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DET VAR VI KEDE AF, lød det fra dansklærer Nanna Lykke Sattrup ved Tårnby 
Gymnasium & HF, da gymnasiesystemet i 2017 forlod en lang tradition for, 
at alle studenter og HF’ere skulle til eksamen i dansk stil. Ved seneste reform 
blev det afgjort ved individuelt udtræk, om den enkelte elev skulle op i dansk 
stil. 
- Det var vi kede af. Det var grundpillen i almendannelsen, at alle havde og 

kunne skrive en dansk stil. 
Nu er disciplinen genindført. Det er første gang, at afgangseleverne skal 
skrive under 2017-gymnasiereformen, og der er kommet nyt til, som eleverne 
har brugt de sidste henholdsvis tre (for stx’ernes vedkommende) og to år (for 
hf’ernes) til at øve sig i. 

                Læs på side 12.

- og noget af et herligt 
skridt for kultur- og for-
eningsliv blev taget mandag 
eftermiddag i uge 22

Af Terkel Spangsbo

Hvad enten man kalder det 
genåbne, åbne op eller bare 
åbne, så er det i al fald ventet 
med glæde, at disse fælles-
skabs-områder igen bliver til-
gængelige på legal vis.

Kastrupgårdsamlingen, Kul-
turhuset Kastrup Bio, Kultur-
zonen/Tårnby Musikskole og 
Kulturhus og Naturskole og na-
turcenter Amager, som nok har 
været tilgængelig hele tiden 
men med lukkede huse og toi-
letter, er nu parate til at byde 
gæster indenfor.

Beskeden kom fra et presse-
møde med regering og Folke-

ting sent onsdag aften op til kr. 
himmelfartsdag og mange fik 
først budskabet torsdag mor-
gen som var hellig- og fridag 
op til en indeklemt fridag og 
så en weekend, inden formalia 
i kommunen kunne gennemfø-
res med et Kultur- og Fritidsud-
valgsmøde mandag.

Ved kommende oplukninger 
bliver det op til forvaltninger-
ne at sætte gang i åbningerne 
umiddelbart og bagefter med-
dele politikerne, at nu er der 
handlet og befolkningen skal 
ikke vente fra budskabet er 
kommet ud fra Christiansborg 
til lokale politikere rent prak-
tisk kan mødes.

Næste forventede ’opluk-
ning’ bliver en forøget forsam-
lingsstørrelse.

Læs mere inde i bladet.

A small step for man...

Hvalp, hus og Henning
Endnu engang har Henning Visholm, Schæferhundeklubben 
vist sig som ’troldmand’ da et klubhus stor for fald

Af Terkel Spangsbo

For tredje gang stod Schæfer-
hundeklubben overfor at skul-
le flytte et klubhus, som stort 
set var flikket sammen  af ap-

pelsinkasser og hvad man nu 
kunne få fat på af arbejdssku-
re og smækket op i bundenaf 
Selinevej (som de færreste 
kender eksistensen af. 

Jægersborg Skovdistrikt 
mente, at der skal anlægges 
hundeluftningsskov på områ-
det og skovens folk så ikke, at 
hundeskov og hundeklub var 
noget perfekt match. 

Oveni dette kunne hverken 
kommune eller skovdistrikt 
pege på et nyt sted til Schæ-
ferhundeklubben. 

Heldigvis lykkedes det ved 
hjælp af Henning Visholms 
store netværk, at få lov at flyt-
te ind på et nyt område i den 
anden ende af Selinevej, og 
det er her, klubbens medlem-
mer har arbejdet som små he-
ste for at få det hele op at stå 
igen. For tre uger siden blev 
de nye faciliteter taget i brug. 

Læs mere side 46.

Henning Visholm med sin 
 seneste schæferhvalp.  
Foto: Torben Schacht
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Der lukkes op for vandet i uge 42
Arbejdet med at færdiggøre den kommende svømmehal på 
Vestamager skrider planmæssigt frem og datoen for åbnin-
gen er sat til uge 42, skolernes efterårsferien.

Åbningen markeres med gratis adgang i uge 42, fortæller 
borgmester Allan S. Andersen (man må håbe forsamlingsbe-
grænsningerne er ophævet til den tid; Allan Andersen garan-
terer, at der er pølser og slik nok i boden til det forventede 
rykind).

Allerede før gæsterne når at komme inden døre, har en liv-
redder dem i kikkerten. For om mindre end et år vil en hvid 
aluminiumsskulptur af en slank og veltrimmet ung mand, der 
sidder hævet over terrænet og holder en kikkert for øjnene, 
byde de besøgende velkommen uden for svømmehallens 
indgangsparti. Vestamager Svømmehal indvies til efteråret, 
så vi må vente lidt på livredderen. Den internationalt aner-
kendte kunstnerduo Elmgreen & Dragset har nemlig skabt et 
værk, der forholder sig meget specifikt til omgivelserne.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Statens 
Kunstfond og Tårnby Kommune, der begge skyder 1,5 mio. kr. 
i projektet. Og der er stor begejstring for det værk, kunstner-
duoen har skabt. 

Havneværterne sejler igen 
Så er havneværterne igen i år på vandet i Københavns Havn 
for at bidrage til at holde havnen sikker og være ambassadører 
for den gode havnekultur. Det er tiltag, der formentlig bliver 
endnu mere brug for i år, hvor mange københavnere som følge 
af corona måske tilbringer endnu mere tid i og ved havnen.

Havneværterne er opsøgende overfor uhensigtsmæssig ad-
færd og bidrager til en sikker havn gennem dialog og samtale. 

Nogle af de situationer, havneværterne forventes at møde i 
sommervarmen, er udspring fra broer, badning uden for bade-
stederne, motorbåde med for høj hastighed, grill på brandfar-
ligt underlag m.m.

Havneværterne varetager også andre opgaver i havnen her-
under at tilse havnebade og badezoner, besvare spørgsmål fra 
havnens gæster og lignende.

De sejlende Havneværter er på vandet alle dage til 8. 
august kl. 10-18.

HVAD SKAL VI dog gå ud og bruge penge på. 
Det lyder garanteret helt umådelig højrøvet 
at sige, jeg ved det ikke, men når jeg ikke kan 
få lov at brænde rigtig mange penge af på en 
rejse, hvor jeg kan tage hen til noget eksotisk 
og blive forbrændt til det skoldede og tage 
med charter-holdet ud til Pepes wineyard og 
smage hans et-års vin, som hvis ikke jeg købte 
den til 100,- kroner ville blive hældt på ed-
dike-flasker og solgt til 5 kroner inklusive ra-
batmærker og en slikkepind til barnebarnet, 
så ved jeg faktisk ikke. Jeg er i stand til at gå 
gennem en Tiger-butik uden at købe noget.

TANKERNE SPRINGER hen til legetøjsskabet 
i barndomshjemmet. Jeg opfattede det ikke 
som fattigt. Vi havde lige så lidt som alle 
andre, bare noget andet. Havde man haft 
søskende, som ikke var 10 år ældre end en 
selv, var der lidt mere, som ikke var af blik 
eller for pigernes vedkommende af cellu-
loid, men skulle samlingen begynde helt fra 
bunden, var det småt. Det kunne rummes i 
bunden af et køkkenskab, hvor helligdom-
mene kunne være i et par skotøjsæsker, der 
ikke var klippet op som garageanlæg til de få 
biler, man endnu ikke havde eller til mål for 
en kuglebane, hvor man kunne hente sig 10 
point, hvis man ramte det midterste hul med 
de glas-kugler, man endnu ikke havde købt i 
Herolds Varehus.

MEN TIL JUL blev der suppleret op og to gaver 
– husker ikke fra hvem – løber ind på rammen. 
En knaldrød Tekno Falck kranbil med bom-
uldssnor til krogen og et dominospil. Hvor 
bomuldstråden hurtigt blev slidt op, holdt 
dominospillet i mange år. 55 fascinerende 
brikker og sikkert en spilanvisning, men da 
ingen i omgangskredsen og slet ikke i fami-
lien kunne/ville spille, blev det højre mod 
venstre hånd efter et sæt selvkomponerede 
regler eller et byggeri til erstatning for det 
korthus, der aldrig blev højere end to etager. 
Mest interessant var det, hvor langt man kun-
ne strække gelledet med 55 brikker og så få 
alle til at vælte ved et let skub i den ene ende. 
Dominoeffekten.

JEG VIL IKKE HÆVDE, at jeg gik videnskabe-
ligt til værks eller allerede dengang i 50’erne 
uddrog nogen samfundsomvæltende teori 
af klodsvælteriet. Ingen mellemregninger 
nedskrevet, ingen disputatser udgivet. Bare 
tidsfordriv. Anderledes opdagelse af domi-
noeffekten fik jeg, da min storebror nytårsaf-
tensdag viste mig sit arsenal af fyrværkeri på 
vores fælles værelse. Blandt andet havde han 
erhvervet sig et par rækker en-øres kinesere. 
Knald-fyrværkeri af billigste klasse. Det ville 
have kostet mere i tændstikker, hvis de skulle 
være knaldet af enkeltvis. 100 små røde ki-
nesere bundet sammen med en løs snor i 
lunterne.

- Hvad sker der, hvis man tænder denne her, 
sagde min (troede jeg) alvidende storebror og 
viste mig snoren, der bandt lunterne sammen 
– og gjorde det.

SNOREN VAR selvfølgelig smurt ind i krudt, 
som ikke kunne springe af sig selv, men her 
kom dominoeffekt for alle pengene (1 krone). 
Min kloge storebror prøvede at samle de knal-
dende kinesere som en snebold, men endte 
med at droppe dem i en gummistøvle, som 
han, ulovligt, havde taget med ind på værel-
set, hvor kineser-kanonaden kunne ebbe ud.

FRU SPANGSBO STOD i værelset, mens de 
sidste træfninger tog af i gummistøvlen og 
det næste, jeg så til storebroren, var, da han 
et par timer senere kom hjem fra skadestuen 
med hænderne forvandlet til to store hvide 
gaze-boksehandsker. Så kunne han lære det! 
Om aftenen var han på gaden med resten af 
knaldsagerne og ved midnatstid var gazen 
sort.

HAVDE HAN LÆRT DET? Havde jeg lært det af 
dominobrikkerne?

JEG HAR I AL FALD lært noget. Og andre har 
sat det på ord, som ’Når en sommerfugl i Kina 
basker med vingerne sætter det en tornado 
i gang i USA’ (sikke en pletrammer i dagens 
tekst), det er også oversat til ’Når man slår en 
fjært i Viby, brænder danske flag i Mellem-
østen’ (det jyske hovedsæde for Jylland Po-
sten ligger/lå i Viby ved Århus).

CORONAEN HIMSELF er en dominoreaktion 
og det er afslutningen også. Men du godeste, 
hvor er der mange, som leger med domino 
med bare én brik. ’Jeg forstår ikke, hvorfor 
jeg/mig/vi/os/lige her ikke kan give den fuld 
gas og vende tilbage til dengang før coro-
naen’. 

HVOR VI FOR BARE to måneder siden stod 
sammen i forståelse med uroen for, om den 
virus kunne finde på at lande hos mig/os/lige 
her, så bølger det nu derudaf med, at nu er 
det ikke sjovt længere. Nu skal jeg undvære. 
Ja det skal du, ellers kan jeg ikke leve trygt – 
og omvendt.

HVIS ORDET DOMINOEFFEKT er for svært, så 
prøv med kædereaktion. Tænk lidt længere; 
hvis flere gør det, skal det nok gå og du når 
det (hvad det så er) jo nok. Den billige vin 
løber ingen vegne. Og smil så, solens skinner 
ind imellem.

God forsommer
Terkel Spangsbo, redaktør
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag 27. maj.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er 07 juli/aug. Onsdag 

24. juni. Deadline  fredag 19. 
juni. kl. 12
08 august. Onsdag  5. aug.*. 
Deadline fredag 31. juli. kl. 12
09 september. Onsdag 26. aug. 
Deadline fredag 21. aug. kl. 12
10 oktober. Onsdag 30. sept. 
Deadline fredag 25. sept. kl. 12
11 november. Onsdag 28. okt. 
Deadline  fredag 23. okt. kl. 12
12 december. Onsdag 25. nov. 
Deadline fredag 20. nov. kl. 12

2021  
01 januar. Onsdag 6. jan. * Dead-
line onsdag 30. december 2020 
kl. 12 *

02.  februar. Onsdag 27. jan. 
Deadline fredag 22. jan. kl. 12
03.  marts. Onsdag 24. feb. Dead-
line fredag 19. feb. kl. 12
04 april. Onsdag 31. marts. 
Deadline fredag 26. marts. kl. 12
05 maj. Onsdag 28. april. Dead-
line fredag 23. april. kl. 12
06 juni. Onsdag 27. maj. Dead-
line fredag 21. maj. kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 30. juni. 
Deadline mandag 25. juni. kl. 12

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

Dominoeffekt med én brik
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Følgende tilbud er tilgængelige på Kastrup Apotek fra 
mandag 25. maj til og med søndag 21. juni 2020

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

Døjer du med ørevoks?
Vaxol Ear Spray er en ørespray som anvendes til blødgøring og 
fjernelse af ørevoks og vokspropper. 
Vaxol kan også anvendes til lindring af kløe og irritation i tørre 
øregange.
Sprayen doserer en passende mængde olivenolie ind i det ydre øre.

Vaxol ørespray 10 ml 119,50 Kr.

Ekstra tilskud af mælkesyrebakterier til hverdagen?
Mælkesyrebakterier findes i mange mejeriprodukter og er 
også naturligt forekommende i tarmsystemet, hvor de indgår i 
omsætningen af næringsstoffer. 

Duolac 50+ Vitalitet er kapsler med et dagligt tilskud af mæl-
kesyrebakterier, Prolac-T, vitamin C og D. 

Duolac 50+ Vitalitet Indeholder 10,0 mia. mælkesyrebakterier 
pr. kapsel fordelt på 6 forskellige mælkesyrebakteriestammer. 

C-vitamin bidrager til immunforsvarets normale funktion og til 
at mindske træthed og udmattelse.

D-vitamin bidrager til at vedligeholde normale knogler.

Lige nu er der 20 % på Duolac produkter, 
Duoloc duo-dråber nu 99,95 Kr.

Duolac børn nu 127.95 Kr.
Duolac daglig vitalitet nu 115,95 Kr.

Duolac 50 + vitalitet nu 159,95 Kr.

Skadet og irriteret hud? På hænder og krop?
A-derma Dermalibour creme og vaskegel indeholder blandt andet ekstrakt af Rhealba 
Havrens kimplanter og et kobber-zink kompleks, der beroliger, reparerer og reducerer 
spredning af bakterier.

A-Derma Dermalibour+ Gel Moussant er en rensende 
og blødgørende vaskegel til irriteret hud.

Den er ideel til den daglige pleje af hele familien - 
spædbørn, børn og voksne.

A-Derma Dermalibour+ Creme er en beroligende og 
rensende reparationscreme til hudirritationer.

Den er ideel til daglige hudproblemer som f.eks irritati-
on om munden, på hænder, tørre pletter og bleudslæt.

Den reparerer skadet hud og forebygger infektion, virker kløe- og 
irritationsdæmpende og er uden parfume.

A-derma dermalibour+ creme 50 ml 96,50 Kr. 
A-derma dermalibour foaming gel 250 ml 111,50 Kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby 
fulgte forventeligt tilladelserne fra 
Christiansborg og genåbnede for 
størsteparten af Tårnbys kulturinsti-
tutioner

Af Terkel Spangsbo

’Det gøres herved vitterligt, at ...’ så-
ledes kunne det foreløbige referat fra 
denne uges mest centrale politiske 
udvalg i Tårnby, bestyrerne af kultur- 
og fritidslivet lyde.

Kastrupgårdsamlingen åbner tors-
dag 27. maj, samme dag som Tårnby 
Bladet udkommer og biografen i Kul-
turhuset genåbner torsdag 4. juni, 
hvis filmdistributørerne har varer på 
spolerne og kan levere. Det forventes, 
at bigrafens gæster kan have deres 
popcorn i fred, da skærpede retnings-
linjer skal følges såvel i salene som i 
foyeren. 

Kulturhusaktiviteterne, herunder 
adgang til computere, aviser og tids-
skrifter er ikke tilgængelige, før der 
kommer et ’OK’ fra Kommunernes 
Landsforening og Kulturministeriet.

Musikskolen på Kulturzonen åbner 
onsdag 27. maj under skærpede ret-
ningslinjer for blandt andet  kor og or-
kestre. Kulturhusdelens åbning venter 
på samme ’OK’ som biografen.

Naturen foregår udendørs

Tårnby Naturskole åbner onsdag 
27. maj med skærpede retningslin-

jer. Tårnby Naturskole er forholdsvis 
ukompliceret at genåbne, da aktivite-
terne på denne årstid i reglen foregår 
udenfor.

Men kun naturen på Vestamager. 
Blå Base under Tårnby Naturskole er 
indtil videre fortsat lukket, da det ikke 
er hensigtsmæssigt at have en aktivi-
tet, der umiddelbart tiltrækker mange 
mennesker på den lille formidlings-
platform i vandet.

De hjemsendte studentermedar-
bejdere   vil indtil videre indgå i for-
midlingsberedskabet ’de gule veste’, 
fredage, lørdage og søndage i den af 
Politiet indførte ’advarselszone’ i Ka-
strup Strandpark.

Ekstrasider i Tårnby Bladet Net på 
www.taarnbybladet.dk

Det er ikke uvant, at Tårnby Bladets 
udgivelsesdag opfattes som deadline. 
Hvis der kommer afgørende nyt - af 
alle slags - den første uge efter udgi-
velse vil vi sætte ekstra sider på avi-
sen på nettet.

Vi har ikke mulighed for at annon-
cere ekstrasider, men det er altid inte-
ressant at se lidt på www.taarnbybla-
det.dk under fanebladet ’Mere’ og så 
kigge lidt i ’Arkivet’.

Skaterbanen i Byparken er åben... til stor fornøjelse for såvel skatere som 
rulleskøjtefans. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Udvalget enige med 
Folketingets partier

Broen corona-påvirket
Vejtrafikken på Øresundsbroen 
reduceres i kølvandet på corona-
pandemien
I første kvartal af 2020 var der en til-
bagegang i trafikken på Øresesunds-
broen på i alt 15,1 procent i forhold til 
samme periode sidste år.

Personbilstrafikken blev hårdest 
ramt, mens trafikken af lastbiler på 
over 9 meter steg marginalt i årets 
første tre måneder.

Øresundsbro Konsortiets resultat 
blev et overskud på 265 millioner DKK 
før værdiændringer, hvilket er et fald 
på 6 millioner DKK i forhold til samme 
periode sidste år. Driftsomkostninger-
ne var uændret på 55 millioner DKK, 

og renteudgifterne faldt med 6 mil-
lioner DKK.

- Corona-pandemien påvirker os 
alle på forskellige måder og det gæl-
der også for trafikken på Øresunds-
bron. Sveriges og Danmarks indsat-
ser for at begrænse spredningen af 
coronavirussen begyndte at påvirke 
trafikken tydeligt fra midten af marts 
i takt med, at der blev indført stram-
mere restriktioner, og Danmark fra 
den 14. marts midlertidigt lukkede 
grænserne for personer uden et aner-
kendelsesværdigt formål til indrejse, 
siger Caroline Ullman-Hammer, admi-
nistrerende direktør for Øresundsbro 
Konsortiet.
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Kastrup Rens

Vi har åbent igen

”Altid på pletten”

Vi tilbyder både pels-opbevaring og syerskeservice. Vi vasker også 
dyner og puder, renser tæpper + møbelbetræk/hynder, vasker duge og 
gardiner. 

Vi renser også telte, markiser og bådkalecher. Ring og hør nærmere og 
få et godt tilbud allerede i dag. 

Vores tilbud er:

3 par bukser renset og presset for 180 kr.
5 skjorter vasket og håndstrøget for 110 kr.
Som noget nyt samarbejder vi med Nordica Airlines - få gode priser 
på rens af dit arbejdstøj. 

Åbningstider: Mandag – Fredag: 09:30 – 17:30  Lørdag: 09:30 – 13:00 • 
Søndag: Lukket 

Vi renser tøjet fra dag til dag, Vi glæder os til at se jer!

Skottegården 6 • 2770 Kastrup 
3250 4855

Kastruprens@live.dk

Medlem af Dansk Renseriforening

Det først udspil af udligningsrefor-
men ville for et par måneder siden 
sende en regning på omkring 40 
mio. kr. til Tårnby Kommune. Med 
den nye aftale på området slipper 
kommunens borgere for den mer-
udgift

Der er en god nyhed i en svær tid. 
Nemlig, at Tårnby Kommune allige-
vel ikke skal af med op mod 40 mio. 
kroner, som det ellers blev meldt ud 
tidligere i forbindelse udligningsre-
formen. 

Med stigende ledighed, flere ple-
jekrævende ældre og en del andre 
større udfordringer, så ville det have 
været yderst vanskelligt at få budget-
terne til at hænge sammen, hvis det 
var endt, som der først blev meldt ud. 
Det havde betydet udsigt til ringere 
kommunal service. 

Med den nye aftale får Tårnby til 
gengæld tilført knap 13,7 mio. kr. år-
ligt ekstra i forhold til nu. 

Penge som der bliver hårdt brug for 
i de kommende år. 

Staten tilfører med den nye aftale 
samlet set kommunerne op til 6,5 mia. 
kr. i 2021 og 5,5 mia. kr. varigt. 

Partierne bag aftalen er enige om, 
at kommunernes indkomstskat under 
ét ikke bør stige som følge af udlig-
ningsreformen.

Grimme udsigter

- Vi havde udsigt til ringere service og 
velfærd med det gamle udspil. Det er 
utrolig positivt, at vi nu i stedet kan fo-
kusere på at forbedre og styrke vores 
kerneområder lokalt. Jeg har selv haft 
møder med både beskæftigelsesmi-
nister Peter Hummelgaard og med in-
denrigsminister Astrid Krag om udlig-
ningen. De var lydhøre over for, at der 
ikke var rimelighed i det første udspil, 
siger borgmester Allan S. Andersen.

- Ikke mindst set i lyset af den ak-
tuelle krise, som allerede har betydet 
stærkt stigende ledighed og meget 
store udfordringer for vores virksom-
heder, så er jeg meget glad for den 
udligningsaftale, der er kommet på 
plads. Aftalen er også udtryk for, at 
man er gået væk fra at straffe en kom-
mune, fordi den er veldrevet.

tsp

Fra regning på 40 mill. 
til indtægt på 13...

 Martin Geertsen, MF for Venstre & 
Dennis W. Clausen, gruppeformand 

Venstre i Tårnby skriver om 
udligningsreformens  
betydning for Tårnby 

Uanset om man er borger i Køben-
havn, Dragør eller Tårnby, var det ikke 
spændende læsning at se regeringens 
oprindelige udspil til en udligningsre-
form. 

Det så unægtelig meget, meget sort 
ud. Men med Venstres mellemkomst 
og deltagelse i den netop indgåede 
aftale er billedet fuldkommen foran-
dret. Faktisk er situationen vendt på 
hovedet. 

For Tårnbys vedkommende lagde 
det oprindelige udspil op til en mer-
udgift på næsten 39 mio. kr. Nu står 
man til et plus på 13 mio. kr. 

Lokal tilfredshed

Vi har sammen løbende været i kon-
takt med Venstres forhandlere af en 
udligningsreform for at skubbe dem i 
den rigtige retning.

Det lykkedes heldigvis og vi sy-
nes, at vi lokalt hos Venstre i Tårnby 
kan være rigtig godt tilfredse med 
resultatet af borgerlige stemmer, der 
arbejder seriøst med tingene. I den 
forbindelse kan og bør vi også sende 
en stor og varm tak til Venstres for-
handlingsteam med Sophie Løhde 
i spidsen, som virkelig har lyttet til 
vores synspunkter og lagt sig i selen 
for at få rettet op på det miserable ud-
gangspunkt – ikke kun for Tårnby, men 
i hele landet. Tak for det.

Tryg kommunal økonomi

Derudover vil vi fremhæve, at Venstre 
med den indgåede aftale helt over-
ordnet har skabt en reel tryghed om 

kommunernes økonomi. Vi har fået 
det ekstraordinære finansieringstil-
skud på 3,5 mia. kr. til at være perma-
nent, hvor det før blev forhandlet fra 
år til år. 

For det andet – og det er vigtigt 
- fik vi fjernet overbetalingen for ud-
lændinge i de socialdemokratiske 
vestegnskommuner.

Den del af udligningen fik vi halve-
ret, så der nu flyttes langt over to mil-
liarder kroner mindre på den konto. 
Det giver et langt mindre skævt dan-
markskort.

Incitament til skattenedsættelser

Og endelig har vi fået sat en stopper 
for det massive skattesmæk til dan-
skerne, som regeringen lagde op til.

På tværs af kommunerne kommer 
der nu ikke bare et egentligt skatte-
stop, men også skattelettelser til de 
tolv kommuner, som er hårdest ramt 
af høje skatter. 

Der gives nu massive incitamenter 
til at få sænket skatten rundt om i 
kommunerne, og skulle den mulighed 
ikke blive grebet, så får danskerne let-
telser over bundskatten.

Vi har modtaget:  

Tårnby vinder på udligningsreform 

Dennis W Clausen, medlem af 
kommunalbestyrelsen i Tårnby (V) 
og Martin Geertsen, MF (V).

Haver, blomster og udsigtspunkt på 
vej til beboerne i Arenakvarteret i 
Ørestad Syd
På byggefeltet ved Hannemanns Allé 
(der fører fra Ørestads Boulevard nord 
om Royal Arena til Center Boulevard) 
har By & Havn sat gang i arbejdet med 
at indrette et midlertidigt byrum, hvor 
genanvendelige materialer bliver 
hjørnestene i etableringen. 

Grunden skal på sigt bebygges med 
erhvervsbyggeri, men indtil det sker, 
kan beboere i området se frem til at 
nyde udsigten over fælleden, dyrke 
grøntsager i de kommende nyttehaver 

og møde deres naboer mellem pil, ma-
rehalm og vilde blomster.

- Vi vil meget gerne arbejde med 
at forskønne nogle af de byggefelter, 
som af forskellige årsager endnu ikke 
er bebygget. Vi håber, at de midlerti-
dige byrum og aktiviteter kan være 
med til at skabe nye møder mellem 
Ørestadsbeboere og være en start 
på aktiviteter, som efterfølgende kan 
leve videre i permanente byrum og i 
bydelen, siger Per Schulze, udviklings-
chef hos By & Havn.

Det nye byrum forventes at være 
klar til brug i løbet af juni 2020.

Nyttehaver mens de venter
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Kan du lide vandet - det er vigtigt
Kvaliteten af vores drikkevand har 
direkte indflydelse på vores sund-
hed

Indlæg med Per Jacobsen, 
forbrugervalgt repræsentant i 

bestyrelsen hos Tårnbyforsyning A/S

Ifølge Per Jacobsen er det yderst vig-
tigt med et kontinuerligt fokus på, at 
vi har drikkevand af høj kvalitet og 
dermed sundhed – også til de næste 
generationer.

 - Rent vand og spildevandsbehand-
ling har haft den største positive ind-
virkning på folkesundheden i de sid-
ste 200 år, fortæller Per Jacobsen.

- Og det er ikke bare noget, jeg sy-
nes. British Medical Journal foretog 
for nogle år siden en undersøgelse 
blandt deres læsere, som blev spurgt, 
hvad det vigtigste skridt for folke-
sundheden har været? Nr. 2 på listen 
var penicillin. Nr. 1 var adskillelsen af 
vand og spildevand. Den adskillelse 
er faktisk den historiske forudsætning 
for, at vi i dag ikke har mange af de 
frygtelige sygdomme, som vi var pla-
get af i fortiden.

- Ideen til at stille op kom faktisk fra 
min egen grundejerforening, hvor vi 
oplevede problemer med oversvøm-
melser af vores kældre, fortæller Per 
Jacobsen. 

- Det ville jeg gerne være med til at 
få løst. Vi må jo bare erkende, at der 
bliver kraftigere og kraftigere regn, 
som følge af klimaforandringerne.

Involvering er vigtig

Per har flere personlige erfaringer 
med oversvømmelser – ikke mindst 
fra den store oversvømmelse i 2011. 

- Alt svømmede over, og det gjorde 
det også hjemme hos mig selv, fortæl-
ler Per Jacobsen. 

- Som daværende teknisk direktør i 
HOFOR var jeg derfor i medierne som 
pressetalsmand i flere dage. Og da vi 
senere samme år fik en stor forure-
ning i København, som ramte drikke-
vandet på Nørrebro og i De Gamles By, 
stod jeg endnu en gang både morgen 
og aften som talsmand i medierne 
igennem en uges tid.

Flere mærkesager

Per har flere mærkesager med sig ind 
i bestyrelsen. Blandt andet har han 

arbejdet for mere blødt vand i Tårnby.
- Da jeg var i HOFOR, var jeg med til 

at starte et projekt med blødgøring af 
drikkevandet, som handler om, at man 
fjerner en del af kalken i vandet,   for-
tæller Per Jacobsen. 

- Dette er også sket parallelt i Tårnby 
Forsyning. Vi har før haft det, man kal-
der ’meget hårdt’ vand i kommunen, 
men har fået reduceret hårdheden. Vi 
har dog stadig noget vej igen. Primært 
fordi vi køber den største del af vores 

drikkevand fra HOFOR. Og da vandet 
så efterfølgende bliver blandet med 
Tårnbys eget vand, giver det kun me-
ning at følge med på det blødgørings-
niveau, som HOFOR kan levere.

Handler om folkesundhed

Som brugervalgt medlem af bestyrel-
sen siden 2018 har Per gennemgåen-
de arbejdet for få gjort flere interes-
seret i vandet og dets betydning.

- Vi kunne desværre under valget af 
os forbrugerrepræsentanter se, at der 
ud af det totale antal stemmeberetti-
gede kun var få hundrede, der stemte. 
Det handler jo nok om, at interessen 
ikke rigtigt er der. Men det vil jeg ger-
ne være med til at lave om. Jeg synes 
i den sammenhæng, at det er en for-
æring, at vi har fået FNs verdensmål at 
pejle efter. Det giver os noget at rela-
tere vores aktiviteter til og sætter alt 
ind i et større perspektiv.

- Vandområdet handler i langt hø-
jere grad om folkesundhed, end man 
måske lige går og tænker over. Vi er 
vant til, at rent vand bare er noget, 
vi har, hvor det mange andre steder i 
verden ikke er en selvfølge. Så jeg sy-
nes derfor, det er vigtigt, at vi interes-
serer os for vores grundvand og der-
med kvaliteten af vores drikkevand, 
som har en meget direkte indflydelse 
på vores sundhed. 

Per fortæller, at Tårnby Forsyning 
desuden har bæredygtighed som en 
grundlæggende strategi for selska-
bet – herunder at få flere forbrugere 
til at bruge vandressourcerne med 

omtanke. 
- Det handler om, at vi som for-

brugere kan være med til at spare på 
grundvandet ved for eksempel at gen-
bruge regnvand til vanding i haverne 
i stedet for det dyrebare drikkevand. 
Det tager hele 40 år, fra du drikker et 
glas vand fra hanen, til det er igennem 

vandets kredsløb og kan udvindes fra 
grundvandet igen. Det er da værd lige 
at tænke over, slutter Per Jacobsen.

Fakta:
• Der er valg hvert fjerde år til bestyrelsen i Tårnby Forsyning A/S.
• Valgperioden går fra 2018-2021.
Det vil sige, at der er valg igen i 2021.
• Læs mere om Tårnby Forsynings indsatser, selskabsstrategi og vandvision 
på: www.taarnbyforsyning.dk
• Læs mere om FNs verdensmål: www.verdensmaalene.dk

Et liv med vand
Per Jacobsen blev valgt til 
Tårnby Forsynings bestyrelse i 
2018, og det er der gode grun-
de til
Per er blandt de helt store kapa-
citeter inden for vandområdet i 
Danmark. Han har, som civilinge-
niør med en ph.d.-grad, forsket 
og undervist inden for vandom-
rådet på Danmarks Tekniske Uni-
versitet. Derudover har han haft 
chefstillinger inden for vandom-
rådet i Københavns Kommune og 
Københavns Energi. Da han gik 
på pension, var det som teknisk 
direktør i HOFOR med ansvar for 
vand og spildevandsområdet. 
Pension er dog så meget sagt, 
for Per er myreflittig som næst-
formand i foreningen Ingeniører 
uden grænser, hvor han blandt 
andet har arbejdet med vandpro-
jekter i Afrika. Derudover driver han en enkeltmandsvirksomhed med rådgiv-
ningsaktiviteter inden for vandområdet og er aktiv i foreninger og netværk 
inden for vandområdet.
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fortsættes næste spalte ... fortsættes næste side ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde tirsdag den 16.6.2020, kl. 18.30 
online via Teams.
Lydoptagelsen af mødet bliver lagt ud på kommunens hjemmeside, så 
snart referatet er klar.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes  
hjemmeside: www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2020:
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2020 afholdes i mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 25.8., 29.9., 27.10., 
24.11. og 15.12.2020.
Der tages forbehold for ændringer.

SERVICECENTRET OG TÅRNBY RÅDHUS 
HOLDER LUKKET INDTIL VIDERE
Der vil dog være mulighed for i meget akutte tilfælde, at få aftalt en tid 
til personligt fremmøde i Servicecentret vedrørende
• Udstedelse af pas
• Hjælp til NemID
• Kørekort
Borgere med manglende adgang til computere eller smartphones 
kan, hvor det er bydende nødvendigt, gives adgang til 
kommunens borger-pc’er i Rådhushallen. Adgangen gives i et 
kort tidsrum til f.eks. at læse digital post. 
Nærmere aftale sker ved opringning til kommunens hovednummer  
3247 1111. Her vil man ligeledes i uopsættelige tilfælde kunne få 
hjælp i forhold til Udbetaling Danmark, såfremt man ikke selv er i 
stand til at ringe til Udbetaling Danmark.
Betaling kan kun finde sted med betalingskort.
Kommunens hovednummer er i øvrigt på normal vis åben.
For yderligere oplysninger: https://www.taarnby.dk/borger/ 
sundhed-og-forebyggelse/information-om-corona

SUNDHEDSCENTER INFORMERER
COVID19 - EKSTRA GOD GRUND TIL AT 
DROPPE SMØGERNE!
Rygere der bliver smittet med coronavirus kan have større risiko for 
at blive alvorligt syge af Covid-19 end ikke-rygere. Det er et godt tids-
punkt at holde op med at ryge nu!
Grundet COVID19 er vores fysiske rygestopkurser desværre lukket 
ned midlertidigt på grund af smitterisiko. Til gengæld er vi klar med in-
dividuelle telefoniske forløb, som kan hjælpe dig med at blive røgfri.
Forløbet består af fem gange telefoniske rådgivninger á ca. 30 minut-
ters varighed med en rygestopinstruktør. Hvis du følger et telefonisk 

rådgivningsforløb, har du mulighed for at få tilskud til nikotinerstatning. 
Derudover benyttes app’en ”E-kvit” der hjælper til rygestop gennem 
sms’er, videoer, øvelser og blogs. 
Som noget nyt tilbyder vi også forløbet ”Røgfri i naturen” som er et 
anderledes rygestopforløb til dig, der er klar til at give rygestoppet en 
chance. Møderne er flyttet væk fra de almindelige kursuslokaler ud i na-
turen og byder på friluftaktiviteter kombineret med rygestopvejledning, 
der virker. Kontakt vores rygestoprådgiver for at høre mere om ”Røgfri 
i naturen”.
Ønsker du at stoppe med at ryge, eller vil du vide mere om rygestop, så 
kontakt rygestoprådgiver Birgit Munk på telefon 3076 0448
Du har også mulighed for at få hjælp til rygestop gennem følgende 
tilbud:
• ”Stoplinien”: Gratis vejledning af en specialuddannet rådgiver.  
Du kan ringe på telefon 8031 3131 eller sende en sms med ”rygestop” 
til 1231. 
• ”E-kvit”: Digitalt rygestop der hjælp til rygestop gennem sms’er, vi-
deoer, øvelser og blog. E-kvit hjælper også, hvis du først vil undersøge 
dine rygevaner og måske skære ned på forbruget af cigaretter.

AFLYSNING
Foredraget ”Er du gravid?” mandag 8. juni kl. 15.00-16.30 på Sund-
hedsCenter Tårnby er aflyst.

PENSIONISTCENTRENE SOLGÅRDEN, 
BORDINGHUS OG PILEHAVEN 
Er indtil videre lukket på grund af Covid-19.
Yderligere oplysninger kan findes på: https://www.taarnby.dk/borger/
seniorer/pensionisthuse

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER 
INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Biblioteket åbner for lån og aflevering
Fra mandag 18. maj er Tårnby Hovedbibliotek igen åbent for lån og af-
levering af bøger. Vestamager Bibliotek åbner mandag 25. maj.
Folkebibliotekerne er med i fase to af genåbningen af Danmark.
Vi sørger for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det bety-
der, at turen på biblioteket bliver anderledes, end du er vant til.
Du kan:
• Komme på biblioteket i normal åbningstid 
• Reservere bøger hjemmefra og afhente dem på biblioteket, når du har 
fået besked om, at de er kommet.
• Gå rundt og finde bøger i biblioteket og låne dem med hjem
•  Aflevere lånte materialer

Du kan ikke:
• Bruge bibliotekets pc´ere
• Printe og kopiere
• Opholde dig i længere tid på biblioteket og f.eks. sidde ned
• Læse aviser og tidsskrifter på biblioteket
• Bruge bibliotekets mødelokaler
• Lege og spille brætspil på biblioteket
• Få hjælp til Nem ID

Ingen gebyrer til og med tirsdag 30. juni 
Vi tilskriver endnu ikke gebyrer til materialer, der skulle have været af-

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
På Taarnby.dk og på www.borger.dk er en lang ræk-
ke muligheder for digital selvbetjening døgnet rundt. 
Løsningerne sikrer en hurtig, nem og sikker betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både 
iPad /iPhone / Android / Windows Phone. BorgerApp 
indeholder en lang række af kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange in-
stitutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 

Fortsat fra forrige spalte
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Fortsat fra forrige side
leveret, mens biblioteket har været lukket, men du er selvfølgelig velkom-
men til at aflevere dem.
Der bliver ikke tilskrevet gebyrer på udlånte materialer til og med tirsdag 
30. juni. Afleverer man for sent efter 30. juni, betaler man gebyr.

Arrangementer og kurser
Pga. covid-19 er det fortsat ikke muligt at afholde bibliotekets arrange-
menter og kurser.
Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og informerer om det, så 
snart det bliver muligt at genoptage aktiviteterne.  
Information på bibliotekets hjemmeside: taarnbybib.dk

Biblioteket tilbyder Online Jobhjælp
Den velkendte ”Hjælp til jobsøgning” er nu rykket online. 
Her kan man via Skype få teknisk hjælp til jobportaler, 
hjælp til udfyldelse af CV, sproglig støtte i jobsøgning 
mm. Det nye tilbud er udviklet i samarbejde med Tårnby 
Kommunes Jobcenter.
 Den online jobhjælp finder sted mandage og tirsdage i 
tidsrummet kl. 13-15, samt torsdage mellem kl. 10-12. 

Tidsbestilling på bibliotekets hjemmeside: www.taarnbybib.dk/onlinejob-
hjælp.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

Københavns Politi holder 
særligt øje med en række 
områder, hvor mange typisk 
opholder sig for tæt på hin-
anden (fr. 14. 05) 

Der er sat advarselsskilte 
op i Kastrup Strandpark ved 
Sneglen, promenaden og det 
grønne bakkeforløb med in-
formation om, at politiet kan 
lukke området, hvis der er for 
mange personer samme sted.  

- Vi håber, at borgerne vil 
holde god afstand til hinan-
den i området, siger politidi-
rektør Anne Tønnes.

- Hvis det ikke er muligt at 
holde god afstand til andre, 
så bør man finde et andet om-
råde at sætte sig. 

Københavns Politi holder 
fortsat øje med hele politi-
kredsen. 

- Vi har gennem de seneste 
måneder haft ekstra opmærk-
somhed på Kastrup Strand-
park - et område, mange men-
nesker søger til, når vejret 
er godt, hvilket kan være en 
sundhedsmæssig udfordring. 
Derfor har vi nu besluttet at 
gøre området til en advarsels-
zone, siger politidirektøren.  

Glade for Sneglen

- Vi er i Tårnby stolte og glade 
for vores dejlige og rekreative 
områder ved Kastrup Strand-
park og Kastrup Søbad – også 
kaldet ’Sneglen’, siger borg-
mester Allan S. Andersen. 

- Vi er stadig inde i en sund-
hedskrise, der blandt andet 
betyder, at vi ikke skal forsam-
le os for mange på samme tid 
og sted. Nu hvor vejret tegner 
til at blive godt i den kom-
mende tid, så vil jeg gerne 
opfordre alle til at overholde 
retningslinjerne og skiltnin-
gen i området. 

- Man må gerne færdes i 
området, selv om der ikke må 
bades fra Søbadet lige nu. 
Ophold i området omkring 
Kastrup Strandpark skal ske 
på en forsvarlig måde – det er 
i alles interesse. 

Borgmester Allan S. An-
dersen fortæller endvidere, 
at der hver fredag, lørdag og 
søndag fra kl. 14-20 er perso-
nale fra nogle af kommunens 
kultur- og idrætsinstitutioner 
til stede i området ved Ka-
strup Strandpark. Opgaven 
er venligt at formidle årsa-
gen til forsamlingsforbud og 

advarselszone til gæsterne i 
området. Personalet vil være 
letgenkendelige i gule veste 
med Tårnby Kommune på-
trykt.

Området omkring Sneglen , promenaden og de grønne bakker i Kastrup 
Strandpark er markeret som advarselszone af Kbh.s Politi. Foto: Kbh. Politi.

Advarselszone omkring Kastrup Strandpark

STED: 
Udover Kastrup Strandpark 
er der også opsat advarsels-
skilte i følgende områder: 
- Amager Strandpark
- Gøteborg Plads i Nordhavn 
- Dele af Fælledparken
- Midterrabatten på Sønder 
Boulevard
- Islands Brygge
- Dronning Louises Bro
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Se www.taarnbybladet.dk

Arbejdsløsheds-understøttelsen
skal forhøjes.

 Se mere på www.3f.dk/kastrup

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

LO Hovedstaden og Dansk Byggeri 
Hovedstaden har i fællesskab sendt 
8 idéer til borgmesteren i Tårnby 
kommune

Af Per Olsen, formand LO 
Hovedstaden og Mads Raaschou, 

formand Dansk Byggeri Hovedstaden

Tiden er inde til stærke initiativer og kre-
ative idéer, fordi Coronaen, som bekendt, 
raser i vores samfund og efterlader man-
ge triste skæbner i sit kølvand. 

Værst er det selvfølgelig for dem, som 
rammes af sygdom og død – men det er 
også voldsomt og livsomvæltende for de 
mange, som mister deres arbejde eller 
må lukke deres foretagender.

Nu har det efterhånden stået på så 
længe, at langt de fleste af os har venner, 
bekendte, familiemedlemmer, som har 
oplevet sådanne tab med alt, hvad det 
indebærer af personlige og økonomiske 
konsekvenser.

Vi har derfor i fællesskab i LO Hoved-
staden og Dansk Byggeri sendt 8 idéer til 
en række kommuner, heriblandt Tårnby. 
Vores forslag kommer både arbejdsgi-
vere og arbejdstagere til gode.
Vi foreslår at
• fremrykke planlagt anlægsarbejde

• iværksætte energi- og klimarenovering 
af bygninger
• foretage klimasikring
• øge vedligeholdelsen af kommunale 
veje og stisystemer
• være ekstra obs på at oprette praktik-
pladser, så de unge kan uddanne sig
• tildele hurtigere sygedagpengerefu-
sion
• indføre politisk hastebehandling af an-
søgning om kommunal garantistillelse 
inden for den almene boligsektor
• suspendere eller afskaffe lejebetaling 
på offentligt vejareal

Disse initiativer kan medvirke til at 
holde hånden under erhvervslivet og ar-
bejdspladserne i Tårnby. Det er forslag, 
som kommer både arbejdsgivere og ar-
bejdstagere til gode og vi håber, at borg-
mesteren kan finde inspiration i dem.

Dertil kommer, at vi gerne vil takke for 
de mange initiativer, som kommunen al-
lerede har taget.

Tårnby Bladet har umiddelbart før 
Kr. Himmelfarsdag sendt dette brev 

til borgmester Allan S. Andersen 
og formand for kommunens 

beskæftigelsesudvalg, Winnie Sørensen 
i håb om at få et svar inden udgivelse 

onsdag i uge 22.

Per Olsen, formand LO Hovedstaden Mads Raaschou, formand Dansk 
Byggeri Hovedstaden

Vi har modtaget:

Hold gang i Tårnby

Borgmester Allan S. Andersen, 
mailer, at der er gået følgende svar 

afsted til Per Olsen, formand LO 
Hovedstaden

Jeg har stor forståelse for jeres in-
teresse i, hvilke forskellige initiati-
ver kommunerne udviser for at un-
derstøtte arbejdsmarkedet i denne 
svære Corona tid.

For Tårnby Kommunes vedkom-
mende har vi fremrykket betalinger 
for ca. 45 mill. kr. til vores leverandø-
rer af varer og tjenesteydelse. Dette 
for at understøtte virksomheder mv. 
som kan være udfordret på likvidi-
teten - Herudover bliver de løbende 
indkomne regninger betalt hurtigst 
mulig – og afventer således ikke på 
betalingsfristen.

Lejere af kommunens erhvervs-
lejemål er tilskrevet og tilbudt mu-
lighed for at få hel eller delvis hen-
stand med betaling af huslejen for 
april og maj måned 2020 efter en 
konkret vurdering. Flere har benyt-
tet sig af denne mulighed – og flere 
kan selvfølgelig komme til.

Fremrykning og henstand

Vi er i fuld gang med undersøgelse 
af mulighederne for fremrykning af 
anlægsopgaver, som er budgetlagt 
i 2020. Foreløbig er der fremrykket 
opgaver for ca. 18 mill. kr.

Endvidere har vi i vores investe-
ringsoversigt afsat 13 mio. til en 
Klima- og energipulje for 2020.

Til sidst har Økonomiudvalget be-
handlet og vedtaget et forslag om, at 
der etableres en ordning, hvor hen-
stand med betaling af dækningsaf-
gift sker efter forudgående ansøg-
ning og kan omfatte 2. og 3. rate i 
2020 – dette vil betyde en henstand 
på omkring 16 mill., hvis alle virk-
somheder tager imod tilbuddet.

Det er en helt usædvanlig og van-
skelig tid, vi befinder os i. Men med 
disse og eventuelt kommende til-
tag giver vi en hjælpende hånd til 
erhvervslivet, som i mange tilfælde 
har store udfordringer på grund af 
krisen. For os er det vigtigt, at vi 
også har et levedygtigt erhvervsliv, 
når krisen er overstået.

Venlig hilsen ...

Borgmester-svar til Per Olsen

Borgmester Allan 
S. Andersen. 
Arkivfoto.
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Et samarbejde med København om 
større idrætsanlæg kan forsinke 
anlæg af ny ishal i Tårnby eller 
fremme en løsning

Af Terkel Spangsbo*

I flere år har en ny moderne ishal til 
kunstskøjteløb og ishockey været 
med på det kommunale forslag til 
budget, men ligeså mange gange er 
den blevet pillet af i sidste omgang 
som et spareprojekt. Ved oplægget til 
budget for 2020 blev det tilføjet, at nu 
var det sidste gang, de 65 millioner 
til en ishal blev pillet af budgettet; i 
2021, var politikerne enige om, vil 
første rate være at finde på budgettet. 

Rent praktisk fordeles penge til så 
store byggerier over flere års budget-
tet med et estimeret beløb hvert år i 
en forventet byggeperiode. Eksem-
pelvis var pengene til svømmehallen 
på Vestamager fordelt på fire år. Ishal-
len kan opføres for 15 mill. i 2021, 40 
mill. i 2022 og 5,9 mill. til færdiggø-
relse i 2023. i 2023 bliver der afsat 5 
mill. til nedrivning af den eksisteren-
de skøjtehal.

En million til undersøgelser

Yderligere et skridt på vejen til en ny 
ishal blev taget, da Kultur- og Fritids-
udvalget i februar i samarbejde med 
Teknisk Forvaltning i år afsatte en 
million kroner til forundersøgelser på 
en mulig placering ved KG66 gymna-
stikhal og fritidsklubben ved Kastrup-
gårdsskolen, Frøen.

Samtidig skal der udarbejdes et idé-
katalog vedrørende fremtidig brug af 
skøjtehal med borgerinddragelse af 
Amar Jets ishockeyklub, Tårnby Skøj-
teklub, Kastrup Tårnby Idrætssam-
menslutning og en generel inddra-
gelse af borgere.

Samarbejde over grænser

Allerede i slutningen af 2019 foreslog 
Kommunalbestyrelsen, at man burde 
tale med Københavns Kommune om 

en samarbejdsaftale/model vedrøren-
de anlæg, drift og tilskud på fritidsfa-
cilitets- og foreningsområdet.

En ishal er sammen med blandt an-
det svømmehaller og curlingbaner en 
specialfacilitet, som er dyr både at 
bygge og drifte. Kastrup Skøjtehal ko-
stede i 2019 5,2 mill. at holde i gang; 
samme beløb som samtlige forenin-
ger i Tårnby fik i medlemstilskud. Nu 
er skøjtehallen gammel og dårligt iso-
leret, og blandt andet derfor bør den 
fornys.

Organisationen DGI var af andre år-
sager inde i diskussionen vedrørende 
foreningslivet i Tårnby og fortalte i 
denne sammenhæng, at de syntes 
bygning af en ishal var en dårlig idé, 
men understregede i samme forbin-
delse, at hvis Tårnby Kommune alli-
gevel ville bygge, var et samarbejde 
tværs over kommunegrænsen (græn-
serne. red.) en rigtig god idé. 

Det fortæller direktør i DGI, Stor-
københavn Jakob Juhl Pedersen i et 
brev til politikerne i Tårnby og brevet 
offentliggøres i Tårnby Bladet april 
2020.

Ledende halinspektør i Tårnby, Jør-
gen Panduro skriver til flere, at han 
mener, direktøren har en pointe i de 
økonomiske argumenter set i forhold 
til drift, men også i forhold til antal 
brugere og det faktum, at der ligger en 
skøjtehal i Ørestad.

Næsten samtidig svarer borgmester 
Franciska Rosenkilde fra kulturområ-
det i København, at en arbejdsgruppe, 
som drøfter anlæg og drift især på 
mindre idrætter og specialanlæg, er 
en god idé.

Fundamentet til en nyskabelse, 
samarbejde på forenings/kulturområ-
det er lagt.

Surprice - surprice

Det ved is-klubberne i Tårnby ikke no-
get om, da de holder et møde i Kr. him-
melfartsferien. De har sat hinanden 
stævne for at samles om et indlæg til 

idékataloget, da Tårnby Bladet hen-
vender sig og spørger, om klubbernes 
indstilling til eventuelt at flytte aktivi-
teterne til ishallen i Ørestad.

Tårnby Bladet taler med flere per-
soner fra klubberne og de første re-
aktioner er mildest talt overraskelse, 
grænsende til det afvisende. Da Tårn-
by Bladet taler med Jacob Karlsen fra 
Amar Jets er holdningen meget mere 
afdæmpet.

- Vi har ikke talt med nogen perso-
ner fra Tårnby Kommune og venter på, 
at vi får lov til at komme med vores 
ønsker, siger Jacob Karlsen.

- Vi er i grunden ret tilfredse med 
den nuværende hal på Røllikevej. Vi 
har en fin hal, men mangler en ekstra 
isflade. Flere og flere klubber i Køben-
havn enten har eller er ved at få byg-
get en ekstra isflade.

Jacob Karlsen fortæller, at Jets har 
forsøgt med kontakter til københavn-
ske ishockeyklubber for en eller an-
den form for samarbejde, både KSF 
(Københavns Skøjteløber Forening) og 

klubberne i Ørestad, men at det indtil 
videre er løbet ud med smeltevandet.

- Alle klubberne vil gerne have 
mere istid. Det er det helt centrale. Vi 
har hold under opbygning, Ishockey er 
noget du begynder på som stort barn. 
Jets har nu et U13-hold (et hold, hvor 
alle spillere er under 13 år) som står 
for at rykke op som U15.

- Vi fik talt om tingene klubberne 
imellem og venter nu bare på at blive 
inviteret til en snak med kommunen. 
Vi er åbne og vil gerne inddrages i 
hvad løsning, det så bliver, siger Jacob 
Karlsen.

* Terkel Spangsbo er udover redaktør 
på Tårnby Bladet også formand 
for Tårnby Forenings Råd, TFR, og 
foreningsrepræsentant i Tårnby 
Kommunes Folkeoplysningsudvalg 
og har deltaget i kommunalpolitisk 
diskussion om forenings-spørgsmål 
siden 1980’erne.

Svar fra Kultur- og Fritidschef Jens Lauridsen
Hvis Amar Jets og Tårnby Skøjteklub vil i kon-

takt med forvaltningen, så er de meget velkomne 
til at henvende sig til forvaltningen.

Sagen ligger p.t. i Teknisk Forvaltning jf. ved-
hæftede dagsordenspunkt fra et møde i Økono-
miudvalget den 4. marts (som der refereres til i 
artiklen. red). Siden er der formentlig ikke sket 
alverden i sagen, medarbejderne blev sendt hjem 
omkring den 12. marts på grund af coronakrisen.

Men, når det kommer dertil vil foreningerne og 
borgerne generelt blive inddragede jf. sagsfrem-
stillingen: ’Det foreslås, at projektet gennemføres 
med en høj grad af borgerinddragelse: Amager 
Ishockeyklub, Tårnby Skøjteklub, Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning og en generel inddragel-
se af borgerne blandt andet i forhold til priorite-
ring af den offentlige åbningstid.’

Med hensyn til Francisca Rosenkilde, så skal 
der nedsættes en arbejdsgruppe. Sara Frahm Pors 
og undertegnede bliver Tårnbys repræsentanter. I 
eftermiddag (mandag 25. maj. red) har jeg et te-
lefonmøde med Mads Kamp Hansen om Køben-
havns repræsentation og om det videre forløb.

Det drejer sig om tilstrækkeligt med isfladerDet drejer sig om tilstrækkeligt med isflader

Bliver den gamle skøjtehal fornyet? Hvordan bliver den indrettet? Eller skal 
Amar Jets og Tårnby Skøjteklubs medlemmer skøjte i Ørestad. Klubberne vil 
bare gerne vide det. De er velkomne i Forvaltningen, siger fritidschef Jens 
Lauridsen. Arkivfoto.

Se www.taarnbybladet.dk 
måske er der ekstra sider
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Flere familier i Tårnby Kom-
mune søger feriehjælp
Trods informationer om, at 
fattigdommen i Danmark er 
stagneret for første gang i 20 
år, har Dansk Folkehjælp op-
levet en stigning på over 50 
procent i det samlede antal 
ansøgere til feriehjælpen i 
forhold til sidste år. 

I Tårnby Kommune søgte 32 
familier om feriehjælp i 2019. 
I år er tallet 45. Dansk Folke-
hjælp forventer i alt at kunne 
sende 3.500 - 4.000 afsted 
på de årlige ferielejre i år på 
landsplan.

 Den voldsomme stigning i 
antallet af ansøgere er kom-
met bag på Dansk Folkehjælp, 
som er den største formidler 

af feriehjælp til fattige fami-
lier i Danmark. For at modtage 
hjælp skal ansøgeren være 
enlig forsørger med hjemme-
boende børn under 18 år og 
på overførelsesindkomst. 

Data og geografisk info om 
årets ansøgere kan ses via 
dette link: https://ansogning.
folkehjaelp.dk/statistik/ 

Corona på spil

Hverdagen har ændret sig for 
samtlige danskere, siden Dan-
mark blev lukket ned for snart 
to måneder siden. For udsatte 
og fattige familier kan den 
nye hverdag være usædvanlig 
hård – og behovet for ferie er 
dermed ekstra stort.

Der er derfor også stor glæ-
de i Dansk Folkehjælps lokal-
afdelinger, der administrerer 
ferieopholdene, da de nyeste 
meldinger giver udsigt til, at 
ferieopholdene bliver afholdt 
som planlagt. 

Alle glæder sig

- Jeg tror, at alle glæder sig til 
sommerferie lige nu. For man-
ge udsatte og fattige familier 
er behovet for ferie og et af-
bræk fra hverdagen særligt 
stort i år, siger Klaus Nørlem, 
generalsekretær hos Dansk 
Folkehjælp. 

- Mange af familierne er 
uden beskæftigelse og ansø-
gerne til feriehjælp er typisk 
omgivet af mere komplekse 
hverdage, der udover fattig-
dom kan være præget af fy-
siske og psykiske handicap, 
misbrug og sygdom samt 
tragiske sociale omstændig-
heder. 

I alle tilfælde har famili-

erne brug for kvalitetstid med 
deres børn. Men udsigten til 
sommerferie er for mange 
udsatte familier desværre 
bare otte uger mere i isola-
tion. Med feriehjælp kan vi 
forhåbentlig ændre noget for 
mange af netop de familier.

 Efter nedlukningen af lan-

det har børn og unge måttet 
undvære de ugentlige fritids-
aktiviteter, men for mange 
børn af udsatte familier er det 
almindelig hverdag ikke at gå 
til fritidsaktiviteter, nedluk-

ning eller ej.
 Ferieopholdene er særlig 

vigtige. Dels fordi børnene 
på ferieopholdene får et fæl-
lesskab med andre børn og 
uvurderlig kvalitetstid med 
familien, men også fordi bør-
nene gennem gode feriemin-
der kan være med i samtaler 
om ferieoplevelser, når de 
vender tilbage til skolen efter 
ferien. Det er essentielt for, 
at de ikke føler sig eksklude-
ret. Erfaringer viser, at tilbud 
om gode fællesoplevelser til 
socialt udsatte familier med 
børn - eksempelvis i form af 
et ferieophold - bidrager til 
fornyet livsmod og forøget 
livskvalitet. 

 tsp

Kampagnefoto fra Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp:

Ferieoplevelser er vigtige for børnFerieoplevelser er vigtige for børn

OM FERIEHJÆLP
Gennem april måned har 
fattige familier for 80. år i 
træk kunne søge om hjælp 
til at komme på en uges 
sommerferie i Danmark 
gennem Dansk Folkehjælp. 

Familierne får mulighed 
for at holde en uges som-
merferie i Lalandia, i som-
merhus eller på en af de 
historiske ferielejre.

Alle ansøgere bliver ve-
rificeret af de sociale myn-
digheder i ansøgerens bo-
pælskommune. 

Siden 1940 har organisa-
tionen sendt over 100.000 
børn og familier på ferie. 

Feriehjælpen er støt-
tet af Arbejdsmarkedets 
Feriefond, Ole Kirk’s Fond 
samt en række øvrige pri-
vate fonde og bidrag fra 
virksomheder og private 
bidragydere. 

OM DANSK FOLKEHJÆLP
Dansk Folkehjælp er en landsdækkende, frivillig humanitær 
organisation, som yder hjælp til udsatte mennesker i Dan-
mark og udlandet. 

Det grønne kors er organisationens kendetegn, hvor frivil-
lighed, solidaritet med de svageste og bæredygtighed i ar-
bejdet er de grundlæggende elementer.

Ved at støtte Dansk Folkehjælp, er man med til at være for-
taler for de svageste i samfundet. Dansk Folkehjælp er en or-
ganisation med plads til forskellighed, der i gennemførelsen 
af arbejdet tør gå nye veje. 

Dansk Folkehjælp arbejder med tre centrale indsatsområ-
der: forebyggelse- og førstehjælp, frivilligt socialt arbejde, 
og internationalt med katastrofe- og nødhjælp samt udvik-
lingsprojekter.

Bliv medlem i  
Tårnby Bladforening
Det er Tårnby Bladforening, som 
står bag Tårnby Bladet og sørger 
for, at der er medlemmer til at 
producere Tårnby Bladet. Uden 
aktive medlemmer er det ikke 
muligt at lave et månedsblad 
som Tårnby Bladet

Ligeså vigtigt det er med de aktive 
medlemmmer er det, at der er op-
bakning fra borgere og foreninger 
i Tårnby, som ved et medlemsskab 
viser, at de ønsker et månedblad 
som Tårnby Bladet.

Et medlemsskab af Tårnby Blad-
forening koster årligt 50 kroner 
for enkeltpersoner og 200 for en 
forening eller organisation.

Du bliver medlem af Tårnby Blad-
forening ved at maile, skrive, ringe 
til os med navn, adresse, mailadres-
se og telefon, som får du en (kedelig, 
men sådan virker systemet) faktura. 
Når den er betalt er du medlem. Lis-
ten offentliggøres ingen steder.



1
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
2

0

Men på grund af det store antal klas-
ser må 3.g’erne gå op af to omgange 
og med to forskellige eksamenssæt

Af Kathrine Aggebo,  
Tårnby Gymnasium& HF.

I snorlige rækker og med opladede 
computere blev der skrevet dansk stil 
på Tårnby Gymnasium& HF.

Afgangseleverne sad til skriftlig 
dansk-eksamen tirsdag 19. maj. Det er 
der ikke noget mærkeligt i.  Men det 
særlige er, at alle elever på en årgang 
over hele landet nu skulle op i skriftlig 
dansk.

Sådan var det også i (rigtig!) gamle 
dage. Ved seneste reform blev det af-
gjort ved individuelt udtræk, om den 
enkelte elev skulle op i dansk stil. 

I følge dansklærer Nanna Lykke Sat-
trup forlod man en lang tradition:

- Det var vi kede af. Det var grund-
pillen i almendannelsen, at alle havde 
skrevet og kunne skrive en dansk stil. 

Det er første gang, at afgangsele-
verne skal skrive under 2017-gym-

nasiereformen, og der er kommet nyt 
til, som eleverne har brugt de sidste 
henholdsvis tre (for stx’ernes ved-
kommende) og to år (for hf’ernes) til 
at øve sig i. 

Dansk stil i 2020

Hvad går skriftlig dansk så ud på i 
2020? 

På stx skal de vælge mellem tre skri-
vegenrer; en analyserende, en debat-
terende og en reflekterende genre og 
på hf de to første genrer. Overordnet 
set skal eksamensstilene vurderes på 
sprog, opbygning, faglighed, formid-
ling og emnebesvarelse.

Eleverne skal desuden vælge mel-
lem forskellige opgaver, som har 
tilknyttet tekster; uddrag af tekster 
og levende billeder i meget bred for-
stand. Og der var i år aktuelle og al-
mene tekster som eksempelvis den 

gode fortælling, klima og kommunika-
tion, julen, taler med politisk indhold 
mm. Der skulle være noget for enhver 
smag. 

På grund af de store årgange  er der 
ikke plads til, at alle stx´ere og hf´ere 
kan skrive samme dag, derfor er der 

lavet to opgavesæt. Tirsdag 19. maj 
var syv afgangsklasser oppe i skriftlig 
dansk og onsdag 3. juni skal de reste-
rende fem afgangsklasser op. 

3.g’erne er i fuld gang med den 
skriftlige eksamen. For alle er det 
blandt andet dansk stil. Foto: TG.

Der blev griflet på livet løsDer blev griflet på livet løs

En ekstra klasse på Tejn 
Allé – 12 nye klasser ved 
skolestart

Alle unge, der har søgt om op-
tagelse på almene gymnasier 
(STX) eller HF i Region Hoved-
staden, fik besked i e-Boks 30. 
april. Her fik de svar på, om de 
har fået reserveret foreløbig 
plads på deres 1. prioritet.

9.758 unge (88,7 procent) i 
hovedstadsregionen er kom-
met ind på det gymnasium, de 
har angivet som 1. prioritet. 
660 unge (6 procent) er kom-
met ind på deres 2.- 5. priori-
tet og en gruppe på 472 unge 
(4,3 procent) er blevet fordelt 
til gymnasier, de ikke selv har 
søgt.

For unge, der har søgt HF, 
er 2363 (96,4 procent) kom-
met ind på deres 1. prioritet. 
35 unge (1,5 procent) har fået 
plads på deres 2. - 5. priori-
tet, og blot 13 (0,6 procent) 
er blevet fordelt til en HF-
uddannelse, de ikke selv har 
søgt.

Flest på 1. prioriteten

Antallet af ansøgere til gym-
nasiet i hele Region Hoved-
staden er i år uventet høj. Det 
har man også kunnet læse 
ud af ansøgertallet til Tårnby 
Gymnasium & HF. 

Det ser ud til, at der starter 
10 STX-klasser og 2 HF-klas-
ser efter sommerferien. 

TG har indvilget i at tage en 

ekstra STX-klasse. Det er an-
søgere, der har søgt ind midt 
i København C, men som der 
ikke har været plads til. 

Fordelingsudvalget gik der-
for i dialog med TG om at tage 
en ekstra klasse. De ekstra 
ansøgere bor alle på Amager 
inden for en radius af tre km 
fra skolen og har alle ønsket 
Tårnby Gymnasium som før-
ste eller anden prioritet. 

Selv om langt de fleste 
unge optages på deres 1. 
prioritet, er der i år flere unge 
der optages på 2. – 5. prioritet 
eller fordeles til gymnasier, 
de ikke selv har søgt. 

Årsagen er en overraskende 
stor søgning, samt at unge i 
modsætning til tidligere ikke 

i samme grad vælger et gym-
nasium tæt på deres bopæl. 
De tiltrækkes blandt andet af 
gymnasier med særlige pro-
filer og gymnasier tæt på de 

større byer - og her er der ikke 
plads til, at alle kan få plads. 

spanger

Tårnby gymnasium & HF har fuldt hus 

Af Mikkel Harder Sørensen, 
rektor, Tårnby Gumnasium 

& HF

Eleverne i 1.hf, 1.g og 2.g på 
ungdomsuddannelserne må 
fortsat ikke modtage under-
visning på skolen. Med Børne- 
og undervisningsministeriets 
udmelding af en faseplan for 
afvikling af skoleårets sidste 
måneder, er de heller ikke 
givet noget håb om, at det vil 
ske inden sommerferien.

For de unge er dette na-
turligvis uforståeligt, når alle 
omkring dem, både deres 
ældre kammerater i 2.hf og 
3.g samt hele folkeskolen og 
efterskoleelever, nu må møde 
ind igen.

Hvordan denne skævvrid-
ning er opstået, er svært at 

forstå og endnu sværere at 
forklare de unge og deres 
forældre. Det er et alvorligt 
problem, der kræver hurtig 
politisk handling. Og med det 
nye afstandskrav på 1 meter 
er det reelt muligt at invitere 
eleverne tilbage på skolerne.

Nedlukningsperioden har 
udstillet både styrken og 
svagheden ved den virtuelle 
undervisning. Det generelle 
tab for de unge er dog uom-
tvisteligt. Og det er ikke kun 
et fagligt tab. Hvor afgørende 
skolen er for de unges liv, er 
blevet tydeliggjort undervejs 
i nedlukningsperioden. Det 
bliver ofte først tydeligt, hvad 
man har, når man mister det. 
Og ikke mindst til de unges 
egen overraskelse har det vist 
sig, at det faktisk kan være 

svært at leve uden skolen. Al-
drig har man mærket de unge 
savne skolen så massivt som 
nu, og den manglende skole-
gang risikerer at svække de 
unges grundlæggende moti-
vation og livsmod. Vi ser en 
del elever, der nærmest lever 
som zombier. Nogle finder 
ikke kræfter til at stå op og 
modtager den virtuelle un-
dervisning fra sengen. De 
mangler i den grad en struk-
tureret hverdag.

Politikerne gør uden tvivl 
en stor indsats, og vores egen 
minister, Pernille Rosen-
krantz-Theil, fortjener ros for 
sin håndtering og empatiske 
kommunikation. Den kreative 
udnyttelse af pasningsloven 
giver fx mulighed for, at visse 
udsatte unge i 1.hf, 1.g og 2.g 

må komme på skolen og mod-
tage den virtuelle undervis-
ning. Problemet er bare, at de 
mest sårbare og udsatte også 
har sværest ved at komme 
ud af sengen og mobilisere 
initiativ til at komme. De er 
simpelthen svære at nå ud til, 
og vi risikerer, at vi ikke får fat 
i dem, der har allermest brug 
for det.

Så hermed en bøn til alle 
beslutningstagere: Lad os nu 
få 1.hf, 1.g og 2.g eleverne 
tilbage i skole. Det er muligt, 
og det kan stadig nås. Det er 
både kortsigtet og omkost-
ningstungt at lade være. Det 
er ubærligt, at vi lader de 
unge afblomstre foran deres 
skærme. 

Vi har modtaget:

Vi svigter de yngste elever på ungdomsuddannelserne

Tidligere års studenter fra 
TG. Arkivfoto.

Mikkel Harder Sørensen, 
rektor, Tårnby Gumnasium 

& HF
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Oplev en verdensomsejling 
 under overfladen
Kom helt tæt på majestætiske hammerhajer og elegante 
rokker i Nordeuropas største og mest moderne akvarium

Køb billetter på 
denblaaplanet.dk 
og benyt fast track

Åben 365 dage om året
Mandag 10-21
Tirsdag-søndag 10-17



1
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
2

0

Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

Klinikken har ydernummer, har ingen 
ventetid og udfører alle specialer med  

lægehenvisning til:

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegigt og Psoriasisgigt

Ved statsautoriserede fodterapeuter  
Mariah Kruse, Kristine Stokholm, Karin Zachariasen og Camilla Dehn

Fodbehandling - Indlægsfremstilling - Laserterapi mod smerter, 
f.eks. hælspore mm. - måltagning til kompressionsstrømper - 

CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

Kastrup Fodterapi • Kamillevej 4, 1. sal • 2770 Kastrup • Tlf. 30 13 55 22 • mk@kastrupfodterapi.dk
Handicapvenlig klinik med elevator og gratis parkering foran.

,

Linda K Hjemmeservice

”Brug fritiden på noget godt

få gjort rent imens du er på job”

Ring for uforpligtende tilbud så vi sammen

kan finde ud af hvad der virker for dig.

Kontakt os på Tlf.: 60 85 29 56 eller

mail på:  

linda.khjemmeservice@gmail.com

De reneste hilsner

Linda Klintholt

Der er ikke altid brand, hvor der er 
røg. Redaktionen var overbevist 
om, at børn på bagsædet i feriebiler 
havde brug for bedøvende medicin 
eller bogen Bagsædelege

Af Terkel Spangsbo, redaktør

På undertegnedes opfordring hjem-
købte vi fluks fem eksemplarer af Mi-

chael Rist og Lene Alfa Rist’s bog Bag-
sædelege som giver 100 opskrifter på 
glemte lege, der som udgangspunkt 
skal gøre lange bilkøreture til udhol-
delige familieoplevelser for alle par-
ter - og som også kan bruges hjemme i 
sofaen eller om havebordet.

Legene er latterfremkaldende og 
nemme at lære reglerne til. Det skal 

dog gøres inden køreturen begynder.
Vi var sikre på, at problemet med to 

forskellige oplevelser på henholdsvis 
forsædet og bagsædet i en feriebil på 
vej ud i verden, begyndende med ud-
sigt til seks til otte timers dagsmarch, 
kunne løses af bogen. Vi tænkte, vi 
gjorde en god samfundsgerning og 
forebyggede flere skilsmisser eller 
børnedeporteringer.

For at deltage i en konkurrence om 
dette vidundermiddel skulle man blot 
komme med en skriftlig tilståelse af 
egne oplevelser og bagsædeople-
velser - vi fik kun én henvendelse. 
Redaktørens egne oplevelser er der 
ikke noget ved og de er også gentagne 
gange brugt i klummen til at forklare 
nærdøds-situationer i hhv. Daihatsu 
Charade, Ford Granada, Mazda (men 
ikke i Kia).

Der ligger en bog til Gitte

Gitte Jensen, Gemmas Alle har fortjent 
en bog, som hun kan hente på den af-

sprittede redaktion. Vi ringer til dig.

Gitte Jensen skriver: Hermed er mit 
bidrag til konkurrencen om bogen 
’Bagsædelege’:

Sommeren 2019 brugte vi på en tur 
med autocamper igennem Tyskland 
– fra nord(Husum) til syd(alperne) 
og tilbage. Min mand er fra Hessen, 
vi har boet i München og har familie 
i Bayern. Alle skulle besøges denne 
sommer, ungerne på fire og seks år 
sad under kørslen på bagsædet ved 
campingbordet og tilbragte det meste 
af tiden med at kigge ud ad vinduet 
og se alting. Vores store beskæfti-
gelse var at ønske sange fra en online-
musiktjeneste på skift. Selv sagt gik 
mange sange igen… og igen… og igen. 
Vi var trods alt afsted tre en halv uge.

Det var kanonhyggeligt og i dag 
forbinder vi for eksempel. ’For evigt’ 
af Volbeat med køen i Elbtunnel ved 
Hamborg.

 Jeg springer lidt i tiden, for da 2019 
var omme, stod det klart i min mands 
statistik over afspillede sange over 
online-musiktjenesten, at den mest 
spillede sang det år var: ’Der kommer 
altid en sporvogn og en pige til’.

Der er ingen tvivl om, hvor den blev 
hørt og gensunget på bagsædet. 

P.S. Ungernes begejstring for net-
op denne sang kommer fra vores tur 
2018 til Göteborg, hvor vi kørte rigtig 
meget i sporvogn. Da de tit kørte for 
næsen af os, sagde vi: ’pyt’ med den 
gode gamle klassiker, som vi efterføl-
gende selvfølgelig så som film også.

Tak for sangen fra redaktionen.

En chance mere

Nu skal det ikke hedde sig. Hvem har 
overhovedet tænkt tanken, at vi ville 
kunne komme til at forlade den hjem-
lige matrikel i år, mens der endnu var 
gnist af sommerlige omgivelser.

Så læserne får endnu en chance for 
at komme med deres oplevelser inde 
fra kabinen - sig ikke, at I har fortrængt 
dem, I må have mange af dem - indrøm 
det dog og befri jer for traumer og ma-
reridt. Fortæl om dem!

Send historien til redaktionen, se 
adresse i kolofonen side 2, hurtigst 
mulig på mail eller fysisk. Vi indfører 
mølle-princippet, så de hurtige kan nå 
at forberede sig før pinse. Vinderne 
vil få besked direkte og vi forbeholder 
os ret til at bruge historierne i Tårnby 
Bladet. Mærk brev, postkort, mail med 
’Bagsæde’. 

Er der ro på bagsædet

Det kan være uoverskueligt med de 
mange gode idéer, men hver biltur 
kan klare sig med to nye idéer ad 
gangen.
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MUSIK
I DIN 

HVERDAG

TÅRNBY MUSIKSKOLE 

TÅRNBY MUSIKSKOLE OG KULTURHUS

TÅRNBY KOMMUNE
TÅRNBY MUSIKSKOLE & KULTURHUS

Fællesskab 
Faglighed

Fordybelse

TILMELD DIG 
SÆSON 20/21 

TAARNBYMUSIKSKOLE.DK
LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Der skal lyde et håb fra Lisbeth Klubben om, 
at vi kan åbne for første filmforestilling den 
21. september, men følger spændt, hvor 
meget der kan åbnes. 

Vi venter spændt og i mellemtiden 
tænker vi over, hvordan vi kan afvikle 
billetsalg uden panik og lang kødannelse, 
men derom senere.

Så op med humøret - film og biograf er 
reserveret.

VEL MØDT
Hilsen rigtig god sommer.
Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

Sprinklervæske 
mod corona
En varm og våd vinter efter-
lod Dankemi med 60.000 
liter ubrugt sprit, der ellers 
var tiltænkt produktionen af 
sprinklervæske

Dankemi er en af Danmarks 
største producenter af sprink-
lervæske. Et produkt, som 
normalt går som varmt brød i 
det kolde vinterhalvår. 

- Der har været stor efter-
spørgsel på desinficerings-
produkter på grund af Coro-
nakrisen og den sprit, som be-
nyttes til sprinklervæske, er 
grundlæggende den samme, 
der benyttes i for eksempel 
håndsprit. Det var helt oplagt, 
at vi så på mulighederne for 
Dankemis overskydende la-
ger, siger Jens Haugaard, der 
er CEO i Mediator. 

Fra idé til produktion

Dankemi kunne dog ikke bare 
begynde at producere et nyt 
produkt fra dag til dag. Det 
fandt direktør og ejer af Dan-
kemi, Finn Ravn, ud af efter 
en samtale med Jyske Vest-
kysten.    

- Der var akut mangel på 
håndsprit og desinficerings-
væske i hele landet og vi 

havde lige fået idéen sammen 
med Mediator, da de ringede 
fra avisen og spurgte, om vi 
var en af de virksomheder, 
som ville begynde at produ-
cere håndsprit. 

- Men på dagen, hvor artik-
len kom ud, blev vi ringet op 
af Kolding Kommune med en 
klar besked om, at det skulle 
vi altså have en godkendelse 
for at gøre, siger Finn Ravn og 
uddyber:

-  Jens og hans folk gik i gang 
med at søge dispensation, 
ordne papirerne og indhente 
tilladelser fra kommunen, Tre-
kant Brand, Miljøstyrelsen og 
Beredskabsstyrelsen. Kun tre 
uger efter, vi blev introduce-
ret for idéen, var vi i gang med 
den nye produktion. 

Med godkendelserne på 
plads omdannede Dankemi 
den overskydende sprit til 
mere end 120.000 halvliters 
håndsprit, som efterfølgende 
har fundet vej til blandt andet 
forhandlere af kontorartikler, 
autobranchen og ikke mindst 
Response, som benytter sprit-
ten til desinficering af ambu-
lancer, der kører med corona-
patienter.

Kilde: www.mediator.as Foto: PR. 

Vinteren 2019 var usædvanlig mild i Danmark. Det betød 
et markant fald i behovet for sprinklervæske, med store 
problemer til følge for producenten Dankemi. Foto: PR. 
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Dette at mindes tidligere tiders 
væsentlige begivenheder kan stadig 
bringe sindene i kog - ikke alle vil 
koge med

Af Terkel Spangsbo

Da den selvbestaltede gruppe, Tårnby 
Alsangskomité arbejdede med en 
festlig og stemningsfuld markering 
af 75-året for Danmarks befrielse 4. 
maj i år, dukkede mindestenen Stor-
kestenen op i snakken, herunder ikke 
mindst placeringen på den noget 
usynlige (og ukendte) vej Naviair Alle 
i Maglebylille.

Maglebylille var en gang en selv-
stændig landsby med flere boliger 
og bygninger til erhverv. I 1960’erne 
overtog lufthavnen hele oplandet øst-

på. Byens beboere flyttede til Tårnby, 
Kastrup, Sundby, Holte, Stevns, Bjæ-
verskov og Vallø.* En del af dem fik 
gårde på Sjælland og en del fik par-
celhus rundt om på Amager. Her står 
nu Storkestenen. Den lå tidligere ved 
Maglebylilles gadekær. Gammel over-
tro sagde, at unge piger, der trådte 
på stenen, fik besøg af storken inden 
årets udgang.

Komitéen mente ’jubilæums-året’ 
var en anledning til at flytte stenen 
frem i lyset og henvendte sig skriftligt 
til Københavns Lufthavn og Tårnby 
Kommune; lufthavnen fordi de hav-
de ’fået ejerskabet og forpligtigel-
sen’ ved ekspropriationen i 1969 og 
Tårnby Kommune, fordi de ejer den 
jord (Travbaneparken eller Bypar-

ken), hvor komiteen forestillede sig 
en fremtidig placering, ikke bare til 
75-års markeringen men i en længere 
fremtid.

- Det er altid rart at få bekræftet, at 
de idéer, man får, vinder genklang hos 
andre, fortæller Ninna Feldvoss, leder 
af Alsangskomitéen, og henviser her 
til borgmesterens svar.

- Dermed mener vi så også, at resten 
er op til de to instanser som lufthav-
nen og kommunen. Eventuel flytning 
og fremtidig placering var nu op til 
andre.
* Wikipedia

Ovenstående bragt Tårnby Bladet i 
maj-udgaven, som en glad nyhed. 
(Tårnby Bladet er medvirkende i 75-
års arrangementet). Det har bragt 
følgende reaktioner.

Komitéen fik denne hilsen fra borg-
mester Allan S. Andersen

Jeg har modtaget din henvendelse af 
13.3.2020 vedrørende Storkestenen 
og vedligeholdelse af arealet omkring 
og har i den forbindelse været i kon-
takt med Teknisk Forvaltning, Ejen-
domscentret.

Trods et forsinket svar på grund af 
en Corona-krise er jeg glad for at for-
tælle, at jeg dog har en positiv tilba-
gemelding.

Teknisk Forvaltning oplyser, at der 
har været kontakt til lufthavnens gart-
nerområde, som har lovet at gøre om-
rådet fint til på mandag (4. maj).

Storkestenen står på et areal ejet af 
Københavns Lufthavn og kommunen 
har ikke ansvaret for pasningen af 
arealet. Ved lejlighed vil jeg tage kon-
takt til lufthavnen, om der kan findes 
et mere centralt sted, hvor flere kan 
få glæde af den. Det lyder som en god 
idé.

Venlig hilsen
Allan S. Andersen

Borgmester

Storkestenen og 75 år for 
Danmarks befrielse 
Det er med stor undren jeg i Tårnby 
Bladets avis nr. 5 kan læse, at Alsangs-
komiteen ønsker Storkestenen (min-
desten for Danmarks Befrielse) flyttet 
og placeret i Travbaneparken eller By-
parken.

Siden 5. maj 1946 har Storkestenen 
været placeret ved Tømmerup Stati-
onsvej, tæt på Lufthavnen og nær ved, 
hvor Flyverhjemmeværnet HVE228 og 
HVE227 har til huse.

Denne sten er en registreret fredet 
mindesten, som ikke bare kan flyttes, 
fordi andre synes, at stenen kan få en 
bedre placering et andet sted. Man 
flytter vel heller ikke en milepæl, som 
har stået et sted i mange år. 

Hvert år den 4. maj samles en del 
af Hjemmeværnet og marcherer med 
Dannebrog hen til Storkestenen for at 
lægge blomster, (doneret af Amager 
hjemmeværns Samvirke) og mindes 
de faldne og Danmarks Befrielse. Det 
er en begivenhed HVE228 har været 
med til siden 1953.

I år, 75 året for Danmarks befrielse, 
lagde vi en smuk krans pyntet med 
røde/hvide/blå blomster ved Storke-
stenen. Derefter kørte en lille dele-
gation fra MHV367, MHV369 (Marine-
hjemmeværnet) og HVE228 rundt på 
Amager, hvor der er 6 andre minde-
sten for faldne, som hvert år også får 
en blomsterhilsen og med en højtide-
lig honnør. 

Mindestene på Amager, ligger på 
Christmas Møllers Plads, i Ballonpar-
ken på Islands Brygge, ved Tårnby 
Kirke, Korsvejen/ Amager Landevej, Si-
mon Peters Kirke og ved Dragør Kirke. 

På grund af fare for smitte med Co-
rona har alle Hjemmeværnets tradi-
tioner med store forsamlinger og mø-
der endnu ikke kunnet gennemføres. 
Mange af vores ældre, der har deltaget 
i frihedsbevægelsen, savner disse ar-
rangementer. 

Storkesten i med- og modvindStorkesten i med- og modvind 

’Frihedskæmper-stenen’ i 
Korsvejskrydset står i hjørnet op mod 

Korsvejens skole får også en hilsen  
4. maj fra HVE228 fra Hjemmeværnet.  

Privatfoto. Skriften blev malet op få 
dage efter 4. maj. Privatfoto.

Storkestenen er placeret på den 
noget usynlige (og ukendte) vej 
Naviair Alle i Maglebylille. Derved 
ligger den blandt andet tæt på 
lufthavnen og nærved, hvor 
Flyverhjemmeværnet har til huse. 
Privatfoto.

Fortsættes næste side
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Vi håber Alsangskomiteen 
finder en bedre løsning, der 
kan have betydning for deres 
ellers gode forslag om et sted 
for alsang. 

Med venlig hilsen 
Jonna Ega Larsen, HVE228

Besættelsen, 
mindesten og 
flytning
Jeg læste med undren dette 
indlæg i Tårnby Bladets maj 
nr. og som skrevet, undrer jeg 
mig.

Mest over, at man tænker 
på at flytte en mindesten. En 
sten, der for mange år siden 
er sat for at mindes en begi-
venhed – måske nogle men-
nesker, der har gjort eller del-
taget i noget specielt på dette 
sted.

Forestil jer, at man begynd-
te at flytte rundt på minde-
stene i det ganske land! Eller 
rykkede Dybbøl mølle op til 
Fredericia!

Mindestene er sat der, hvor 
de skal minde os om en fjern 
hændelse.

Jeg har stor respekt for Al-
sangskomiteen, men forstår 

ikke, hvorfor de skal have en 
mindesten fra et andet (tidli-
gere) bysamfund på Amager.

Stenen er de sidste mange 
år blevet varetaget af Køben-
havns lufthavn, som sammen 
med flyvehjemmeværnet 
passer på såvel sten som det 
lille anlæg, den står i.

Jeg har igennem mange år 
deltaget i kranselægning på 
de mindesmærker, vi har her 
på Amager og jeg har aldrig, 
i forbindelse med 4. og 5. 
maj bemærket blomster fra 
kommunen eller for den sags 
skyld fra Alsangskomiteen! 

End ikke her i år ved 75 års 
dagen for befrielsen.

Skal Alsangskomiteen ab-
solut have en mindesten? 
Så vil jeg foreslå, de tager 
den, der står gemt i krydset 
’Korsvejen’ og som i den grad 
trænger til en ’kærlig hånd’ – 
det er næsten ulæseligt det, 
der står på denne sten. Flyt 
den til Travbaneparken eller 
endnu bedre… find en ny sten 
til Alsangskomiteen.

Med venlig hilsen 
Jørgen Falkenberg

Kastrupvej 330
2770 Kastrup.

Kommentar af 
redaktøren:

Tak for 
henvendelser
Jeg har en dobbeltrolle i for-
bindelse med sten, sang og 
Tårnby Bladet.

I forbindelse med arbejdet 
med en aften med alsang til 
markering af 75-året for be-
frielsen blev Alsangs-komi-
teen, som jeg er medlem af, 
opmærksom på de to minde-
sten og vi har den opfattelse, 
at de led en krank skæbne 
ved deres usynlige placering. 
Uden at engagere os ret me-
get foreslog vi grundejeren, 
Lufthavnen, og Tårnby Kom-
mune som evt. ny grundejer, 
at de talte sammen om en 
flytning, evt. af begge sten i 
et nyt anlæg i Byparken eller 
Travbaneparken. 

Vi bryder ingen lanser for 
et større angreb på loven om 
mindesten, men personlig 
mener jeg fortsat, at det vil 
tjene til sagens ve og vel, at 
mindesten om besættelsens 
begivenheder kommer hen, 
hvor befolkningen kommer, 
fremfor at være gemt hen-
holdsvis i Maglebylille (hvor-
til Storkestenen allerede er 
flyttet mindst en gang) og 
den anden gemt i et budskads 
på Korsvejen, hvor få kommer 
og færre gør ophold.

Jeg har dog forstået på et 
andet indlæg, vi har fået, at 
der skulle have udspillet sig 
en begivenhed ved Korsve-
jen, som gjorde det relevant 
at placere frihedskæmper-
stenen netop der - mere tro-
værdigt er det, at den står på 

den mentale grænse mellem 
Kastrup og Tårnby. (Vesta-
mager var der vist ingen, der 
tænkte på i 1945)

Venlig hilsen
Terkel Spangsbo, redaktør 

redaktionen@taarnbybladet.dk

Det er en fast tradition for Amagers Hjemmeværns grupper 
at lægge kranse ved Storkestenen og ’frihedskæmperstenen’ 
på Korsvejen samtidig med, at der afholdes en flagparade. 
Privatfoto.

Mindestene på Amager ligger på Christmas Møllers Plads, i 
Ballonparken på Islands Brygge, ved Tårnby Kirke, Korsvejen/ 
Amager Landevej, Simon Peters Kirke og ved Dragør Kirke. 

Ny dato for grundlovsceremoni for 
Tårnby borgere
Tårnby Kommune holder en grundlovsceremoni forbeholdt 
for Tårnbyborgere, som har søgt om og er tildelt dansk stats-
borgerskab torsdag 11. juni i tidsrummet kl. 13.30 - 16.00 på 
Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76.

Deltagelse i grundlovsceremoni er en betingelse for at få 
dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du skrive under 
på en erklæring om at ville overholde grundloven, og som del 
af ceremonien skal du give hånd til borgmester Allan S. An-
dersen.

Vigtigt

Du skal til grundlovsceremonien medbringe
• Blanket til afgivelse af erklæring, som du har modtaget fra 

Udlændinge- og Integrationsministeriet inden ceremonien. 
Du må ikke have skrevet blanketten under på forhånd.

• Gyldigt ID med foto
Deltagelse er kun muligt for borgere bosiddende i Tårnby. 

Du skal kontakte din egen bopælskommune, hvis du ikke bor 
i Tårnby Kommune.

Tilmelding nødvendig til KOMSEK@Taarnby.dk senest man-
dag 25. maj 2020. Du bedes oplyse dit fulde navn og adresse 
ved tilmelding.
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Det er Tårnby Bladforening, som 
står bag Tårnby Bladet og sørger 
for, at der er medlemmer til at 
producere Tårnby Bladet. Uden 
aktive medlemmer er det ikke 
muligt at lave Tårnby Bladet

Du bliver medlem af Tårnby Blad-
forening ved at maile, skrive, ringe 
til os med navn, adresse, mailadres-
se og telefon, som får du en (ke-
delig, men sådan virker systemet) 
faktura. Når den er betalt er du 
medlem. 

Listen offentlig-
gøres ingen 
steder.

Bliv medlem i  
Tårnby 

Bladforening
Uden folkelig fundering - intet 

Tårnby Bladet

BRYGGERGÅRDENS PORT: Et kig mod øst gennem 
Bryggergårdens port i vest. Den høje bygning 
med valmet tag til venstre kaldes Slottet, hele 
anlæggets hovedbygning. Den var kompleksets 
kernebygning og har måske sit navn fra den tid, 
hvor Christian 7. tog på svanejagt på Saltholm. 
Her var han sikker på jagtsucces, for svanerne 
var nemlig et nemt bytte, idet de ikke kunne 
flyve i fældningstiden. Her samles de hvert år i 
sensommeren ved Svaneklapperne. (Det er den 
flade lange ’tange’, der strækker sig mod nordøst 

fra Saltholms syd-ende).
Senere var det ikke Chr.7.og hans dronning 
Caroline Mathilde, men derimod hende og 
Struensee, kongens livlæge, der - formentlig - holdt 
til her. Rygtet melder, at de, når ’jorden brændte’ 
under dem, undslap Bryggergården gennem den 
smalle portåbning (tv). 
Det kan imidlertid ikke have sin rigtighed, for 
i 1700-tallet, hvor Struensee og dronningen 
udlevede deres forhold, var den vestligste 
portbygning af kampesten slet ikke bygget. Den 

er først opført ca. hundrede år efter de første 
bygninger fra 1749. Disse er således kommunens 
ældste verdslige byggeri.
Kampestensbygningen gav i øvrigt husly til 
Amager Bryghus samme år som indvielsen af den 
nyrestaurerede Bryggergård i 2007, men det er dog 
ikke det nye bryggeri, der har givet den navn. Det 
har derimod det bryggeri, som blev oprettet i 1838 
af Kastrup Værks datidige ejer, Martin Pedersen. 

Tekst og tegning: Ninna Feldvoss
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Computer Support hjemme hos dig
Dine computer-problemer løses nemt, hurtigt og 
sikkert af lokalt firma.

• • Vi hjælper med Windows problemer.  
• • Internet-forbindelse. 
• • Trådløst netværk. 
• • IT-sikkerhed. 
• • Reparation af IT-udstyr. 
• • Installation af software.  
• • Klargøring og opsætning.  
• • Mobiltelefoner/iPad.  
• • Printere.  
• • Rådgivning og lignende.

Salg af computere, software og antivirus.

Intet kørselsgebyr på Amager. 
Telefon: 53 30 00 04 

E-mailadresse: 
post@supportkonsulenterne.dk

Verden vil bedrages og her sker det i 
en god sags tjeneste

Tips og foto fra Bent Brag, Nilensvej
 

Vores grundejerforening har gennem 
årene været generet af bilkørsel med 
for høj hastighed på foreningens veje. 
’Legende børn’ skiltene har ikke virket 
reducerende på bilernes hastighed.

Vi har for et par måneder siden, 
ved indkørslen fra Ugandavej til vor 
grundejerforening, placeret børne-
køre-legetøj ved de to indkørsler med 
’Legende børn’ skiltene. Henholdsvis 
Ægyptensvej og Nilensvej.

Dette har tydeligt haft en positiv ef-
fekt på bilisternes hastigheder. Dette 
skyldes formodentlig  den psykologi-
ske effekt, at når bilisten ser børne-
legetøj ved vejen, må der også være 
børn i området.

De første børne-køre-legetøj, vi an-
bragte, blev hurtigt stjålet. Så de nu-
værende er lænket fast på ’Legende 
børn’ skiltene. Mere skal der ikke til for at dæmpe 

trafikkens hastighed - og så bilistens 
fantasi.

Snyd, jaja men det virker Efterlysning af skolepatruljer
Vi har fået en opgave fra steen.b. clausen: 

Har I billeder af skolepatruljen fra 1960-erne 
og 1970erne...det er den tid jeg selv er fra. Hvis 
ikke,så fra 1980... ihverfald før vestens tid.. Jeg ville 
gerne have nået at være patrulje, og have stået med det 
komplette hvide udstyr. Jeg havde en klassekammerat, en 
kvinde, der mente, at vi kunne undværes. Hun gad ikke selv, 
så skulle jeg hellere ikke gide. Så det nåede jeg ikke. Så hvis 
I har disse billeder vil I sende dem til mig, på forhånd  tak.  
e-mail: Steen.b.clausen@webspeed.dk.

Vi har svaret Steen B. Clausen, at  vores arkiver i bedste 
fald går tilbage til 1993, hvor Tårnby Bladet blev grundlagt og 
det er meget tyndt fra de førstre år, hvor vi brugte film, papir 
og mørkekammer.

PS: Tårnby Bladet er også interesseret i foto og historier fra 
tidligere tiders skolepatruljer - og nutiden. Foto: SikkerTrafik.dk

WWW.BALDONI.DK

DRAGØR
v/Færgevejen

Ugandavej
hj. Englandsvej/

_______________

man. 15. juni kl. 17

lør 13. juni kl. 15
søn 14. juni kl. 11+15

TAARNBY

Traditionelt har Tårnby Bladet en 
konkurrence om 2 store cirkus- 
gavekort på side 43 Konkurrence

Konkurrence

Næsten 100.000 passagerer hos SAS i april
SAS er et af de selskaber i Europa, der 
har fløjet flest passagerer i april. Sam-
let var der 95.090 passagerer ombord 
i selskabets fly, hvilket var en tilbage-
gang på 95,7 procent i forhold til året 
før.

I april fløj 95.090 passagerer hos 
SAS, hvoraf 1.244 var charterpassage-
rer. Det er en tilbagegang på 95,7 pro-
cent i forhold til samme måned 2018, 
hvor der var 2.194.093 passagerer 
hos det skandinaviske flyselskab.

Tilbagegangen hos SAS var noget 
mindre end hos flere andre europæ-
iske flyselskaber. 

Norwegian og Finnair gik begge 
98,7 procent tilbage.

SAS fløj i april på samtlige inden-
rigsruter i Norge med begrænset 
kapacitet. I Sverige var ruterne fra 
Stockholm til Kiruna, Luleå, Umeå og 
Gøteborg i gang, mens SAS i Danmark 
trafikerede indenrigsruten mellem 
København og Aalborg.
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Romanen Søstre fortæller 
om Susanna fra Thy, som af 
faderen bringes til en suk-
kerplantage på Sankt John 
i 1792

Boganmeldelse af  
Bitte Christensen

Nina Billing er bosidden-
de i Valby, men inspireret 
af sin slægts fortid på Sankt 
Jan, også kaldet Sankt John 
- en af de tre Dansk vestin-
diske øer i Caribien - og med 
tilknytning til det bedre  bor-
gerskab i Thy. Tidsberammet 
fra januar 1792 til midt på 
sommeren 1793. 

Dansk Vestindien var en 

dansk koloni fra 1672, til vi 
afstod og solgte øgruppen i 
1917. 

Susanna er en 22-årig 
ung pige, hvis far arvede 
en sukkerrørsplantage, 
da hun var fire år. Mo-
deren, storebroderen 
og Susanne vendte 
dog snart tilbage til 

Thy; tilsyneladende til 
alles tilfredshed. Faren har 
senest for otte år siden været 
på besøg hjemme hos famili-
en i Thy, og har naturligvis be-
rettet vidt og bredt om alle de 
spændende og eksotiske ting, 
der fandtes på plantagen. 
Lige noget der kunne sætte 

fantasien om et spændende 
liv i gang hos en oplevelses-
lysten teenager, der absolut 
ikke syntes, livet som ung 
ved den danske vestkyst var 
opsigtsvækkende, og da slet 
ikke moderens ideer om en 
ægtemand fra en af de større 
omkringliggende gårde.

Susanna til Sankt John/Jan

Faren har efterfølgende op-
fordret Susanna til at komme 
over til ham på Sankt Jan. 
Og nu er tiden så kommet til 
dette opbrud. Moren synes at 
billige dette, men kan allige-
vel ikke undlade at advare om 
alle de skrækkelige ting, der 
kan indtræffe både undervejs 
og på øerne. 

Savnet af storebroderen 
vil nok blive det sværeste 
for Susanna, men da han står 
for at skal overtage driften af 
godset i Thy og snarest indgå 
passende ægteskab, vil deres 
nære søskendeforhold allige-
vel blive begrænset. 

Det er kun om at tage imod 
farens opfordring, trods der 
også herfra henvises lidt rige-
ligt til muligheden for en pas-
sende ægtemand. 

På Sankt Jan vrimler det 
med masser af mennesker 
med forskelligt ophav og 
opgaver, såvel på farens ’Su-
sannaberg’ som på de om-
kringliggende plantager. 
Heriblandt Rebecca, en ung 
sort kvinde, der har forskel-
lige privilegier, som blandt 
andet ikke at skulle deltage i 
arbejdet med sukkerrørene. 

Hun kalder Susannas far 
for papa og opfatter sig 
selv som Mesters usynlige 
datter . . . 

Lige såvel som Susan-
na løbende har fået om-
fattende beskrivelser fra 
Sankt Jan, har Rebecca 
fået beskrevet Landet i 
Nord og mulighederne 
ved på et tidspunkt at 
blive frikøbt - alle sla-
vers drømmescenarie. 

Rebecca ser med 
spænding frem til 
Susannas ankomst, 
men har svoret ikke 
at afsløre sin herkomst for 
nogen. 
D
Romanen beskriver detalje-
ret om ankomsten og farens 
modtagelse, men også hans 
hurtige fravær, da varer skulle 
losses og lastes til skibets 
snarlige afgang. I den forbin-
delse blev det en rystende 
oplevelse for Susanna at bli-
ve overladt til en større flok 
mørke kvinder; i baggrunden 
bemærkede Susanna en sort 
skikkelse, iklædt et hvidt 
skørt og et terrakottafarvet 
tørklæde bundet om hovedet. 

Heldigvis havde faren lige 
nået at præsentere en ung 
mand fra naboplantagen, der 
ville sørge for at bringe Su-
sanna hjem til Susannaberg. 
Adrian hjælper hende op på 
hesteryggen og tilføjer: ’0h 
der er så meget at vænne sig 
til - det er en anden verden’. 

Dette bekræfter re-

sten af romanen til fulde og 
det kan være svært at lægge 
bogen fra sig, før den sidste 
side er vendt. 

I hvertfald ved jeg, at roma-
nens gribende beskrivelse vil 
vende tilbage i mine tanker, 
næste gang jeg passerer forbi 
statuen af Queen Mary, der 
for nyligt er blevet opsat ved 
Det gamle Vestindiske Pak-
hus i København. 

Søstre af Nina Billing
364 sider
Forlaget Brændpunkt
Udkom sidst i marts 2020.

Født i marts 1957 i Roskilde, 
men voksede op i Vordingborg.

Efter studentereksamen 
flyttede jeg til København, 
hvor jeg tjente penge til rejsen 
til Amerika. De næste mange 
år havde jeg alverdens jobs fra 
køkkenassistent i Chicago til 
skiinstruktør i Norge, tjener i 
Tivoli og stuepige i Gol, turist i Sinaiørkenen og vandrende 
i Rom, indtil jeg i ’79 begyndte på lærerseminarium i Kø-
benhavn. Blev færdig i ’83 og flyttede derefter til Paris, 
hvor jeg gik på ’Ecole de Mime Dramatique Corporel de 
Paris’ fra ’84-’86.

Siden har jeg boet i København. I mange år underviste 
jeg i drama, kulturhistorie, skriveværksted og i dansk for 
udlændinge. I 2007 besluttede jeg mig for at stoppe som 
underviser og blev sovende nattevagt ved et krisecenter. 
Det har betydet, at jeg nu kan få tid til at skrive om dagen.

Jeg har altid skrevet metervis af dagbøger og korte lyri-
ske tekster, men det var først, da jeg havde født min tredje 
datter, at jeg var parat til at prøve kræfter med romanfor-
men. Så var det til gengæld klart, at det var det, jeg skulle.

Fra Thy til Sankt John

Bogen er skrevet af Nina 
Belling, der er forfatter til 

en lang række romaner. 
Søstre er inspireret af hendes 

slægts fortid på Sankt Jan.

Claus Grymers digte ’Efter døden’

Læst af Else C. Andersen

’En grå, dump sorg slører dine 
dage. Hver morgen står me-
ningsløsheden ved din seng 
og smiler sit grumme, grimme 
smil.’

’Din elskede gennem livet er et 
andet sted, ikke hos dig, aldrig hos dig 
mere. Du ved ikke hvor, men du ved, 
hun aldrig kommer igen.’

En række enkle, smukke digte be-
skriver den efterladtes svæven i in-
tetheden, går ind i den lydløse tom-
hed som kan opstå, når du står alene 
tilbage i livet, men griber også fat i 
minderne, som kan løfte og lyse midt 
i mørket. 

Minderne har man da lov at ha´. Og 
der er mange gode minder at se til-
bage på.

’Evigt ejes kun det tabte’ er der en 
berømt digter, der har skrevet. Det ly-
der måske ikke som en trøst, men kan 

være det, hvis man vil. 
Og det vil Claus Grymers person i 

’Efter døden’, hvor han beskriver et 
tab, som er svært at beskrive. 

I glimt fornemmer man, at han, 
ved hjælp af det tabte, af minder-
ne, af udsprungne forsytiagrene 
og stærefløjt, langsomt krænger 
mørket af sig, fordi han ved, at 

kun på den måde kan han, lidt efter 
lidt, lægge minderne i glædesskrinet 
og senere tage dem frem - når han 
engang er kommet gennem sorgen og 
frem til morgener, der igen kan give 
mening.

Og det vil lykkes, tror jeg, for se 
hvad han skriver til sidst:

’Hvor kender jeg mange 
der er døde

og tilsyneladende klarede de det
uden problemer

….’

Midt i sorgen kan et glimt af humor 
være en forløsende faktor. 

Digte om livet efter døden. Digtene 
giver et glimt af dagligdagen i et 
radikalt forandret liv, hvor intet er 
for småt til at vække erindringer om 
det, der ikke findes mere. Men livet 
skal leves, som det er – også når det 
er umuligt.

Sorgdigte

Sorglykke

Kaprifolien dufter
af en lykke
der er tung
af sorg

Claus Grymer, født 1946. Opvokset 
på Mors. Journalistuddannet på Morsø 
Folkeblad 1970-73. Bifagseksamen 
i dansk. Tilknyttet Kristeligt Dagblad 
siden 1973. I dag som anmelder af lit-
teratur og kunst. Hans forfatterskab 
omfatter lyrik, romaner, noveller og 
erindringsprosa.

Forlaget Brændpunkt
Forfatter Claus Grymer
”Efter døden”, digte, maj 2020
DKK 199,00
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Fødselsdage, bryllup, firmafester, 
receptioner, begravelsesarrangementer.

• Vi sørger for en smuk opdækning, mad, drikke og servering
• Vi sammensætter en lækker menu med dig. 

• Ønsker I at holde festen hjemme, kan vi også levere maden, 
dog mindst 10 kuverter.

• Ring, skriv eller kom forbi og få en snak om hvordan vi sammen 
kan gøre jeres mærkedag til en fantastisk dag/aften.

Stedet hvor man hygger sig med god mad og i godt selskab

Papillon
Bodega og restaurant

Vestamager Centret, Ugandavej 111, 2770 Kastrup
Telefon: 3253 8485 • e-mail: allan@petersen.dk

www.bodegapapillon.dk
Masser af  tidsubegrænset parkering, bus 33,34 og 36 lige døren.

Hold festen hos os

Op til 44 spisende gæster

Fødselsdagsbrunch fra 119,-
Ring og hør nærmere

 Smørrebrød fra 25,-
FROKOSTBUFFET fra 135,-

I huset eller ud af  huset - mod forudbestilling

receptioner, begravelsesarrangementer.

Hold festen hos osHold festen hos os

receptioner, begravelsesarrangementer.

Hold festen hos osHold festen hos os

Læs på www.taarnbybladet.dk

By & Havn ved det, vi på Amager 
ved det, nu skal andre også vide 
det. Amager er leveringsdygtig i 
’Skjulte åndehuller’

Forår og sommer er over os og vejret 
er hæderligt plus/minus. Desværre 
er det stadig nødvendigt at holde 
afstand i det offentlige rum, og poli-
tiet opfordrer folk til at søge væk fra 
pladser og opholdsrum, hvor der er 
mange mennesker.

I den forbindelse har By & Havn 
lavet et nyt kort over nogle af de ån-
dehuller, som de nye bykvarterer i 

København har og hvor det vil være 
muligt at kunne finde rum og plads til 
aktiviteter i det fri.

Tag på fisketur, besøg Byparken i 
Ørestad City og oplev de otte akti-
vitetssøer med kunst og leg, tag på 
kanalvandring ved Sluseholmen og 
se Københavns ’Venedig’ eller oplev 
Fiskerihavnen og kærlighedsstien i 
Nordhavn. 

Og så er der også Amager, se listen 
som er udpeget som ’skjulte’, måske 
er der også lokaloplevelser for ama-
gerkanere

- Vi er glade for den store interes-

se, vi oplever for vores områ-
der, især omkring havneba-
dene og badezonerne. Men 
pga. Covid-19 er vi nødsaget 
til at tænke nyt, så beboere 
og besøgende ikke stimler 
sammen, og der har vi fun-
det på dette kort, som er 
et innovativt forsøg på at 
give folk nye muligheder 
i de nye bykvarterer, si-
ger adm. direktør i By & 
Havn, Anne Skovbro om 
det nye kort.

tsp

Den røde streg på kortet markerer, 
hvor du kan fiske med gyldigt 

fisketegn. Læs mere på  
byoghavn.dk/fiskeri

Man kan finde kortet til download i 
denne artikel på https://byoghavn.

dk/oplev-nogle-af-de-skjulte-
aandehuller-i-byen/

Oplev nogle af de skjulte åndehulleOplev nogle af de skjulte åndehuller i byenr i byen

ÅNDEHULLER PÅ AMAGER: 
5 KALVEBOD FÆLLED (NATURPARK AMAGER) 

Her er højt til himlen. Oplev de store vidder, 
vådområderne og den selvgroede birkeskov. 
Masser af plads (20 km2) til vandreture, fugle-
kig, løb, leg på naturlegeplads og cykling langs 
den kilometerlange, asfalterede kyststi.

6 AMAGER FÆLLED (NATURPARK AMAGER) 
Nyd fælledens fantastiske, bynære natur 

med Grønjordssøen, skove og høje. Bestig det 

lokale ’Mount Anna’, og få et flot syn ud over 
København. To ’hjertestier’ på 3,4 km og 5,3 
km. Se mere på hjerteforeningen.dk

7 GRØNNINGEN (ØRESTAD NORD) 
Grønt åndehul ved Københavns Universitet, 

Søndre Campus og DR Byen. Find ro ved Den 
Landskabelige Kanal, som løber igennem om-
rådet, eller benyt dig af træningspavillonen, 
multibanen og de mange andre aktivitetsmu-
ligheder.

8 BYPARKEN I ØRESTAD CITY
Fantastisk park, som er lige 

så stor som Ørstedsparken i In-
dre København. Her har du man-
ge muligheder for leg, motion 
og afslapning. Otte aktivitetsøer 
med forskellige temaer, kunst.

9 SELINEVEJ
På kyststrækningen har du ud-

sigt over åbent vand og det meste 
af det sydvestlige København. Sæt 
dig på voldene, og nyd udsigten, eller 
snup en tur på hjul langs den lange, 
bilfrie asfaltvej. Her møder du også 
Københavns Miljøcenter og depoter 
for ’genbrugs affald’ fra byggepladser 
og Skyttecenteret, hvor du kan opleve 
lerdueskydning gennem hegnet.
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Noget at gå til i juniNoget at gå til i juni

Biblioteket er åbent for lån og aflevering
Tårnby Kommunebiblioteker er igen åbne for lån og af-
levering af bøger. Vi sørger naturligvis for at overholde 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at turen 
på biblioteket bliver anderledes, end du er vant til.

Du kan:
• Komme på biblioteket i den normale åbningstid 
• Reservere bøger hjemmefra og afhente dem på bib-
lioteket, når du har fået besked om, at de er kommet.
• Gå rundt og finde bøger i biblioteket og låne dem 
med hjem
• Aflevere lånte materialer

Du kan ikke:
• Bruge bibliotekets pc´ere
• Printe og kopiere
• Opholde dig i længere tid på biblioteket og f.eks. 
sidde ned
• Læse aviser og tidsskrifter på biblioteket
• Bruge bibliotekets mødelokaler
• Lege og spille brætspil på biblioteket
• Få hjælp til Nem ID

Frist for gebyrfri aflevering - 30. juni
Til og med tirsdag 30. juni kan bøger 
og andre materialer afleveres gebyrfrit. 
Fristen gælder alle materialer, uanset 
hvornår de er lånt og også selvom man 
har modtaget besked om overskredne 

afleveringsfrister. 
Fra onsdag 1. juli tilskrives igen gebyrer som normalt. 

Biblioteket tilbyder Online Jobhjælp

Den velkendte ”Hjælp til jobsøgning” er nu rykket 
online. Her kan man via Skype få teknisk hjælp til 
jobportaler, hjælp til udfyldelse af CV, sproglig støtte i 
jobsøgning mm. Det nye tilbud er udviklet i samarbejde 
med Tårnby Kommunes Jobcenter for at imødekomme 
de jobsøgende, som har brug for enten sproglig eller 
teknisk hjælp.
- Vi viser dig, hvordan du kan formulere og sende 
ansøgninger over nettet, og hvordan du finder rundt 
på Jobnet og andre jobportaler. Vi hjælper med det 
tekniske, så tøv ikke med at bestille tid på bibliotekets 
hjemmeside: www.taarnbybib.dk/onlinejobhjælp, 
siger Louise Tousig, undervisnings- og udviklingsmed-
arbejder, Tårnby Kommunebiblioteker.
Den online jobhjælp finder sted mandage og tirsdage i 
tidsrummet kl. 13-15, samt torsdage mellem kl. 10-12. 

Få den lokale lydavis sendt med posten
Kender du en, som kan få glæde af dette tilbud?
Lydavisen er et gratis tilbud til blinde, svagtsynede, 
ordblinde eller andre, der har svært ved at læse en 
trykt avis. Lydavisen udkommer hver uge og sendes ud 
med posten. Lydavisen indtales på cd, som kan afspilles 
på en almindelig cd-afspiller og på en computer.

Tårnby Kommunes lydavis består af 
nyhedsstof fra de lokale aviser:
Artikler ● Korte nyheder ● Politirapport ● Ugens navne 
● Læserbreve ● Officielle meddelelser ● Kulturelle be-
givenheder
For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt bib-
liotekar Jon Petersen tlf.: 3246 0576 
eller e-mail: bibliotek@taarnby.dk

 i maj og juni
Kulturzonen er fortsat lukket 
og afventer myndighedernes 
udmeldinger om, hvornår 
kulturhuse må genåbne. 

Tårnby musikskole åbner delvis 
fra 27. maj

Kulturhuset
Junis store begivenhed i kulturhuset 
skulle have været Sankt Hans-festen, 
hvor Alberte Winding Band var hyret til 
at komme og spille sommeren ind. Af 
grunde, som vi efterhånden alle kender, 
bliver det ikke til noget, men Alberte og 
hendes musikere er allerede booket til 
Sankt Hans 2021, så der bliver noget at 
glæde sig til. 

Efterårets arrangementer ligger stort 
set klar og vil blive offentliggjort i takt 
med, at retningslinjerne for større for-
samlinger bliver meldt ud fra myndig-
hederne.

Tårnby Musikskole
Maj er måneden, hvor musikskolen hol-

der sit store åbent hus-arrangement, 
hvor man kan prøve instrumenter og 
skrive sig op til næste sæson. Pga. co-
rona blev arrangementet flyttet online 
og lørdag 16. maj kunne man derfor 
på Kulturzonens Facebook-side opleve 
premieren på Tårnby Musikskoles vir-
tuelle Åbent Hus. Dagen begyndte med 
fællessang med Nanna Khoury Sabroe 
og derefter kunne man se videoer med 
musikskolens lærere (produceret på 
rekordtid af basun- og tubalærer Daniel 
Clemmensen) og deltage i konkurrencen 
om et par lækre hovedtelefoner. Hvis du 
gerne vil møde underviserne og høre om 
instrumenterne, kan du se filmene på 
Tårnby Musikskoles YouTube-kanal. Du 
kan læse mere om musikskolens under-
visningstilbud og tilmelde dig på  
taarnbymusikskole.dk. Pladserne 
bliver fordelt efter først-til-mølle-princip-
pet, så det er nu, du skal melde dig til, 
hvis du gerne vil spille musik efter som-
merferien.

Sådan så det ud, da Tårnby Musikskole holdt Åbent Hus på Hovedbiblioteket i 2019. 
(Foto: Veronica Skotte)

Og sådan så det ud til virtuelt Åbent Hus på Kulturzonens Facebook-side i 2020 
(Collage: Daniel Clemmensen)
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Naturen holder åbent - uanset corona eller ej... og ser netop nu sådan udNaturen holder åbent - uanset corona eller ej... og ser netop nu sådan ud

Naturparkens naturplejere er retur

Der er et udtryk i drengekredse, der hedder 
ris til egen røv…

Af Terkel Spangsbo. Arkivfoto.
…. Vi havde nu bare ikke ventet det fra denne kant.

Erik Bruun Lorentzen har sendt os denne hilsen: 
Hej,

I Tårnby Bladet nr. 5 maj har I på midteropslaget 
en notits, der forklarer om vandris. Men I staver det 
forkert, det hedder nemlig vanris. Ordet har ikke noget 
at gøre med vand, men er sammensat af van- ligesom i 

vanskabt eller vanrøgt, og -ris som i fastelavnsris. Altså 
små vanskabte grene.

Artiklen udsprang af et naturspørgsmål, som redak-
tionen havde stillet Jes Aagaard, naturvejleder, som 
efter den løftede pegefinger af egen fri vilje lagde sig 
fladt ned, men samtidig erklærede, at han er glad for 
at blive klogere.

Så tager vi da det hele med – fra Wikipedia:
Ordet vanris er sammensat af forstavelsen van- og 

ordet ris. Van- har benægtende eller nedsættende 
betydning (ordet er beslægtet med oldnordisk vanr 
= ”manglende”), og derfor betyder vanris: ”forkerte 
skud”. Ordet betegner skud, som er ”forkerte”, dvs. 
som bliver dannet på stammer eller grene, hvor det er 
uønsket for dyrkningen af træet eller busken. Man ser 
af og til stavemåden vandris, men den er misledende 
og får en til at tro, at skuddet har noget med vand at 
gøre, hvad der er helt fejlagtigt. 

Vanris er træets panikreaktion, når det registrerer, 
at det har mistet en betydelig del af sin bladmasse. 
Det sker oftest i forbindelse med beskæring eller efter 
alvorlige ulykker (lynnedslag, stormskade osv.) og 
mest, når skaden er sket i vintertiden, mens træet var 
i dvale. Vanrisene kommer så kaotisk, fordi de dan-
nes overalt, hvor der er ”sovende øjne”, altså hvilende 
knopanlæg. Overladt til sig selv vil skuddene udkonkur-
rere hinanden, sådan at kun nogle få overlever og bli-
ver til egentlige grene. Man skal dog være opmærksom 
på, at disse vanris-grene har en meget svag forankring 
i stammen og derfor let knækker af i storm, under sne-
tryk, ved børns leg... 

Hvis man vil undgå, at træet danner vanris, skal man 
beskære det i perioden juli-september, hvor træet kan 
besvare tabet ved at satse hårdt på den igangværende 
vækst og uden at aktivere de sovende øjne.

Svar på svar
Som det fremgår, sendte vi Erik Bruuns brev til Jes 
Aagard, han skulle nødigt komme galt afsted en anden 

gang - og fortalte Erik Bruun, hvad vi havde gjort. Han 
svarede: Jo I har kvitteret for mit indlæg, men ikke at 
I ville konfrontere jeres naturvejleder. Jeg fik nærmest 
det indtryk, at når han havde sagt det, så måtte det 
være rigtigt. Uanset at jeg faktisk slog det op for at 
være helt sikker i min formodning, inden jeg fremtu-
rede.

 
Jeg blev faktisk lidt i tvivl og lidt nysgerrig, og endte 

med at slå det op. Langt de fleste opslag siger, at det 
er uden d. Dog fandt jeg en artikel fra Kære Hjem på 
nettet, hvori der står, at det stammer fra engelsk ”wa-
ter sprouts” eller fra tysk ”wasserschosse”, hvilket jo 
taler for, at det er med d. I samme artikel henvises dog 
til ordbog over det danske sprog fra 1952, efter hvilken 
man bør stave det uden d. Men der står også i artiklen, 
at nogle siger, at det er valgfrit.

 
I Gyldendals Store Danske ordbog er det uden d, så 

det går jeg ind for.
 Mvh Erik

 

Vi har modtaget:

Ris med og uden d
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Noget at gå til i august, september og længere endnuNoget at gå til i august, september og længere endnuNaturen holder åbent - uanset corona eller ej... og ser netop nu sådan udNaturen holder åbent - uanset corona eller ej... og ser netop nu sådan ud

Efter en vinter på stald, er Naturpark Amagers mange firbenede naturplejere alle tilbage på græs. Her holder de arealerne fri for at vokse til i 
særligt græsarten bjerg-rørhvene. En plante der ellers hurtigt ville tage magten over de vidtstrakte arealer, og dermed fjerne ynglemuligheder for de jordrugende fugle som 
lærker, viber og andre vadefugle.  Foto: Martin Kunzendorf, Naturstyrelsen.

Naturparkens naturplejere er retur

Din og min natur i Tårnby
Nu er det tre måneder siden Danmark 
lukkede ned, og hverdagen gik i stå. Men 
man kan ikke påstå, at naturen og udelivet 
har haft samme skæbne

Af Naturvejleder Lærke Haupt, Tårnby Naturskole
Skoven er sprunget ud i de skønneste lysegrønne farver 
og de første sommerblomster er begyndt at titte frem 
langs veje og mellem fliser. Naturen har virkelig haft 
travlt i de sidste par måneder med at smide vinterfrak-
ken og gøre sig klar til sommer. Og dette forår har na-
turen aldrig før haft et større publikum.

Vi danskere har virkelig, måske med lidt hjælp fra 
sol og varme og ekstra tid, taget udelivet til os. Tårn-
byborgerne har som aldrig før taget kommunes grønne 
områder i brug. Og selv de små øde pletter, der længe 
har været oversete, er også blevet besøgt. Det har i 

den grad kunnet mærkes flere steder i kommunen, 
hvor man alle vegne møder andre, der bruger og nyder 
naturen. Men i en tid, hvor alle er søgt ud i naturen, har 
det været tydeligt, at naturen har en evne til at rumme 
alle – en mangfoldighed, der giver plads til ro og fug-
lefløjt, højt tempo og puls, ekspeditioner og fordybelse 
eller bare frisk luft til hunde og børn.

Vi nyder alle naturen på hver vores måde, og det er 
der ofte plads til, hvis vi husker at tænke på hinanden. 
Men nu hvor vi møder så mange derude, kan vi måske 
også lade os inspirere af de andre og hvordan de ynder 
at bruge vores fælles natur. Lad os prøve noget nyt, 
måske får vi er anden opfattelse af naturen? En ny 
hobby? Eller bare en anderledes oplevelse?

• Tag en kikkert om halsen på næste tur - måske op-
dager I noget nyt. 

• Gå væk fra stien og skyd genvej over engen eller 

gennem skoven.
• Slå jer ned på en bænk, luk øjnene og lyt til natu-

ren, måske er der lyde, I ikke plejer at lægge mærke 
til. 

• Vend blade og grene i skoven og lad jer forundre 
over mylderet af liv under vores fødder.   

• Eller slå en terning når vejen deler sig, og se hvor I 
kommer hen, hvis I lader terningen vise vej.

Der er masser af inspiration imellem jer derude og 
ideer og viden at hente på nettet.

Så når I også de næste par weekender skal ud og 
nyde en af Tårnbys mange dejlige grønne områder, 
glæder jeg mig til at møde jer, i færd med at prøve no-
get nyt eller måske bare nyde naturen, som I allerbedst 
at lide den.

Og hvis vi fortsat husker at tage hensyn til hinanden 
og naturen er der plads til alle.  

Her er det børn, der er med til at skabe mere natur(lig vegetation) i travbaneparken/ved plejecenteret på Løjte-
gårdsvej. Tårnby Kommune og herunder Tårnby Naturskole arbejder på at sikre arealer med vegetation, der giver 
basis for et rigere insektliv og større diversitet.

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

Friluftshuset på Naturcenter Amager er 
fortsat lukket pga. corona. Følg med på 
hjemmesiden  
https://naturstyrelsen.dk for genåbning.

Tårnby Naturskole
åbner med skærpede retningslinjer fra 27. maj.

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har normalt aktiviteter ved Kastrup Havn og 
Strand alle lørdage og søndage kl. 10-14, men er 
fortsat lukket lidt endnu på baggrund af smittefare 
ved corona.
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Noget at gå til nu og hele sommerenNoget at gå til nu og hele sommeren

Sommersjov 2020
Tårnby Kommunes sommeraktiviteter for 
børn og unge

Sommersjov 2020 tilbyder igen i år en masse spæn-
dende aktiviteter for børn og unge, der er bosiddende 
og/eller går i en af kommunens folkeskoler. Program-
met vil i år være i et mindre omfang, end hvad vi er 
vant til på grund af COVID-19 situationen. 

Der vil dog traditionen tro være ’Sommer på stran-
den’ med Klub Tårnby i uge 28-31 for børn fra 3.-6. kl. 
om dagen og for de store fra 7. klasse og opefter om 
aftenen. På Kulturzonen afholdes der ’Liverollespil’, en 
stor rollespilsdag 4. august, og så vil der naturligvis og-
så være tilbud som bl.a. Vilde dage på Fælleden, Music 
Camp, Kunst & kreativitet, Lasergames, Rugby, Sport 
Academy, Badminton Camp, Karate, Tennis Camp, 
Spejderdag og meget meget mere!

Der vil ikke blive omdelt trykte foldere til alle folke-
skolerne i år. Til gengæld vil hele programmet kunne 
ses på UngTårnbys hjemmeside www.us.taarnby.dk 
fra 3. juni og tilmelding til aktiviteterne åbner online 
onsdag 10. juni kl. 10. 

Der vil kunne forekomme ændringer i programmet, 
hvis retningslinjerne iht. COVID-19 situationen skær-
pes.

De frivillige kustoder de knokler
På Udstillingscentret Gården Ved Diget 26 
- det lange navn er måske ikke så mundret, 
og vi har hørt kustoderne bruge navnet 
’Diget 26’, så det kan andre jo nok også 
gøre - forstår man ikke hvad det er, så 
spørg gratis

Tekst og foto: Stig Løvenkrands, daglig leder af Plyssen/
Udstillingsstedet Ved Diget 26

Mange ved godt hvad Plyssen var, men endnu flere ved 
det nok ikke; men der var en særlig ånd på Plyssen, og 
om den flytter med til Diget 26, kan vi jo kun håbe på, 
man kan have dem mistænkt for at have medbragt den 
gode ånd i en gammel flaske fra glasværket.

Kigger man inden for i det nye, ja så ser man så san-
delig noget, man kender og føler sig tryg ved; i de nye 
lokaler ser man det, man kendte, og alligevel er det i 
nye omgivelser, som også giver nye muligheder.

Det bliver spændende at se, hvad de knoklende frivil-
lige kustoder kan præstere; det er jo trods alt ikke helt 
unge mennesker, der med en gennemsnitsalder langt 
over pensionsalderen tager en tørn på stedet.

Vi har fået et par friske foto fra udpakningsrodet, 
som vi gerne viser.

Løvenkrands hos Møller i Mejeriet
Den lokale Tårnby kunstner, Stig 
Løvenkrands, har et samarbejde med et 
galleri i Kirke Stillinge, hvor han udstiller 
sine keramiske værker 
I disse keramiske værker er Stigs signatur efterhån-
den blevet hans læseheste, som alle har sit helt eget 
udtryk; disse og andet kan ses hos Galleri Møller i 
Mejeriet.

Galleriet er i øvrigt et ganske utraditionelt galleri, 
det er indrettet i det gamle ostelager i Kirke Stillinge 
Gl. Mejeri, lidt vest for Slagelse. Galleriet, som Jane 
og Finn Møller åbnede i oktober 2018, har siden været 
godt besøgt; mange har kommenteret den spændende 
indretning, hvor meget af den oprindelige stemning er 
bevaret, og lokalerne fremtræder meget industrielle, 
rustikke og hyggelige.

Der er for tiden over 400 m2 med kunst; her finder 
man et kæmpe udvalg af kunst og kunsthåndværk fra 
mange steder i Danmark med over 35 kunstnere til-
knyttet og udvalget spænder over glas, keramik, skulp-
turer og naturligvis flotte malerier. 

Stedet gør meget ud af at udvælge de rette kunst-
nere, så kvaliteten er høj og udvalget spænder bredt, 

det er en helt speciel oplevelse at se stedet og det 
kan anbefales; der er i øvrigt også altid gratis kaffe på 
kanden.

Øverst: Historien om Amagerbanen skal naturlig-
vis også fortælles i de nye lokaler.

Til højre: For at udnytte hele rummet, hvor der 
efter restaureringen er åbent til kip, bliver en del 

af udstillingen placeret hængende ned fra taget... 
og hvad er mere naturligt, end at det er modeller 

af fly, man skal kigge op efter.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

Billetter 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, (mærket )købes billetter på tlf. 
3251 1495 eller via www.aof-amager.dk

For alle arrangementer gælder, at re-
sterende billetter sælges ved indgangen.

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk

Ungdomsskolen 
genåbner og 
forlænger 
sæsonen
De unge har brug at komme i gang, 
forlade hjemmet og mødes i trygge 
omgivelser og gode fællesskaber. 
Ungdomsskolen genåbner derfor fra 
mandag 25. maj og forlænger sæsonen

Under normale omstæn-
digheder slutter ungdoms-
skolesæsonen nemlig i april 
måned, men i disse tider, 
hvor mange unge har været 
isoleret i hjemmet i flere 
uger, har vi fået mulighed for 
at opstarte nogle ungdoms-
skolehold. 

Det vil både være nogle 
fede velkendte hold og nogle 

helt nye. Vi vil bla. genåbne danseholdet, manga-
tegning og e-sport. Derudover vil vi opstarte hold 
for unge, der har behov for at snakke med en vok-
sen om alt og intet. Vi vil lave faglige hold for unge, 
der har brug for et fagligt boost, inden de skal 
starte på en ungdomssuddannelse. Det kunne være 
dansk, fransk, matematik eller tysk. 

Vi ser frem til, at Ungdomsskolen igen vil summe 
af liv og glade unge mennesker, der hungrer efter 
socialt liv og fællesskab.

Hold godt øje med hjemmesiden, hvor der vil 
være tilmelding til holdene www.us.taarnby.dk/
forside



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
N

I 2
0

2
0

 2
7

 
     

Hold jer orienterede på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

Juni 2020

Sidste nyt

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

Spil

Krolf: Åbner 1. juni iht. sundhedsmyn-
dighedernes retningslinjer
Leder: Sven-Erik Predstrup, 40 54 63 28. 
Vi starter 1. juni 2020 med mulighed for at 
spille mand., tirsd., onsd., torsd. kl. 10-12  
Banen er klargjort, vi glæder os til en ny  
sæson. Har du lyst til at prøve dine evner som 
krolfspiller på Danmarks flotteste krolfbane.   
Vi har udstyr og kyndige vejledere.

Andet

Besøgstjenesten: Udendørs iht. sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer
Leder: Karna Kaslund, 22 33 80 72. Den 
frivillige indsats i Ældre Sagen er mangfoldig 
og rækker vidt. En af vore store mærkesager 
er den sociale indsats og den menneskelige 
kontakt og støtte til mange handicappede eller 
ensomme ældre borgere i kommunen.

Motion

Vandring, speed-hold: Åbner 1. juni iht. 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer
Leder: Asger Andersen. Vandreholdene består 
som regel af ca. 10-12 personer, vi vandrer 
8-10 km når vejret tillader det.Tempoet er 
raskt, med en god puls. Vi mødes onsdage  
kl. 10 ved porten ved Kalvebod fælled - for 
enden af Ugandavej.

Motion

Vandring slow-hold: Åbner 1. juni iht. 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer
Leder: Ulla Sørensen, 29 93 03 84. Vandre-
holdene består som regel af 10 personer der 
mødes fredage kl. 10.00 ved porten ved Kalve-
bod fælled - for enden af Ugandavej. Vi går ca. 
6 km. Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Ældre Sagen genåbner for udvalgte  
lokale aktiviteter
Fra den 1. juni genoptager Ældre Sagen ud-
valgte lokale arrangementer og aktiviteter 
udendørs. Det drejer sig om arrangementer og 
aktiviteter, der overholder de retningslinjer, som 
Ældre Sagen har fastlagt på baggrund af rege-
ringens udmeldinger.

IT-caféen rykker fra og med tirsdag den 
2. juni udendørs.
Den vil hver tirsdag fra kl. 14-16 være i Post-
kassen - dog på bagsiden af bygningen, hvor 
den vil foregå udendørs med adgang fra parke-
ringspladsen.
Der vil selvfølgelig være nogle borde og stole, 
god afstand mellem alle, håndsprit, eventuel 
noget strøm og adgang til toilet.
Så hvis du har en udfordring med IT - skal du 
være hjertelig velkommen.
Skulle det være regnvejr - er IT-cafeen selvføl-
gelig aflyst!

Sorg-og Livsmodsgruppen  
vil mødes i det fri, gruppen bliver orienteret om 
tid og sted af Lissi, nye deltagere kan kontakte 
Lissi Bak Pedersen på tlf. 22 15 60 29.

Motion

Cykling: Åbner 1. juni iht. sundhedsmyn-
dighedernes retningslinjer
Har du lyst til at deltage møder du bare op, 
husk mad og drikke. Mandag kl. 10.30-14.00 
Leder: Ernst Jensen 21 21 41 45 
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”Nu åbner vi op” – det er ord, som folk 
længe har ønsket at kunne råbe ud på 
gader og stræder rundt omkring i det 
ganske land! Ja, ”nu åbner vi op” har 
været ord, vi har ønsket at høre fra 
restauratører, skoleledere, værthusholdere, 
fitnessinstruktører og andre folk, der har 
været underlagt den nedlukning, som corona 
afstedkom. 
Vi har også ønsket at råbe det ud her i 
Korsvejskirken. Og nu er det ikke længere 
blot et ønske, men også en realitet – for 
endelig åbner vi op! Men vi gør det med 
den lidt mere formelle bisætning: ”Men 
selvfølgelig i overensstemmelse med 
den vejledning, som Kirkeministeriet 
har udsendt”. Lad os glemme denne lidt 
kedelige bisætning et øjeblik, og lad os 
samle os om det glædelige budskab, at vi nu 
lukker op. Det har vi glædet os til!
Korsvejskirken har været til stede midt i 
coronatiden, selv om kirkedøren ikke har 
stået åben for gudstjenester – som den 
plejer! Nej, alt har været anderledes end 
det plejer og det har vi selvfølgelig også 

mærket. Vi blev ligesom så mange andre 
kirker pludseligt mere synlige på vores 
hjemmeside og facebookside, hvor vi 
lagde bønner, andagter og orgelrecitaler 
ud. Men mens vi har været kirke på en 
anderledes måde end vi plejer, og mens 
store dele af samfundet har været lukket 
ned, så er der nok mange der har gået og 
savnet nærværet! Vi har længe ikke været 
i hinandens nærvær. Og det er værd at 
tænke over. Vi er nemlig i dag så afhængige 
af internet, Facebook, Netflix, Instagram og 
e-mails, at vi tror, at disse fænomener helt 
kan erstatte nærværet. Men det, som vi har 
fået øjnene op for de sidste par måneder, er 
nærværets fænomenale betydning i vores 
liv. 
Et ”like” på Facebook kan aldrig erstatte 
et kram eller et blik mellem to mennesker. 
Det er nemlig et egentligt nærvær, og det er 
dette nærvær som vi har været afskåret fra. 
Men det er dette nærvær, som vi nu igen 
kan samles om – ovenikøbet med fraværet 
så frisk i erindringen, at nærværet kommer 
til at betyde så meget mere lige nu. Det så 

vi også for nyligt ved partilederdebatten, 
da politikerne mødtes for at diskutere 
Danmarks vej ud af coronakrisen. 
Afslutningsvist blev alle partilederne spurgt 
hvad de vil gøre, når samfundet åbner helt 
op igen. Og svaret var ikke til at tage fejl 
af! Svaret var nærvær. Nærvær i form af 
kram, selskab og herretacklinger. Og det 
skal vi huske os selv på i den kommende 
tid. Den tid, hvor hverdagen på et tidspunkt 
indfinder sig igen; en hverdag hvor rutinerne 
og plejer styrer os. Ja, styrer os så meget, 
at vi ubevidst glemmer nærværet. Der skal 
vi huske os selv om nærværets betydning 
i vores liv. Ja, nærværet er tilbage, så gør 
brug af det: Vær nærværende! 

Sognepræst Miriam Joensen

’Nu åbner vi op’

Korsvejskirken åben igen – men hvordan?

Vi ønsker allermest at kirkebesøget skal kunne foregå som vi kender 

det, men selvfølgelig vil det være anderledes et stykke tid endnu. 
Vi holder afstand og passer på hinanden, vi spritter hænder af, 
inden vi går ind og ud af kirken, og vi anbefaler at man bruger 
MobilePay til kollekten. Kort sagt: vi sørger for, at alle retningslinjer 
og restriktioner fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt, så vi 
kan være trygge ved at mødes i kirken. Til gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger er der plads til 45 personer i kirkerummet, ud 
over præster og medarbejdere.

  

Kom og tænd et lys
Denne kærkomne og 
betydningsfulde genåbning af 
kirken, har vi valgt at markere 
med et nyt initiativ i juni 
måned: Vi inviterer hermed 
til ’Åben kirke’, som vil være 
to gange om ugen, nemlig 
mandag formiddag kl. 10.00 – 
12.00 og onsdag eftermiddag 

kl. 15.30 – 17.30. Vi begynder onsdag 3. juni. Tænd et lys i vores 
opsatte lysskulptur, nyd roen og kirkerummet, skriv en bøn hvis du 

Gudstjenester
Maj     
Søndag 31. Pinsedag Joh. 14, 15-21 kl. 10.00 Miriam Joensen

Juni     
Mandag 1. 2. pinsedag – virtuel gudstjeneste fra Skelgårdskirken kl. 10.00 
Søndag 7. Trinitatis Matt. 28,  16-20 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 14. 1. s.e. trin. Luk. 12, 13-21 kl. 10.00 Oplyses senere 
Torsdag 18. Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus kl. 11.00 Miriam Joensen
Torsdag 18. Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé kl. 13.00 Miriam Joensen
Lørdag 20. Konfirmationsgudstjeneste Korsvejsskolen 8a kl. 10.00 Julie Aaboe
Lørdag 20. Konfirmationsgudstjeneste Korsvejsskolen 8b kl. 13.00 Julie Aaboe
Søndag 21. 2. s.e. trin. Luk. 14, 25-35 kl. 10.00 Miriam Joensen
Lørdag 27. Konfirmationsgudstjeneste Kastrupgårdsskolens 8.klasser kl. 10.00 Poul Bo Burkal Sørensen og Miriam Joensen
Lørdag 27. Konfirmationsgudstjeneste Kastrupgårdsskolens 8.klasser kl. 12.00 Poul Bo Burkal Sørensen og Miriam Joensen
Søndag 28. 3. s.e. trin. Luk. 15, 11-32 kl. 10.00 Miriam Joensen

 Detalje fra kors 

i Korsvejskirken.

Fortsættes næste side 
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Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen. Tlf. 2712 2430 
• mijo@km.dk Træffes bedst telefonisk kl. 10-
11. Mandag er fridag.

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

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.

Kordegnevikar: 
Hans Nabe-Nielsen, hna@km.dk  
Fredage kl. 10-13.

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  Tlf. 3141 6030.

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

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

har lyst og aflever den gerne inden du går. 
De bønner vi modtager, vil blive læst op til 
en Sindsrogudstjeneste onsdag 1. juli kl. 
17.00. Vær velkommen.

Menighedsrådsmøder og 
menighedsrådsvalg
Til efteråret skal der over hele landet 
afholdes valg til menighedsrådet. Flere 
gange har man dog været nødt til at udskyde 
det orienteringsmøde og menighedsmøde, 
som skulle være det første trin i 
valgforberedelserne. For Korsvejskirkens 
vedkommende har vi valgt at lægge 
disse møder den 27. juli. Nye datoer for 
menighedsrådsmøder bliver annonceret på 
vores hjemmeside så snart de er fastlagt.

Hold øje med nyt fra 
Korsvejskirken
Korsvejskirken åbner efter forskrifterne, og 
kun med de arrangementer vi p.t. ved, at vi 
kan gennemføre på en forsvarlig måde. Det 
betyder desværre, at vi har været nødt til 
at aflyse en sangeftermiddag og to koncerter 
i juni måned. Efterhånden vil der muligvis 
komme nye aktiviteter og tilbud. Derfor 
anbefaler vi, at du holder øje med vores 
hjemmeside og følger vores Facebookside.

QR-kode til 
Korsvejskirkens 
hjemmeside

QR-kode til 
Korsvejskirkens 
Facebookprofil

Aktiviteter - Juni

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
v. Ole Reuss Schmidt

Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. En rolig stund i kirken 
med tid til eftertanke. 
Tirsdag 2. juni kl. 10.00

Orgelrecital 
v. Ole Reuss Schmidt

Hver fredag, mens kirken har været 
lukket for besøgende, har vores organist 
Ole Reuss Schmidt inviteret indenfor til 
en virtuel orgelrecital. Nu er det tid til 
at byde velkommen til en orgelrecital i 
kirkerummet, hvor du kan komme ind og 
lade freden og roen sænke sig. Organist 
Ole Reuss Schmidt spiller og fortæller. Som 
afslutning synger vi en fællessalme. Alle er 
hjertelig velkommen. 
Torsdag 18. juni kl. 17.00

Ulvetime 
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Vi inviterer familierne til ulvetime igen i 
Korsvejskirken.
I skrivende stund ved vi endnu ikke præcis 
hvordan, eftermiddagen kommer til at 
foregå, men følg med på vores hjemmeside 
og meld dig til at modtage nyhedsmails om 
vores familiearrangementer. 

Hvad vi dog ved er, at 
det ikke koster noget at 
deltage og at vi glæder 
os utroligt meget til 
at se nye som gamle 
ulvetimefamilier i 
kirken igen!

Torsdag 25. juni kl. 16.30 – 18.45.

Fortsat fra forrige side 
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Sognepræst  Susanne 
Worm Steensgaard (kb)
ssan@km.dk /
Tlf.: 4045 2530
Træffetid: mandag - torsdag 
9-12 og 19-20
Fri fredag 

Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen       
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
Træffetid:Tirsdag - fredag 
9-12 og 20-21
Fri mandag

Sognepræst  Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk. Tlf. 2546 1649
Træffetid: Tirs. - fre. 9-12                                                                                                                                             

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /  
tlf. 3250 0972
Træffes telefonisk  
mandag - fredag 10-13 
samt tillige åbent torsdag 
10-16 ved personlig 
henvendelse på 
kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3.                 

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 2447 3830

Organist Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I Jens Andersen

kastrupkirketjener@gmail.
com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II Annette 
Honoré                      

kastrupkirketjener@gmail.
com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

Kirken har fået lov at slå dørene op igen, om ikke på vid gab,  Kirken har fået lov at slå dørene op igen, om ikke på vid gab,  
så gradvis som i det øvrige samfund.så gradvis som i det øvrige samfund.

Det, vi har mulighed for at åbne for 
nuværende, er følgende: 

Højmessegudstjeneste på alle søn- og helligdage, og dåb på helligdagene, der vil 
blive afholdt kl. 11.30.

Ved højmesserne fejrer vi nadver sammen, hvor deltagerne har sit eget nadversæt 
foran sig på bænken, hvor de sidder.  

Vi har andagt hver 
onsdag kl.12.00 fra 
3. juni

Kastrup kirke er åben 
på hverdage for alle til 

lystænding, refleksion og bøn – i dagtimerne 
mellem kl. 9 - 13 tirsdag til fredag.

Vi afholder begravelse, dåb og bryllupper 
efter de gældende forskrifter – her kan I 
orientere jer på kirkens hjemmeside.

Konfirmandindskrivning bliver tirsdag 8. 
september kl.15.00 for de kommende 
konfirmander 2021. 

                                            Kastrup kirke

”Velsignelse til alle!” 
Disse ord har indgået i mit password, siden coronatidens begyndelse. For der er, hvad vi har haft brug for 
hver især og samlet. Da velsignelse kan give os et varmt lys at spejle os i, når vi har forsøgt at mestre og 
navigere i alle de restriktioner, vi dagligt bliver præsenteret for.

Det er SÅ glædeligt, at Danmark nu er klar til gradvis at åbne op igen – fordi vi har vist samfundssind. 
Vi har være gavmilde og kreative, og skærmet de sårbare, men vi er også blevet mere alvorlige, og god 
dansk humor har trange kår. 

Tårnbys erhvervsliv og beskæftigelse er blevet ramt særdeles hårdt, og det betyder stor ledighed for 
mange af Tårnbysborgerne.  

Som kirke vil vi meget gerne være med til at forstå og bearbejde, hvad der er sket – og sker – her, i den 
her  mærkelige tid.

Susanne Worm Stensgaard            Allan Ivan Kristensen                             Elisabeth M Lasursen
Derfor stiller vi tre præster os til rådighed for samtaler,  

gerne Walk og Talk – så klart i behørig afstand.
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Det sker også i  
Kastrup kirke

Maj
Søn. 31. maj kl. 10 
Pinsedag ved Susanne 
Worm Steensgaard

Juni
Man. 1. juni kl. 11 2. 
Pinsedagsgudstjeneste 
– Live-streaming fra 
Skelgårdskirken – 
Prædikant sognepræst 
Karen Giødesen

Søn. 7. juni kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen

Tirs. 9. juni kl. 17 
Menighedsrådsmøde

Søn. 14, juni kl. 10 
Højmesse ved Susanne 
Worm Steensgaard 

Søn. 21. juni kl. 10 
Højmesse ved Elizabeth 
Laursen

Søn. 28. juni kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen

Andagt hver onsdag kl. 12 
(./. 27/5)
Højmesse hver søndag 
kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk

 

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. 
Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for 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, før du kan blive konfirmeret.
Det er efter sommerferien sognets unge, som skal op i 8. klasse efter ferien, kan tilmelde sig til 
konfirmandundervisningen, som begynder i efteråret. Mere om undervisningsforløbet kommer senere.
Forældrene og de unge er velkomne sammen, men også hver for sig, ved indskrivningen  
tirsdag 8. september kl. 15. Medbring en kopi af dåbsattesten og et lille billede.

Vi glæder os til at møde Dig!
Konfirmationerne i 2021 er fordelt således:
Den 30. april kl. 10 konfirmeres 8. D
Den 1. maj kl. 10 konfirmeres 8. E
Den 1. maj kl. 12 konfirmeres Steinerskolens konfirmander

Historisk*:
Konfirmationen har en lang tradition. 
Fra katolsk tid var den nøje knyttet til 
dåben. Senere blev den skilt ud fra 
dåben som en selvstændigt handling, 
der blev sakramente.

Konfirmationens udvikling til et 
selvstændigt sakramente er begrundet 
i oldkirkens dåbspraksis. I kirkens 
første tid som missionerende kirke var 
dåben voksendåb. Forud for dåben 
gik katekumenatet(oplæring), hvor 
dåbskandidater gennem undervisning 
og gudstjeneste-deltagelse blev 
forberedt på at modtage dåben. 

Efter dåben, der foretoges af 
biskoppen, var de fuldgyldige 
medlemmer af den kristne menighed 

og fik i kraft af dåben adgang til 
nadveren. Senere blev barnedåb 
almindelig praksis, og derfor måtte 
dåbsoplæringen naturligt komme på et 
senere tidspunkt.

I Danmark blev konfirmationen 
indført af Christian 6. i 1736. Den 
før-reformatoriske dåbsbekræftelse 
og modtagelsen af alterets 
sakramente blev genindført ved lov 
for alle. Det unge menneske skulle 
samtidig aflægge en tilfredsstillende 
kundskabsprøve for at kunne deltage 
i konfirmationen og dermed erhverve 
de borgerlige rettigheder, der var 
nødvendige for at kunne træde ’ud i 
livet’ eller ’ind i de voksnes rækker’.

Hvis man ikke var konfirmeret, 
mistede man retten til at indgå 
ægteskab, til at være fadder og til at 

vidne. Man kunne også blive straffet, 
hvis man ikke inden sit 19. år var 
blevet konfirmeret. Bestod man ikke 
overhøringen på grund af manglende 
evner, skulle præsten sætte ind med 
ekstraundervisning, men skyldtes 
årsagen modvillighed, var straffen 
fængsel. 

Resultatet af prøven blev skrevet i 
en skudsmålsbog. Den blev afskaffet 
ved lov i 1921, men uofficielt var den 
gradvist afskaffet inden. 

* Wikipedia
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
ÅBENT
Det er længe siden. Da vi forsvandt ind i 
vores hjem, blev kirkedøren også lukket. 
Ikke fordi Gud lukkede sig inde. Han 
findes ikke kun i kirken. Så Gud lukkede 
sig ikke inde. Det var mere sådan, at dér 
hvor vi kan mødes og høre Guds ord, 
var vi bange for, at vi også kunne blive 
smittet. Nu ser det bedre ud. Vi har taget 
alle vores forholdsregler. Og vi skal nok 
tage hensyn til jer. Kirken er åben igen. 
Og gudstjenesten kan begynde.
Alt godt. Sådan da. Fremtiden starter. Og 
på et eller andet tidspunkt ses vi i den. 
Kom. Men inden du kommer så hold 
lige fast i et par overvejelser. Følg lige 
med i nogle tanker, som ikke kun angår 
dig, som kan komme i kirke, og os som 
åbner kirken for dig. Følg lige med her:
Hvis man blev syg, vil man kalde på en 
læge. Mister man sit job, vil et nyt job 
være det bedste, man kan få. Er man 
træt, vil man sove. Er man sulten, vil 
man spise. Det mest nødvendige for at 
leve, er det vigtigste at have. Det jordiske 
før det åndelige, vil jeg sige. Selvom Jesus 
siger det modsatte. Men hvor har han ret, 
når han siger, at uden ånd er mennesket 
ikke menneske. 
At have ånd vil sige, at kunne forholde 
sig til noget som ikke er en selv. Ånd 
er at sætte sammen, det som ikke hører 
sammen. Som to mennesker. Kærlighed 
er ånd. Kunst er ånd. For i kunsten bliver 
du sat sammen med noget uden for 
dig selv. Man ser på et maleri. Det har 
intet med én selv at gøre. Man kender 
ikke den, der har malet det, og ved ikke 
hvorfor det blev malet sådan. Men i det 
ser man noget, som man ikke kan se ved 
at se på sig selv. Man bevæger sig ind i 
noget, som ikke er én selv. 
Jeg vil sige, at det først er her, vi bliver en 
del af hinanden. 
Samfundssind og fællesskab og omsorg 
for hinanden kan ikke dikteres politisk 
ovenfra. Der kan sættes nogle rammer. 
Der kan skrives noget ned. Og forhandles 
en portion penge. Men det skal komme 
fra den enkelte og det kan kun komme 
til den enkelte fra den anden. At være 
sammen med andre i noget, man ikke 
kun selv har skabt, er kultur. At opdage, 
at den anden deler noget med dig, der 
samtidig peger ud over dig, og hen imod 
noget uforståeligt større, er kunst. At tro 
på, at vi alle har del i det, som er endnu 
større end det hele, er religion.
Jeg kan huske min farfar fortælle om 

dengang, han efter en lang uge som 
murer i Sønderjylland søndag aften 
nogle gange havde råd til en tur i 
biografen. Han glædede sig hele ugen, 
og han kunne huske alle de film, han 
havde set. Gid han havde set nogle flere. 
Det var tiderne ikke til dengang for en 
murer. Men det burde de være nu. For 
helt grundlæggende er kultur, kunst og 
religion noget meget mere end noget, 
man kan vælge til hen på aftenen – det 
er en del af det, du er, og det du er, er du 
hele dagen og hele ugen. 
Alt det kultur man nogensinde har 
oplevet sidder i én. Det kan godt være, 
at man ikke kan huske så meget af det. 
Dengang børnehaven tog én med på 
Nationalmuseet. Filmen man så, kan 
man ikke huske titlen på.  Bogen man 
læste, kan man ikke engang huske, 
man har læst. Og prædiken i kirken 
…….hvad sagde præsten? Jeg har sunget 
Altid frejdig over 1000 gange vil jeg tro. 
En hemmelighed; jeg kan den stadig 
ikke. Men det hele sidder alligevel i 
én. Det tror jeg. Alt det man har været 
omgivet af, og gik ind i, sidder i én, 
det er en del af én, og det er med til at 
bestemme, hvordan man ser verden. Så 
når man står op om morgenen, er det 
med kunst og kultur i sig, og når man går 
ud af døren, tager man også sin kultur 
med sig. Det kan godt være ens arbejde 
ikke ligefrem kalder kulturen frem i én, 
men man har den med. Man har også 
altid sin tro med. Den kan man ikke 
hænge i våbenhuset. Den er dig.
Der har ikke været meget kultur og 
kunst og kirke de sidste 8 uger. Det tror 
jeg, vi har mærket, og savnet. Men jeg 
sidder med et klart indtryk af, at kultur 
og kunst og kirke bliver betragtet som 
en lørdag aften i byen, man godt kan 
undvære, eller en søndag morgen, hvor 
man ikke havde noget at lave. Som en 
luksus ting man kan læse om i et flot 
magasin. Eller når det handler om kirke, 
kun kan finde noget om i Kristeligt 
Dagblad. Jeg er helt med på, at de helt 
basale ting i livet skal være der; et sted at 
bo, tryghed, et arbejde, sundhed, familie 
forhåbentligt. Det skal være der først. 
Der er ikke meget ved at sidde i teatret, 
hvis man er syg eller gå til koncert, hvis 
man er i tvivl, om man har et arbejde 
næste dag. Der er heller ikke noget ved 
at gå i kirke, hvis man er bange for at 
blive smittet i den. Selvfølgelig kan man 
overleve uden kultur, kunst og kirkegang. 

Man kan bare ikke være det menneske, 
man er. 
At være menneske er at kunne spørge, 
hvad et menneske er. Dyr er dyr. 
Mennesker spørger, hvad et menneske 
er. Kultur, kunst og religion er stederne, 
hvor man kan stille det spørgsmål - og 
prøve at fange noget der minder om et 
svar. Har vi ikke de steder, har vi ingen 
steder at stille spørgsmålene og så kan 
man spørge, hvor meget menneske, vi er. 
Det her er min påstand; vi mennesker 
deler en længsel, en længsel imod eller 
efter det uendelige. Jeg vil kalde det Gud. 
En længsel efter at mærke at man er helt 
og fuldstændigt del af alt det der findes. 
En fred. En samhørighed. Mens vi lever. 
Kunst, meget kultur og religion deler 
det samme; de er forsøg på at udtrykke 
eller nærme sig det afsindigt gådefulde i 
os, omkring os og over os. Hvis den her 
længsel ikke får næring, ikke får lov til at 
udfolde sig, så dør den langsomt hen. Og 
så forsvinder fornemmelsen af, at vi hører 
sammen. 
Fjern kulturministeriet og der vil stadig 
være kultur. Der vil altid være kultur. 
Den er der før dig. Lukkede kirken for 
altid, vil der stadig være kristen tro. 
Længslen efter Gud vil vi altid have i os. 
Men spørgsmålet er, hvor meget der er af 
den. Bliver der mindre og mindre af den, 
snævrer den sig ind? Eller får den lov at 
mødes et sted og blive delt med andre? 
Bliver den hele tiden ny og levende i 
os? Kan vi mødes i kirken og stille de 
spørgsmål, vi har i os? Nu kan vi igen. 
Du er så velkommen. See you.

Karsten M. Hansen
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JUNI 2020
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. 

Men andre, der har tid og lyst til et nyt 
socialt fællesskab, er også velkomne. Så er 
arbejdet ikke så krævende længere, og er 
børnene flyttet hjemmefra, så er det måske 
noget for dig. 

Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse. 

Der er altid kaffe og nogle gange et andet 
arrangement. 

Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186. 

Netværksgruppen mødes: 
På grund af frygten for spredning af Corona 
virus ved vi endnu ikke, hvor mange vi kan 
være samlet efter den 8. juni, så det melder vi 
ud om senere.
Men vi holder aftengudstjeneste torsdag 11. juni 
kl. 18.30.
Og ses igen søndag 21. juni kl. 10. Efter 
gudstjenesten om søndagen ser vi lysbilleder 
fra sidste sommer.

Det foregår alt sammen i kirken, hvor vi 
lettere kan holde afstand til hinanden. 
                           
Gudstjeneste på plejehjemmet
På grund af frygten for corona smitte ved 
vi endnu ikke, hvornår der igen afholdes 
gudstjenester på plejehjemmene.
  
FOR BØRN                                                                       
Babysang…
På grund af coronavirus skriver vi i øjeblikket 
ikke op til Babysang. Vi vender tilbage, når der 
er noget nyt.

Børnegudstjenester
Indtil videre er alle større arrangementer som 
børnegudstjenester aflyst.  

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

På Glædeligt Gensyn
Kirken er igen åben. Som det ser ud 
lige nu, må vi være 50 mennesker plus 
personale, og der skal være to meters 
afstand mellem folk. Det gælder både 
dåb, bisættelser, vielser og gudstjenester. 

Tingene ændrer sig hurtigt, som du 
nok har opdaget. Så hold lige øje med 
vores hjemmeside, hvor vi vil skrive nye 
ændringer på. 

Til gudstjenester i den næste tid vil 
der ikke være nadver. Og mange af de 
aktiviteter som normalt indeholder tæt 
fysisk kontakt vil først blive gennemført 
igen efter sommerferien. Håber alt går. 

Har I spørgsmål så kontakt os gerne. Vi 
glæder os til at se jer.

Menighedsrådet.

Gudstjenester

Maj 
Søn 31.  Pinsedag     10.00 Nielsen

Juni
Man 1. Anden pinsedag     10.00 M. Hansen
Søn 7. Trinitatis     10.00 Risum
Søn 14. 1. søndag efter trinitatis    10.00 M. Hansen
Søn 21. 2. søndag efter trinitatis    10.00 Nielsen
Søn 28. 3. søndag efter trinitatis    10.00 Risum

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården, 
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., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
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: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
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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Vi fokuserer på at være 
nær værende & omsorgs-
fulde, når vi guider Jer 

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

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

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

Rikke Drachmann Casper Drachmann

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblikover situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

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

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. 

Vi spiser ude - i hører nærmere 28. maj
Derefter sommerferie til 5. september

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr.
Der kan købes øl og vand til 10 kr.

Arrangementer fra 8. juni under forudsætning af, at Tårnby 
kommunes foreningslokaler er åbnet igen:
Banko fredag 12.  
Banko fredag 19.  
Derefter sommerferie til fredag 14. august, hvor vi mødes 
til banko.

Pensionisthusene Bordinghus - 
Solgården - Pilehaven...
... er indtil videre lukket på grund af Covid-19.
Yderligere oplysninger kan findes på: https://www.taarn-
by.dk/borger/seniorer/pensionisthuse 
Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. 
Det er fortsat muligt at kontakte os: Inge-Lise Adelhardt 
2883 4785 eller iadel@stofanet.dk. 
Søndagstur på Hjertestien

Søndag 17. maj var der en 
lille hård kerne, der åb-
nede Hjernesagens gåtur 
på Hjertesien, efter et par 
måneders pause. 5 personer 
deltog i turen, som finder 
sted den 3. søndag kl. 11.00 
i hver måned med udgangs-
punkt i indgangen til parken 
overfor det gamle vandtårn.
Turen går gennem den 
smukke park ved Vinkel-
husene gennem tunnelen 
under Amager Landevej 
forbi svømmehallen og 

biblioteket og retur. Ruten er ca. 5 kilometer alle går i deres 
eget tempo og kan selvfølgelig stoppe undervejs og gå 
retur. ALLE er velkommen - benyt muligheden for at få lidt 
motion og en god snak undervejs. Næste gang er 21. juni.   

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875.
Foreningen orienterer om kommende arrangementer, når 
det igen bliver muligt at samles i større forsamlinger.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128 
7999. 

Ingen arrangementer før efter sommerferien.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej . Med 
henvisning fra egen læge. Ons. kl. 13-14. 

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom - finder sted kl. 19-21, Daghøjskolen, Peder Lykkes 
vej 63, 2300 Kbh. S. 
Info:Tommy Rasmussen amager@bedrepsykiatri.dk 
tlf. 3251 5335/ 2757 5333. 
Ingen arrangementer før efter sommerferien.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Nu kan det ikke vare så længe før vi igen kan se hinanden 
til stavgang og andre arrangementer i Diabetesforeningens 
regi. Det er i hvert fald vores håb i lokalforeningen. 
Ud over at det er hyggeligt at gå sammen, er vejret jo hel-
digvis med os - solen skinner jo til en dejlig gåtur.
Vi glæder os til vi ses. Hilsen lokalforeningen Tårnby-Dragør.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag 
kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Arrangementer i maj og juni er aflyst. 

Scleroseforeningen 
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerose-
foreningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Ingen arrangementer i juni.

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12.
ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte og 
deres pårørende. 
Lukket indtil 1. september

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Drej til højre, når du kommer ud 
fra viadukten ved Quality Hotel og følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år. 

Netværkshuset åbner igen. Det bliver en forsigtig åbning 
hvor vi styrer efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
Derfor vil aktiviteterne udelukkende foregå i vores dejlige 
have til at begynde med og med begrænset deltagerantal.
Tirsdage: kaffe udendørs og gåtur 
Torsdage kaffe og spilaften - udendørs - max. 10 deltagere
Lørdag Zumba udendørs - max 10 deltagere 
Du kan holde dig orienteret på Face-book:  
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden:
https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/frivillighed/
netvaerkshuset-kastruplund 
Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Lokale aktiviteter i kalenderen på http://kbhs.hjerte-
foreningen.dk/ og Facebook: https://www.facebook.com/
hjerte2300s/ 

Gåture på Amager Fælled hver søndag kl. 10 til og med 13. 
december. Dog tages der forbehold for gåture på helligdage. 
Alle er velkomne - ingen tilmelding.
Sommergåture, hver onsdag kl. 19 med start onsdag 10. juni 
til og med onsdag 30. september. På aftenturene benyttes 
ofte alternative ruter. 
Startsted: DR Byens metrostation, og vi slutter samme sted. 
Ruten er Hjertestien på Amager Fælled. (Ruten er i alt på 
mellem 4,4 og 5,8 km - varighed ca. 1,5 time).
Der er fortsat ikke åbnet for indendørs træning, cafémøder 
mv.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.  

Aktuelle informationer fra  
Senior- og pensionist- samt specialforeninger • Juni 2020

Tjen penge på skrabelodssalg online – 
mens du støtter børn med diabetes

Skoleklasser, 
foreninger og 
sportsklubber 
kan tilmelde 
sig Diabetes-
foreningens 
Forårslotteri og 
tjene penge til 
sin egen fælles-

kasse samtidig med, at man støtter diabetessagen. Og som 
noget helt nyt kan man også sælge skrabelodder online. 

Aktiv indsats online
Skrabelodder giver penge til klubkasser, lejrskoler og 
samtidig til diabetessagen
– I Diabetesforeningen er vi glade for den store tilslutning 
til skrabelodssalget fra sportsklubber, skoleklasser og 
foreninger. Deres indsats betyder, at vi kan støtte familier 
med et barn med diabetes, og samtidig tjener de penge til 
deres egne formål som lejrskole, stævne eller nyt udstyr, 
siger Sebastian Erbo Hoffmann, Diabetesforeningen.
Og på grund af corona-situationen, har foreningen præ-
senteret et nemt alternativ til gadesalget med onlinesalg 
af skrabelodder.
I forårets skrabelotteri er der mere end 7.300 gevinster på 
lodderne til en samlet værdi af 1,1 million kr. Heriblandt 
en Toyota Yaris Hybrid til en værdi af 193.990 kr. samt to 
rejsegavekort fra Apollo til en værdi af 50.000 kr.

Du melder dig til på hjemmesiden www.diabetes.dk/lot-
teri eller ved at kontakte Diabetesforeningen på tlf. 6312 
9017 eller e-mail: skrabelotteri@diabetes.dk

Fakta: Sådan foregår salget online:
Tag kontakt til mulige købere via jeres klubs, skoles el-
ler forenings netværk, f.eks. ved at lave et opslag i jeres 
Facebook-gruppe. Oplys jeres ID-nummer til køberne, som 
indtastes, når de køber skrabelodderne i Diabetesforenin-
gens netbutik. De fysiske skrabelodder sendes direkte 
til køberne. Når salgsperioden er slut, og onlinesalget er 
opgjort, får sælgeren 14 kr. pr. lod solgt online.
Salgsperioden er forlænget til og med 26. juni.

Det er Tårnby Bladforening, som 
står bag Tårnby Bladet og sørger 
for, at der er medlemmer til at 
producere Tårnby Bladet. Uden 
aktive medlemmer er det ikke 
muligt at lave Tårnby Bladet

Du bliver medlem af Tårnby Blad-
forening ved at maile, skrive, 
ringe til os med navn, adresse, 
mailadresse og telefon, som får du 
en (kedelig, men sådan virker syste-
met) faktura. Når den er betalt er du 
medlem. 

Listen offentlig-
gøres ingen 
steder.

Bliv medlem i  
Tårnby 

Bladforening
Uden folkelig fundering - intet 

Tårnby Bladet
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Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 

handler om at få det 

bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 

på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 

god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen, se nedenfor

Kom til
orienteringsmøde 

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Sted: Se nederst på siden

Dragør Sogn:
Sognegården, Kirkevej 170, d. 16. juni 
kl. 17.00. Formand for valgbestyrelsen 
er Annette Michelsen,
mail: annette.michelsen@gmail.com

Kastrup Sogn:
Kastrup kirke, mødesalen, 
Kastruplundgade 7, d. 6. august kl. 
19.00. Formand for valgbestyrelsen er 
Jan Jakobsen, tlf.: 20192400 

Korsvejens Sogn:
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81, 
d. 27. juli kl. 19.00
Formand for valgbestyrelsen er 
Helle Myhre

Skelgårds Sogn: 
Skelgårdskirken, Sindingvej 9, 
d. 11. august kl. 19.00. Formand for 
valgbestyrelsen er Kirsten Jensen, 
mail: Kirstengrubbe@hotmail.com 

Store Magleby Sogn:
Kirken, Kirkevej 2, 
d. 18. august kl. 18.00  
Formand for valgbestyrelsen er Palle 
Cranil, tlf.: 20215617

Tårnby Sogn:
Konfirmandlokalerne, Englandsvej 330, 
d. 6. juli kl. 19.00. Formand for 
valgbestyrelsen er Flemming Pedersen, 
mail: formand@taarnbykirke.dk
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Vi kan træne med afstand
Så ruller bolden igen, fodbold-
banerne genåbner efter 10 ugers 
pause

Tekst og foto: Søren havemann

- Vi vil gerne gå forrest i kampen mod 
corona og vise, at man godt kan træne 
sammen og med afstand. Det bliver 
en prøve for alle, også for os, siger 
Christian Theilgaard fra Kastrup Bold-
klub, da Tårnby Bladet møder ham på 
banerne og i klubhuset ved Røllikevej.

Sammen med Kastrup Boldklub og 
Christian vil vi sætte fokus på gen-
åbningen af fodbolden i Tårnby og se 
nærmere på hvordan klubben i praksis 
overholder de restriktioner, myndig-
hederne har opsat.

I 10 uger har klubbens ca. 700 med-
lemmer været udelukket fra baner og 
lokaler.

Nu skal vi altså bare i gang 

Da den gode nyhed fra DBU klikker 
ind, at en genåbning kan gå i gang fra 
mandag 18. maj sætter bestyrelsen 
sig sammen for at drøfte håndterin-
gen af en genåbning af Kastrup Bold-
klub. Christian Theilgaard og Jacob 

Simonsen er primus motorer i genåb-
ningen.

Christian har med sin fodboldbag-
grund som konsulent i DBU og erfa-
ring med pædagogisk skolearbejde, 
organisationsarbejde og ungtræne-
rerfaring en god ballast for styringen 
af genstartprojektet. 

Der er virkelig mange scenarier i 
spil, da myndighederne og DBU endnu 
ikke har meldt en endelig plan ud for 
afviklingen af træningspas i amatør-

foreningerne. Kun reglerne for gen-
åbning af professionel fodbold er på 
plads og superligaen kan gå i gang.

Der er flere myndigheder at rådføre 
sig med; politiet, DBU og Fritidsfor-
valtningen i kommunen og naturlig-
vis de banefolk, der vedligeholder og 
sikrer, at hele anlægget kan blive klar 
til spil.

- I Kastrup Boldklub har vi pladsen 
og forholdene til en genåbning, men 
det skal også give mening, forklarer 
Christian. 

Da Tårnby Bladet besøgte anlægget, 
var der kridtet op til 5-mands baner, 
så der kan trænes af langt flere på an-
lægget og som måske også kan have 

to træningspas om ugen.  

Det kræver forberedelse  

- Der skal laves skilte og bannere, der 
viser, hvor man skal gå hen. Der skal 
laves en alternativ banefordeling. 
Tidspunkter for træning skal fordeles. 
Vi skal indkøbe sprit, sæbe og baljer 
til afvaskning af bolde. Der skal opstil-
les borde ved indgangen til banerne, 
hvor man spritter hænder.

- Vi efterlyste frivillige corona an-
svarlige. Der var kæmpe opbakning, 
hele 24 medlemmer meldte sig til 
opgaven, som består i at vejlede og 
sørge for, at spillere og trænere efter-
lever retningslinjerne, fortællet Chri-
stian Theilgaard.

Ophold og spil på banen   

Klubhus og indendørs omklædning 
er fortsat lukkede, spillerne skal gå 
direkte fra parkeringspladsen og ud 
på deres bane. Efter træning går de 
fra banen og ud i bil eller til cykel og 
kører hjem. Hænderne afsprittes, når 
spilleren kommer og forlader anlæg-
get. 

Vi vil have to 
ind-og udgange 
åbne, så spillerne 
har kortest mulig 
afstand, til og fra 
banerne. Hver ad-
gang bemandes 
af corona ansvarlig, der guider og vej-
leder spillere og trænere. De vil også 
fortælle, hvor man skal vaske bolde 
efter træning. 

Vi skal bare i gang nu

Og så må de omfattende arbejdsopga-
ver bare løses så godt vi kan!

- Vi står på ubetrådt land, og vi kom-
mer til at begå fejl. Det gør vi alle i 
denne tid, og det må vi acceptere. Det 
vigtigste er dog at vi følger myndighe-
dernes regler og retter os efter dem, 
siger Christian Theilgaard. 

Rundturen på anlægget slutter i 
Café Røllike, klubbens samlingspunkt, 
hvor en meget glad restauratør John-
ny Nielsen og Michael Lundstrøm også 
kan sætte stolene på plads ved borde-
ne for servering til de mange medlem-
mer i Kastrup Boldklub. 

Coronaen betød, at skøjtesæsonen 
sluttede meget brat og Tårnby Skøj-
te Klub er nu er færdig for denne 
gang på isen i Kastrup skøjtehal 

Det har så givet tid til at glæde sig 
over et rigtig godt skøjteår i klubben. 
Selv om der måske ikke er så meget at 
fejre i sportens verden, så er Tårnby 
Skøjte Klub glad for de mange flotte 
sejre i løbet sæsonen.

På grund af corona måtte Dansk 
Skøjte Union (DSU) aflyse ’Friløbs-
konkurrencen’ to dage før afholdel-
sen i Frederikshavn. En stor både 
individuel og klub-konkurrence. Des-
uden en Grand Prix Finale (6 bedste 
i Danmark); her havde TSK to delta-
gere med. TSK skulle også deltage i 
en international konkurrence i Paris i 
påsken med hele 20 TSK-løbere, hvor 

løberne havde håbet på mere metal.
Men trods de manglende konkur-

rencer har klubben alligevel formået 
at lave medaljerekord med 67 medal-
jer og slog dermed en gammel rekord 
på 63 medaljer fra 2017.

Ny istid – nu med rulleskøjter

TSK håber snart at kunne træne lidt 
mere sammen, foruden selvtræning 
og online træning. Når klubben igen 
må samles flere end 10 personer, går 
TSKs ’off ice’ træning i gang. Og her 
kommer nye metoder i brug - TSK 
begynder at  træne rulleskøjteløb, og 
klubben står derfor klar med en masse 
rulleskøjter. 

Klubben havde planlagt en masse 
sjove events som afslutning på sæ-
sonen. Der var planlagt et stort af-
slutningsshow, hvor Kastrup skøjtehal 

plejer at være fyldt til bristepunktet. 
Deesuden det årlige TSK-familiepor-
træt med foto af alle de mange flotte 
medaljer og pokaler. Her plejer over 
100 medlemmer og forældre at sam-
les til stor fællesmiddag.

Den gamle og erfarne skøjteklub 
skulle også havde fejret sin 35-års 
fødselsdag 10. maj. Men det må også 
udskydes til klubben igen kan samles. 
Derfor er der ekstra meget at se frem 
til…

DSU har igen valgt TSK til at afholde 

den stor FunSkate-samling med over 
150 deltagere fra hele Sjælland. Og så 
kommer værtskabet af Sjællands Me-
sterskaberne og Sjællands Cup i no-
vember, hvor 200 elite-skøjteløbere 
plejer at samles.

TSK håber at komme på isen i som-
merferien (evt. i udlandet) - eller i den 
gode gamle skøjtehal til august; der er 
meget, der skal indhentes. 

Lene Skibby (TSK Træner)

TSKs store elitehold. Foto Andy Kelly.

Endnu et party, endnu en fest

Christian Theilgaard på 
grønsværen foran klubhuset på 
Røllikevej lige før genåbningen 
for corona træning. 

Arbejdsopgaver til de corona ansvarlige

Det vigtige er at holde øje med, om trænerne overholder 
reglerne på banerne. I har ret til at fortælle træneren, 
at hans spillere ikke overholder reglerne. Det kan f.eks. 
være, at man ikke holder nødvendig afstand. Derudover 
er det arbejde med det praktiske, at

• Sætte borde og sprit ud ved de to indgange til banen
• Bordene og sprit leverer Johnny, Café Røllike
• Opsætning af kegler med numre, som symboliserer 

banenumrene 
• Fortæl trænerne hvor de vasker boldene med sæbe 

og børster efter træning.
• Giv spillere og trænere sprit i hånden, når de kommer og går. Det går hur-

tigere.
• Tag imod spillere og trænere, når de kommer. Vis spillerne hen til deres 

træner, hvis de ikke kan finde ham eller hende. Mind spillere og trænere om, 
at der skal holdes afstand, når de kommer og går fra anlægget. Mind spillerne 
om, at de skal gå direkte til deres bane. De må ikke stoppe op undervejs. Hvis 
forældrene har spørgsmål, må I forsøge at svare så godt I kan. 
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Rynkeby skoleløb bliver til hjemmeskoleløb
Team Rynkeby Skoleløbet, der i år skulle have været afviklet 
på 295 danske skoler med deltagelse af godt 90.000 elever 
ændrer koncept på grund af corona. 

Skoleløbet bliver nu til ’Team Rynkeby Hjemmeskolelø-
bet’ og afvikles hjemme hos deltagerne selv, søndag 7. juni. 

Målet med løbet er at motivere til mere motion samt ind-
samle penge til Børnelungefonden. Det er gratis at være 
med, og du tilmelder dig enten 30 eller 60 minutter. På den 
valgte tid kan du lave en rute på 500 eller 1.000 meter, som 
du løber igen og igen. 

Løberne skal forud for løbet indgå mikrosponsorater med 
deres venner, familie og netværk på sociale medier om at 
donere bestemt beløb pr. kilometer til Børnelungefonden.  
Se mere på team-rynkeby.dk/skoleloebet

Kilde Team Rynkeby Skoleløbet. 

OK øger støtten til foreningslivet
Mere end 1.800 klubber og foreninger har en benzinkortaf-
tale med OK, hvilket betyder, at det danske energiselskab 
og deres lokale forhandlere hvert år støtter foreningslivet 
i hele landet. 

OK har besluttet at øge den økonomiske støtte i det næste 
år for dermed at være med til at hjælpe foreningerne igen-
nem corona krisen. Alle eksisterende sponsormodtagere får 
30 procent ekstra, når benzinkortaftalerne bliver afregnet 
i månederne fra juni 2020 til og med maj 2021 oveni de i 
forvejen optjente sponsorpenge. Det gælder både optjente 
penge på brændstof, el, mobil og bonus.

Kilde Rasmus Lund, OK. Foto: OK

2,6 mill. ekstra til Kbh-klubber
Otte foreninger på Amager kan se frem til i alt 2,6 millio-
ner kroner til renoveringsprojekter i 2020, efter Kultur- og 
Fritidsudvalget i Københavns Kommune har uddelt midler i 
en ekstraordinær runde af klubhuspuljen. Den ekstra runde 
kommer som følge af fjernelsen af anlægsloftet for den re-
sterende del af 2020.

- Det er svært ikke at være begejstret over, at medlem-
merne af otte idrætsforeninger på Amager nu kan se frem 
til forbedrede forhold. Det gavner både idrætslivet og Kø-
benhavn generelt, at vi nu kan sætte gang i flere renove-
ringsprojekter, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska 
Rosenkilde (Å).

De otte foreninger 

Boldklubben af 1908, Det Danske Spejderkorps 6.-7. Sund-
by, Fremad Amager, Søspejdergruppen Fribytterne Sø, Bryg-
gens Kajakklub, Sundby Boldklub, Judoklubben Mitani og 
Badmintonklubben af 1937.

Pengene til foreningerne vil blive brugt til så forskellige 
projekter som demontering af nedslidt fjernvarmeanlæg, 
udskiftning af døre og vinduer, nyt varmeanlæg, renovering 
af tag, ny bådebro, renovering og vedligehold af terrasse 
samt nyt gulvtæppe, forbedring af luft og indeklima i træ-
nings- og opholdsrum og til straks-renovering og vedlige-
hold af opholdsrum

Kilde: Victoria Rogena Holst Poulsen, pressekonsulent, 
Københavns Kommune.

Foto: Rynkeby

Er du til mere ro –  
så prøv Øresund
I Roklubben Øresund har vi plads til flere 
medlemmer og mener vi har fundet en 
måde, hvorpå vi kan få de nye roere ombord

Af Hanne Winther, fmd. Roklubben Øresund

Vi vil byde velkommen til nye roere på et in-
formationsmøde torsdag 11. juni og rotræning 
i weekenden 13. og 14. juni. For at sikre, at der 
ikke bliver er mere end 10 i grupperingerne, 
beder vi interesserede kontakte os på forhånd 
og tilmelde sig informationsmødet

Så vi håber mange vil tage mod denne ind-
bydelse.  COVID-19 giver os nogle begræns-
ninger, men vi vil arbejde på, at flest mulige 
kan lære at ro i år.

For at begrænse Corona smittefaren har vi 
indtil videre måtte ro på mindre og faste hold, 
hvor vi normalt har fælles roning. Men på nog-
le af holdene er der plads til, at vi kan tage nye 
roere med ud på instruktion. 

Alternativt, hvis man er over 60 år, er der 
også mulighed for at blive en del af Øresunds 
Ældreroere. Også her er der et begrænset an-
tal pladser på roskolen. 

Vi ror langs Amager Strand til Sundby i nord 
og Dragør i syd. Det er herligt med en rotur på 
vandet i sol og frisk luft. At dyrke sport i det 
fri er en perfekt måde at stresse af på og blive 
ladet op med ny energi.

Kontakt for tilmelding i informationsmødet 
11. juni: 
Formand for Roklubben Øresund:  
hanne.vinther@mail.dk  tlf. 4034 7535
Formand for Øresunds Ældreroere: 
wehageelsebeth@gmail.com  tlf. 2752 8918

Roklubben Øresund & Øresunds 
Ældreroere
Kastrup Gamle Lystbådehavn
Amager Strandvej 413, 2770 Kastrup 
Hjemmesider om informationsmødet
www.roklubbenoeresund.dk  og 
www.oresunds-aldreroere.dk

Har man knogleskørhed, er det ekstra vig-
tigt at holde fast i den daglige motion, så 
man minimerer risikoen for knoglebrud 
Derfor har Osteoporoseforeningen nu udviklet 
en række træningsvideoer til hjemmetræning, 
som ligger frit tilgængelige på foreningens 
hjemmeside.  

Daglig motion og bevægelse styrker krop-
pen, så risikoen for fald og brud mindskes, hvis 
man er blandt de op mod 600.000 danskere, 
der ifølge Sundhedsstyrelsen lever med knog-
leskørhed (osteoporose) i større eller mindre 
grad.

Træn knoglerigtigt hjemme...

... sammen med fysioterapeut Dorte With, Si-
mon Esrup og Magnus Bendtsen, der alle har 
specialiseret sig i knogleskørhed, udarbejdet 
en række videoer med målrettede trænings-
programmer, så man kan holde sig aktiv med 
knogleskørhed – også inden for hjemmets fire 
vægge. Målet med øvelserne er at styrke knog-
ler, muskler og balance, så livet fortsat kan le-
ves med tryghed i en hverdag med bevægelse.

Træningsprogrammerne omfatter såvel 

styrketræning, retningsskift og funktionelle 
øvelser med skiftende intensitet, og til hver 
træningsvideo hører en forklaringsvideo, hvor 
øvelserne vises og gennemgås omhyggeligt.  

Landsformand   Ulla Knappe, 
Osteoporoseforeningen

Find træningsvideoerne på 
Osteoporoseforeningens hjemmeside, www.
osteoporose-f.dk

Styrk dine knogler gennem 
selvtræning

Pressefoto

Roklubben Øresund på vandet ved 
en tidligere lejlighed. Privatfoto.
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Valgt til årets unge basketball spiller i Danmark
’Årets Unge Spiller’ er en pris, der 
bliver stemt om af spillere og træ-
nere i Basketball ligaen

Jonathan Klussmann fortæller til 
Søren Havemann

- Det var lidt det mål jeg gik efter, da 
sæsonen startede, fortæller Jonathan 
Klussmann, da Tårnby Bladet møder 
ham i basketballhjemmet på Herkules 
alle, hvor træningen lige nu foregår, 
fordi hallen, banerne og basket-ligaen 
er corona lukket ned.

- Jeg er 17 år, spiller for BK Amager 
i Danmarks bedste liga og før sæson-
start, så jeg en realistisk mulighed for 
denne anerkendelse, hvis jeg arbej-
dede hårdt, målrettet og ambitiøst. Li-
gaen sluttede brat, men jeg nåede mit 
mål, siger en glad ung Jonathan.

- Det er mit indtryk, at tidligere vin-
dere har klaret sig rigtig godt med de-
res videre karrierer.

Basketball til hele familien

- Fra ganske lille har jeg tilbragt min 
tid i Amagerhallen. Bragt på banen af 
en mor og far, der har spillet basket 
på højt niveau. Igennem karrieren har 
mine trænere også været mor, Lisbeth 
Feldvoss, og far Lars Klussmann. Et en-
kelt år har jeg spillet i en anden klub, 
ellers har det altid været Amager. 

- Lige nu er træningen henlagt til 

vores baghave og så er det jo meget 
praktisk, at hele familien elsker at 
spille og jeg har nogle at træne med. 
Corona træningen har været lidt svær, 
men jeg har mulighed for at træne på 
en skole og styrketræner hos en fysio-
terapeut.

Mange familieture og ferier bliver 
planlagt, så der er mulighed for at 
kombinere det med god basketball. 
Sidste sommer var min far og jeg i 
USA, hvor jeg spillede noget basket.

Når der så midt om natten er NBA 
fra USA på TV, så bliver der rigtigt nør-
det igennem og vi forsøger at lære 
nogle tricks.

Træning og spil på banen

- Min rolle på banen kaldes point 
guard, hvilket i praksis betyder, at jeg 
er den, der dribler bolden op ad ba-
nen, har bolden i hænderne, scorer 
meget og det er det, jeg kan finde ud 
af på banen. Jeg er 190 cm, hvilket er 
ret normalt for en spiller på min plads. 

For en ung spiller som mig er der 
plads til forbedringer og jeg har ambi-
tionerne. Jeg skal styrke mit defensive 
spil i forsvaret, blive bedre til at tage 
beslutninger og forbedre mine sco-
ringsprocenter.   

Undgå skader. Og få mest spilletid

Med holdet træner vi fem gange om 

ugen og dertil styrketræning. Jeg hol-
der mig i gang fysisk hele tiden. Jeg er 
for ung til ikke at blive bedre, så det 
handler om at lægge timerne i det.

Med BK Amager får jeg godt med 
spil på topniveau i Danmark, selvom 
vi ligger i bunden. Jeg har altid kig-
get opad og set Basket-ligaen som det 
bedste i Danmark og jeg er glad for, at 
jeg nu selv spiller der med min ung-
domsklub.

Fra ungdomsbasket til voksen er der 
en pænt stor forskel. Jeg har selv spil-
let på flere af ungdomslandsholdene 
og for at komme på A-landsholdet 
skal man bevise, at man er god, men 
jeg tror, jeg har en realistisk chance på 
et tidspunkt. 

Og dermed også drømmen om at 
kunne leve af at spille fuldtidsbasket 
et sted i Europa. 

Uddannelse og basket karriere

Hvis jeg fik valget mellem basket og 
erhvervsuddannelse, så blev det ba-
sket. 

Jeg går lige nu på Falkonergårdens 
idrætsgymnasium, den toårige HF og 
har lidt skolegang tilbage endnu og 
har forberedt mig til en eksamen, som 
nu er aflyst; så må jeg se, hvordan det 
slutter. 

I BK Amager spiller jeg på et ungt 
hold, hvor man kan udvikle sig. For det 
er målet for mig at blive bedre til at 
udføre de roller, jeg har på holdet. 

For mig er der absolut ingen penge i 
det lige nu. Der er ikke mange penge i 
dansk basket, så hvis man skal leve af 
det, skal man til udlandet, Sydeuropa 
eller USA. Jeg har vel 15 år mere til 
topbasket og en professionel ambi-
tion skal forfølges i udlandet.

Jeg lytter rigtigt meget til, hvad an-
dre siger, også når min mor nævner, 
’husk nu uddannelsen’. 

Årets unge basket spiller holder 
træningen vedlige under kurven i 

baghaven. Foto: SH

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann 

sporten@havemann.dk

Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
– eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1-2 gange om ugen.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, indenfor deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som fastansat under 18 år optjener du point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 
jobbet her
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Pas på det kolde vand – det 
kan være livsfarligt at falde i 
Kano- og kajakroere, sejlere og fritidsfi-
skere benytter muligheden for at komme en 
tur ud på vandet - husk sikkerheden
Nu begynder højsæsonen for vandaktiviteter.  

- Luften ude på vandet er væsentligt køli-
gere end på land, og vandet er stadig under 10 
grader de fleste steder. Så når du kommer lidt 
ud fra kysten, skal du klæde dig varmere på, 
end du umiddelbart tror. 

Klæd dig i tøj, der er egnet til formålet og 
kan holde dig varm og tør, hvis du falder i van-
det. Det duer ikke med en tyk sweater eller en 
vindjakke, for bliver tøjet vådt, suger det van-
det til sig, og du bliver hurtig nedkølet, hvilket 
kan være livstruende, siger Sten Emborg.

Så hurtigt påvirker det kolde vand kroppen

Benedict Kjærgaard, der er overlæge på Aal-
borg Universitetshospital, fortæller. 

- Falder du i vandet på denne årstid med 
almindeligt tøj, kan kuldechokket gøre, at du 
i panik gisper ukontrolleret og ikke kan få styr 
på vejrtrækningen. I værste fald risikerer du at 

drukne hurtigt, hvis du ikke holdes oppe af en 
redningsvest. Hvis man undgår at drukne med 
det samme, vil man i løbet af 10-15 minutter 
miste evnen til at svømme, fordi arme og ben 
afkøles meget hurtigere end kropskernen. Når 
musklerne afkøles, mister de evnen til at virke, 
og bare det at kravle op ad en redningsstige i 
en havn kan blive umuligt.  

- Ligger man i vandet og venter på, at hjæl-
pen når frem, skal man krybe sammen i ’fo-
sterstilling’ og ligge stille for at afgive mindst 
mulig kropsvarme.

Tag skipperansvar og vesten med på vandet

Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fonden sæt-
ter juni fokus på sikkerhed til søs, og i havne i 
hele landet kan man møde de gode budskaber 
som  at huske redningsvesten og tage skippe-
ransvar for alle ombord på båden. 

- Det handler om, hvordan du kan være med 
til at få andre i roklubben, sejlklubben eller 
det lokale fiskermiljø til at tage et ekstra skridt 
for sikkerheden. 

Tårnby Bladet har forelagt denne sikkerheds 
opfordring for formanden for Roklubben 
Øresund og Hanne Winther der har givet os 
denne kommentar 

Af Hanne Winther,  
Roklubben Øresund

- Heldigvis har vi ikke haft alvorlige ulykker 
og vi oplever ikke, at der er stor risiko ved at 

være på vandet. Vi stoler 
på, at beredskabet er på 
plads og specielt for Ka-
strups søsportsklubber 
er, at Københavns Luft-
havn har døgnbeman-
ding på en redningsbåd, 
dvs. hjælpen kommer 
hurtigere her end andre 
steder i landet ved alar-
mering til 1-1-2. 

- Det kan ikke nævnes 
for tit. Kulden dræber. 

Efter Præstøulykken har både Dansk Kano- og 
Kajakforbund (DKF) og Dansk Forening for Ro-
sport (DFfR) strammet gevaldigt op på sikker-
heden og bl.a. afholdt førstehjælpskurser med 
fokus på sø ulykker.

Vi er godt forberedte

Roklubben Øresund har rederansvar, og stil-
ler derfor redningsveste til rådighed for alle 
medlemmer. Ingen robåd må gå ud, uden der 
er redningsudstyr til alle ombord. Vores in-
rigger robåde er brede og stabile og kæntrer 

ikke, med mindre alle stiller sig i samme side 
af båden.

Vi ror max. 150 m fra kysten. Ved søulykke 
holder man sig til båden, som er nem at se for 
evt. redningsfartøjer/helikoptere, da den har 
to store hvide skot for- og agter. Der kaldes 
1-1-2 på mobiltelefon, og man søger land.

I tilfælde af ’mand over bord’ er mandskabet 
klar til at hjælpe roeren ombord i båden igen. 
Fra Trygfonden har vi modtaget et antal oppu-
stelige redningsveste, som hvert år tjekkes for, 
om vesten holder luft, og om der er tilstræk-
keligt drivmiddel i patronen, som skal puste 
vesten op.

Fra Trygfonden har vi ligeledes modtaget 
kasteliner til alle vores både, således at vi kan 
kaste et tov ud til en roer, som måtte være fal-
det over bord.

Roerne lærer at iføre sig redningsveste, og 
instrueres i at beklæde sig ’lag på lag’, så man 
holder sig tør og varm. Inderst har roeren en 
svedtrøje, som transporterer fugt ud i en T-
shirt. Yderst har roeren en windbreaker – en 
tynd vindjakke, som tager vinden. 

På medlemsmøder har vi gennemgået styr-
mandens skipperansvar og talt om, hvordan 
man forholder sig ved en søulykke. Ved den 
lejlighed får alle medlemmerne downloadet 
forskellige apps med 1-1-2, GPS-position, 
strandnumre og sejlsikkert med vejr- og vand-
udsigter.

DHL Stafetten 2020 er aflyst

Arrangørerne Sparta Atletik & Løb og DHL har efter flere 
overvejelser valgt at trække stikket for DHL Stafetten 2020, 
og den fælles aflysning får konsekvenser langt ud i for-
eningslivet.

Derfor retter DHL også blikket mod 2021, hvor de glæ-
der sig til at samle danskerne igen. I København samler man 
125.000 deltagere fordelt over fem dage i Fælledparken. Og 
over 6.000 virksomheder deltager årligt i hele landet.

- Med et 40-års jubilæum i udsigt, er det selvfølgelig et 
hårdt slag at skulle aflyse og skuffe de mange deltagere og 
virksomheder, der hvert år støtter op om DHL Stafetten og 
de foreningsaktiviteter, vi formår at skabe med midlerne fra 
arrangementet , uddyber Dorte Vibjerg, administrerende di-
rektør i Sparta Atletik & Løb.

Det får konsekvenser for Sparta, de andre arrangører 
og det elite-, ungdoms- og breddeidræts-arbejde, som er 
grundlæggende for os som forening at udføre. Derudover 
er der en hel værdikæde, som aflysningen kommer til at på-
virke og det er alt fra leverandører til ikke mindst de mange 
hjælpeklubber, der hvert år tjener penge på DHL Stafetten 
ved at stille med frivillige. 

Kæmpe søgning af DIF og DGI’s corona-
hjælpepulje
DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er blevet bestormet med 
ansøgninger. Puljen, der indeholder 44 millioner kroner, har 
på to uger fået ansøgninger for i alt 258 millioner kroner.

Havde det været en aktieudvidelse i et børsnoteret sel-
skab ville en overtegning på fem gange være blevet kaldt 
en succes. Nu kan Danmarks Idrætsforbund konstatere et 
udækket behov på flere hundrede millioner kroner.

På to uger har man fået 2.966 ansøgninger fra bredde-
idrætsforeninger, som lider tab på grund af corona krisen. 
I den kommende måned vil ansøgningerne blive behandlet 
og pengene uddelt.

Foreningerne har især mistet indtægter på grund af deres 
aflyste arrangementer og manglende medlemsindbetalin-
ger. Men også tabte indtægter på grund af manglende mu-
lighed for at arbejde ved festivaler og byfester fylder meget 
i ansøgningerne.

I Region Hovedstaden er der fremsendt 501 ansøgninger 
for i alt 51 mio. kr.

Der forestår nu et kæmpe arbejde med at få fordelt sol 
og vind retfærdigt.                                                                     SH

Verdensholdsshow i København er udsat
DGI’s 13. Verdenshold af 28 
gymnaster har planlagt 34 
shows i Danmark, hvoraf Kø-
benhavn var én af byerne. 
Derudover en meget lang ver-
densturné.

Når DGI Verdensholdet rej-
ser, er det for at bevæge ver-
den til mere oplysning, mere 
sundhed og mere fællesskab. 
Holdet laver ca. 200 work-
shops på turnéen og er i tæt 
kontakt med mere end 15.000 
børn. 

Lige nu er betingelserne for 
at være sammen på den måde 

ikke optimale. Men vi vender stærk tilbage
DGI Verdensholdet har set frem til at besøge København 

på turnéen rundt i Danmark, samt vise et energisk gymna-
stikshow for publikum. Dette må både holdet og tilskuerne 
have til gode, når vi lægger vejen forbi i 2021-2022. Et år 
senere end oprindelig planlagt.

Lene Hemmsen, Project Manager DGI Verdensholdet. 

Foto: DGI

Foto: Sparta

- Det kan føles svært 
at komme med råd til 
andre voksne, men i 
virkeligheden er det jo 
at vise omsorg for dine 
kammerater, når du  
ikke er ligeglad med deres 
sikkerhed. 
- Vi håber derfor, at 
det kan være med til at 
skabe en kultur i havnen, 
hvor alle bidrager til 
at højne sikkerheden, 
siger René Højer og Søs 
Kim Jespersgaard fra 
Søsportens Sikkerhedsråd. 
Foto: Søsportens 
Sikkerhedsråd.
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Genåbnings- og gensynsglæde

VESTAMAGER BIBLIOTEK åbnede 
igen mandag 25. maj, ligeledes med 
den fulde og sædvanlige åbningstid: 
Mandag-fredag, kl. 9-19 og lørdag, 
kl. 9-16.

  På Tårnby Kommunebiblioteker 
arbejder man nu på højtryk med at 
reorganisere og planlægge de man-
ge arrangementer og aktiviteter, der 
normalt er en del af biblioteksople-

velsen. Denne proces foregår i sam-
arbejde med borgerne, institutioner 
og foreninger i lokalsamfundet og 
en række oplægsholdere, teater-
grupper m.v.

 Man kan løbende blive opdateret 
på Tårnby Kommunebibliotekers 
hjemmeside taarnbybib.dk og på 
Facebook, søg på ’Tårnby Bibliotek’.

Det var med stor genåbnings- og 
gensynsglæde, at Tårnby Kommune-
biblioteker, i første omgang Tårnby 
Hovedbibliotek, slog porten op 
mandag 18. maj, kl. 8

Tekst Bente Nielsen, biblioteksleder. 
Foto: Mirja Kilpanen,  

Amager Fotoklub 

De mange besøgende var glade for 
igen at komme ind på biblioteket, der 
opfattes som en del af det gode, dag-
lige liv i Tårnby; viden, kultur og her 
møder vi hinanden.

Mange gav udtryk for, at de havde 
savnet  biblioteket og bøgerne, men 
der var også mange, der sagde, at de 
ser frem til næste fase, hvor det bliver 
muligt at opholde sig på biblioteket 

og benytte de mange forskellige faci-
liteter, blandt andet Café Hav a Java, 
der stadig er lukket.

De mange afleveringer hobede sig 
op samtidig med, at der blev lånt flit-
tigt. 8500 afleveringer og 4000 udlån 
i alt på de 3 første dage.

En afledt og positiv effekt af Hoved-
bibliotekets genåbning var, at livet på 
forpladsen med scenen genopstod; 
cykler i cykelstativerne, jævn trafik 
ind og ud af biblioteket, atter borgere 
på bænkene og på scenetrappen.

Åbningstiderne på Tårnby Hoved-
bibliotek er de sædvanlige: Mandag 
til fredag, kl. 8-20. Lørdag og søndag 
kl. 9-16.

Genåbningsglæde - bogsult slut
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Hotel Faaborg Fjord  HHH 

Her bor I på første parket til det 
sydfynske øhav og alle Fyns fri-
stelser: Hotellet har privat strand, 
badebro og strandbar til de lune 
sommerdage, og havudsigten kan 
også nydes fra restauranten og 
solterrassen. Hele året kan I låne 
en cykel gratis og tage på tur, og 
I skal glæde jer til at gå på opda-
gelse i Faaborg, der er en af lan-
dets mest charmerende byer, hvor 
vægterne stadig går aftenrunde, 
og Svanninge Bakker lokker med 
vandreture til panoramaer over 
Sydfyn. 

•  2 overnatninger
•  2 x morgenbuffet
•  1 x 2-retters middag
•  1 x 3-retters middag
•  Kaffe/te ad libitum
•  Værelse m. balkon
 eller terrasse

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-

Valgfri ankomst 
2.6.-18.12.2020 og 
8.1.-29.4.2021.

Faaborg 
Fjord på Sydfyn

Pris pr. pers. i dbl./enk.værelse

1.699,-
Pris uden rejsekode 1.999,-

• 5 overnatninger
•  5 x morgenbuffet
•  5 x 2-retters middag/buffet
•  Fri adgang til 
 sportshaller m.m.

Hotel Fuglsøcentret på Djursland
Sommer i Mols Bjerge

Viva Hotel by Vier Jahreszeiten i Nordtyskland
Miniferie i Lübeck

Valgfri ankomst t.o.m. 19.12.2020 og 2.1.-13.9.2021.Valgfri ankomst i perioden 29.6.-27.8.2020.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pristillæg 29.11.-22.12.: 50,-.

Pris pr. pers. i dbl. værelse fra  

3.699,-
Pris uden rejsekode 3.999,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 4-retters middag inkl.   
 salatbuffet og børnemenu
• 1 Summer Card oplevelsespas

Hotel Margarete Maultasch HHHH i Østrig
Familiens feriehit i Tyrol

Her bor I på den strækning, hvor Moseldalen er aller-
mest malerisk og flyder gennem et landskab af vin-
terrasser, borgruiner og idylliske bindingsværksbyer. 
Hotellet ligger direkte ned til flodbredden som det 
optimale udgangspunkt for oplevelserne i vinlandet.

Hotel Weinhaus Fuhrmann HHH i Sydtyskland
Ved Mosels bred

Ankomst søndage t.o.m. 18.10.2020 og 2.5.-17.10.2021.Valgfri ankomst 1.6.-24.9.2020 og 1.6.-24.9.2021.

3 nætter fra 1.599,-
4 nætter 2.149,-

2 nætter 799,-
3 nætter 1.149,-
4 nætter 1.449,-

3 nætter kun 1.399,-

2 nætter 849,-

Pris pr. pers. i dbl. værelse fra  

2.649,-
Pris uden rejsekode 2.949,-

Pristillæg 23.8.-9.10.: 250,-.

Flot feriecenter midt i Mols Bjerge med udsigt 
over nationalparken og kun en gåtur fra Fuglsø 
Strand (1 km). Nyd feriecentrets gode køkken 
samt en bunke faciliteter for hele familien, og 
tag på udflugt til Djurs Sommerland (34 km).

Her kan I tjekke ind på lækre, moderne værelser, 
når bilen er parkeret på jeres gratis parkerings-
plads på nabohotellet (100 m). Og så kan I ellers gå 
ombord i Nordtysklands helt store turistflagskib: 
Den imponerende middelalderby Lübeck. 

Prøv en ferie i fæstningsbyen Nauders, omgi-
vet af alpetoppe få kilometer fra den italienske 
grænse. Hotellet byder bl.a. på indendørs pool 
og have med legeplads. Det inkluderede ople-
velsespas giver fri entre til byens friluftsbad.

3 børn med rabat

2 børn med rabat
3 børn med rabat

2 børn med rabat

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x aftenmenu/buffet
• 1 flaske vin på værelset 
• Fri lokaltransport

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag på 
 panoramarestaurant 
• Velkomstdrink

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

Enkeltværelse samme
pris + børnerabat!

Sommer 2020 og 2021 Ankomst 2020 og 2021

BESTIL TRYGT FERIE NU!

Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage før 
ankomst for kun kr. 99,-

Børnerabat 
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

NYHED

Husk  
julemarkedet 

i Lübeck 
23.11.-

31.12.2020
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At producere Tårnby Bladet er som at bygge den 
kinesiske mur - i legoklodser

... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store 
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange 
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag 
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor 
dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange 
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.

Opgaverne er:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- foto-opgaver enten i marken eller på redaktionen

Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som 
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. 
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes 
meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, 
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klo-
gere og dygtigere af at deltage i opgaverne. 

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld 
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores 
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...

Tårnby Bladet er i gang med sin 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for 
det. Det betyder, at bladets annoncepriser er rimelige og bladet kan omdeles 
gratis. 

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

Tårnby Bladet er også med til at drive byens nemmeste internet-portal:  
www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

Du kan også støtte op om Tårnby Bladet ved at mel-
de dig ind i Tårnby Bladforening. Ring dagligt på 
32 509 290 mellem kl. 9 og 12 og sig, du 
og/eller din forening vil være medlem. 

Tårnby Bladet laver ikke sig 
selv. 

Se www.taarnbybladet.dk

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive det selv - bliv en del af vores produktionshold 

Det årlige 
Stafet For Livet 
arrangement, 
som støt-
ter Kræftens 
Bekæmpelse, 
bliver anderle-
des i år

På grund af 
Coronakrisen 
gennemføres 
arrangementet 
som en virtuel 
stafet. Vi går el-

ler løber sammen – hver for sig.
De seneste mange år mødtes flere 

tusinder mennesker landet over fysisk 
til Stafet For Livet. Det er et døgn med 

holdstafet, aktiviteter, underholdning 
og oplysning, der giver støtte til alle, 
der er berørt af kræft. På grund af Co-
ronakrisen bliver arrangementet lidt 
anderledes i år. 

- Vi har i styregruppen her i Tårnby 
drøftet situationen, og vi mener fort-
sat, det er vigtigt, at vi støtter kampen 
mod kræft. For kræften sover ikke un-
der Coronakrisen, fortæller Ann Mad-
sen, formand for stafetten i Tårnby.

- Vi mener dog ikke, det er forsvar-
ligt at bede kræftramte og tidligere 
kræftramte om at møde op sammen 
med 200-300 andre mennesker – 
også selvom Danmark åbner op igen. 
Derfor har vi, i år, besluttet at lave en 
virtuel stafet.

- Arrangementet holdes lørdag 5. 
september og bliver en 12 timers sta-
fet, hvor du kan gå, hvor du vil. Nær-
mere tidspunkt følger. 

Stafet-traditionen skal fastholdes
Med den virtuelle stafet kan vi fortsat 
holde gang i stafetten. Alle kan op-
rette et hold eller tilmelde sig et af de 
eksisterende hold – præcis som man 
plejer. Holdet bestemmer selv, hvor-
dan de vil ’arrangere’ ruter og skabe 
holdånd. 

Frivilliggruppen vil også oprette 
forskellige ruter i byen, som man kan 
benytte, så vi undgår at komme for tæt 
på hinanden.

Inden Corona havde stafetten al-
lerede tilmelding fra 11 hold, selvom 
stafetten først er i september.

- Vi håber selvfølgelig, at holdene 
stadig vil deltage, og at mange flere 
vil melde sig til. Situationen i år åbner 

for, at familier, vennegrupper og virk-
somheder, som ikke er fysisk til stede i 
Tårnby også kan deltage. 

- De kan oprette et hold og gå/løbe 
der, hvor de er. Stafetten er altså ikke 
geografisk afgrænset i år, siger Ann 
Madsen.

Ceremonier bliver live-streamet

Planen er, at de tre hovedceremonier, 
Åbning, Lysceremoni og Afslutning 
vil blive live-streamet fra stafettens 
Facebookside. Derudover arbejdes 
der på musikalske indslag og andre 
indlæg i løbet af dagen online.

Den nytænkte stafet er stadig på 
tegnebrættet, og der vil løbende kom-
me flere informationer. 

spanger

- STAFETTEN SKABER en helt fantastisk holdånd, som er med 
til at give deltagerne både glæde og håb. Blandt deltagerne er 
der mange, der enten selv har eller har haft kræft, eller kender 
en, der har været igennem et kræftforløb. Stafetten bruges 
til at fejre livet, grine, græde og mindes. Og det er vigtigt at 
fastholde, at vi skal være sammen om det – bare hver for sig 
i år, siger Ann Madsen, formand for stafetten i Tårnby. Foto: 
Erich Leutert.

Tårnby får en virtuel stafet i år 

I ÅR SKAL DE GÅEDE, løbede, kravlede, i kørestol kørte 
kilometer indtastes fra den hjemlige computer. Følg 
med på Stafetforlivet.dk/taarnby og på Facebooksiden 
StafetForLivetTårnby. Det koster 100 kroner for voksne og 
50 kroner for børn at deltage, og hvis man henter Stafet For 
Livet-appen, kan de tilbagelagte kilometer registreres her. Det 
samlede kilometertal forventes at blive offentliggjort under 
afslutningsceremonien.  Foto: Erich Leutert.
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Cirkus Baldoni plejer at gæste Ama-
ger i det tidligste dristige forårsvejr. 
I år blev det så midt i juni, hvor de 
kommer med et show kaldet POWER 

Foto: Cirkus Baldoni.

Og showet er som de sidste mange år 
helt uden dyr (det vil skuffe mange 
børn. Skal de virkelig savne ordduel-
len mellem Leonardo og cirkusdirek-

tør René Baldoni?).
Men et fantastisk show med inter-

nationale topartister, smukke kvinder, 
sjove klovner, seje akrobater, samt en 
af verdens stærkeste mænd – alt i alt 
bliver publikum ført ind i en uover-
truffen magisk verden. 

Hele vejen fra Ukraine kommer en 
af verdens absolut stærkeste mænd, 
Denis. Han vil trække en stor 4-hjuls-
trækker ind i manegen, blot med tæn-
derne, men ikke nok med det, efterføl-
gende vil den samme 4-hjulstrækker 
køre direkte hen over ham, imens han 
ligger på manegegulvet! 

Se det er POWER! 

Fra Belgien kommer smukke Martyn, 
en sand kunstner på sit felt, nemlig 
quickchange. Med ynde og charme 
samt et uovertruffent musikalsk talent 

virker hun som en virtuos orkan. 
Fra Tjekkiet kommer superakroba-

ten Michail, der senest kom hele vejen 
i ’Tjekkiet har talent’. Publikum i Cir-
kus Baldoni vil med egne øjne kunne 
se hvorfor. 

Naturligvis har cirkus også smukke 
kvinder, der udover at lave halsbræk-
kende stunts i luften også mestrer 
hula hoop kunsten til fulde. Og in-
tet show uden klovner; som altid har 
Cirkus Baldoni hylende morsomme 
klovner med, som vil få publikum til 
at grine hjerteligt, også længe efter, at 
de har forladt teltet. 

tsp

Sikkerhed
Cirkus Baldoni følger dagligt 
Corona situationen nøje. Der er 
opsat håndspritautomater, opsat 
plexiglas i kiosk, café, samt imel-
lem logerne i teltet og alle medar-
bejdere i billetsalg, kiosk og café 
arbejder med handsker på. Hver 
anden stolerække er taget ud af 
teltet og alle stole og overflader 
bliver grundigt sprittet af inden 
hver forestilling, så cirkus har ta-
get alle nødvendige sikkerheds-
foranstaltninger for at passe godt 
på publikum.

Foråret og Cirkus Baldoni er kommet

Billetter på www.baldoni.dk. eller på tlf: 2086 6010 hverdage kl. 9-14, 
weekender kl. 11-13, samt på cirkuspladsen fra 1 time før forestillingen.
Dragør ved Færgevej, lørdag 13. juni kl. 15 samt søndag 14. juni kl. 11 og 15. 
Tårnby, hjørnet af Englandsvej/Ugandavej, mandag 15. juni kl. 17.

Vind cirkuspakke,  Vind cirkuspakke,  
værdi 570,- kronerværdi 570,- kroner
Som sædvanlig udlodder Tårnby 
bladet og Cirkus Baldoni 2 x gave-
billetter til Baldonis forestillinger 
på Amager 

Du vinder en pakke med en voksen- 
og en børnebillet til 1. plads, samt 
popcorn, sodavand og et program til 
en værdi 570 kroner ved at svare på 
spørgsmålet om de cirkusforestil-
linger Baldoni har på et andet tids-
punkt af året. Vi kan oplyse, at der er 
en medvirkende, som ikke kan være 
i manegen sammen med Leonardo. 
Denne særlige artist hedder Anton 
Antonius.

Hvad hedder udgaven af Cirkus Bal-
doni på denne særlige årstid.

Det er ikke snyd at se på www.bal-
doni.dk

Svaret mailer du til redaktionen@
taarnbybladet.dk med oplysning 
om løsningen, navn, adresse og tele-

fonnummer. I emnefeltet skriver du 
’baldoni’ efterfulgt af tre selvvalgte 
karakterer, eksempelvis baldonia2b. 
Kun mail, som er kodet som angivet 
og med de ønskede oplysninger, kom-
mer i betragtning.

Vi skal have svaret senest torsdag 
4. juni klokken 12, hvor vi trækker lod. 
Vinderne få besked umiddelbart.

Naturligvis tager vi også mod løs-
ninger på postkort eller uden på 
kuverter på adressen Tårnby Bladet,  
Englandsvej 290, 2770 Kastrup el-
ler lagt direkte ned i vores nye flotte 
postkasse.

Hvis du vinder, bliver du kontak-
tet og du skal selv hente billetterne 
på Tårnby Bladets redaktion på Eng-
landsvej. Billetterne kan ikke ombyt-
tes eller erstattes.

I vindermailen får du lidt flere in-
formationer vedr. afhentning.

Konkurrence
Konkurrence
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Renover-prisen er blandt 
andet til, for at fejre de 
mange renoveringsprojek-
ter, der fornyer bygninger 
rundt omkring i landet

Foto: Dot Severine https://
dotseverine.com/

Tidligere er Tårnbys ombyg-
gede retsbygning indstillet 
til ’Renover-prisen’, dog uden 
at vinde. Bygningen er i dag 
dagcenter for ældre. Nu er det 
plejeboligerne Televænget 
32-36, som er på nomine-
rings-listen.

- Renover-prisen er en 
anerkendelse af de mange 
kræfter, der står bag de en-

kelte projekter, og en måde at 
fremhæve de bedste på, siger 
Lars Axelsen, som er admini-
strerende direktør i Grund-
ejernes Investeringsfond, der 
står bag prisen  sammen med 
Realdania.  

Udover plejehjemmet be-
står bebyggelsen Televæn-
get af en børneinstitution og 
fire beboelsesblokke samt et 
butikscenter. Ombygningen 
omfatter en renovering, hvor 
alle etager ombygges til han-
dicap-egnede plejeboliger.

Nytænkende rammer

Totalrenovering, som ska-
ber nytænkende rammer for 
sindslidende, hvor den fagli-
ge tilgang vægter inddragelse 
i hverdagen og samfundslivet.

- Med indvielsen af Tele-

vænget har vi fået et byg-
geri, der er både fremsynet 
og kompromisløst til borgere 
med psykiske sårbarheder. 

Televænget er en gave til 
Tårnby, da det vækker vores 
interesse for det, der er tænkt 
anderledes og kreativt og 
dermed giver os nuancer på 
hverdagens hvide og sorte 
mainstream tilgang, siger le-
der af  Televænget, Christina 
Dilling Munk.

Bebyggelsen er ramme for 
sanseintegration, medicinpæ-
dagogik, sundhed, botræning, 
dialektisk adfærdsterapi og 
ikke mindst fordybelse, fæl-
lesskab og livskvalitet – et 
konkret eksempel på helende 
arkitektur, som gør en forskel.

Bevægelse, frihed og in-

dividualitet er dermed ud-
gangspunktet for et botilbud 
placeret som del af bebyg-
gelse med børneinstitution, 
beboelsesblokke og butiks-
center. Menneskelig kontakt 
og meningsfulde hverdage 
har alle behov for.

Udover Televænget er re-
noveringen af AB Messinaga-
arden og Filmlageret (Strand-
lodsvej) i Sundby også indstil-
let.

Foruden æren af at kunne 
kalde sit projekt for Danmarks 
bedste renoveringsprojekt 
anno 2020, modtager vinde-
ren også en check på 100.000 
kr. Prisen hylder det gode 
håndværk, samt bygninger-
nes funktionalitet og dets po-
sitive bidrag til både brugere 
og omgivelser.

Vinderen af RENOVER pri-
sen kåres ved den årlige pris-
fest i København i september.

tsp

Televænget indstillet til pris for god renovering

Detalje fra Televænget 
32-36 som har været med 
til at give renoveringen en 
indstilling.

GreenKayak i Nordatlantisk Hus
Sæsonen for greenKayak starter torsdag 28. maj 
Miljøorganisationen GreenKayak stiller igen i år to kajakker 
til rådighed i Nordatlantisk Hus, som man kan låne gratis på 
betingelse af, at man gør en aktiv indsats og samler alt det 
affald op, som man finder på sin rotur. Kajakkerne bookes 
online og udleveres sammen med redningsveste og øvrigt 
udstyr samt en grundig introduktion til de ’miljøfrivillige’.

Målet er at reducere mængden af affald i Odenses havn, 
der - som andre havne rundt omkring - har et affaldspro-
blem. Dels på grund af affald, som fejlagtigt havner i van-
det i stedet for i skraldespandene, og dels på grund af af-
fald, der flyder ind i havnen udefra.

Alt affald der indsamles vejes, så det bliver synligt, hvor 
meget der samles ind. Odense Kommune sørger for, at det 
indsamlede affald kommer væk på den rigtige måde.

Sidste år blev der samlet over 80 kg affald fra Odense 
Havn. Sæsonen var kort, kun to måneder, så det var en fan-
tastisk indsats af de frivillige, der nåede at låne kajakkerne.  

Der er plads til to personer i hver kajak. Kajakkerne kan 
bookes hver torsdag kl.13-13.45 og kl. 15-16.45.

Kajakkerne udlejes af frivillige fra GreenKayak. 
Læs mere om GreenKayak og om muligheden for at være 

frivillig på nah@dgh-odense.dk
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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.

Amager Revyen har defe-
nitivt givet op i 2020. De 
mange kalendere kunne 
ikke koordineres

Af Dorte Munksgaard, 
Amager Revyen

Amager Revyen var så tæt på 
målstregen for en premiere, 
da regeringen lukkede Dan-
mark ned, tilbage i marts må-
ned, tre dage før premieren 
på året revy. 

Alt var færdigt, kostumer 
var syet, parykkerne friseret 
og teksterne blev finpudset, 
men så måtte lyset slukkes 
og skuespillere, musiker og 
instruktør blev sendt hjem på 
ubestemt tid.

Amager Revyen så dagens 
lys i april 2018 og havde et 
yderst succesfuldt første år 
i sæsonen 2019; nu skulle 
andet år skydes afsted med 

fest og farver, men Coronaen 
holdt sit indtog på verdens-
plan og det måtte revyen også 
bøje sig for. 

Det hele var parat

Vi har, siden vi blev sendt 
hjem, håbet på, at vi kunne 
spille året revy, bare på et se-
nere tidspunkt, men før som-
meren for alvor startede. 

- Vi ventede sammen med 
alle de andre revyer og kunne 
se, at vores revykollegaer en 
efter en udskød til næste år; vi 
havde stadig håbet på en åb-
ning kom med retningslinjer, 
der også gjorde det muligt for 
os små at kunne være med. 

Men vi må sande, at vi ikke 
kan få seks menneskers kalen-
dere til at passe ind i en udsky-
delse i 2020, ligesom vi ikke 
ville kunne lave en ordentlig 
revyafvikling i forhold til ret-
ningslinjer for publikum.

Håndklædet er kastet

Derfor må vi kaste håndklæ-
det i ringen og sige - Nej vi 
spiller den i 2021 - med ret-
mæssige ændringer naturlig-
vis. Vi aflyser ikke - vi udsky-
der bare. 

Alle gæster, der har købt 

billet, har fået tilsendt gave-
kort på deres købte billetter, 
som så kan bruges i 2021 - 
hvor vi virkelig glæder os til 
at se alle.

Det er med beklagelse, men 
vi vil gerne passe på vores 
gæster.

Vi ses i marts 2021

Vi har prøvet…

Amager Revyens skuespillere:  Anders Anderskov, Birgit Schou-
Kjersner, Dorte Munksgaard, Jeanett Rytter, kapelmester Morten 

Østergaard og instruktør, Mikkel Løvenholt Reenberg.

Vi kender ikke tidspunktet, 
vi kender ikke alle idéerne, 
men vi kender stedet - så 
kære klubber og foreninger i 
Tårnby - meld jer til frilufts-
festival

Tekst: Naomi Gurfinkiel, 
frivilligkoordinator i Tårnby 

Kommune og Malene 
Pedersen, boligsocial 

medarbejder i Tårnbyhuse. 
Arkivfoto: Kurt Pedersen, 

Amager Fotoklub. 

Vi ved, at det for mange er en 
underlig tid og at det kan sy-
nes mærkeligt at beskæftige 
sig med planlægning af di-
verse sociale aktiviteter.

Men vi håber selvfølge-
lig - som så mange andre - at 
tingene ser helt anerledes ud 
til september, hvor vi afvikler 
årets Friluftsfestival. Vi reg-
ner med et brag af en festival 

og håber at jeres foreninger 
igen i år er med til at gøre den 
til en succes.

Måske denne tid netop gi-
ver mulighed for fordybelse 
og kreativitet i forhold til 
planlægning af festivalen, så 
vi sammen kan skabe noget 
unikt for børn og unge i Tårn-
by. Alle idéer er velkomne.

Nye kan begynde her

For de af jer, der ikke har 
været med tidligere, har Fri-
luftsfestivalen blandt andet 
til formål at inspirere børn 
og unge til (nye) fritidsakti-
viteter og hjælpe forældre, 
der mangler ressourcer til 
at finde og bakke op om fri-
tidsaktiviteter for deres børn. 
Festivalen arrangeres som en 
markedsplads, hvor gæsterne 
kan møde lokale klubber 
og foreninger. Børnene kan 

prøve forskellige aktiviteter 
og forældrene har mulighed 
for en snak om mere prakti-
ske ting omkring et eventuelt 
medlemskab i jeres klubber.

Flere foreninger/klubber 
har som noget nyt foreslået, 
at festivalen holdes en week-
end i stedet for en hverdag. 
Det synes vi er en god ide 
og derfor holdes festivalen i 
år på en søndag. Da der ofte 
er stævner og konkurrencer i 
weekenderne, vil den eksakte 

dato bliver fastsat, når vi ved 
hvem af jer, der deltager.

I år i Tårnbyparken

Vi kan ikke på nuværende 
tidspunkt invitere til plan-
lægningsmøde, men så snart 
det er muligt, skriver vi til jer 
igen. 

 Hvis I på nogen måde - i 
nær fremtid - kan tilkende-
give, hvorvidt I ønsker at del-
tage så vil vi være glade. Husk 
i så fald også, at informere om 

hvilke søndage i september 
der passer jer bedst.

Friluftsfestival i Tårnby

Fakta
Meld jeres klub/forening til 
Naomi Gurfinkiel, Frivil-
lighedskoordinator Tårnby 
kommune eller 
Malene Pedersen, bo-
ligsocial medarbejder i 
Tårnbyhuse,  2573 7135, 
boligsocial@taarnbyhuse.
dk - www.taarnbyhuse.dk
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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

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

’Må man ta’ hunde med sig 
ind i himlen’, sang Teddy 
Edelmann. Foreløbig får de 
et paradis på Selinevej

Af Marianne Nielsen. 
Foto: Torben Schacht, 

Schæferhundeklubben

Hvad ingen havde troet var 
muligt, ligger nu klar i al sin 
glans på Selinevej ved Slusen.

Humøret i Schæferhunde-
klubbens Kreds 2 var ellers 
helt nede under gulvbræd-
derne, da de blev bedt om 
at flytte fra deres pragtfulde 
træningsplads og klubhus, 
fordi Jægersborg Skovdistrikt 
mente, at der skal anlægges 

en hundeluftningsskov.
Et tættere og tættere mør-

ke sænkede sig over de el-
lers så driftige hundefolk, der 
står for træning af alle mulige 
slags hunde. Ikke blot skulle 
al deres møje gennem 17 år 
jævnes med jorden. Skovens 
folk lukkede ørerne totalt i, 
for at hundeskov og -klub så-
dan set var et perfekt match, 
der kunne leve videre hånd i 
hånd.

Det viste sig tilmed, at hver-
ken kommunen eller skovdi-
striktet kunne pege på et nyt 
sted. Klubben lå nærmest hen 
med en dolk i hjertet og var 
tæt på at måtte opgive ævred.

Men så fik de, ikke mindst 

takket være formanden, Hen-
ning Visholms store netværk, 
lov til at flytte ind på et nyt 
område, Selinevej 2, og det er 
her, de har arbejdet som små 
heste for at få det hele op at 
stå igen. 

Nyt klubhus hvor elemen-
terne fra det gamle køkken er 
bygget op igen (formandens 
pandekager er vidt berømte!), 
agilitybane, indhegnet hval-

pebane og velplejede træ-
ningsarealer. 

- Det var med stor bekla-
gelse, vi måtte fjerne alt på 
den gamle plads. Vi havde 
haft mange omkostninger ved 
at få det gjort meget flot og 
anvendeligt, siger Henning 
Visholm, der i øvrigt i år – og 
med god grund viser det sig 
igen! – blev kåret som Årets 

Foreningsmenneske 2019 i 
Tårnby.

- Vi er meget taknemmelige 
for dem, der har hjulpet os til 
at finde en ny plads, fået hele 
pladsen planeret og gjort klar.

Tålte ikke tredje flytning

Det gamle klubhus var for 
skrøbeligt til at flytte én gang 
til. Det er nemlig ikke første 

Henning Visholm foran 
Schæferhundeklubbens nyeste  
klubhus på Selinevej nummer 2.

Der fulgte et flot naturområde med til det nye klubhus, 
meget mere beskyttet af et vel tilgroet budskads end  ved det 

tidligere hus.

Nyt paradis for hundeNyt paradis for hunde

SCHÆFERHUNDE- 
KLUBBEN er kendt for 
sine professionelle 
trænere, og der er altid 
hold, både for de, der 
vil til tops i schæferregi 
indenfor spor, forsvars-
arbejde og lydighed. Og 
også for de mange, der 
har en hvalp eller en 
almindelig familiehund, 
de gerne vil træne i 
helt basale ting som at 
komme, når man kalder, 
dække af, gå ordentligt, 
og omgås andre hunde. 
Mange er blevet glæde-
ligt overraskede gennem 
årene over, hvordan 
deres umulius har udvik-
let sig til en harmonisk 
kammerat under de 
kyndige anvisninger.

gang, Schæferhundeklubben 
er blevet bedt om at finde et 
nyt sted. Hver gang starter 
de med et knoldet, forblæst 
stykke jord, ingen nærmest 
gider have. Og får det bygget 
op igen. 

Pladsen på Selinevej 2 blev 
åbnet for fuld træning for tre 
uger siden, og den er ’helt i 
top’, lyder det fra Henning 
Visholm.

De, der startede på træning 
i det tidlige forår på hold for 
agility, spor, lydighed, hvalpe 
og så videre, kører nu videre 
på den nye plads. Og fra 
august kan man igen indskri-
ve sig selv og sin hund.
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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

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 •

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

Det bobler med fællesska-
ber i Tårnby og du kan blive 
en del af dem

Boblberg er en digital plat-
form, hvor du kan komme i 
kontakt – boble - med men-
nesker omkring fælles inter-
esser, oplevelser og sociale 
aktiviteter eller søge et sted, 
du kan være frivillig. 

En ’bobl’ på Boblberg er ud-
tryk for et opslag, hvori du kan 
skrive hvem eller hvad du øn-
sker at finde. Du kan også se 
alle andres bobler og hvis der 
er noget, som interesserer dig, 
kan du enten kommentere di-
rekte på boblen eller skrive 
en privat besked til personen, 
som har oprettet den. 

Boblerne er helt almindeli-
ge mennesker fra hele landet  
Det er for alle, det er uforplig-
tende at bruge og det er helt 
gratis.

Ønsker du derimod at vide 
lidt mere omkring bobler og 
læse en vejledning til opret-
telse af bobler, finder du råd 
og vejledning på boblberg.dk 
- her kan du gratis oprette en 

profil helt uformelt uden pro-
filbillede eller en profiltekst. 

Samarbejde mellem kom-
muner

Som koncept arbejder Bobl-
berg ud fra et sundhedsfrem-
mende perspektiv, hvor det i 
høj grad handler om brugerin-
volvering og udvikling af bru-
gernes sundhedsressourcer. 

Boblberg er udviklet i sam-
arbejde med tre kommuner, 
2.500 brugere fra hele landet 
og et stort udsnit af organisa-
tioner, som har berøring med 
kultur, fritid, sundhed og det 
frivillige. 

Boblberg et digitalt møde-

sted for at motivere inaktive 
borgere, forebygge ensom-
hed og sikre borgernes men-
tale og fysiske sundhed. 

Partnerskab med Røde Kors

Boblberg og Røde Kors har 
indgået et partnerskab om at 
gøre det lettere at skabe fæl-
lesskaber mellem mennesker 
og hjælpe alle, der står uden 
for fællesskabet. Røde Kors 
og Boblberg deler en vision 
om at skabe et samfund og en 
verden, hvor fællesskaber og 
medmenneskelighed binder 
os sammen.

Du kan også kontakte Tårn-
by Kommunes frivillighedsko-
ordinator Naomi Gurfinkiel på 
ngu.sc.as@taarnby.dk eller 
tlf.: 3076 0525 for yderligere 
information. 

tsp

Værdier
• Fællesskab
• Forståelse
• Ærlighed
• Tryghed
• Respekt

På Boblberg finder du fællesskaber

Af Dorte Skræm

Når daginstitutioner, skoler, 
hoteller og virksomheder 
genåbner, skal man sikre sig 
mod legionærsyge. Legionel-
la-bakterier opformeres ikke 
i vandselskabernes fællessy-
stemer, hvor der er stor gen-
nemstrømning, men kan tri-
ves i stillestående vandrør og 
-tanke. Derfor skal alle byg-
ninger skylles godt igennem, 
inden der igen er aktivitet, 

lyder rådet fra vandselska-
bernes brancheorganisation, 
DANVA.

Det er umiddelbart ikke 
nødvendigt at teste for bak-
terien med mindre, der er 
begrundet mistanke om, at 
der er et særligt problem i en 
bygnings vandsystem.

- Det er i reglen relativt let 
at gardere sig mod bakterien. 
Man lader simpelthen vandet 
løbe, indtil rørene er skyllet 
igennem. Hvor længe vandet 

skal løbe, afhænger af syste-
mets størrelse. Det er i øvrigt 
også en god idé, at skylle 
vandinstallationen igennem, 
hvis man har været væk i 
mere end tre dage. Det sker 
ved at lade vandhanen løbe, 
indtil vandtemperaturen er 
konstant. Det gælder både 
det kolde drikkevand og det 
varme vand i brusebadet, og 
såfremt brusere ikke skal be-
nyttes i længere tid, bør bru-
seslangen tømmes for vand, 
siger Dorte Skræm.

Lad vandet løbe inden genåbning
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