kl. 17.00 er 
der en kort ungdomsgudstjeneste i 

Tårnby Kirke. Efter gudstjenesten 
er der samvær og diskussion i 
konfirmandstuerne.
                                                                        
Dåbsklude
Vi har efterhånden fået strikket mange 
dåbsklude, så nu kan vi begynde at give 
dem til vores dåbsbørn.

Det betyder, at barnet efter dåben vil 
blive tørret med en hjemmestrikket klud, 
som forældrene efterfølgende vil få med 
hjem.

Da vi har rigtig mange dåb i Tårnby 
Kirke, vil vi stadig gerne i kontakt med 
nogle, der har lyst til at strikke for os. 
Det kan enten være hjemme til Tv eller 
sammen med andre.

Vi samles onsdage i lige uger mellem  
kl. 14-16 i konfirmandstuerne, 
Englandsvej 330 til kaffe, strik og snak.

Du kan også hente garn hos Ida 
Nielsen efter aftale på 3250 4186 eller 
idni@km.dk

Kirsten Svane og Ida Nielsen

Walk and Talk
Tirsdage kl. 11.00 mødes vi ved 
indgangen til Byparken ud for 
vandtårnet. Derefter går vi en tur og taler 
med hinanden om løst og fast. Man kan 
gå så langt eller kort, men har tid og lyst 
til.

Vel mødt

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst 
Pedersen: happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk                                                     

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved 
at komme til gudstjeneste eller til 
kirkelige arrangementer ved egen hjælp, 
kan bestille kirkebil og således blive 
afhentet på deres bopæl og blive kørt 
hjem igen efter gudstjenesten eller 
arrangementet. Hvis man har behov for 
at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest 
kl. 12 sidste hverdag, før man ønsker at 
anvende kirkebilen.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE
Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf)  
Englandsvej 330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 2175 1030, e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  
kl. 10-11, samt torsdag kl. 17-18. Mandag fri.
Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., ons. og tors. kl. 10-11,  
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum, orlov. 
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst: 
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Organist: 
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.
th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 6045, 
e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup, Tlf.: 3250 4195,  
fax: 3250 4129, e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13,  
torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;  
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk  
Kontortid: Man - fre kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag kl. 10-11
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads Gravers 
Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 2166 7030.
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

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

Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med Julehjælp. Bidrag 
modtages med tak, og kan 
indbetales til BankNordik 
reg.nr. 6509 konto 
3052994208

Sorggruppe/
selvhjælpsgruppe
-  I mødet med et sørgende menneske, bliver vi påmindet om 
tabets lidelse, og vores uundgåelige død.

- Vi tilbyder et fælleskab om at være sammen med den sørgende 
i sorgens landsskab, hvor der kan åbnes nye veje.

- Sorggruppen tilbyder, at genoprette en indre balance og styrke, 
En måde at tage sorgen på sig. 

Vi mødes i gruppen mandage i lige uger fra kl. 10.00 – 12-00

Sogne/beredskabspræst Susanne Worm Steensgaard, 
Saltværksvej 39, 2770 Kastrup 40452530 ssan@km.dk

Ny gruppe påbegynder mandag 20. september kl.10 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1. 

Skovtur til Æbleriget i Skåne
Årets skovtur går til Österlen i Skåne. 
Det bliver Simrishamn og Kiviks 
Musteri, der er målet. Vi kører først til 
Simrishamn, hvor vi skal se kirken. Og så 
er det tid til frokost i byen. 
Turen fortsætter til Kiviks Musteri. Vi 
skal se musteriet, høre om dets historie 
og udenfor se eksempler på æblesorter, 
og måden man dyrker på. Der er også 
mulighed for at købe ”æbleprodukter” i 
butikken. 
Derefter drikker vi kaffe i Musteriet. 
Husk svenske penge eller kreditkort til 
eventuelle indkøb i butik og drikkevarer 
til frokosten. Efter kaffen går turen tilbage 
fra Ôsterlen til Kastrup igen.
Pris pr. person 250,- kr. Billetter kan købes på kirkens kontor i åbningstiden så længe billetter haves. 

Tirsdag 14. september kl. 9 præcis fra Kastrup kirke

Konfirmandindskrivning
Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine 
vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til 
at sige ja til den kristne tro. Her bekræfter Gud det 
løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid 
at være der for dig.
Konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer 
overgangen fra barndom til ungdom. Mange er i tvivl, 
om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. 
Men man kan ikke sætte tro på formler, så det 
handler ikke om at tro nok. Tro handler også om 
tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, 
der skal sige ja ved konfirmationen.
Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter 
at være med dig.
Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke 
siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men 
du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del 
af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive 
konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du 
døbes forinden.

Det er 1. september, sognets unge, som skal 
op i 8. klasse efter ferien, kan tilmelde sig til 
konfirmandundervisningen, som begynder i eferåret. 
Forældrene og de unge er velkomne sammen, men 
også hver for sig, ved indskrivningen. Medbring en 
kopi af dåbsattesten og et lille billede.
Onsdag 1. september kl. 15 i Kastrup kirkecenter, 

Gl. Skovvej 1
Vi glæder os til at møde Dig!
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Syng dig glad
Noget af det, der har kunnet samle danskerne i Covid-
perioden, er fællessangen, hver for sig. Nu kan vi 
heldigvis synge sammen igen, og derfor genoptager 
Niels Henrik Jessen sine sangeftermiddage igen 
pr oktober. Ligesom tidligere finder de sted den 
næstsidste torsdag i måneden og datoerne bliver som 
følger: 21. oktober, 18. november, 16. december, 20. 
januar, 17. februar, 24. marts, 21. april og 19. maj. Ligesom tidligere forløber de i to dele: Første del med 
sange valgt af Niels og anden del med sange valgt af publikum. Og mellem de to dele er der mulighed for 
et glas. 

Glæder mig til vi ses 21. oktober kl. 16 i Kastrup kirke

Det sker også i  
Kastrup kirke

September
Onsdag 1. september kl. 17 
Konfirmandindtegning

Søndag 5. september kl. 10 
Elizabeth Laursen

Fredag 10. september kl. 9.30 
Babysalmesang: Opstart

Søndag 12. september kl. 10 
Susanne Worm Steensgaard

Tirsdag 14. september kl. 17 
Skovtur til Österlen i Skåne

Søndag 19. september kl. 10 
Allan Ivan Kristensen

Mandag 20. september 
kl. 10 Ny sorggrupppe: 
Introduktionsmøde

Søndag 26. september kl. 
10 Høstgudstjeneste ved 
Susanne Worm Steensgaard 

Torsdag 30. september kl. 17 
Menighedsrådsmøde

Hver anden mandag kl. 10 
Sorggruppe – første gang 20. 
september

Hver onsdag kl. 12 Andagt

Hver fredag kl. 09.30 
Babysalmesang – første gang 
10. september

Hver søndag kl. 10 Højmesse

Se mere på

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke

og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

 

Høstgudstjeneste...
... med efterfølgende kaffe, muffins og 
frugt.
Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, 
hvor vi takker for årets høst, og husker på, 
at mennesket ikke klarer alt selv, men at 
Gud, og ikke mennesket, er skaberen.

Søndag 26. september kl. 10 i 
 Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Babysalmesang: Opstart
Babysalmesang – hvorfor? babyer kan da ikke 
synge salmer! Nej, men sang skaber glæde, og 
din stemme er den vigtigste lyd, baby hører. Sang 
beroliger og giver nærvær, fællesskab og tryghed. 
Ud over gentagelse af sange og salmer, bruges 
der fagter, sæbebobler, tørklæder og andet, der 
stimulerer babys hjerne og medvirker til hurtigere 

indlæring. Nybagte mødre/forældre får en mulighed 
for at møde hinanden og efter babysalmesangen, 
der varer ca. tre kvarter, hygger vi os over en kop 
kaffe eller te i konfirmandstuen.

Nyt hold begynder fredag 10. september kl. 9.30. 
Tilmelding til Elizabeth Laursen eml@km.dk
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Velkommen i  
Skelgårdskirken!
Sensommeren og efterårets tid 
er kommet og vi kan glæde os 
til de flotte farver i naturen. 
Vi går en lidt mere stille tid i 
møde, men dog har vi rig mu-
lighed for at være aktive i fæl-
lesskab i Skelgårdskirken, bl.a. 
åbner vi op for Spis Sammen 
hver første fredag i måneden, 
Børne- &Juniorklubben star-
ter og vi har stadig Kirke-Pe-
tanque, morgensang, vandretur 
og KirkeYoga. 
Udover højmesser og rytmisk 
gudstjeneste er der også mulig-
hed for at komme ind i kirken, 
tænde et lys og sidde i bøn og 
stilhed. 
Alle er velkomne og dørene er 
åbne!
Følg med på kirkens hjemme-
side og facebookside:
www.skelgaardskirken.dk  face-
book/skelgårdskirken

Aktiviteter i september i 
Skelgårdskirken
01. sept. 10:00 Morgensang
01. sept. 11:45 Kirke- Pétanque
01. sept. 13:00 Babysalmesang 
02. sept. 10:00 Babysalmesang
02. sept. 11:30 Babysalmesang
02. sept. 13:00 Flittige hænder
02. sept. 14:00 Vandretur på  
 Fælleden. Mødested:  
 Hilversumvej-broen
03. sept. 10:00 KirkeYoga 
03. sept. 18:00 Spis Sammen
04. sept. 10:00 Konfirmation     
 8D Skelgårdsskolen
04. sept. 12:00 Konfirmation  
 8M Pilegårdsskolen
04. sept. 14:30 Dåb
05. sept. 10:00 Højmesse  
          v/Poul Bo Burkal Sørensen
05. sept. 11:00 Naturgudstjene-
ste Amager Naturpark  
   v/ Annelise Hofmann Mehlsen
07. sept. 19:00 Festgudstjeneste  
 v/ Karen Giødesen
08. sept. 10:00 Morgensang
08. sept. 11:45 Kirke- Pétanque
08. sept. 13:00 Babysalmesang
09. sept. 10:00 Babysalmesang
09. sept. 11:30 Babysalmesang
09. sept. 14:00 Vandretur på  
 Fælleden.  
 Mødested: 
 Hilversumvej-broen

09. sept. 19:00 Foredrag  
 v/ Maria Leonora
10. sept. 10:00 KirkeYoga
11. sept. 10:00 Dåb
11. sept. 12:00 Dåbs  
 og familiegudstjeneste
12. sept. 10:00 Højmesse  
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
12. sept. 11:30 Fernisering
13. sept. 19:30 Menighedsmøde 
14. sept. 19:00  
 Menighedsrådsmøde
15. sept. 10:00 Morgensang
15. sept. 11:45 Kirke-Pétanque
15. sept. 13:00 Babysalmesang
16. sept. 10:30 Gudstjeneste på 
Plejehjemmet Ugandavej  
v/Annelise Hofmann Mehlsen
16. sept. 10:00 Babysalmesang
16. sept. 11:30 Babysalmesang
16. sept. 14:00 Vandretur på 
Fælleden. Mødessted:  
 Hilversumvej-broen
17. sept. 10:00 KirkeYoga
18. sept. 12:00 Dåb
18. sept. 14:00 Vielse
19. sept. 10:00 Højmesse  
 v/ Karen Giødesen
21. sept. kl 16:15  
 Børne&Junior klub
22. sept. 10:00 Morgensang
22. sept. 11:45 Kirke-Pétanque
22. sept. 13:00 Babysalmesang
23. sept. 10:00 Babysalmesang
23. sept. 11:30 Babysalmesang
23. sept. 14:00 Vandretur på 
Fælleden. Mødested: 
 Hilversumvej-broen
24. sept. 10:00 KirkeYoga

25. sept. 11:00 Dåbs og  
 familiegudstjeneste
26. sept. 10:00 Højmesse  
 v/ Kamilla Bugge
26. sept. 12:00 Rytmisk  
 Gudstjeneste v/ Poul 
 Bo Burkal Sørensen
27. sept. 19:30 Menighedsmøde
28. sept. 16:15  
 Børne&Junior klub
29. sept. 10:00 Morgensang
29. sept. 11:45 Kirke-Pétanque
29. sept. 13:00 Babysalmesang
30. sept. 10:00 Babysalmesang
30. sept. 11:30 Babysalmesang
30. sept. 14:00 Vandretur på 
Fælleden. Mødested: 
 Hilversumvej-broen
01. okt. 10:00 KirkeYoga
01. okt. 18:00 Spis Sammen

Sognepræster: 

Annelise H. Mehlsen (kirke-
bogsførende) 
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk 

Poul Bo B. Sørensen (provst)  
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk 

Karen Giødesen (sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23,  
kag@km.dk 

Kamilla Bugge(sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78,  
kabu@km.dk

SKELGÅRDSKIRKEN
! ! !

Tre hold med babysalmesang
Vi har nu tre hold med babysalmesang i Skelgårdskirken! 

Der er stadig pladser på torsdagsholdet kl. 11.30, skriv til 
sognemedhjælper Nicole Kruckenberg Breum på  

nicole@skelgaardskirken.dk

Vi synger og mærker suset fra orgelet i det smukke kirkerum og 
bagefter er der tid til kaffe/the og hygge.
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Foredrag om piger på Indiske børnehjem
Hvordan kan mad, der ellers ville være gået til spilde, udnyttes til 
at give uddannelse til piger fra Indiske børnehjem?
Kom til spændende foredrag med Maria-Leonore Christensen 
torsdag 9. september kl. 19 i Skelgårdskirken!
Maria-Leonore Christensen har i 2011 startet et projekt med at 
samle mad ind, der ellers ville være gået til spilde.
Pengene, der kommer ind fra det, går til velgørende projekter i 
Indien og Afrika, blandt andet sygeplejerskeuddannelse til piger 
fra børnehjem.
Maria-Leonore vil til dette foredrag fortælle om projektet, hvor-
dan det lykkedes at samle 1 million kroner ind til disse projekter.

Jesu opstandelse i musikken
Studiekreds om hvordan opstandelsen 
er blevet fortolket i musikken.
Torsdag 30. september kl. 18.00 i Skel-
gårdskirken.
Ole Reuss Schmidt, som er organist i 
Korsvejskirken, opfører Händels Mes-
sias hvert år i bl.a. Marmorkirken. Ole 
Reuss Schmidt vil i studiekredsen vise 
os, hvad og hvordan Händel vil for-
tælle om opstandelsen i anden del af 
det klassiske musikværk, som måske 
opføres allermest i Danmark.
Der er gratis at deltage. Tilmelding 
til provst Poul Bo Sørensen på e-mail 
pbbs@km.dk eller ved mund til øre.
Der kommer to studiekredse mere i efteråret.

Så spiser vi igen - sammen
Spis Sammen starter op igen - 
fredag 3. september kl. 18.30!
Vi mødes i Skelgårdskirken og 
spiser sammen, et hjemmelavet 
festmåltid der betales kontant på 
aftenen, et sted mellem 50- 100 
kr. Tilmelding skal foregå hos 
kordegn på tlf: 32537744 senest 
30. august. Hvis du ikke kan nå denne måned spiser vi sammen 
igen fredag 1. oktober kl. 18

Naturgudstjeneste
Kom og vær med til en festlig Naturgudstjeneste, søndag 5. sep-
tember kl. 11.00 ved Naturcenteret. 
Der bliver dejlig sang, musik og et lille ord fra Gud.
Gospelkoret Conquerors og Dorthe Zielke står for musikken og 
Kirken i Ørestad og Skelgårdskirken bringer godt nyt fra kirken.
Medbring gerne et tæppe eller en stol - og dit gode humør. Ses vi? 

Alting har Sin Tid
Yin Yoga Gudstjeneste fredag 24. 
september kl. 17- 18.15
Kom til en stemningsfuld yo-
gatime og gudstjeneste i Skel-
gårdskirkens smukke kirkerum.
Gudstjenesten bliver guidet af 
Kamilla Bugge, præst og yogalæ-
rere, og Nicole Kruckenberg, 
sognemedhjælper og crossyoga 
instruktør. Temaet for denne 
gang er forandring &overgang i 
en modtagende stilhed. Se mere 
på kirkens facebookside.
Tilmelding skal ske per mail til 
Nicole på: nicole@skelgaardskir-
ken.dk

SKELGÅRDSKIRKEN SEPTEMBER



3
8

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

LI
 2

0
2

1

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Brunch 2. september
Multi-care magnetsmykker 9. sept
Svend Erik Larsen spiller 16. sept
23. september - lukket
Tur - Fuglebjerg Kro. 100,- kr.  30.sept.

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. 
Der hygges med kaffe/kage og en god snak. Arrange-
ment kan nydes udendørs i den smukke gamle have 
såfremt vejret tillader det.  
Information se www.Bordinghus.dk
Arrangementer i september:
Petanque tors. 2., 9., 23. og 30. sept. kl. 15-17.  
Udflugt - se opslag/tilmelding i Bordinghus. Torsdag 
16.september kl. 13.    
Fællesfrokost fredag 24. september kl. 13-16.30. 
Medbring selv madpakken og deltag i en hyggelig 
frokost med andre. Ingen tilmelding, mød bare op.

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Café - banko fredag 3. kl. 13.30-15.30
Skovtur - Skælskør. Tors. 9. kl. 9.30-17.
Preben Højlund synger. Fre 10. sept.
Busrejse - Thy og omegn. 12.–16. sept.
Jacob, spillemand og skuespiller - musik og sang. 
Fredag 17. kl. 13.30-15.30
Vi skal have syet nye gardiner til 1. sal. Vil I hjælpe 
os med denne opgave, alle jer dejlige damer der kan 
lide at sy. Man 20. kl. 10.30-12.30
Vi får besøg af Tøjlotte. Salg af tøj fra kl. 10-12. 
Modeshow kl. 13-13.30. Derefter videre salg af tøj. 
Fredag 24. sept.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Arrangementer i september:
Fælles frokost med tilmelding dagen før: onsdagene 
1., 8., 22. og 29. september kl. 12.30. 30,- kr. 
Sildemarked i Stege - frokost på Samlermuseet - 
kaffe og kage. Billet (350 kr.) Lørdag 4. kl. 9-17. 
Shiatzu massage betaling. Man. 6. kl. 9.30-16. 
Nyt tøj? Kom og kig. Tirsdag 7. kl. 13-14.30. 
Kadit&Kadat, vin og vandmelon. tilmelding 60 kr. 
Tirsdag 14. kl. 14-15.30 
Københavns ny bymuseum (entre 90 kr.) Afg. fra 
Pilehaven. Lørdag 18. kl. 11.30-15.30. 
Høstfest og Morten Korch show på Borreby Herre-
borg. Frokost/transport, 550 kr. Søn 19. kl. 11-17.
Gospel for begyndere med Steven Hart. Vi drikker et 
glas vin og spiser lidt aftensmad bagefter. Tilmelding 
60 kr. Fredag 24. kl. 15.30-19.
Sommer i Tyrol på Folketeatret. tilmeld. 300 kr. 
Afgang fra Pilehaven kl. 18.15. 5. oktober kl. 19.30. 
Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmel-
ding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise 
Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Cafe-møde i Postkassen 13. september kl. 14-16.
Fysisk aktivitet 27. september kl. 14-16
Alle er velkomne - kaffe/brød 15,- kr.
Vi går på Hjertestien den 3. søndag i måneden - 19. 
september kl. 11.00 fra indgangen til byparken ved 
det gamle vandtårn på Englandsvej.  
Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere 
oplysninger.
Dejligt at se nye ansigter på vores tur hver mandag - 
Sundhedshuset har valgt at ’Forløbsprogrammet for 
KOL og Diabetes’ i Tårnby Kommune går tur sammen 
med os. Vi kan da håbe på, at deltagerne synes, det 
er en god tur og fortsætter efter, forløbet er slut. 
Husk hver eneste mandag hele året kl. 10 ved parke-
ringspladsen Løjtegårdsvej 100 (Plejehjemmet). 

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver 
tirsdag kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafemøde 7. september
Skafli fortæller islandske historier 14. sept
Cafemøde 21. september
Cafemøde 28. september

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fugl-
evig tlf. 2063 7875.
Årsmøde. Foreningen byder på let smørrebrød - til-
melding på tom@fuglevig.eu
Mandag 27. september kl. 13 i Postkassen. 
Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 
3161 1022 eller fastnet 3258 3985.  • Vi er til for jer.
Besøg af talepædagog., kaffe, kage og lotteri. 
30. september kl. 14. Postkassen.
Husk Parkinson dans stadig hver onsdag kl. 13.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. ama-
ger@bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen Peder Lykkes vej 63, 
2300 Sundby. Buslinie 33 og 78 går direkte til Peder 
Lykkes Centeret.
CORONAS indflydelse. Overvejelser omkring psyko-
logiske men hos mig eller min psykisk sårbare pårø-
rende. Hvordan kommer vi videre nu. V/ psykotera-
peut Susanne Kalvåg. Tirsdag 7. september kl. 19-21.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclero-
seforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Landsindsamling 12. september.

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

Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden ons-
dag i hver måned kl. 16-18 minus juli, aug. og dec.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, 
hvor man både kan og må tale om alt. Også når det 
ikke handler om Kræft. Vi håber mange vil komme 
forbi og hilse på. Vi byder på lidt at spise og lidt at 
drikke.
Næste gang onsdag 8. september.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com 
Konst. formand Per Eilersen tlf. 4096 3795. 

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

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien 
på Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time.
Sommer-aftengåture onsdag kl.19 t.o.m. 29. sep-
tember. På aftenturene benyttes ofte alternative 
ruter, og længden kan variere.
Start og slut: DR Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge 
rammer for mænd og kvinder.
Mandage kl. 11-12. Sundby Boldklub, Raffinaderivej 
3, 2300 København S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056 eller  part-
ner@sundbyboldklub.dk

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 29.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - September 2021

Ny kunstner i Skelgårdskirken
Karin Midori Nielsen er kunstneren, der udstiller i Skel-
gårdskirken i september og oktober

Midori fortæller om sig selv 
- Jeg har malet i mange år, men mest for mig selv og min 

mand, og jeg har kun udstillet en gang før. Jeg bor privat i 
Helsinge hvor jeg bla. a. maler, men også har en klinik med 
velfærdsmassage, chakrahealing og drømmetydning. 

Vi glæder os meget til denne udstilling med mange for-
skellige malerier, både motiver, men også lidt i den abstrak-
te stil. I skal alle være velkomne til ferniseringen hvor Mido-
ri vil fortælle om sig selv og sine billeder. Skelgårdskirken 
er vært ved et glas vin/vand samt snacks, og vor organist 
Bennie S. Reebirk spiller lidt hyggemusik hertil. 
Fernisering 12. september kl. 11.30-12.30.

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Amager Cykel Rings Amalie 
til reception med kronprin-
sen og hyldest af borgme-
ster i klubhuset

Af Søren Havemann.  
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Tårnby Bladet mødte Amalie 
både på terrassen på Experi-
mentarium, hvor OL-atleterne 
fik royale ord med på vejen og 
i Amager Cykel Ring på Salt-
værksvej, der holdt reception 
for deres æresmedlem efter 
denne flotte præstation og 
der var taler af borgmester, 
klubformand, træner og for-
mand for DBC.

- Det var en lang tur hjem 
fra Tokyo, men jeg fik da sovet 
lidt undervejs. Nu har jeg lige 

fjorten dagens ferie i Dan-
mark, fortæller Amalie, så skal 
jeg til et etapeløb i Holland 
og så fortsætter landsvejssæ-
sonen frem til oktober. Og så 
er der jo også et VM, der skal 
køres.

- Jeg er super stolt over Ju-
lie Leths og min sølvmedalje i 
parløb; det var, hvad vi havde 
drømt om. Og lidt ærgerlig 
over fjerdepladsen i omnium, 
hvor jeg undervejs faktisk lå 
til en medaljeplads. 

Nu ser jeg frem til OL i Paris. 
Og så en tak til Tårnby for den 
store opbakning.

Hædret af sin klub ACR

Klublokalet på Saltværksvej 
dannede rammen om en re-
ception. 

Formand Per Thue Hansen 
fremhævede det fantastiske 
resultat, ham bekendt var det 
første gang en dansk cykel-
kvinde havde vundet OL-me-
dalje. En helt ekstraordinær 
indsats. Derefter fremhæve-
de han Amalies særlige store 
arbejdsindsats og hendes 
funktion som rollemodel for 
alle unge i klubben. 

På samme linje var formand 
for banecykelrytterne DBC og 
Amalies ungdomstræner. 

Kommunes hæder

Tårnbys borgmester Allan S. 
Andersen var mødt frem med 
gave, blomster og en tale for 
medaljetageren og sagde 
blandt andet:

- Medaljerne taler deres 
eget sprog. Amalie vandt 
som den første dansker eli-
te-verdensmesterskabet på 
landevej for kvinder i Doha, 
og ud over de mange inter-
nationale og nationale hædre 
har hun også hele fire gange 
modtaget Tårnby Kommunes 
Æresmedalje, ligesom hun 
har modtaget Amager Bladets 
idrætspris fire år i træk.

- Jeg ved, at en stor del af 
hendes træning er foregået 
på Kalvebod Fælled og hun 
stikker engang imellem stadig 
hovedet forbi den lokale klub 

i Tårnby og tager en tur med 
de unge ryttere.

- Her i Tårnby og i klubben 
taler man om Amalie-effek-
ten, fordi hendes succes har 
fået mange andre unge ryt-
tere til klubben, ikke mindst 
på pige-siden, sagde borgme-
steren.

Amalie Dideriksen sammen med de øvrige OL-atleter på 
terrassen på Experimentarium.

Amalie Dideriksen modtager velfortjent gave og hyldest af 
Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, der kom på besøg i 
Amager Cykel Rings lokaler på Saltværksvej.

Et forbillede for alle unge på hjemligt besøgEt forbillede for alle unge på hjemligt besøg 

AK Viking sendte tre løftere 
til European Union Cup på 
Malta - og deres løfter hol-
der

De to ungdomsløftere fra 
AK Viking, Alfred Høj i 44 kg 
klassen og Emily Lykke i 55 
kg klassen samt Siff Wibling i 
59 kg klassen deltog i interna-
tionale konkurrencer på Malta 
og i Polen. 

For at begynde med Siff, så 
satte hun dansk junior rekord 
i stød med 80 kilo og Dan-
marksrekord i to kamp med 
148 kilo. Alfred Høj var til sit 
første internationale stævne 
og han satte nye personlige 
rekorder, så det er godkendt. 

- Emily Lykke løftede også 
op til sit bedste og nærmer 
sig nogle danske rekorder. 
Dem kan hun passende slå, 
når hun i august skal løfte i 
Polen til EM-ungdom, fortæl-
ler Erling Langtved, træner i 
AK Viking.

Emily Lykke i Polen

Sidste nyt fra Polen hvor Emi-
ly Lykke som nævnt har været 
til EM for ungdom. 

Hun fik en 7. plads ud af 12 
deltagere, hun trak 56 kg og 
stødte 72 kg - i alt 128 kg, så 
de danske rekorder må vente 
lidt endnu, fortæller Erling 
Langtved.

SH

Emily Lykke støder 72 kg ved 
EM for ungdom i Polen. Foto: 
AK Viking

Kender du sådan én - en 
vinder eller én, der var lige 

ved og næsten og netop 
derfor vil være glad for en 

omtale, så kontakt vores 
sportsredaktør, Søren 

Havemann på sporten@
havemann.dk

Vikingerne goes 
udenlands
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør Søren Havemann

- Det er gratis
sporten@havemann.dk

Kajakklubben Neptun var i 
tre finaler og udbyttet blev 
to guld- og en bronzeme-
dalje

Klubben fik tildelt finale-
stævnet i kajakpolo, som er 
slutspil med deltagelse af 
de bedst placerede hold fra 
grundspillet. Neptun deltog 
med tre hold, liga herrer, liga 
damer og juniorer. 

Neptuns hold i dameligaen, 
er forsvarende danmarks-
mestre. De har domineret i 
grundspillet og var også det 
klart bedste hold i slutspil-
let. Med en målscore på 32-4 
spillede de sig i finalen mod 
Skovshoved. En finale som de 
vandt overbevisende 9-0. 

Neptuns juniorhold er også 
forsvarende danmarksmestre, 
og var favorit til at genvinde 
mesterskabet. I slutspillets 
tredje kamp var de dog ved at 
miste koncentrationen, men 
hev en smal sejr hjem med 

2-1 over Næstved. Med en 
samlet målscore på 24-9 var 
de dog sikre på deltagelse i 
finalen, hvor de spillede mod 
holdet fra Silkeborg. Første 
halvleg var tæt. Og vi sad som 
publikum og tænkte, at kam-
pen kunne tippe begge veje. 
Med et par hurtige scoringer 
i 2 halvleg sikrede Neptun sig 
dog en 4-2 sejr fortæller Kurt 
Næsby.

Lige ved og næsten

Kajakklubben Neptuns liga-
hold, der sidste år sikrede sig 
guld, kom til slutspillet på en 
3. plads. Så de skulle præste-
re deres bedste for at genvin-
de mesterskabet. Og ambitio-
nerne fejlede ikke noget. 

Alle ville gerne præstere. 
Med to sejre og en tabt kamp, 
skulle sidste kamp mod Lo-
komotiv Skovshoved vindes. 
Men præcisionen manglede. 
Et skud ramte helt forbi, selv 
om spilleren var helt fri foran 

mål og flere skud på målram-
men. Skovshoved trak fra og 
vandt 2-5. 

Neptuns ligahold skulle 
spille om 3. pladsen mod 
Odense Monkeys. I den kamp 
var der aldrig tvivl om resulta-
tet. Neptun vandt 6-2. 

Finalen blev spillet mellem 
Lokomotiv Skovshoved og 
Silkeborg Sønner. Silkeborg 
vandt finalen med 6-2 og løb 
med guldet.

Neptun dominans

Neptun har været med til at 
dominere kajakpolo igennem 
flere år. Klubben har som det 
fremgår stadig nogle gode 
hold og er også repræsente-
ret i både 1. og 2. division. 

Klubben mangler dog nogle 
yngre spillere, der kan være 
med til at sikre, at de også i 
fremtiden er repræsenteret 
i toppen af Dansk Kajakpolo 
slutter Kurt Næsby.

SH 

Man må gerne tage med hænder i kajakpolo, så her prøver 
Kristian Keist at fange bolden. Foto: Dan Eugen Nielsen.

Neptun stod for DM i kajakpolo

Papirarbejdet skal være i 
orden
Kronprinsen løber 10 km i Københavns gader ved Royal 
Run søndag 12. september

- Der er kun lidt under 14 dage til Royal Run, og som mange 
andre er vi i fuld gang med træningen til løbet. Vi glæder os 
begge til igen at opleve den helt særlige Royal Run-stem-
ning; sådan lyder det blandt andet i hilsenen fra kronprin-
sen på Kongehusets sociale medier.  

Tilmeldingstal er 73.099 på landsplan heraf er ca. halvde-
len med i løbet i København.

Kronprinsen præsenteres for de sidste Royal Run-detal-
jer

Et lager i Farum fik fornemt besøg. Kronprinsen har en sær-
lig interesse i netop dette lager, der er fyldt med blå- og 
hvidfarvede Royal Run-bannere, portaler, plakater og ikke 
mindst medaljer.

Kronprinsen blev sat i sving med at hjælpe med at pumpe 
den store målportal op, han var med til at printe plakater, 
og så fik han desuden set på de mange populære medal-
jer, der skal pryde de mange deltagere, når de kommer over 
målstregen.

- Det glæder os, at Kronprinsen tager så stor del i plan-
lægningen af Royal Run. Det er netop dette engagement, 
der gør vores event helt særligt, siger Jens Otto Størup, der 
er medlem af Royal Runs styregruppe og administrerende 
direktør i DGI.

SH          

Tryk på kronprinsen.
Foto: Matthew James/Royal Run             
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Her er vi allesammen
Hele det samlede forenings-
liv er kommet i brochure

Af Terkel Spangsbo

Med penge fra Folkeoplys-
ningsudvalget og en kæmpe 
indsats fra Foreningernes 
Fælleskontor og Tårnby Bla-
dets frivillige layout-hold er 
det lykkes at samle kontakt-
oplysninger (den sværeste og 
mest tidskrævende del af pro-
jektet) fra alle klubber.

I brochuren, som gerne 
skulle være landet i din 
postkasse, hvis du er rekla-
memodtager, finder du kon-
taktmuligheder og meget let 
oplysninger om de enkelte 
klubber.

Til gengæld er der mange 
muntre artikler, så det hele 
ikke går op i email, www-
adresser og Facebook.

Nu er det så op til klub-
berne selv at ajourføre deres 
hjemmesider, så interesse-
rede let kan finde formænd, 
træningstider, etc. 

Hvis I IKKE har modtaget 
brochuren, så find klage-
adressen på www.taaarnby-
net.dk forsiden.
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Der er afviklet danmarks-
mesterskaber i mangekamp 
på Østerbro stadion under 
flotte og atletikvenlige 
forhold og flotte AAC-resul-
tater. AAC betyder Amager 
Atletik Club

Af Søren Havemann

Amager AC havde 17-årige 
Sebastian Monneret med i 
D19-rækken. Peter Rasmus-
sen deltog i herrerækken.

Mangekamp er en kombi-
nation af flere af atletikkens 
discipliner, hvori de enkelte 
præstationer belønnes med 
et tilsvarende antal point. 

Ved mesterskaber konkur-
rerer mændene i dag i tikamp, 
altså ti meget forskellige di-
scipliner og disse konkurren-
cer udføres over to dage.

Der eksisterer også andre 
former for mangekamp en-
ten med en tilsvarende bred 
øvelsessammensætning eller 
specialiseret indenfor en type 
discipliner, såsom at kaste; 
mangekamp er en disciplin, 
hvori der årligt kåres danske 
mestre.

Mangekamp kræver ud-
over en bred teknisk kunnen 

og en velfunderet fysik også 
stor mental udholdenhed, da 
konkurrencerne som regel er 
ganske langvarige.

Mange flotte resultater

Sagt med det samme - det 
blev et overflødighedshorn 
af gode resultater af begge, 
ikke mindst af Sebastian, som 
endte med at blive en meget 
flot dansk mester. 

Undervejs blev det til ikke 
mindre end otte gange per-
sonlige rekorder, hvoraf de 3 
desuden var nye klubrekor-
der. 

I længdespring slettede 
han Brian Predstrups 28 år 
gamle rekord til nu 6,60 m. 
I 110 m hæk var det Mads 
Fedders rekord, der røg til nu 
15,64 sek. og endelig var det 
Dirch Jørgensens rekord i 10-
kamp fra 2003, der måtte lade 
livet med 6547 point.

- Efter sejren fik jeg flere 
beskeder og han blev beskre-
vet som en atlet, der - trods 
det, at de kæmper indbyrdes 
i gruppen - formår at smile og 
beholde sit positive og glade 
humør, så det smitter af på de 
andre, fortæller Sebastians 
mor, Dorthe Monneret. 

- Det er dejligt, for med 10 

discipliner hen over en week-
end, så kan humøret godt fal-
de og så er det vigtigt, at der 
er nogle til at holde humøret 
højt.

Peter Rasmussen vandt sølv

Hos senior mænd var det Pe-
ter Rasmussen, der tog udfor-
dringen med 10 kamp op og 
der var mange øvelser, han 
ikke laver til dagligt, som han 
skulle igennem. 

Men han havde også en 
meget flot weekend med per-
sonlige rekorder i samtlige 
øvelser på nær 100 m; det 
indbragte en sølvmedalje i 
DM. Han opnåede i alt 5339 
point, 3.60 i stang og 6,40 m. 
i længde var nok de bedste 
resultater.

Sebastian Monneret på 
skamlen som dansk mester 

Foto: Birk Meissner.

Danmarksmester i mangekamp fra Amager Atletik

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby 
Kvindelige Gymnastikforening 
begynder sin 67. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 7. september 2021Tirsdag, start tirsdag 7. september 2021
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 2. september 2021
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.: 28 97 35 75, 
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk 

Pris: 600 kr. for perioden
1. september 2021 – 30. april 2022
Se mere på www.ktkg.dk 

Daniel Wagner og Lisa Kjær Gjessing 
gik forrest med Dannebrog under 
indmarchen ved åbningsceremonien 
Selv uden publikum leverede Tokyo 
2020 en festlig start på de tolv dages 
Paralympiske Lege, hvor 4.403 para-
atleter fra 162 delegationer deltager.

- Det var kæmpestort og virkelig rø-
rende. Hvert skridt vi tog, føltes som 
et skridt for alt det, vi har arbejdet for 
at nå hertil. Og det var en stor ære at 
få lov til at gå forrest foran alle de her 
seje atleter, siger taekwondokæmper 
Lisa Kjær Gjessing, der er PL-debutant. 

Målsætning: 5-7 medaljer ved de 
Paralympiske Lege 

Er der noget, der kan bevæge dansker-
ne, så er det medaljer til Danmark ved 
de helt store sportsevents. Nu kommer 
muligheden igen under PL i Tokyo. Her 
er det danske mål 5-7 medaljer.

- Sammen har vi formået at opti-
mere på flere af de parametre, der kan 

få afgørende betydning i Tokyo, siger 
Magnus Wonsyld, sportsmanager i 
Team Danmark. 

- Eksempelvis har vi arbejdet med 
kost, mentaltræning og varmetilvæn-
ning, hvor sidstnævnte er særlig vig-
tigt, når atleterne skal præstere i var-
megrader, der er langt højere, end de 
er vant til. 

- Derudover er det første gang, at 
Team Danmark deltager med eksper-
ter under legene i form af blandt an-
det sportspsykologer og fysiologer.

Medaljehøsten er i gang

Legene er i gang og varer til og med 5. 
september. Flere af de danske atleter 
har været i aktion og i skrivende stund 
er det blevet til tre medaljer. Guld til 
Tobias Thorning Jørgensen i dressur, 
sølv til Peter Rosenmeier i bordtennis 
og bronze til Daniel Wagner i længde-
spring.      

SH

Guld til dressurrytteren 
Tobias Thorning Jørgensen 

på hesten Jolene ved 
Paralympiske Lege i Tokyo. 

Foto: Lars Møller/DIF

Dansk medaljedrys ved de 
Paralympiske Lege
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Overskiften er et af de store 
hit fra musicalen Grease - 50 
eller 51 – uh, uh, uh

Af Jesper Israelsen.  
Foto: Jesper Skovbølle, 

Amager Fotoklub.

Tunge, mørke og regnvåde 
skyer hang og truede over 
scenen i skolegården på Ry-
dell High men forsvandt på 
mirakuløs vis, efterhånden 
som handlingen i Tårnby Tea-
ters udgave af musicalen Gre-
ase skred frem. Det blev på 
alle måder en fest af en 50/51 
års jubilæumsforestilling.
Det var jo egentlig meningen, 
at Tårnby Teater skulle have 
fejret sit 50-års jubilæum i 
2020. Men det fik coronaen 
og diverse heraf følgende re-
striktioner som bekendt sat 
en effektiv stopper for. 

Men hvorfor lade sig be-
grænse af årstal. Man kan jo 
bare udskyde festen. Alder 
betyder knap så meget for os, 
der er kommet lidt op i årene.

Så 50 blev til 51, hvor Tårn-
by Bladets udsendte var med 
til jubilæumspremieren, og 
det blev et kærkomment gen-
syn med den musical, som vel 
har været den mest skelsæt-
tende for de af os, der er vok-
set op i 60’erne og 70’erne.

Handlingen er jo i prin-
cippet alvorlig nok og ikke 
mindst evig aktuel. Hvor 
hører man til, og hvordan 
gebærder man sig som ung 
overfor sine kammerater, det 
modsatte køn og alle andre, 
når man er ung og smækfyldt 
med hormoner?

Det skisma lykkedes det på 
forbilledlig vis at få formidlet 
af de 30 fortrinsvis ganske 
unge skuespillere, der var på 
scenen denne sensommer-
aften. Der var også mere er-
farne kræfter med – både på 
og bag scenen, men det var de 
unge på scenen, der løb med 

opmærksomheden, og sådan 
skal dét være.

Drilsk teknik

Bevares, der var lidt lydmæs-
sige udfordringer i starten, 
hvor det kunne være tem-
melig svært at høre, hvad 
der blev sagt – ikke mindst, 
når musikken spillede. Men 
det blev heldigvis justeret 
undervejs. Altid herligt med 
et levende orkester, der her 
bestod af seks aldeles kom-
petente unge musikere. Det 
giver ligesom en ekstra di-
mension til forestillingen.

Man skulle lige vænne sig 
til, at alle sangene fortrins-
vis var på dansk, men i Adam 
Prices oversættelse funge-
rede det faktisk fremragende. 
Sangen Sandra Dee var for 
eksempel blevet til Spejder-
pi’e. Og selv om de fleste i 
forældre- og ikke mindst bed-

steforældregenerationen kan 
de oprindelige sange udenad, 
så er det jo fint for de yngste 
publikummer, at de kan forstå, 
hvad sangene handler om. 

Grease er nemlig ikke 
mindst i Tårnby Teaters ud-
gave en rigtig familieforestil-
ling, og det var da også let 
at se på publikumsrækkerne, 
der talte helt unge som gamle 
– og de fleste af os et sted 
midt imellem.

Brylcreme, anderumper og 
brede lakbælter

Castingen er glimrende. Rizzo 
er som taget ud af filmen, 
Marty det samme. Men også 
Patty, Eugene, Ian og Frenzy 
er værd at fremhæve - ud over 
selvfølgelig hovedrolleinde-
haverne Sandy og Danny. Man 
må købe programmet, hvis 
man vil se hvem, der er hvem. 
Men overordnet, så gjorde 

alle det rigtig godt. Rigtig fin 
musik og flotte sangstemmer 
det meste af vejen.

Kostumerne er – især på pi-
gesiden - vellykkede og som 
skåret ud af 50’erne. Især i 
nummeret Beauty School 
Drop-out var papillotterne 
sjove - lavet af tomme, sølv-
papirsindpakkede toiletpa-
pirsruller. Sådan er det også 
i filmen. Drengenes påklæd-
ning var/er jo lidt mere ste-
reotyp, men jeg skal love for, 
at der var gang i læderjak-
kerne, brylcremen og ande-
rumperne. 

Og så er det jo også for 
os gamle bilnørder værd at 
fremhæve gensynet med en 
gammel kondemneringsmo-

den Ford Popular, der udgjor-
de denne forestillings udgave 
af drømmekøretøjet Greased 
Lightning (drengebanden T-
Birds stylede hot roadster, 
red.). Faldefærdig og blå på 
den ene side; rød og toptunet 
på den anden. Gad vide, hvor 
de har fundet den?

Jubilæumsforestillingen lø-
ber resten af ugen frem til og 
med på lørdag 4. september. 
Så hvis De, kære læser, ikke 
har nået at se den endnu, så 
er det bare med at se at kom-
me afsted. Der er i skrivende 
stund stadig billetter at få. Så 
håber og tror vi på, at vejret 
stadig holder.

Forestillingen bæres langt hen ad vejen af den store gruppes 
energi og entusiasme, der stråler mod publikum i de mange 
store ensemble-numre.

Pink Ladies gør det godt - og det samme gør T-Birds. 
Gruppespillet og den enkeltes indsats bærer tydeligt præg 

af at være blevet til og foregå i et lystbetonet rum, hvor 
entusiasmen er uendelig - netop instruktøren Henrik Spangsbos 

definition på amatørteatret. 

Du er den, jeg vil ha’ - og det fik vi!Du er den, jeg vil ha’ - og det fik vi!
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I detaljen ligger det smukke, 
man skal bare finde det 
frem ...
Tekst og foto: Mia Engstrøm. 

Ordene er sagt af Henrik 
Spangsbo, instruktør på Tårn-
by Teaters jubilæumsforestil-
ling Grease. Jeg mødte Henrik 
om eftermiddagen, hvor der 
skulle være forpremiere om 
aftenen. Det var en travl dag, 
og alligevel tog Henrik sig 
tid til en snak om det at være 
instruktør, og han formåede 
også at være både koncentre-
ret og nærværende. 

Henrik er til daglig belys-
ningsmester og lysdesigner 
på Nørrebro Teater, og som 
han siger: jeg har på sidelin-
jen været i mesterlære som 
instruktør på utallige forestil-
linger. Henrik nævner bl.a. 
Peter Langdal som en stor in-
spirator. Henrik er i dag 55 år, 
og har siden han var 4 haft sin 
gang på Tårnby Teater, og der-
for brænder der en særlig ild 
for Tårnby og amatørteatret. 
Hans hobby og arbejde er så 
at sige smeltet sammen.

Tryghed og empati

For Henrik er det instruktø-
rens ansvar at skabe tryghed 
for skuespillerne, at få dem 
til at føle sig hørt og set. Det 
mentale er så vigtigt for at 
kunne yde en god præsta-
tion, og det er instruktørens 
ansvar, at alle yder sit bedste, 
og at ingen ’hænger’, siger 
Henrik.

 Med ’hænger’ mener Hen-
rik, at hvis han ser, at en af 
skuespillerne ikke rigtig har 
det godt eller ikke fungerer, 
så tager han en snak med den 
enkelte, så de sammen kan få 
løst op for det, som fylder.

Det kræver en god portion 
menneskeforståelse og em-
pati, fortæller Henrik videre. 
Jeg kan godt lide de unge 
mennesker, og jeg tager mig 
altid tid til en samtale, også 
den samtale jeg egentlig ikke 
har tid til, smiler han. 

Imponeret over de unge 

Henrik er imponeret over den 
unge trup i Tårnby Teater. De 
knokler virkelig, og de vil det 
bare så meget, fortæller Hen-
rik. 

- Jeg kendte ikke den unge 
trup på teatret så godt, selv-
om jeg har haft min gang på 
teatret altid. Det jo de æl-
dre medlemmer, jeg kender 
bedst, så jeg skulle lige ind på 
livet af de unge og gøre mig 
fortjent til deres fortrolighed. 

- Men det er vist gået meget 
godt, smiler Henrik, og nyder 
tydeligvis at være en central 
del af Grease-truppen. 

Han fortæller videre, at 
det er vigtigt at møde de 
unge, der hvor de er. Alle er 
ikke ens, og derfor kræver 
det også, at man tilpasser sin 
instruktion og vejledning til 
den enkelte. Nogle vil gerne 
have feedback meget direkte, 
mens andre trives bedre med 
en mere nænsom instruktion. 

I detaljen ligger det smukke

Sådan beskriver Henrik 
Spangsbo sit syn på en af 
instruktørens vigtigste funk-
tioner: At få skuespillerne til 
at være opmærksomme på 
detaljerne, vigtigheden af 
pauser, betoningen af ord, der 
gør en forskel eller den sær-
lige gestus, som præcis rum-
mer den karakter, den enkelte 
skuespiller skal portrættere. 

Henrik lægger også vægt 
på ’Historien’ – den skal 
hænge sammen, og det er så 
vigtigt, at alle løse ender får 
en slutning. Henrik har fra sit 
arbejdsliv på de store teatre 
haft mulighed for at sammen-
ligne det professionelle tea-
ter og amatørscenen, og for 
Henrik er den store forskel, at 
der på amatørteatret er tale 
om et lystbetonet rum, hvor 
entusiasmen er uendelig. 

På de professionelle teatre 
er der selvfølgelig en masse 
kompetencer, man kan tage 
for givet, men det kan være 
på bekostning af den entu-
siasme, som alle på et ama-
tørteater er optændt af. Hen-
rik smiler og ler meget, og det 
er tydeligt, at han trives med 
instruktørrollen. Jeg kan godt 
lide det, og jeg kan også godt 
lide, at det er mig, der i sidste 
ende bestemmer, griner han 
og tilføjer, at de gode instruk-
tører også er gode ledere.

Fremtidsdrømme

Henrik har også drømme og 
visioner for fremtiden. Han 

vil helt klart gerne lave flere 
musicals og nævner bl.a. Rent, 
Miserable og Hamilton, hvor 
sidstnævnte er rap med et 
touch af klassisk musical. 

Phantom of the Opera er 
selvfølgelig også en af Hen-
riks favoritter, men han ville 
allerhelst elske at lave en stor 
musikforestilling over Bruce 

Springsteens sange - og den 
ville undertegnede personligt 
elske at overvære.

Henrik Spangsbo fulgte med sin far og mor ud på Tårnby 
Teater, hvor han blev indrulleret i forestillingen Nødebo 
Præstegård som fattighusbarn - han husker rollen med gru, 
for kostumet var en jakke med 20 tætsiddende knapper.

Interview med Henrik Spangsbo

Begyndte som barn i 
Nødebo Præstegård 
– nu instruktør på 
Grease

Heldigvis får Sandy sin Danny - ligesom flere af de andre unge finder sammen.

Henrik Spangsbo i en pr-opstilling i forbindelse med reklame 
for Tårnby Teaters første børnehold i 1973. Det er Henrik 
forrest t.v. Privatfoto.
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

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

BABY KL. 11.00:
7/9: TERNET NINJA 2
21/9: MARGRETE DEN FØRSTE med danske 
undertekster. 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
7/9: RESPECT
21/9: MARGRETE DEN FØRSTE med danske 
undertekster. 
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PAGTEN med danske undertekster
2 – 5/9:  kl. 17.20  7 år
 
TERNET NINJA 2
2 – 3/9:  kl. 18.00 + 20.15
4 – 5/9:  kl. 13.00 + 15.20 + 18.00  
 + 20.15
6 – 8/9:  kl. 17.40 + 20.15
9 - 10/9:  kl. 17.45 + 20.00
11 - 12/9:  kl. 13.00 + 15.30 + 17.45  
 + 20.00
13 - 14/9:  kl. 17.00 + 17.45 + 20.00
15/9:  kl. 17.00 + 17.45
16 – 17/9:  kl. 17.45
18 – 19/9:  kl. 12.30 + 14.40 + 17.45
20/9:  kl. 17.45  11 år

PAW PATROL: FILMEN – dansk tale
4 – 5/9:  kl. 12.15 + 14.20
11 - 12/9:  kl. 14.20
18 – 19/9:  kl. 13.30 Alle
  
RESPECT 
2 – 5/9:  kl. 19.45
6 – 8/9:  kl. 17.00 + 19.45
9 – 15/9:  kl. 19.00 15 år
 
KAGEKAMPEN Dansk tale
Danmarkspremiere:
9 – 10/9:  kl. 17.00
11 – 12/9:  kl. 12.30 + 17.00
18 – 19/9:  kl. 15.45 Alle
 

DUNE 
Forpremiere:
15/9:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
16 – 22/9:  kl. 20.00  11 år
 
MARGRETE DEN FØRSTE
med danske undertekster
Danmarkspremiere:
16 – 20/9:  kl. 17.00 + 19.30
21 – 22/9:  kl. 17.30 11 år 
Programmet for perioden 23 – 28/9 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra uge 37
Forsalget til den nye James Bond:  
NO TIME TO DIE starter 20. september  
kl. 10.00 på www.kulturhusetkastrupbio.dk.
NO TIME TO DIE har Danmarkspremiere  
30. september.

TERNET NINJA

Den kyniske legetøjsgigant Phillip Eberfrø er ved at 
slippe for straf, og uskyldige børn er i fare. Jagten 
på hævn og retfærdighed genoptages sammen med 
13-årige Aske. De to flankeres af både Sirene og 
Askes papfar Jørn. Den evigt lækkersultne Sune er 
også med – og selvfølgelig Askes (uundværlige) onkel 
Stewart.

RESPECT

Respect følger Franklin fra at være en lille og yderst 
talentfuld pige med en stor gospel-stemme til at være 
en voksen sangerinde med ikonstatus og stor succes.
Livet er dog ikke altid nemt, hverken for den unge 
eller voksne Aretha, som må finde sin egen plads 
mellem en dominerende far og ægtemænd og 
borgerrettighederne.

DUNE

Tag med på et mytisk og storslået eventyr. Paul 
Atreides er en begavet, ung mand født til at opnå 
noget ganske særligt. For at sikre sin families og 
sit folks fremtid må han drage af sted på en rejse 
til universets farligste planet. Ondsindede kræfter 
kæmper om planetens mest dyrebare ressource – et 
middel, der kan åbne op for menneskehedens største 
potentiale. Kun de, der kan overvinde deres egen 
frygt, vil overleve. 

MARGRETHE DEN FØRSTE

Året er 1402, og en kvinde står i spidsen for et nyt 
nordisk stor-rige. Margrete I har samlet Danmark, 
Norge og Sverige i en union, som hun egenhændigt 
styrer gennem sin adoptivsøn, Kong Erik. Unionen er 
omgivet af fjender, og Margrete planlægger derfor 
et ægteskab mellem Erik og den engelske Prinsesse 
Philippa. En alliance med England vil kunne styrke 
Kalmarunionen og sikre den mod angreb. Men en 
konspiration er undervejs, som sætter Margrete i et 
umuligt dilemma, der kan koste hende alt.

NO TIME TO DIE

I ’No Time To Die’ har Bond forladt aktiv tjeneste og 
nyder det stille liv på Jamaica. Men freden slutter 
brat, da hans gamle ven Felix Leiter fra CIA dukker op 
og beder om hjælp. 
Missionen handler om at redde en kidnappet 
forsker, men opgaven viser sig at være langt mere 
forræderisk end ventet, da Bond kommer på sporet af 
en mystisk skurk bevæbnet med farlig, ny teknologi. 
Forsalget starter mandag 20. september

KAGEKAMPEN

Alflingerne har levet i skjul under jorden i mange år, 
og det passer dem sådan set meget godt. Men for 
Elfie er det anderledes. Hun kæmper med at bevise 
sit værd over for de andre og beslutter sig for at finde 
ud af, hvad livet på overfladen kan tilbyde. Hvem ved; 
måske kan hun endda lære et håndværk, der kan 
gøre de andre alflinger misundelige!
Sammen med sine venner, Kipp og Buller, kravler de 
op til jordens overflade, hvor de møder bageren Theo, 
der har problemer med sin bagerbutik. Den er nemlig 
i fare for at blive opkøbt af et stort og upersonligt 
kage-imperium. Heldigvis for Theo har alflingerne ét 
erklæret formål i livet: At hjælpe andre!
De tre små venner sætter sig for at få gang i butikken 
igen og hjælpe Theo fra konkurs. Der er kun et 
problem: Ingen af dem ved noget som helst om at 
bage, så der er liiige lidt startvanskeligheder, inden de 
kan skumme fløden af deres arbejde.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Frivillig hjælp
Vi står i den situation, at vi i løbet af efteråret og 
fremover får brug for hjælp og afløsning for 6-8 af de 
frivillige medarbejdere der gennem de seneste mange 
år har sørget for at Lisbeth Klubben har kunnet 
bibeholde sin aktivitet med filmforestilling 20 mandag 
formiddage i Kastrup Bio.

Der ønskes hjælp til eksempelvis:
Kasserer:

Åbne og lukke funktion:

Salg og udskænkning af kaffe/the:

Modtage og tilrettevise før forestillingerne:

Holde vagt under filmfremvisning:

Og i øvrigt servicere medlemmerne:

Hvis du står og brænder for at være en del af TEAMET, 
må du gerne henvende dig til en af os i biografen 
når vi har filmforestilling eller til formanden Vibeke 
Rasmussen samme sted.

Hilsen alle os i Lisbeth Klubben

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Så er der film - igen
Så lysner det, vi kan alle være i Kastrup Bio, og 
sæsonens første filmforevisning bliver mandag 27 sept. 
kl. 10.30 (åbent fra kl.9.30)

Salg af medlemskort torsdag 23. sept. kl.10.00 i 
biografen. Pris 250,- kr. for hele sæsonen 2021-22.

Kontant salg, og max 2 billetter pr. person – eller ved 
køb af flere billetter mod aflevering af gl. billetter

Salget slutter, når der er udsolgt af billetter.

Film vi bl. andet skal se:

Downtown Abbey

De Forbandede år. 

Ser du månen Daniel.

Druk.

Falling.

Little Women.

Retfærdigheden Ryttere.

Vi håber, at vi alle vil opføre os Corona rigtigt.

Vi glæder os til at se jer 

Hilsen alle os i Lisbeth Klubben

Red Barnet Ungdom 
åbner læringscafé i 
Tårnbyhuse
... når der er fundet flere 
frivillige! 
Foreningen har i en årrække 
haft god erfaring med aktive 
læringscafeer i hele Danmark, 
med fokus på børns ret til fri-
tid og hvile, uddannelse, samt 
retten til at blive hørt og ind-
draget. 

Bl.a. som følge af Corona, 
oplever Red Barnet Ungdoms 
sekretariat til gengæld, at fle-
re børn og unge er ensomme 
og-/eller ønsker en ekstra fag-
lig håndsrækning. 
Læringscafeen i Tårnbyhuse 
vil holde åbent hver tirsdag 
fra kl. 16-18 for børn og 
unge i alderen 6-17 år. 

Ung-med-yngre princip

Red Barnet Ungdom arbejder 
frivilligt med barnet i cen-
trum ud fra et ung-med-yngre 
princip. Det betyder også, at 
det er de unge frivillige, der 
driver læringscafeen: frivil-
lige, som alle synes, det er 
fedt at arbejde med børn og 
unge, som er gode til at skabe 
relationer – og som synes det 
er fedt at gøre en forskel for 
andre! 

Interesseret? 

Kontakt Emma Nørskov: 
egn@redbarnetungdom.
dk. Du kan også melde dig 
som frivillig på Red Barnet 
Ungdoms hjemmeside (www.
redbarnetungdom.dk). 

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene 
om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig 
velforsynet med lokalaviser og vi bringer her 
udvalgte citater, som vi finder vedkommende for 
vores læsere - nu også fra Sverige (Alingsås) 

Falck tilbage
Falck har vundet ambulancekørslen i København og 
Frederiksberg tilbage fra 1.februar 2023 og i mindst 
seks år. Det er resultat af et udbud.

Det betyder at brandvæsnerne København og 
Frederiksberg mister ambulancekørsel efter 100 år. 
Større nyskabelse for borgerne er derfor, at i de nye 
kontrakter indgår, at der skal være mindst en para-
mediciner i hver ambulance.

2770    6.september 2021

Flydende Saunaer
I sommerhalvåret er der udlejning fra GoBoats båd-
udlejning.

Bådene ligger stille om vinteren og nu vil man 
satse på Sauna. Vinterbadning er steget støt de sid-
ste par år. I København er der ventelister på vinter-
badning i København. Det giver folk mulighed  for at 
få vinterbadeoplevelsen lidt mere lejlighedsvis. Det 
siges at give velvære.

Bryggebladet August 2021

Flinke badere i havnen
Ikke engang i løbet af sæsonen i år har Trygs livred-
dere været såkaldte livreddende aktion i havneba-
det på Islands Brygge. Derimod har førstehjælpskas-
sen været i brug 206 gange.

Bryggebladet 12. august 2021

Legeplads for de halvstore
Det lykkedes ikke beboerne i de omliggende lej-
ligheder at forhindre den planlagte legeplads for 
13-18-årige for enden af Kastrupkrogen. Deres kla-
ge til Tårnby Kommune blev delvis afvist eller som 
det pænere hedder ’ikke imødekommet’. Beboerne 
var bekymrede for støj og om ’aktiviteterne’ fra Bre-
dager Torv ville flytte ind.

Avisen 2770. 24. august 2021

Amagerbakken med slidt ’sne’
Der er konstateret store slidskader på den kunstige 
belægning på Amager Bakke (taget af ARC, stadig i 
folkemunde kaldet Amager forbrænding). Leveran-
dører skulle have lovet sne, der kunne holde i ad-
skillige år og nu diskuterer (pænt sagt) leverandør 
og Selskabet bag Amager bakke regningen for repa-
rationer. 

Hvis ikke tvistighederne kan afvikles i minde-
lighed kunne det medføre, at bakken skulle lukke 
mens diskussionerne forestår. Alternativt skal kom-
munerne bag forbrændingen, som i princippet ikke 
har noget at gøre med Amager Bakke, lægge pen-
gene ud og håbe leverandøren vil og kan betale, 
når det er konstateret, hvem der skal betale hvad. 
Tårnby Kommune har foreløbig lovet at lægge 10 
millioner kroner ud.

Flere medier august 2021 

Vi (og jer nye) er Amager
AmagerLIV, som er det nys omdøbte Amagerbladet, 
har udsendt en særlig tillæg, som de kalder Tilflyt-
teravis – Vi er Amager. Elskere af Amager, uanset 
hvor man placerer sig indenfor diverse distrikts- 

og kommunegrænser, vil have fornøjelse af dette 
16-siders ’gemme-værk’.

Man kan noget med at dykke i arkiver, når man har 
så mange år på bagen som Amagerbladet/Amager-
LIV. Tillykke.

Amager LIV august 2021.

Pandemi-sikker musicaloplevelse
Alingsås Musikteatersälskap forvandlede sammen 
med Alingsås Teaterförening en weekend i sommer 
fire pittoreske gårdmiljøer i bykernen af Alingsås 
til musicalscener. De bedste ’godbidder’ fra fire 
forskellige musicals blev opført i gårdmiljøerne og 
imødekom dermed Alingsås-borgernes hunger efter 
musik og teater. 

Det var uddrag af ’Kristina från Duvemåla’ af Ben-
ny Andersson og Björn Ulvaeus tillige med uddrag af 
Chess, Les Miserablés og Waitress, der blev opført.

Alingsås Tidning 3. juni 2021

Turistinformationen tilbage til 
centrum
Snart får Alingsås igen en turistinformation, som er 
værdig til navnet i centrum af Alingsås – ved Stora 
Torget, skriver Alingsås Tidning i begyndelsen af 
juni. 

Mange af Tårnby Bladets læsere har besøgt Tårn-
bys svenske venskabskommune Alingsås og har i 
den forbindelse de seneste år måttet lede efter tu-
ristinformationen, men det er altså slut nu, hvor den 
er let at finde. 

Alingsås Tidning, 3. juni 2021
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

GEDEMARKEDET

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

TO ELEKTRONISKE ENHEDER GIVES VÆK
Er du elektronik kyndig eller måske bare amatør så gives her 
to enheder (devices), som lige pludelig ikke vil tænde. Vil du 
eksperimentere, så er disse dine. Efter aftale kan de hentes 
på redaktionen

GPS Tomtom 6” stor typografi
Compact minianlæg med 2 højtaler. Soundmaster Turn-

able Casette radio system med MP3, grammofon, 2 casette 
og disc. tlf.: 40 38 04 50

TEFAL AIRFRY KUN BRUGT 2X, sælges for 300,- kr, incl 
brugsanvisning. Tlf.: 61 39 43 56

5 STK. CEMENTRØR
100 x 850 mm. Kan hentes gratis.  
Tlf.: 26 62 36 15

FUGLEFODER:
SOLSIKKEFRØ 2,5 kg poser a 20 kr

GROVE HAVREGRYN 1 kg poser a 5 kr.
Ca 15 stk af hver. Sælges stykvis eller samlet pga rotteplage i 
området. Ring eller sms 4228 6393.      

Redaktionen

 Selv det mindste staudebed 
eller altankasse med nektar-
holdige planter giver mulig-
hed for, at diverse insekter 
kan finde føde

En have er et lille stykke natur. 
Uanset om haven er på 1000 
m2 eller blot er 50 m2 stor, 

så bidrager planter og blom-
ster i haven til den samlede 
natur. Asfalt, betonfliser og 
anden ’ikke levende’ belæg-
ning levner ikke megen plads 
til dyre- og insektlivet, mens 
træstammer, brændestabler 
og fuglebade er essentielle 
for livet i haverne. 

Vær med til at sikre flere 
insekter i din have

Landets havecentre og plan-
teskoler indbyder til Havens 
Dag søndag 12. september, og 
i år vil der med temaet ’Dyre-
liv i haven’ være fokus på de 
planter og blomster, der især 
er gode for insektlivet. I have-
centrene er der stor faglighed 
omkring planterne, men gart-
nerne er ikke biologer. 

Til gengæld ved gartnerne 
under hvilke forhold plan-
terne trives bedst. Skal du 
plante på fritidsgrunden, i 
forhaven, i højbedet, på ter-
rassen, i altankassen eller un-
der skyggefulde træer, så kan 
du søge hjælp hos gartneren. 
Havecentrenes store udbud 
af planter hjælper dig til at få 
indrettet og plantet din have 
til med de bedste insektven-
lige planter, så du kan være 
med til at øge biodiversiteten.

 Kom og vær med

På Havens dag vil havecentre 
og planteskoler have ekstra 
mange planter, der lige præ-
cis opfylder de drømme, som 
du og havens insekter måtte 
have. 

Havens Dag afholdes i år 
for 30. gang, og i år kan du 
hente en nyttig liste med 72 
planter, der især er gode som 
fødeplanter for havens insek-
ter. Mange flere planter bidra-
ger til insekternes behov for 
pollen og nektar, men netop 
fødeplanterne er vigtige for 
insekterne – her opformeres 
nemlig de næste generatio-
ner.

Nogle planter bliver spist

Da mange haveejere er ud-
fordret af dyr, der spiser plan-
terne, har vi desuden udarbej-
det nyttige lister over planter, 
som hjorte sjældent spiser. 
Du kan også få en nyttig li-
ste med stauder og sommer-
blomster, som sneglene går 
udenom – begge lister deles 
ud i dit lokale havecenter i 
forbindelse med Havens Dag.

INFO:
www.havensdag.dk

Dyreliv i haven – Havens Dag
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •  
• Varmepumper • 

Malerier og Keramisk kunst - hvad håndvær-
keri kan blive til

To gamle amager-drenge med baggrund i 
håndværksfagene maler og elektriker er i de-
res livs efterår sprunget ud som kunstnere. 
De to har mødt hinanden ved en tilfældighed 
gennem en donation til udstillingsstedet ’Ved 
Diget 26’ i Kastrup, der udstiller lokalhisto-
riske emner fra Tårnby / Kastrup. Mødet har 
skabt et nyt venskab og et samarbejde mellem 
de to kunstnere.

Begge kunstnere vil være til stede i gal-
leriet, de fortæller gerne om deres kunst og 
kunsttricks.

Johnny Svendsen har maleriet som sin store 
interesse og maler som oftest figurativt. Det 
gør han så fantastisk, at det næsten ligner et 
fotografi. Han har øvet sig i mange år ved at se 
på kendte kunstneres værker som udfordring 
og læring for udvikling af sin egen stil.  Dette 
års udstilling omfatter flere værker af lokali-
teter som Christianshavn, Nyhavn og Dragørs 
gamle bydele samt portrætter og nogle repli-
kationsmotiver. 

Stig Løvenkrands deltager med kerami-
ske skulpturer. Hans arbejder samt ideer i 
stentøjs-ler er oftest kommet fra en pludselig 
indskydelse eller en oplevelse. Skulpturerne 

spænder vidt og der er næsten altid en kant 
eller en historie bag skulpturen, der bliver for-
met, forglødet, glaseret og siden brændt enten 
konventionelt eller i rakuteknik. Det hænder 
også, at de keramiske værker bliver kombine-
ret med andre materialer, f.eks. træ, sten mv.

INFO:
De udstiller på Havnegalleriet i Dragør, fra 
10. til 15. september alle dage kl. 11-19.

Svendsen og Løvenkrands i Dragør

Amager HAM radio dag hos OZ7AMGAmager HAM radio dag hos OZ7AMG
Årets store loppemarked i Tårnby Radioklub • Lørdag 11. september 2021, Kl. 10 -15

• Entre / lod for konkurrence kr. 20.- Der kan betales med Mobilepay.
• Mad og drikkevarer kan erhverves til amatørvenlige priser dagen igennem.
Gratis parkering. Indkørsel via Sneserevej 10.

DAGENS PROGRAM:
Kl. 8.00 -10.00: Kræmmere ankommer via Englandsvej 290, med bil, trailer, eller andet.

Der kan lejes borde til kr. 50,-pr. stk. så længe lager haves.
Tilmelding på mail: info@oz7amg.dk eller i klubben om torsdagen ml. 1900- 2300.

Kl. 10.00: Dørene åbnes for gæsterne.
Loppemarked og målelaboratorium åbner.

Kl. 10.00 –15.00: Målelaboratoriet er åbent.
Der tilbydes:
•Kontrol af multimetre på nykalibreret sporbar kalibrator, Spænding og strøm AC/ DC samt 

modstand.
•Måling af følsomhed, blokering, IP3, udgangseffekt, intermodulation m.m., op til 1GHz 

•Måling af gain og støjtal på LNA’s op til 1,8GHz.
•Få graveret dit callsign i navneskilt med magnet eller sikkerhedsnål.

Kl. 10.30–12.00: Afholdelse af certifikatprøver i Klublokalerne
Tilmelding foretages her: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer
Prøverne gennemgås efterfølgende.

Kl. 11.00: Foredrag 
Kl. 12.00: Grillen er klar, med pølser af god kvalitet samt udsøgte flæskestegs sandwich.
Kl. 13.30: Lodtrækning med præmier fra vores gode sponsorer.
Kl.15.00: OZ7AMG siger tak for denne gang.

Vel mødt i OZ7AMG, vi glæder os til at se jer på:
Tårnby skole Sneserevej 10/ Englandsvej 290, 2770 Kastrup.
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