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Hiv op og lad gå
- hæld brændevin på

Sangen, hvor de fleste
husker afslutningen på
første vers hedder ’På
Øresunds blå’, komponist
Emil Hornemann og tekst
Epe og begynder ’Natten
breder sine vinger, færgen
fra Malmø skal hjem og i
seng.’
Det er længe siden, færgen fra Malmø skulle hjem
og i seng, men Øresund
kan stadig vise sig med ’sit
natdunkle blå’ uagtet tid
på døgnet.
Palle Jensen, Amager
Fotoklub har fanget denne
helt specielle farvekombination 30. januar et kvarter i elleve.
Siden har Øresund vist
sig fra alt andet end det
stille - dejlige Øresunds
natdunkle blå, som er et
par tilbagevendende linjer
i sangen.
På side 20 har både
Palle Jensen og Kurt Pedersen trodset vind og vejr
og hentet situationsbeskrivende foto til Tårnby
Bladet.

Gamle skoleminder i høj kurs
Eller i det mindste er samværet med
klassekammeraterne huskværdigt
Af Terkel Spangsbo

Kulturpris til Sneglen
Musikforeningen Sneglen blev den
anden modtager af Tårnby Kommunes Kulturpris.

Hvis ikke der havde stået Korsvejens
Skole over portalen og porten ikke
stod vidt åben kunne Egon Olsen
såmænd ventes at træde ud i
friheden hvert øjeblik
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I modsætning til første gang prisen
blev uddelt (i 2020 til teatergruppen
Glimt) kunne prisen denne gang uddeles i fuld offentlighed.
Musikforeningen Sneglen har blot
eksisteret i tre år, men har formået
at samle over 50 frivillige som med
Bjarne Holm og nu afdøde Henrik

Fleckenstein var den store drivkraft i
projektet.
- Navnet Sneglen hænger sammen
med, at foreningens udendørs koncerter sker på stranden foran søbadeanstalten Sneglen - indendørs låner
foreningen den store aula på Skottegårdsskolen.
Med prisen fulgte en pengeoverførsel til foreningens bankkonto på
5.000 kroner.
Læs mere side 12

Det hænder, at visse af mine skoleminder finder vej til klummen på
side 2, men det fremgår af hele tre
skoleberetninger i denne udgave af
Tårnby Bladet, at jeg ikke er alene om
at skrælle det kedelige og det trælse
væk fra hukommelsen og i stedet fokusere på minder, som det er værd at
mindes.
Ofte var det jo lærerstaben og datidens disciplin, som fremkaldte de
mørke skyer - det med ikke at have
lektierne på plads til tiden sved jo
mest til en selv - kan man mærke nu
mange år efter.
På side 16-17 fortæller Maddie
Hjort, at hun trods en slags landflygtighed stadig mødes med sin gamle
skoleklasse og på side 10 fortæller årgang 1949 til 1959 fra Kastrup Skole
om deres årlige træf - og lidt om de

ikke nødvendigvis undervisningsprægede oplevelser.
På side 10 efterlyser Korsvejens
skole skiftlige og foto-dokumenterede oplevelser i forbindelse med skolens 100-års jubilæum og lægger op
til at danne en forening, som starter
med at engagere sig i 100 års jubilæet, og som efterfølgende gør det
muligt at samle tidligere elever og
lærere/pædagoger for eksempel til et
årligt åbent hus arrangement i forbindelse med skolens MGP.

Hvem er det vi ikke må lege med

Ny legeplads i Byparken

Er der børn, som skal luftes i løbet af weekenden eller vinterferien, var det måske en ide at lægge vejen forbi Byparken,
hvor der er kommet ny legeplads. Den ligger på motorvejsoverdækningen ved siden af Skater-parken. Legepladsen har
et gyngestativ med to gynger, et klatretårn med rutsjebane
og to trampoliner. ’God fornøjelse’, skriver Borgmester Allan
S. Andersen i sit nyhedsbrev 11. februar. Foto: Kurt Pedersen

I Ørestad Syd kan arbejdet med at bygge det længe ventede
Byens Hus begynde i efteråret 2022. Det nye beboer- og kulturhus, som er en del af hele ejendommen, står efter planen
færdig i begyndelsen af 2025.
Byens Hus er Ørestads Syds kommende beboer- og kulturhus, som i fremtiden skal danne rammen om nye kultur-,
natur- og idrætsaktiviteter for beboerne i området. Frem mod
starten af 2025 opfører KPC Byens Hus, en daginstitution og
cirka 85 boliger på grunden.
By & Havn stifter en forening, som bliver ejer af Byens Hus.
De tilknyttede grundejere, hvis fælleslokaler er samlet i huset, bliver pligtige medlemmer i foreningen.
Kilde By&Havn

GF Forsikring lukker midlertidigt

Efter 23 år i Tårnby lukker GF Forsikrings lokale kontor på
Tårnby Torv midlertidigt.
Det sker i forbindelse med renoveringen af torvet – kontoret genopstår på Vesterbro.
- Vi har bestemt planer om at vende tilbage, når Nyt Tårnby
Torv en dag står færdigt, siger afdelingsdirektør i GF Hovedstaden Maiken Luvin.
GF Forsikring åbner et nyt kontor på Gammel Kongevej 27
mandag den 28. februar.
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Hvor kommer det dog fra. Forhåbentlig ikke
fra min leg ’Komme over grænsen’.

SKAL JEG VÆRE helt ærlig (og hvorfor ikke?)
så har jeg leget meget af mit liv igennem.
Fem år i Søværnet – den gang var det leg, ikke
noget med Kroatien, Guineabugten og Rusland. Senere i slutningen af 60’erne og ind i
70’erne legede jeg, at jeg var skuespiller og
instruktør – det blev til gengæld mere seriøst
med uddannelse og lønnet arbejde, hvor legen var et vigtigt element.

’Dem afskaffer vi også, men hvad med kanoner’. ’Væk med dem’ og sådan fortsatte de
ned gennem arsenalerne. Til sidst blev de
helt familiære og talte om deres børn. ’I går
slog en anden dreng min dreng!’

JEG LÆRTE MASSER af lege og underviste andre i dem bagefter. En af legene hed ’Komme
over grænsen’. Den bygger egentlig på, at nogen ved noget og andre skal finde ud af det;
vældigt morsomt for dem som ved, svært for
dem som ikke ved, men stærkt forløsende,
når man finder ud af det!

OG SÅDAN ER VERDEN også, hvis vi vil være
skelsættende på den dårlige måde og det
helt ned på mikrokosmos. Se på gadelygterne
på Amager Landevej, på Kastrupvej, på Englandsvej. Det er ikke af arkitektoniske grunde,
man kan se, hvor skellet ligger.

EGENTLIG SKULLE vi nu helst sidde en 10
stykker i rundkreds, ja rundkreds. En leder
leger (en som kender løsningen, naturligvis),
han rækker en saks til sidemanden og siger
’Jeg kom krydset over grænsen’. Han kan have
saksen åben eller lukket, smart at have den
åben i begyndelse. Sidemanden rækker saksen videre til sin sidemand og lukker saksen
og siger ’Jeg kom ukrydset over grænsen’.

Byens Hus i Ørestad
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INDIMELLEM HAR JEG det lidt som Peter Pan.
Jeg er ikke blevet voksen. Alderen er jo kommet en dag ad gangen og jeg tror, mange har
det som jeg – det er ikke til at forstå sådan
dybt nede i maven (uagtet at den er vokset
med årene), at man nu er på alder med de
bedsteforældre, man muligvis havde kendt i
barndommen – mange døde jo før den alder,
jeg/vi har nu.

NEJ DET GJORDE HAN så ikke, siger lederen og
runden fortsætter og nogen kommer krydset
over grænsen og andre krydset eller ukrydset
uden nødvendigvis at vide hvorfor. Og nu afslører jeg en hemmelighed og derfor kan du
godt droppe at lege udelukkende med læsere
af denne klumme. Det er nemlig spritligegyldigt om saksen er åben eller lukket, men om
man sidder med krydsede eller ikke-krydsede
ben. Deltagerne skulle altså gennemskue, at
saksen var ligegyldig, men ikke benstillingen.
LEDEREN OG DE som enten kender legen eller
aflurer systemet undervejs kan, for at legen
ikke skal trække ud til over midnat, demonstrativt skifte benstilling, når der sidder enkelte ulykkelige tilbage og føler sig dumme
– og det skal man jo ikke lade nogen føle for
tit og for længe.

JEG RUNDER LIGE en idé, jeg havde til et revynummer. Nummeret blev aldrig skrevet
færdigt, men grundtanken var, at to personer
(sikkert mænd) mødes og bliver enige om
gensidigt at afskaffe atombomberne, men så
var der raketterne.

’Jamen hvad gjorde du så?’ ’Jeg sagde, så slog
du vel igen!’ Vi fik aldrig omsat idéen til en
regulær sketch - den var faktisk heller ikke
morsom.

VI BEHØVER IKKE drage ud i den store verden
for at opleve grænser. Hjemme i vores lille
andedam her i Tårnby, hvor nogen af os er
havnet ved et tilfælde, dyrkes i høj grad spøgelset dem og os. Os siger sig selv, det er os,
hvorimod ’dem’ er de som kommer her og vil
lege med - de vil lege på vores idrætsbaner, i
vores haller - altså meget gerne sammen med
os, som for det meste også gerne vil lege med
dem.
DET ER NOGET VÆRRE NOGET! Det kan mange
godt se eller også kan vi ikke. Mens jeg var
instruktør på Dragør Revyen grinede vi af, at
dem (nogle få af dem) fra St. Magleby ikke
kom til revyen, for den hed jo Dragør revyen.
Det kunne vi kun trække på skuldrene af.
SOM BØRN I DE HØJE HUSE i Sundby legede
vi ikke med børn fra de andre gårde, ved nytårstide var det lige frem farligt at komme ind i
de andre gårde. Man kunne være spion og se,
hvor de gemte de visne juletræer. Nytårsaften samledes alle unger og brændte juletræerne af - sammen - indtil brandvæsenet kom.
Vi kunne altså godt sammen. Senere blev vi
klassekammerater i samme skole og blev ligefrem venner for livet.
Sværere var det altså ikke.
Pokkers til corona forår.
Det er ikke til at lege med.
Terkel Spangsbo, redaktør

TIDEN, HVOR JEG som voksen (aldersmæssigt) lærte at lege, var på sin vis skelsættende og skel er jo det samme som grænse. Og
grænser og skel ude i den store verden kan
åbenbart få det værste op i verdenslederne.
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Kommunen har bestilt et
serviceeftersyn af sig selv
Borgmesteren peger blandt andet
på, at medarbejderne skal arbejde
mere sammen på tværs af forvaltningerne
I første halvdel af 2022 giver Tårnby
Kommunes fire forvaltninger og kommunens ledelse sig selv et servicetjek.
Det sker for at sikre, at kommunens
organisation er indrettet til, at kommunen kan løse sine mange opgaver
bedst muligt – både nu og i fremtiden.
I løbet af foråret vil organisationen
Center for Ledelse (CfL) spørge både
borgere, politikere, ledere og medarbejdere om deres oplevelse af kommunen. Efterfølgende vil CfL komme
med anbefalinger til, hvor der kan
være behov for forandringer eksempelvis i de måder, man møder borgerne på, samarbejder på eller er organiseret på. I anden halvdel af 2022
planlægger kommunen at begynde at
implementere de forandringer, servicetjekket lægger op til.
Servicetjekket kommer i forlængelse af en udvikling, Tårnby Kommune
har været i gang med i de seneste år,
fortæller borgmester Allan S. Andersen.

medarbejderne skal arbejde mere
sammen på tværs af forvaltningerne
omkring den enkelte borger for bedre
at kunne opfylde borgernes behov, siger Allan S. Andersen.
- Vi er netop nu på vej med en særlig enhed, der skal hjælpe familier,
som har sager på tværs af vores forvaltninger, med at få behandlet deres
sager ét sted. Og forud for etableringen af den nye enhed har 175 af vores
medarbejdere været igennem et uddannelsesforløb.
- På den måde har vi skabt et fælles
afsæt for at arbejde med den helhedsorienterede tankegang i Tårnby Kommune, fortæller borgmesteren.
- Nu vil vi gerne have borgernes,
politikernes, ledernes og medarbejdernes syn på, hvor vi ellers kan forandre os for at løse vores opgaver som
kommune bedst muligt. Derfor er servicetjekket et vigtigt og spændende
stykke arbejde, som jeg ser frem til at
se resultaterne af.
spanger

For borgernes skyld
- Vi arbejder hele tiden på at skabe
mere sammenhæng, værdi og kvalitet i vores måde at drive kommune
på. Det har blandt andet betydet, at

Yderligere har man etableret pladser til autocampere, så de nu betaler på lige
fod med gæstesejlere, som ellers holdt gratis. Foto: Ole Gjedved.

Ansigtsløftning i havnen
Seneste fra Lystbådehavnen
Af Mona Gjedved
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Kastrup ny lysbådehavnavn er i gang
med en større ansigtsløftning/renovering. Riggerpladsen med tankanlæget
er blevet gravet op, da spildolietanken
var blevet utæt og havde forurenet
jorden.
Tanken er nu udskiftet sammen med
adskillige kubikmeter forurenet jord.
Samtidig har man besluttet at udskifte
hammeren, som øverste kant på bolværket kaldes.
Brystværnet, som afskærmer hav-

nen hele vejen rundt, er blevet trykspulet og også her har man udskiftet
hammeren. Når træet engang er blevet tørt, vil det blive behandlet med
imprægneringsvæske. Mens man har
renoveret brystbenet, har man også
udskiftet de dårligste brædder på
borde/bænkene. Broerne får også udskiftet de dårligste brædder.
Dejligt med al den aktivitet, som gør
havnen mere attraktiv.
Læg bare en tur omkring havnen og
nyd den ved selvsyn. Det er kun dejligt, hvis det blæser.

En oplevelse i naturen kan starte indendørs
Naturpark Amager er populært og nu får aktive
ildsjæle et hus, hvor grupper kan mødes indendørs,
inden man drager ud i den
’rigtige’ natur
Af Mariam Al-Sallal
og Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedsersen,
Amager Fotoklub

Da projektleder og naturvejleder Jes Aagaard sagde
velkommen til miljøminister
Lea Wermelin og andre indbudte gæster til den officielle
åbning af Ildsjælehuset gav
han selv en god forklaring på,
hvorfor sådan en bygning vil
være nyttig for naturelskere.
- Det er som om, at hver
gang vi inviterer politikere
herud, skal det foregå i blæst
og regn. Sådan er naturen
også og så hjælper det, at vi

har indrettet et sted, hvor
man kan komme indendørs.
- Siden vi etablerede Naturpark Amager i 2015, har vi
oplevet, hvordan rigtig mange
mennesker har benyttet vores
unikke og store natur på alle
mulige måder og med Ildsjælehuset er det vores håb, at vi
kan understøtte det engagement bedst muligt.
Ildsjælehuset skal understøtte de mange ildsjæle, som
egenhændigt organiserer aktiviteter i naturen. Huset kan
bruges som mødested, man
kan få lidt varmt at styrke sig
på efter endt naturvandring
(hvis man selv laver det i det
lille tekøkken), eller man kan
have en aktivitet i huset.
Det blev blandt andet illustreret af en pilefletter-gruppe, som arbejdede i huset under indvielsen.

Flere skal opleve naturen
Selve huset består af et stort
multirum og et mindre tekøkken. Herfra kan der laves
aktiviteter, holdes møder og
forberedes ture i naturparken. Multirummet er ikke fastmøbleret, men kan tilpasses
mange forskellige funktioner.
- Ildsjælehuset, et godt
navn til en bygning, der skal
være den ny ramme for frivilliges arbejde for Naturpark
Amager. Frivillige er mennesker, der brænder for det, de
laver og arbejder engageret
for en samfundsnyttig sag
med glæde og taknemmelighed som belønning, sagde
Tårnbys borgmester Allan S.
Andersen ved åbningen af
Ildsjælehuset.
- Som jeg ser det, er der et
stort potentiale for at udvikle
frivillighedsarbejdet i samfundet. Det gælder både i forhold til de opgaver, der løses
af frivillige, og det gælder i
forhold til de frivillige.
Udendørs trodsede
Skovhjæperne naturens
rasen og holdt gang i bålet
og stod for et lille udendørs
traktement.

Naturvejleder Jes Aagaard bød velkommen til miljøminister
Lea Wermelin ved en (forståelig) kort udendørs ceremoni.

Q & A om Ildsjælehuset

Projektleder og naturvejleder Jes Aagaard, som står i spidsen for Ildsjælehusets daglige drift stiller spørgsmål om
Ildsjælehuset og svarer selv.
Hvad er formålet med Ildsjælehuset?
- Vi drømmer om at gøre det lokale engagement i Naturpark Amager til en drivkraft i udviklingen af
Naturpark Amager. Her spiller Ildsjælehuset en central
rolle, som et hus hvor frivillige udvikler tiltag til fordel for
naturparken. I samarbejde og på tværs af interessefællesskaber.
Hvem kan bruge Ildsjælehuset?
- Alle selvorganiserede initiativer, som arbejder for at skabe aktiviteter i og kendskab til Naturpark Amager, samt undervisningsinstitutioner bredt set. Aktiviteterne skal være
gratis og åbne for alle.
Hvem står bag Ildsjælehuset?
- Ildsjælehuset er en del af projektprogrammet for udvikling af Naturpark Amager, som udover at åbne naturen
op for helt nye typer brugere også betyder opførsel af en
række nye indgange og blå støttepunkter.
Hvad skal der til for at kunne benytte Ildsjælehuset?
- Så længe man arbejder med aktiviteter til glæde for naturen, og samtidigt sikrer at aktiviteten er åben for alle, er
man som udgangspunkt velkommen.

Kig endelig forbi
Du er altid velkommen til at kigge forbi Ildsjælehuset, ofte
foregår der noget spændende. Har du selv en ide så tøv endelig ikke med at tage fat i naturvejleder Jes Aagaard.
Højst sandsynligt byder Jes så på en kop kaffe, hvor I kan
vende din ide nærmere, og derefter er det meget sandsynligt, at du vil få ”nøglen” til Ildsjælehuset og kan gå i gang.
Kontakt: Naturvejleder Jes Aagard: E-mail: jaa@nst.dk

4 TÅRNBY BLADET MARTS 2022

Fuglene er flyttet
Projektet er støttet af Nordeafonden og udlodningsmidler
til fritidsliv fra Friluftsrådet.
Den tidligere fuglesamling
er fordelt til andre samlinger
og den del af fuglene, som er
hjemmehørende på Vestamager, er flyttet til andre lokaler
i Naturcentret.
Ildsjælehuset er placePileflettere (ikke at forveksle
med fordums pedigrørentusiaster) har allerede taget
Ildsjælehuset i besiddelse.
Borgmester Allan S. Andersen
og miljøminister Lea
Wermelin (begge A) ser på
opskrifter.

ret i den gamle fuglesamling på Naturcenter Amager,
Granatvej 4 i Tårnby, Her er
det omgivet af Københavns
og Tårnbys naturskoler, Det
socialøkonomiske
projekt
Amager Skovhjælpere, Friluftshuset med sine ugentlige
weekend-aktiviteter, Traktørstedet Vestamager og ikke
mindst Naturpark Amagers
godt 3500 hektar unikke og
bynære natur.

SEJLERDAGE 2022
Forårsmessen
for sejlerfolket

Alle er velkomne.
2 dage med masser af
bådudstyr, produktnyheder,
konkurrencer, spændende
foredrag og meget mere.
Læs mere på

hellers.dk/sejlerdage

Hellers

www.Hellers.dk
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Kastrup Strandpark 9
D. 26. & 27. marts

Caroline Wozniacki har det
Gigt rammer kun
gamle mennesker!
Det er opfattelsen
hos mange
Men det passer ikke.
De inflammatoriske
gigtsygdomme, som
eksempelvis leddegigt, men også mange
andre kan ramme
alle, og det budskab
er vigtigt at få bredt
ud. Når hverken læger eller patienter
mistænker, at symptomer som ledsmerter, hævelser, træthed
eller
rygproblemer
Mette Bryde Lind, direktør i
kan skyldes en inflamGigtforeningen.
matorisk gigtsygdom,
Foto: Jesper Westley.
så kan udredningerne
tage flere år.
Netop det problem dokumenterer en ny rapport, som
VIVE har lavet for Gigtforeningen.
Det er bekymrende, at mange unge går i den tro, at deres smerter skyldes psykisk eller fysisk overbelastning,
graviditet eller livet med småbørn, mens risikoen for
varige skader på led, sener og muskler øges. Od det er
endnu mere bekymrende, at deres læger tror det samme
og slår patienternes problemer hen.
Du er nok bare i dårlig form
Tennisstjernen Caroline Wozniacki er et godt eksempel.
Hun var blot 28 år og på toppen af sin tenniskarriere, da
hun fik konstateret leddegigt, der er en af de inflammatoriske gigtsygdomme. Selvom hun var i hænderne på mange og dygtige læger, var meldingen, at hun ikke fejlede
noget, og at smerterne skyldtes mentale udfordringer. Én
læge mente ovenikøbet, at det måtte være fordi, hun var
i dårlig form.
Det var kun fordi, hun blev ved med at presse på, at de
fandt en forklaring på hendes smerter til sidst. Samme
historie hører vi hos mange af hendes jævnaldrende
medpatienter. Men gigt kender ingen alder, og mere end
100.000 danskere har en inflammatorisk gigtsygdom.

Alene med en alvorlig sygdom, andre ikke forstår
Det er din studiekammerat, én i din familie, din ven eller din kollega, som går alene med sin sygdom og med
frygten for, om de kan beholde deres førlighed og deres
arbejde.
Når patienter får den her sygdom, får de at vide, at de
nok skal forvente, at træthed vil fylde meget resten af deres liv. Forestil dig det. Du har ondt. Du er bekymret, og
du har også fået en træthed, som du ikke kan sove dig fra.
I rapporten – der kan findes i sin fulde længde på
Gigtforeningen.dk – beskriver interviewpersonerne det
meget enkelt: Tilværelsens radius bliver mindre, og der er
kun tid og plads til det vigtigste.
Kilde: Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen
Hej Tårnbyblad

Att. Rikke Mortensen
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Vedr. forsiden og side 28 i
Tårnbybladet nr. 2 februar
2022
Samtidig med at jeg ser og
læser jeres foto og tilhørende artikler i bladet, bliver jeg ikke så lidt bedrøvet,
da jeg dagligt i de sidste tre
uger er blevet konfronteret
med nedskydning af omtalte dådyr.
Jeg har talt med naturvejleder og jæger Jes Aagaard,
som ser dådyrerne med helt
andre øjne end jeg.
Han har formidlet over-

svømmelse af Kalvebod
Fælled i håb om flere
strand- og vadefugle.
Jagttiden på Dådyr slutter pr. 31. januar, men jeg
ser ingen dådyr, så glem billederne, de er fortid.
Hilsen
Steen Holm Bøytler
PS: Tårnby bladet har
videresendt din mail
til Rikke Mortensen,
Naturpark Amager.

Bare rolig,
vi går ingen steder
Der er mange fordele ved at være kunde i en af Danmarks største banker.
Men den allerstørste fordel ved Spar Nord er, at vi er lokale.
Sebastian og hans kolleger holder stadig til på Kongelundsvej 267,
og det bliver de ved med.
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Vi har modtaget:

.. et hjertesuk fra en sod-ramt beboer på Thyges Vænge i Kastrup
Kære lokalavis
- Jeg håber inderligt I kan hjælpe med
at sætte fokus på vores lejeboliger i
TKB i Thyges Vænge.
Midt i december 2021 havde vi en
brand i en lejlighed i min opgang. Lejligheden ligger øverst oppe og er ubeboelig den dag i dag. Nogle naboer er
genhuset og de resterende kan være
i deres boliger. Om natten blev vi tilbudt af politiet at overnatte på stationen på Kamillevej indtil lejlighederne
blev frigivet.
Politiet ville ringe, når lejemålet
blev frigivet. De ringede aldrig, måtte
selv op flere gange til lejemålene for
at finde ud af det.
Pointen med min mail er, at i forbindelse med branden er der trukket
masser af sod ud på
opgangen,
som lugter utrolig fælt. En uge
efter
branden
var der et skadefirma ude og
inspicere det
hele sammen
med en forsikringsmand fra
Topdanmark.
De forsikrede om, at
de ville få
rengjort og
lavet noget

de kaldte for en ozonbehandling hurtigst muligt. Ozonbehandling trækker
ilten ud af rummene og dermed også
den fæle røg og sodlugt.
Sagen er, at det ikke er sket.
Der er ikke blevet vasket loft eller vægge ned, soden lugter som slet
ikke kan beskrives og det er ligesom
om jo mere det får lov at sætte sig des
værre.
Jeg har haft kontakt og skrevet mail
til boligselskabet TKB (som har svaret
24. januar. Se vedhæftede svar).
Jeg håber I kan hjælpe med få råbt
TKB op, så der sker noget, i stedet for
INGENTING.
Skriver Isabella Maimann.

Måske kunne vi
Tårnby Bladet kontaktede KAB, som
endnu administrerer TKB (som ligger
i forhandlinger om at gå i samarbejde
med Tårnbyhuse) som svarer:

Tak for din henvendelse
KAB’s driftschef Viggo Strøm Børsting
har den 8. februar haft samtale med
taksator og efterfølgende besigtiget
stedet med både taksator, serviceleder og servicelederassistent.
Skadesservicefirmaet har vasket
alt ned, der kan vaskes ned, og trappeopgangene er rene og fremstår kun
lettere sodsværtet på allerøverste del
af trappeopgangen (se vedhæftede

fotos, der er taget 8. februar). Her er
tilsværtningen så kraftig, at nedvaskningen efterlader spor af sodfarve på
pudsede lofter og vægge. Det betyder,
at pudsen på den øverste del af trappeskakten skal borthugges, og der
skal pudses på ny.
Denne opgave kræver opsætning
af stillads, som vil spærre for adgang
til det udbrændte lejemål, hvor der i
øjeblikket udføres skimmelhæmmende sanering forud for reetablering.
For at kunne udføre skimmelsanering
korrekt, har det været nødvendigt at
udtørre lejligheden og udføre fugtmålinger løbende, så adgang til lejemålet
har været en absolut nødvendighed.
Udtørringen har taget ca. tre uger,
hvor det ikke har været muligt at arbejde på opgaven i opgangen.
Der opsættes nu stillads på forsiden af bygningen, så næste indsats
kommer til at foregå udefra. Det giver mulighed for at opsætte stillads
i trappeskakten, så renovering af det
skadede puds kan igangsættes.
Der vil kunne vise sig følgeskader
på tagkonstruktionen, som det for
nærværende ikke er muligt at forudsige.
Der udluftes jævnligt i opgangen,
og der var 8. februar ikke lugtgener af
betydning.
Efterfølgende kan vi se, at der er
rejst et udendørs stillads omkring

FODBOLD

Med Tårnby FF

Hvis du gerne vil spille fodbold, og samtidig have
en sjov og hyggelig aften med dine medspillere
og trænere, så er det her du skal tilmelde dig.
Tårnby FF og Bo- og støtteenheden Falhøj og
Jershøj har i samarbejde startet et fodboldhold
for unge og voksne med handicap i Tårnby
kommune.

HVER TORSDAG FRA kl. 17.00-18.00 I
DRENGENES GYMNASTIKSAL PÅ
LØJTEGÅRDSSKOLEN
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LØJTEGÅRDSVEJ 36
2770 KASTRUP
Du skal blot have træningstøj og indendørs sko
med, så sørger vi for resten.
Tænker du at det lyder som noget for dig, så tøv
ikke med at kontakte Camilla, tlf. 30760317 eller
Leo, tlf. 21646576, og vi vil melde dig til.

Vi glæder os til at høre fra dig

Kom forbi til en
prøvetime og se om det
er noget for dig, helt
uforpligtende.

Foto fra Isabelle Maimann og fra
KAB ligner hinanden, vi kan ikke se
forskel, derfor bringer vi kun et.

opgangen. Om det skyldes Tårnby
Bladets henvendelse eller det bare
er sket planmæssigt er ikke til at sige,
men noget sker der nu.
Både indlæg og svar er forkortet af
redaktionen

A. Espersen A/S flytter
ind i Scanport
Skanska og fødevareforarbejdningsvirksomheden Espersen har netop
indgået en lejeaftale på 1.350 kvadratmeter i den nyopførte flerbrugerejendom Scanport Glasværk.
Lejemålet vil stå klar til overtagelse
den 1. september 2022, og vil danne
rammen om Espersen’s administrative
funktioners fremtidige arbejdsplads.
Ved flytningen samler Espersen alle
funktioner fra Fredericia og København i det nye kontor.
Scanport Glasværk er tegnet af arkitektfirmaet Schmidt Hammer og
Lassen. Ejendommen er på i alt 5
etager, og er placeret ovenpå en stor
fælles parkeringskælder med i alt 200
pladser. Derudover er der masser af
parkeringsmuligheder på terræn, og
lejerne i bygningen vil desuden få
adgang til en række fællesfaciliteter
i bygningen, som kantine, møderum,
bade- og omklædningsfaciliteter samt
til rekreative udendørsanlæg i form af
outdoor gym, padelbaner, badebro og
udendørs saunaer.

Små fremskridt

Godstrafikken over Øresundsbron nåede rekordhøje niveauer i 2021. Men
for fritids-, pendler- og erhvervstrafikken var det endnu et år med reduceret
trafik i forhold til 2019.
– Vores årsregnskab viser tydeligt,
at restriktionerne har ramt rejserne
over sundet hårdt, men at der stadig
er mange, der har brug for at rejse
over broen til arbejde, uddannelse
og fritidsaktiviteter, siger Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron.
Øresundsbrons samlede trafik i
november faldt med 12 procent sam-

menlignet med samme måned i 2019.
Men før jul blev der igen indført skærpede indrejseregler i begge retninger
og decembertrafikken faldt med 22
procent i forhold til 2019.
Hver dag passerede i gennemsnit
13.131 køretøjer broen i 2021, hvilket kan sammenlignes med 20.423 i
2019. Personbiltrafikken faldt med
39,2 procent i forhold til 2019 – heraf
fritidstrafikken med 43,1 procent,
kontanttrafikken med 36,8 procent og
erhvervstrafikken med 53,8 procent.
Kilde: Øresundbron konsortiet

5-sporet skole i Fælledby

I 2029 vil Københavns Kommune
åbne en 5-sporet skole med ca. 1.400
elever i Fælledby på Amager Fælled.
Omkring 2/3 af eleverne skal komme
fra Bellakvarteret, og dermed skal de
krydse Vejlands Allé for at komme til
og fra skole. I et brev til politikerne på
rådhuset advarer Amager Vest Lokaludvalg allerede nu om trafiksikkerheden, og efterlyser planer for en sikker
skolevej. Lokaludvalget er bekymret
for, om en sådan sikker skolevej faktisk er mulig omkring Vejlands Allé
og Center Boulevard, hvor der kører
27.000 biler i døgnet.
Lokaludvalget opfordrer i brevet
politikere og forvaltninger til at gå i
dialog om problemet i god tid.
Kilde orestad-avis.dk

Vision for Scanport

Visionen for Scanport er at udvikle
et attraktivt erhvervsområde med en
blanding af hotel, domiciler og flerbrugerhuse samt et spændende nærmiljø, og med Øresund lige uden for
døren og Amager Strandpark tæt på,
kan der allerede tilbydes masser af rekreative muligheder i området.

Vi har et job til dig
tæt på dit hjem

Scan og se, hvor tæt
Du får frisk luft
og motion, mens
du tjener penge

Du arbejder
typisk tæt på
din bopæl

Du får del
i vores
rabataftaler

Jobbet som omdeler af reklamer og aviser er et af de mest fleksible job,
du kan få. Perfekt for dig, der leder efter et fritidsjob eller en ekstra
indtægt. Der er omdeling onsdag og torsdag, og du har mulighed for
at få en eller flere ruter. Vi leverer de pakkede reklamer og aviser
hos dig – klar til omdeling. Læs mere og søg jobbet her:

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00
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Du styrer selv
din arbejdstid –
inden for deadline

Tiden efter Kastrup Skole for årgang 1949
21 elever gik sammen på Kastrup
Skole fra 1949 til 1959 – flere mødes stadig

mellem’ og en fri mellem. Mellemskoleholdet sluttede med realeksamen i
1959, fortæller Lisa Lindegaard.

- Vi begyndte på Kastrup skole i 1949
i to parallelklasser, som efter 5. klasse
blev slået sammen til en ’eksamens-

Frække eller kreative
Blandt de historier, som de gamle
klassekammerater genfortæller, er

Skolekammeraterne fra Kastrup Skole som stadig ses med et års mellemrum
som de så ud i 1957. Det er Jørgen Sølund bagerst 3 fra højre, Kirsten Bech
bagerst 3 fra venstre, Gert Drews i midten yderst venstre, Lene Sørensen
forrest yderst venstre, Jørn Kure bagerst yderst højre, Lisa Lindegaard forrest 4
fra venstre, Kirsten Jensen midt 2 fra højre, Claus Ehlers bagerst 4 fra venstre,
Marianne Kempf forrest 3 fra venstre, Jette Nygaard. Lærerne er frk. Holst,
vikar og klasselærer Eilertsen, senere inspektør på Nordregårdsskolen.

den om, da de skulle tage Den danske
skoles svømmeprøve. Det foregik på
den gamle Kastrup Søbad og en af opgaverne var, at man skulle bjærge en
klassekammerat 15 meter.
Alle ville bjærge Kirsten, fordi hun
havde så lange ben, at hun kunne støtte på bunden. Det opdagede læreren
ikke, fordi vandet var så grumset (!).
Man gik til og fra svømmeundervisningen, så på vejen hjem skete det, at
man lige nåede lidt æbleskud i kolonihaverne for enden af Kastruplundgade. Det betød, at flere kom for sent

Jørgen Sølund, Kirsten Bech, Gert
Drews, Lene Sørensen, Jørn Kure,
Lisa Lindegaard, Jette Nygaard og
Kirsten Jensen. Privatfoto.

hjem til skolen. Kirsten blev sat til at
bortlede lærerens opmærksomhed, så
kammeraterne kunne snige sig usete
ind i klassen. Det virkede – troede de
i al fald.
Man taler også om Arne, som indgik
et væddemål med klassen om, at han
turde blive indianerklippet. Klassen
samlede 100 kroner sammen (mange
penge i 1955) og Arne gik til frisør.
Frisøren spurgte meget nøje, om
det var med forældrenes tilladelse,
hvilket Arne sagde, at det var. Han slap
for at betale for klipningen, men der
blev grinet meget i klassen over Arnes
nye udseende.

Gensyn og aktiviteter

Korsvejens Skole fylder 100 år
Vi har brug for din hjælp!

Korsvejens Skole fejrer sit 100 års jubilæum i maj 2023 og ønsker at udgive et jubilæumsskrift over
100 års skoleliv.
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Har du gode minder, sjove historier og vilde oplevelser, så kom med dem. Vi hører gerne fra alle, der
har haft deres gang på Korsvejens Skole - elever, lærere, vikarer, forældre, skolebestyrelser, administration, forvaltning, politikere og andre med lyst til at dele deres oplevelser.
Send dit indslag senest 31. maj 2022 til ko.uk@taarnby.dk eller kontakt skolen på 32500168 for
yderligere oplysninger.

Korsvejens venner
Vil du være med til at danne en forening for Korsvejens venner?

Efter nogle år mødtes klassen igen - så
mange der nu kunne opspores.
- Det var så sjovt, at vi besluttede
at mødes hvert femte år på skift hos
hinanden og det fortsatte i mange år,
til vi besluttede, at gøre det hvert år.
Den årlige sammenkomst havde i
mange år en særlig aktivitet.
- Vi har været vidt omkring på både
Saltholm med Claus Ehlers, som var
en af os, hvor vi sejlede derover og så
hele øen. Vi har også været forskellige steder på Amager og på Sjælland.
- Vi har også været på Bornholm,
hvor en af pigerne boede. Vi spiste
hos vores skolekammerat og hyggede
os. Derefter var vi rundt på øen.
- Vi mindes hvert år de elskelige
lærere, og dem som vi frygtede at få
det glatte lag af og der var den ’labre
vikar’ med røde negle og figursyet
dragt. Det husker vi også tydeligt.
- Vi kender til hinandens familier og
oldebørnene er ved at dukke op. I de
seneste år er det tyndet ud i gruppen,
derfor mødes vi nu den 1. fredag i februar på en restaurant i Kastrup. Men
på grund af coronaen har vi ikke set
hinanden de seneste 2 år.

Er vi flere?

Vi glæder os til at høre fra dig!
Korsvejens Skoles jubilæumsudvalg

Er der andre, som har været med i
klassen, må de meget gerne kontakte
os, hvis de vil være med i den årlige
sammenkomst på libelin@mail.dk.
M.A.A.

Fra tre til fire beholdere

I slutningen af året skal du som borger i Tårnby til at sortere dit affald
mere. Det indebærer blandt andet
en ekstra beholder samt en kurv og
poser til madaffald. Allerede i foråret begynder du at se ændringer,
for der kommer nye tømmedage for
storskrald og haveaffald

Mere sortering og nye inddelinger. Det
er de overordnede ændringer, når vi i
slutningen af året får ny affaldsordning i Tårnby. Med ordningen bliver
vi endnu mere miljøvenlige. Samtidig
slipper du for at skulle på genbrugs-

pladsen eller til andre opsamlingssteder med en del af dit affald. Det bliver
i stedet hentet på din adresse.
- Tårnby er en grøn og miljøvenlig
kommune, som gerne vil gå forrest,
når det kommer til at efterleve FNs
verdensmål, heriblandt mål 12 om
ansvarligt forbrug og produktionsformer, så selvfølgelig skal vi også stå
sammen om at høste gevinsten ved
at affaldssortere. Jeg håber meget, at
borgeren vil tage godt imod ordningen og gøre det til en sport at være
gode til at sortere, siger borgmester
Allan S. Andersen.

Tårnby Bladet har tidligere beskrevet, hvordan man i venskabskommunen
Alingsås kunne klare sig med to beholdere – det skete, der ikke noget ved.
Vi fik kun en reaktion, da vi sendte specialsider til relevante myndigheder.
En svarede: Tak for tilsendte!

Fra tre til fire beholdere
Den præcise dato for udrulningen
kender vi ikke endnu, men her er lidt
om, hvad der kommer til at ske.
Siden 2019 har vi haft tre affaldsbeholdere til henholdsvis restaffald, plast og metal samt pap og papir. Regeringen har besluttet, at alle
fremover skal sortere i ti grupper
(fraktioner).
Kommunalbestyrelsen
har besluttet, hvordan ordningen skal
fungere i Tårnby.
Fremover får alle husstande derfor
en fjerde beholder, og affaldet skal
sorteres på en ny måde, så pap og papir eksempelvis sorteres hver for sig,
og dermed kan bruges til at lave endnu bedre genbrugsmaterialer, mens
mad- og drikkekartoner skal samles
med plastik og bliver sorteret på et
anlæg efterfølgende.
De fire beholdere kommer til at bestå af en todelt beholder til henholdsvis rest- og madaffald, en beholder
til plast-, mad- og drikkekartoner, en
beholder til pap og en todelt beholder til papir og metal. Farligt affald
som spraydåser, batterier, malingrester med mere vil også fremover blive
samlet ind på bopælen. Villaejere og
mindre etageejendomme får udleveret røde bokse, mens større boligselskaber får installeret sikkerhedsskabe
til det farlige affald.

Kurv og poser til madaffald
En af de store nyheder er, at vi fremover skal sortere madaffald. Måske
kender du allerede den lille grønne

kurv og poserne fra venner og familie
i andre kommuner. Vi sørger for, at du
får en kurv til madaffald, som du for
eksempel kan have stående under vasken. Du får også leveret bionedbrydelige poser. Det indsamlede madaffald skal bruges til at lave biogas, der
er en klimavenlig energikilde. Madaffald vil blive hentet en gang om ugen.

Nye tømmedage for storskrald og
haveaffald
Forud for udrulningen modtager du
mere information, blandt andet i eboks. Tårnby Kommune skriver også
løbende mere om ordningen på hjemmesiden. Allerede til foråret vil du
opleve de første ændringer, da der
kommer nye ruter for storskrald og
haveaffald, hvilket betyder nye datoer
for, hvornår du får hentet disse typer
affald.
Måske har du allerede tilmeldt dig
sms-service på Tårnby Kommunes
hjemmeside. Hvis ikke, kan du gøre
det nu og få besked om, hvornår du får
hentet affald.

Sådan påvirker den nye ordning dig
som borger
• Du får en beholder mere
• En kurv til madaffald i køkkenet
• En boks til farligt affald
• Nye fraktioner (madaffald og mad
og drikkekartoner) og sorteringer (nye
opdelinger i beholderne)
• Nye tømmedage
Kilde: Tårnby.dk

Klinik for Fodterapi
Vestamager
Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje
dine fødder.
Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.

Statsaut.
fodterapeut,
Susanna
Rasmussen.

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan
tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer
du selv. Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er
pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290.

• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.
• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling.
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.
Klinikken har gode parkerings forhold.
Tlf.: 22 56 27 70
email: sund@fod.nu
Hjemmeside: www.fod.nu
Online booking på www.fod.nu
Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen

Statsaut.
fodterapeut,
Susanne
Engelstoft
Rasmussen.

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

Musrk F&r &rets kulturprrs
Ved et kulturfattigt arrangement
modtog Musikforeningen Sneglen
Tårnby Kommunes kulturpris 2021

Af Terkel Spangsbo

Kommunalbestyrelsen har øget antallet af priser, som tildeles dels kulturlivet og dels frivilligheden de seneste
år.
I forvejen har Kommunen sammen
med de to store fritidsorganisationer
Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning, KTIS og Tårnby Forenings Råd,
TFR, en mangeårig tradition for at prise ledere i foreningslivet.
Senere er der oprettet Frivillighedsprisen, Handicapprisen og en regnklam torsdag aften var det for anden
gang tid til at prise – Kulturprisen
2021 blev tildelt Musikforeningen
Sneglen.
Foreningen debuterede med et
sankthans-arrangement i 2019 og
overtog dermed en tradition, som tidligere fandt sted udfor 5-øren.
- Vi ville genoplive en sankthansfest, som mange kender, med Rubber
Band. Vi ville have den levende musik

Vi ville have den levende musik
tilbage, sagde formand Bjarne Holm
om stiftelsen af Musikforeningen
Sneglen. Foto: Jesper Skovbølle,
Amager Fotoklub.

tilbage, fortæller formanden og initiativtager Bjarne Holm.
Bjarne Holm var ikke helt alene om
at sparke det prismodtagende i gang.
Henrik Fleckenstein var den perfekte
makker, der sammen med Henrik stiftede Musikforeningen og var samtidig
en kæmpestor drivkraft i arbejdet.
- Jeg traf Henrik på det rigtige tidspunkt, fortæller Bjarne Holm.
Han var altid glad og smilende, god
for en rap kommentar og altid behagelig at være i selskab med. Henrik er
og vil blive meget savnet, skrev Bjarne
Holm i november 2020 på Facebook,
da Henrik Fleckenstein døde.

En folkelig aktivitet
Det blev ikke Rubber Band, men alligevel en stor koncert ved søbadet
Sneglen i Kastrup Strandpark med
overvældende publikums-opbakning
og så var man ligesom i gang (se foto
på foreningens hjemmeside).
Derefter fulgte arrangement på arrangement både inden- og udendørs.
Udendørs ved Sneglen som gratis
arrangementer, indendørs i festsalen
på Skottegårdsskolen med entre.
- Vi lever af vores koncerter med entre, medlemskaber og sponsorer. Sammen med salgsboder ved de udendørs
koncerter kan vi derved spille koncerterne ved Sneglen uden entre, fortælOM KULTURPRISEN:
Modtageren af årets kulturpris har
enten markeret sig med en ekstraordinær indsats eller et særligt talent på det kulturelle område. Det
kan være inden for litteratur, musik,
teater, billedkunst, oplevelser og
fortællinger med videre. Prisen kan
gå til en person, en gruppe eller en
forening/institution, ligesom prisen
både kan gå til amatører og professionelle.

Godt arbejde er godt for alle
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ler Bjarne Holm.
Musikforeningen har formået at tiltrække mere end 50 praktiske grise,
som ulønnet står for boder ved koncerterne, opbygning af scene og alt
hvad der er af opgaver – ikke mindst
oprydning efter de store musikfester

På ladvogn under coronaen
Efter en velkomst ved borgmester Allan S. Andersen, som skamroste det frivillige kultur- og frivillige foreningsliv
i Tårnby, holdt kulturudvalgsformand
Klaus Bach festtalen for prismodtageren, som var hemmelig indtil nu.
- Alle har kunnet indstille kandidater til prisen, så der var fem indstillede, som udvælgelseskomitéen havde at vælge imellem, indledte Klaus
Bach.
- Årets modtager af Tårnby Kommunes Kulturpris udmærker sig ved at
have skabt en forening, som arbejder
for at udbrede kulturelle fællesskaber
indenfor levende rytmisk musik, som
er åbne og tilgængelige for folk i alle
aldre med udgangspunkt i den enestå-

Bjarne Holm, formand for
Musikforeningen Sneglen, modtager
af Tårnby Kommunes Kulturpris
2022 flankeret af borgmester Allan
S. Andersen og kulturelt udvalgs
formand, Klaus Bach.
Foto: Jesper Skovbølle, Amager
Fotoklub.

ende beliggenhed ved Kastrup Søbad
– i daglig tale kaldet Sneglen.
Så var det afsløret, at modtageren
var Musikforeningen Sneglen.
- Gennem de seneste to år med
corona-restriktioner har det krævet
vedholdenhed og is i maven samt god
opbakning fra medlemmerne at drive
en forening med livekoncerter.
- Det benspænd har I håndteret ved
at tænke utraditionelt og sende levende musik med bandet Ryst Posen
(som Bjarne Holm selv spiller i) ud til
boligområder i Tårnby på en ladvogn.

Open invitation
Tårnby Kommune havde udsendt en
Fortsættes næste side

Er du selv kulturel hr. borgmester?
Tårnby kommunes borgmester Allan
S. Andersen, er blevet interviewet
af Tårnby bladet omkring kulturlivet
i Tårnby og kulturprisen, som i øvrigt blev uddelt for anden gang
Af: Mariam Al-Sallal

Er du selv kultur udøver, eller nyder
du kulturen som publikum?
- Jeg gør jo egentlig begge dele. For
jeg har gået på Sankt Annæ Gymnasium, hvor jeg blev optaget i 3. klasse,
og ude i Københavns drengekor. Jeg
har også sunget, til jeg gik ud af folkeskolen, så på den måde har jeg været
en del af kulturen og musiklivet igennem mange år.
Så kulturen, og musikken specifikt,
har haft stor betydning for mig gennem hele mit liv. Også det at komme
ud til sådan nogle angementer.
Det er helt fantastisk, at man får den
privilegering, når man er borgmester,
men også at stå i spidsen for noget.

Hvad oplever du selv af kultur?
- Så sent som i går var jeg nede i vores
kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen,
hvor jeg blev inviteret til en stor grafisk samling af en fantastisk kunstner.
En anden dag kan jeg komme ud på
en fodboldbane, fordi jeg skal ud og
se fodbold, eller fordi jeg skal ned og
sige et par ord der.
Jeg skal også ud at hejse et grønt
miljøflag ved en af vores skoler, og det
er jo også en form for kultur, når man
både kommer ud til eleverne, men
også når vi kan kigge ind i hele den

åben invitation til overrækkelse af
kulturprisen på Hovedbiblioteket.
- Vi hylder vores rige og varierede
kulturliv med en kulturpris en gang
om året. Prisen går til en aktør, som
har gjort sig særligt bemærket på det
kulturelle område i 2021. Kom og oplev, når vi fejrer årets prismodtager
ved et siddende, men festligt arrangement på Tårnby Hovedbibliotek, lød
det i invitationen.
Godt 50 havde sammen med alle de
nominerede fulgt opfordringen til en
aften med musikalsk underholdning
og et mindre traktement.
Den musikalske underholdning tog

grønne indstilling. Så jeg kommer ud
til mange forskellige ting.
Alt det her kan selvfølgelig ikke fungere uden alle de frivillige; kommunen kan jo ikke tage vare på det hele,
så det er vi rigtig stolte over.

Hvad synes du om kulturen her i
Tårnby?
- I Tårnby har vi jo et fantastisk kulturog idrætsliv, og så har vi også nogle
muligheder, som vi mener, andre kommuner ikke har.
Man har også fra kommunens side
sat mange penge af til kulturen, så når
man kigger på det rent økonomisk, er
vi jo en af de 98 kommuner i hele landet, som bruger rigtig mange penge
på kultur, fritidsliv og idrætsliv. Og det
gør jo, at rigtig mange kigger på Tårnby kommune, når man snakker kultur
og idrætsliv.
Det er vi meget stolte over.

Hvad tænker du om, at den danske
kultur også bliver påvirket af andre
kulturer?

nesker. Jeg synes jo det er helt fantastisk, den der mangfoldighed, der er i
kulturen.

- Jeg kommer eksempelvis her ud på
biblioteket og deltager til Kultur Bazar,
hvor vi er rigtig mange nationaliteter
sammen. Vi spiser mad fra forskellige
lande, danser måske nogle forskellige
danse. Så kulturen bringer også mennesker sammen, og det gør det fra alle
mulige nationaliteter.
Hvor kulturen har en bestemt måde
at tage fat i folk, og få dem til at arbejde sammen og være sammen på
en anderledes måde. Ved kulturen
ser man ikke nogen skel mellem men-

Hvad synes du, der kan gøres for at
kulturlivet bliver større?
- Kommunen skal jo selvfølgelig støtte
op omkring det voksende kulturliv,
og støtte op omkring de mange gode
ideer, der kommer fra borgerne.
De seneste fire år, hvor jeg har været borgmester, har vi talt meget om
åbenhed og borgerinddragelse og kulturen er et rigtig godt sted til at inddrage borgerne.
For at kulturen skal overleve, skal

- Som sagt er jeg meget privilegeret
ved at være borgmester, og det er
helt fantastisk med alle de frivillige.
Vi kunne ikke havde været så langt
fremme med kulturen, hvis det ikke
var for vores frivillige. – siger Allan
S. Andersen. Foto: Jesper Skovbølle,
Amager Fotoklub.

kommunen selvfølgelig gå ind og
støtte både økonomisk men også samfundsmæssigt.
Men kulturen kan ikke overleve
uden så mange frivillige, der gerne vil
kulturen; det er også det, der gør det
helt specielt.

elever fra Tårnby Musikskole sig af og
traktementet ved dette arrangement i
normal spisetid var en potionsanrettet skål nødder og rosiner, som kunne
skylles ned med et glas vin.
Det var svært at forstå det kommunale arrangement som en hyldest til
kulturen – men det er i al fald en rigtig
og værdig modtager, udvælgelseskomitéen har fundet frem til.
Den forening kan musikinteresserede få glæde af i fremtiden.
Næste fest er 28. marts - det kan afsløres, at det bliver noget med 80’ermusik.

Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan
tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv. Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og
der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290.
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Jeg hedder Mariam Al-Sallal. Jeg er erhvervspraktikant på Tårnby Bladet.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være journalist, og jeg har bare fået
bekræftet, at det skal jeg, efter en uge på Tårnby bladet. Jeg fandt ud
af, at jeg gerne ville være journalist, da et af mine familiemedlemmer,
som selv er uddannet journalist, nævnte det for mig. Tusind tak til Terkel
Spangsbo, redaktør af Tårnby bladet, for at tage godt imod mig og vise mig
journalistverdenen. Foto: Jesper Skovbølle, Amager Fotoklub.

3.581 ord er slettet fra ordbogen
Ikke kun dyrearter kan være truet og
behov for at blive værnet om. Også
gamle danske ord og vendinger er
udsat. Kender du de gamle ord, kan
du vinde et gavekort
Af Terkel Spangsbo og
Ellen Margrethe Kokholm

Nogle ord kan blive så gamle og støvede, at Dansk Sprognævn sletter dem
fra Retskrivningsordbogen.
Og det er faktisk sket med 3.581
opslagsord fra 1986 til 2012, oplyser
Dansk Sprognævn i et svar til Søren
Espersen fra Dansk Folkeparti, der har
spurgt kulturminister Ane HalsboeJørgensen om omfanget af sletninger.
På listen finder man ord som ’accoucheur’, der siden er blevet erstattet af

det noget mere mundrette ord ’fødselslæge’. Eller ’fotosættemaskine’,
som formentlig forsvinder på grund af
teknologiske fremskridt. Eller ’geddefars’, ’kammerjæger’, og ’liaison’.

Kender du en kålhøgen person
Redaktionen på dagbladet Politiken
foretog i 2011 en afstemning om læsernes ynglingsord. Læserne kårede
kålhøgen til yndlingsord og redaktionen forpligtede sig også til at anvende
ordet ’kålhøgen’, som bruges om en
person, der ytrer sig eller optræder på
en overlegen eller pralende måde.
Medarbejderne på Tårnby Bladets
redaktion er så alderstegne, at mange
af de ord, som har været gængse i deres levetid, lever et farligt liv og føler

Her er nogle eksempler på slettede ord, du fremover kan overveje at holde liv i som journalist
eller kommunikatør
• Ærte (vb.) – at drille eller tirre nogen
• Sybaritisk (adj.) – yppig, vellystig, overdådig, forvænt
• Liaison (sb.) – en forbindelse
• Skændegæst (sb.) – en person, der gerne taler dårligt om andre
• Mammutdebat (sb.) – en meget stor debat
• Augmentere (vb.) – at udvide eller forøge

Konkurr
e

sig truet af Dansk Sprognævn.
Derfor sætter vi gang i en konkurrence, hvor læserne i de kommende
måneder kan teste deres viden (eller
nettet) om betydningen af danske ord
med år på bagen.
Herunder findes et skema, som du
kan udfylde og sende/aflevere til redaktionen. Du kan også skrive en mail,
hvor du rækkefølge skriver, hvad du
mener, ordene betyder. Du behøver
ikke skrive de gamle ord. Bare betydningen.
Vi trækker lod om et månedligt gavekort på 300 kroner til en boghandler. Vi skal have din løsning senest 14.
marts klokken 12. Vinderen skal hente
gavekortet på redaktionen.
Kilde: fagbladet Journalisten

• Pudsenmager (sb.) – komiker, klovn, underholdende person
• Kammerjæger (sb.) – en ældre betegnelse for en
skadedyrsbekæmper
• Inkvirere (vb.) – undersøge eller efterforske
• Chancebilist (sb.) – en bilist, der forsøger at komme med en færge uden at have en reservation
• Astigmatiker (adj.) – en person, der har en bygningsfejl i øjet
• Makadamisere (vb.) – at belægge en vej med sten,
grus eller lignende

Af David Schmidt, Tårnby Forsyning

Tårnby Forsyning startede i februar
kampagnen: Er det din? Her sætter
forsyningsselskabet fokus på, hvad
der ikke skal smides ud i toilettet.
Affald i toilettet kan tilstoppe afløbet og kloak- og pumpesystemet på
vejen mod renseanlægget. Det betyder potentielt flere omkostninger
for kunderne via højere spildevandstakster. Desuden kan eksempelvis
vatpinde finde vej gennem filtrene og
ende i havet til skade for havmiljøet.
Kampagnen vil kører et par måne-

der med målrettet eksponering på
SoMe, YouTube, standere på busstoppestederne og et samarbejde med
detailhandelen mv. Centralt i kampagnen er den animerede film om den
hårdt prøvede familiefar fra Tårnby,
som viser udfordringerne ved at bruge
toilettet som skraldespand.
Tårnby Forsynings direktør Raymond Skaarup fortæller om baggrunden for kampagnen:
- Vi bruger mange ressourcer på at
fjerne store mængder vådservietter,
bind, bleer m.m. i kloak- og pumpesystemet. Først og fremmest stopper de
systemet til, men derudover belaster

TRUEDE ORD

- BETYDER

1: TORNYSTER
2: BIVÅNE
3: FAGER
4: FUTMÆLK
5: IHUKOMME
6: VEDERKVÆDE
7: KINDHEST
8: SIRLIG
9: FJÆRT
10: HABENGUT

• Pardonnere (vb.) – at tilgive, benåde eller skåne
• Urgere (vb.) – fremskynde, få gennemført
Hele listen på 3.581 ord findes på www.ft.dk/
samling/almdel/kuu/spm/132/svar/18 47 174/
25 14 786.pdf Der er naturligvis ikke mellemrum i
adressen, men uden dem ville det være håbløst at
læse.
Redaktionen har hele listen på pdf og sender den
gerne, hvis nogen ønsker den.

Toilettet er kun til stort og småt
– resten skal i skraldespanden

nce

det miljøet. Budskabet er – trods den
humoristiske indpakning og et smil på
læben – faktisk helt enkelt: WC’et er
ikke en skraldespand. Og det håber vi
så, flere begynder at tænke over med
denne kampagne, fortæller Raymond
Skaarup.
- Kampagnen er en direkte udløber
af selskabsstrategien, der har bæredygtighed og grønne løsninger i fokus.
https://www.youtube.com/
watch?v=_7llzPL1CuI

Godt for miljøet og pengepungen
Det er godt for både miljøet og
pengepungen ikke at bruge toilettet som skraldebøtte. Tårnby Forsyning anbefaler derfor, at du anskaffer en toiletspand.
Må ikke komme i toilettet:
• Vådservietter
• Vatpinde
• Hårboller
• Bleer og lignende.
• Kemikalier og lign.
Må godt komme i toilettet:
• Alt fra kroppen og toiletpapir
(hårboller undtaget)

Resultat af forbrugervalget 2022
Det er blevet afholdt forbrugervalg til
TÅRNBYFORSYNINGs bestyrelse. Valget blev
afholdt fra 16.-26. januar 2022.
De valgte er Per Jacobsen og Jørgen Jørgensen.
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Der er valgt 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelsen.
De 2 forbrugerrepræsentanter får begge sæde i TÅRNBYFORSYNING
Vand A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.
Det sikres dermed, at forsyningens forbrugere får indflydelse på drift,
anlægsarbejder og økonomi.
Som suppleanter er valgt Simon Glaser Abramowitz og Bo Quist
Besser.
Tillykke til de valgte.
Kampagneplakat
med den hårdt
prøvede familiefar,
som vil kunne ses
på standerne ved
busstoppestederne i
Tårnby i uge 12-14.

Valget blev verificeret af Valgtilsynet den 1. februar 2022.

Julian har både en

Læs mere om forbrugervalget
på:og en tiger
skildpadde
som kæledyr - tigeren er
www.taarnbyforsyning.dk/valg
heldigvis ikke så levende

som skildpadden.
Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup
- tlf. 3246 2030

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED
BESTIL TRYGT FERI

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

E
Du kan ændre
da
30 dage før an to og hotel helt frem til
komst for kun
kr. 99,-

2 børn med rabat

Eksklusiv Alpeferie i Østrig
Hotel Alpenkrone HHHH

Denne lille perle af et hotel ligger
midt i Salzburgerlands maleriske
naturkulisse, hvor den skaldede
bjergtop Bischofsmütze (2.458
m.o.h.) står som et smukt vartegn
over grønne sætere og skove.
Hotellet er et klassisk østrigsk
hotel med både wellnessafdeling
og swimmingpool, som i dag
drives af sidste skud på familien
Hampshires familiestamtræ, og
her bliver I modtaget med ægte
østrigsk gæstfrihed, god mad og
fine faciliteter.

Pr. pers. i dbl. værelse

3.249,-

Pris uden rejsekode 3.549,-

Pristillæg 25.6.-27.8.: 200,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag fra
valgmenu inkl. salatbuffet
• Værelse med balkon
• Rabat på entre til
Swarovski Kristallwelten
inkl. gratis audioguide
• 10 % rabat på bondegårdsbesøg i Zillertal
Ank. lørdage 21.5.-24.9.2022.

2 nætter fra 1.099,3 nætter fra 1.599,-

Romantisk slotshotel

Pris pr. pers. i dbl.- eller enkeltværelse

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf
Schloss Krugsdorf ligger i den lille landsby Krugsdorf i
Mecklenburg-Vorpommern tæt ved grænsen til Polen.
Slottets historie går 500 år tilbage i tiden, og dengang
blev her opført en ridderborg, som senere blev til et
adeligt slot.
Søn-tirs t.o.m. 27.6.2022.

2.049,-

Pris uden rejsekode 2.349,-

Pristillæg 1.5.-30.6.: 250,-

•
•
•
•
•

4 overnatninger
4 x morgenbuffet
4 x 3-retters middag
Fri greenfee
Rabat på greenfee

Kroferie på Sydhavsøerne

Pris pr. pers. i dbl. vær.

1.349,-

The Cottage HHH i Güstrow i Nysted på Lolland
Pris uden rejsekode 1.499,De karakteristiske skorstenspiber og det hvide
• 2 overnatninger
stakit byder stadig velkommen til The Cot• 2 x morgenbuffet
tage, og den intime atmosfære er bevaret med
• 1 x 2-retters middag
buldrende ild i pejsen, originale paneler på
• 1 x 3-retters middag
væggene og gamle æbletræer i haven.
• Værelse med terrasse og tekøkken
Ankomst fredage 25.3.-16.12.2022.

Værelse med balkon

3 børn med rabat
2 nætter fra 1.199,4 nætter fra 1.949,5 nætter fra 2.249,-

3 børn med rabat
5 nætter 3.349,-

Luksuriøs sommerferie

Pr. pers. i dbl. vær.

4.349,-

Valgfri ankomst 28.5.-30.7. og 27.8.-25.9.2022.

• 1 guidet vandretur

Romantik på Lüneburger Heide
Hesse Hotel Celle HHH i Celle, Tyskland
Celle er kendt hos mange danskere for den tragiske
historie om Dronning Caroline Mathildes fatale forelskelse i livlæge Struense. Historien endte med, at
hun blev landsforvist til slottet i Celle, som siden er
blevet en stor attraktion i den berømte nordtyske
middelalderby.
Valgfri ank. frem til 18.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.399,-

Pris uden rejsekode 1.549,-

•
•
•
•

Pristillæg fra 1.6.: 50,-

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag/buffet
1 x entre inkl. rundvisning
til slottet i Celle

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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Kristiania Pure Nature Hotel & Spa HHHH i Norditalien
Tag en sommerferie i frodige, solrige Val di Sole i
Pris uden rejsekode 4.649,Sydtyrol. I bor på det luksuriøse, 4-stjernede hotel • 7 overnatninger
Kristiania Pure Nature Hotel & SPA midt i naturparken • 7 x morgenbuffet
Stelvio – og her har I blandt andet stor wellnessafde- • 7 x eftermiddagsbuffet
ling, indendørs- og udendørs pool og gourmetre- • 7 x 4-retters middag
staurant til at forsøde jeres italienske ferieoplevelse. • Fri entre til wellnessafdeling

Et liv på Solkysten

Hver torsdag midt på dagen
kan medlemmer og gæster
i den danske klub i Torre
del Mar nyde smørrebrød
og samvær. Maddie Hjort
t.v. arbejdede i klubben
hver torsdag i mange år, og
Bent Kjærbo, der har boet
på Solkysten i fem år, er
i bestyrelsen. Foto: Steen
Højgaard.

Maddie Hjort er opvokset
i Tårnby, bor i det sydlige
Spanien med sin søn på 15
Af journalist Steen Højgaard.
steen.hoejgaard@live.dk

Hendes klasse fra Tårnby Skole mødes fortsat hvert år med
to lærere, som de havde i alle

årene i folkeskolen
Maddie Hjort er blevet et
kendt navn og ansigt blandt
danskere med tilknytning til
Costa del Sol.
Hun har i 19 år boet i kystbyen Torre del Mar 30 kilometer øst for Malaga, og Maddie
Hjort er ejendomsmægler på
Solkysten.

Salget er efterhånden blevet så omfattende, at det nu
udelukkende er Camilla Elling, som også bor på Costa
del Sol, der tager sig af udlejningen i firmaet.
Og på salgssiden har Maddie Hjort fået makkeren Michael Thorsgren.
- Ja, sammen tager vi tre os
af alt, som kan være interessant for danskere som bolig i
kort eller lang tid, ler Maddie
Hjort, der nu er 51 år.
Det er ikke muligt for hende selv at dække hele Solkysten, og da Michael Thorsgren
bor vest for Malaga, tager han
sig især af det område, mens
Maddie Hjorts primære område er salg af boliger øst for
Malaga, hvor hun bor.
Udover at sælge boliger
arrangerer Maddie Hjort koncerter med især kunstnere fra
Danmark, selv om det sidste

naturligvis har ligget lidt stille på det
seneste på grund af
corona.

Opvæst i Tårnby
Bynavnet Torre del
Mar betyder tårnet
ved kysten, og hun
voksede op i Tårnby på Amager.
- Jeg gik på
Tårnby Skole, og
vi mødes heldigvis fortsat hvert
år med vores
lærere gennem
alle ni år. Det
er Gerd Bentsson og Karsten
Bahn Rasmussen. Hver den
første lørdag
i
september
mødes klassen
hos Gerd, der stadig lægger hus til, fortæller Maddie
Hjort over en kop kaffe på en
fortovscafe nær hendes lejlighed i Torre del Mar.
- Jeg har desværre ikke
selv haft mulighed for at
være med hvert år, for september er højsæson med
hensyn til vores udlejning, og
udlejningen stod jeg også for,
indtil Camilla Elling kom ind i
billedet. Nu er det især hende, som tager sig af den del,

Få mere at vide om Åland

INVITATION til en aften med Drude Dahlerup, som vil fortælle om den
nordiske øgruppe Ålandsøerne, som mange kender af navn, men få har
besøgt. Arrangementet er gratis
Åland som et internationalt forbillede: En fredelig øgruppe i Østersøen,
som er svensksproget, og samtidig en del af Finland.
I dag et moderniseret samfund, hvor kvinderne endelig har fået del i den
politiske magt.
Spørgsmålet er, om Åland kan bevare sin status som demilitariseret og
neutralt område i den nuværende krise mellem EU/NATO og Rusland?
Drude Dahlerup lader ofte sin røst lyde i radio/tv om nordiske forhold på
en ligefrem og forståelig måde. Man bliver godt informere, når hun analyserer en nordisk situation.

Bomarsund,
russisk fæstning
på Ålandsøerne,
påbegyndt
i 1830’erne
som led i en
fæstningskæde til
sikring af Sankt
Petersborg, men
lagt i ruiner af
en fransk-britisk
flåde. Fæstningen
henligger nu som
restaureret ruin.

Sådan
var det i starten af
Maddie Hjorts liv i Torre
del Mar. Nu har hun ikke
mere tid til at servere i Den
Danske Klub.

fortæller Maddie Hjort.
Udenfor når temperaturen
på Costa del Sol nemt 15 grader selv i de koldeste måneder, og med næsten konstant
sol er det opholdsvejr året
rundt.

Fortællea

ften

HVORNÅR: TIRSDAG 1. marts . kl. 19 til 21.
HVEM: Alle som vil med til en munter aften i Nordens tegn. Medlemsskab af
Foreningen Norden ingen betingelse og naboen er også velkommen. Arrangementet er gratis.

Fotograf Jon Norddahl
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HVOR? Foreningscenter Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup
Ud over fortællingen bydes i pausen på kaffe og en forfriskning.
Reserver plads:
Arrangementet er gratis, men vi ser gerne en forhåndstilmelding, så vi har
plads og forfriskningerne nok. Tilmeld dig/jer på terkel.spangsbo@mail.dk
eller 3251 0873 (helst mail).
Drude Dahlerup er (blandt andet) dansk-svensk professor i statskundskab ved
Stockholm Universitet og adjungeret professor ved Roskilde Universitet ved
Institut for samfundsforskning og erhverv. Hun var frem til 1983 ansat ved Aarhus
universitet og leder af flere nordiske projekter.

Maddie Hjort gik på Tårnby Skole, og
når det kan lade sig gøre, deltager hun i
klassens årlige sammenkomst, hvor de
mødes med deres lærere gennem ni år.
- Desværre har jeg ikke haft mulighed
for at deltage hvert år, for september er
højsæson for udlejning, fortæller Maddie.
Foto: Anja Ekstroem.

lee og andre fra Gasolin kom
på Stærkodder, og det samme
gælder for Lone Kellermann
og flere andre kendte.
Maddie Hjort kom til at kende dem alle, og Kim Larsen
skrev endda en sang til hende
og den bar på Nørrebro, som
hun også arbejdede på.
Den hed Pipino og lå på
Sankt Hans Torv.

Flyttede til USA
Idyl på Amager
Hun husker også Tårnby som
et dejligt sted.
- Vi boede på Hesbjergvej
18 nær Tårnby Torv og butikscentret. Og vi sad foran Fonabutikken og så jule-show på
fjernsynet bag butiksruden,
husker jeg. Om sommeren
kom et omrejsende tivoli, og
vi cyklede glade rundt om
aftenen. Det var et idyllisk og
dejligt sted at vokse op.
Da Maddie Hjort var 13-14
år, flyttede familien fra Hesbjergvej til Estvad Allé, og senere blev huset på Hesbjergvej jævnet med jorden for at
give plads til en motorvej og
togskinner.
Hendes forældre er Jette
Thorsøe og Ole Hjort Nielsen,
der blev skilt kort efter. Begge
blev gift igen.

Jette Thorsøe flyttede til
Jylland og døde for 15 år siden, mens Ole Hjort Nielsen
bor i landsbyen Frørup mellem Nyborg og Svendborg.
Maddie Hjorts bror Michael
er død.
- Han tog desværre sit eget
liv som 26-årig og ligger på
Tårnby Kirkegård, mens vores mor ligger i Jylland, hvor
begge mine forældre oprindeligt kom fra, fortæller Maddie Hjort, der blev døbt Heidi
Hjort Nielsen.
Men da hun var 14, begyndte omgivelserne at kalde hende Maddie, fordi hun mindede
om tv-figuren Maddie Hayes.
Det tog Heidi fra Tårnby konsekvensen af som 18-årig,
da hun officielt ændrede sit
navn.
Hun betegner barndom-

men i Tårnby som god.
- Ja, det var bestemt en god
barndom. Alle kendte alle. Og
alle passede på hinanden. Det
var et godt sted at vokse op,
siger hun og ser på palmetræerne i den nærliggende park
her i Torre del Mar.

På værtshus
Hendes
forældre
havde
værtshuse på Christianshavn.
- Lige fra det blev lovligt
for mig at arbejde på de to
værtshuse ved kanalerne,
gjorde jeg det. Værtshusene
var Lanternen og Cafe Stærkodder, som kun var adskilt af
en dør mellem de to lokaler.
Lanternen blev senere lukket
af min mor, men Stærkodder i
Overgaden Neden Vandet 43
eksisterer stadig.
Kim Larsen, Franz Becker-

I 1994 flyttede Maddie Hjort
til USA. Da var hun 24 år.
- Søsteren til en af mine
bekendte ville genstarte en
cateringvirksomhed i Santa
Barbara ved Los Angeles. Det
kom ikke til at ske; for vi sad
fast på en bjergtop i Santa
Ynez Valley i tre måneder på
grund af regn. Men jeg blev
i USA i fire år. Mine forældre
mente, at jeg skulle komme
hjem og få en uddannelse, så
jeg havde noget at falde tilbage på.
Maddie Hjort lyttede og fik
en salgsuddannelse hos DSB.
- Men efter endt uddannelse gik der kun tre-fire minutter, inden jeg sagde op. Jeg
satte fingeren på et verdenskort og ramte tilfældigt det
britiske område Gibraltar i det
sydlige Spanien. Men Gibral-

tar var alt for småt for mig. En
veninde anbefalede i stedet
byen Torre del Mar, hvis det i
stedet skulle være Spanien.
Byen ligger godt et par timers
kørsel nord for Gibraltar.
Min ven fra DSB og jeg pakkede bilen, og kursen blev
sat mod det sydlige Spanien
uden at have aftale om job eller andet på de kanter.
- Men jeg havde jo en månedsløn fra DSB, og vi fremlejede en lejlighed i Torre del
Mar.
Fredag 1. april er det 20 år
siden, og Maddie Hjort bor og
trives fortsat i Torre del Mar.
Historien om Maddie Hjort
fortsætter i kommende
udgave af TB

Rugbyens ildsjæl 80 år
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Christian Søe er en af de store Ildsjæle,
der har gjort en enorm indsats på Christianshavn.
Christian flyttede til Christianshavn i
1965 og blev ansat på Christianshavns
skole, hvor han var ansat i 22 år. Christian stiftede i 1970 CSR, Christianshavns skoles Rugbyklub Nanok.
Igennem en årrække underviste Christian børn på Christianshavns skole om
dagen, og om eftermiddagen trænede
han unge mennesker i Rugby. I 2015
modtog Christian Søe den fornemme
ærestitel som årets Christianshavner.
Nu fylder han 80 år og holder reception fredag 4. marts kl. 16-18 i Nanoks
lokaler på Arsenalvej 2, (Holmen) 1436
København K.
Kilde: Christianshavneren

BANKOSPIL

Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Indkaldelse til generalforsamling 2022!
Tårnby-Dragør Lokalforening afholder sin årlige ordinære generalforsamling mandag 28. marts 2022 kl 18 i Postkassen, Amager Landevej
71, 2770 Kastrup.
Vi starter med generalforsamlingen med nedenstående dagsorden. Derefter er der mad og drikke, til slut også kaffe. Herunder er der plads til
at snakke med de øvrige medlemmer samt at tale med bestyrelsen om
ideer til arrangementer, der ville være ideer til at tage op i lokalforeningen.
Dagsorden er som følger:
1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning fra de forgangne år
3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber fra de sidste 2 år
4: Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før mødet)
5: Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år
6: Valg af bestyrelse
7: Valg af bestyrelsessuppleanter
8: Valg af kritisk revisor (bilagskontrolant)
9: Eventuelt
Hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg kan ses på foreningens
hjemmeside fra start marts. Se www.taarnby-dragoer.diabetes.dk hvor
indkaldelsen ligeledes vil ligge.
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Stemmeberettiget er hvert medlem af lokalforeningen som rettidig har
betalt kontingent.
Vi regner med at generalforsamlingen incl. valg af nye bestyrelsessuppleanter er klaret på knap 1 time, hvorefter der er mad og drikke.
Kom og vær med til at præge de kommende aktiviteter i vores lokalforening. Vi er åbne for nye og andre ideer end dem vi selv går og tumler med. Vi har behov for nye bestyrelsesmedlemmer da der gennem
det sidste år er sket en naturlig bortgang. Meld dig og vær med til at
vælge de kommende arrangementer.
Tilmelding af hensyn til bestilling af mad til Jane Piasecki på mail:
jane@piasecki.dk senest søndag 20. marts 2022
Mail for mere info på: jane@piasecki.dk

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk

Pape bliver til Andersen
Bjarne Pape har i mere end 20 år
været blandt de bedst sælgende
Hyundai-forhandlere
Af Terkel Spangsbo

FORHANDLERSALG
Honda/Hyundai-forretningen på Englandsvej har gennem de sidste mange
år været blandt de bedst sælgende og
hele 21 år er det blevet til for Bjarne
Pape som Hyundai-forhandler, men nu
er det slut.
- Jeg har over længere tid følt, at tiden var inde til at lade min forretning
skifte hænder efter mine 40 år i branchen og heraf de 25 år som selvstændig bilforhandler, skriver Bjarne Pape
i sin afskedshilsen på firmaets hjemmeside.
Den nye ejer af forretningen er Andersen Biler, der de seneste fire år har
været autoriseret forhandler af Hyundai i Gladsaxe, Rødovre og Ballerup.
Salgsafdelingen, værksted, reservedele og resten af driften overgik til
Andersen Biler A/S 1. februar.
- Det har været vigtigt for mig at
finde en ny ejer, som kan levere gode
og professionelle kundeoplevelser og
samtidig sikre, at mine medarbejdere
har en tryg overgang, skriver Bjarne
Pape.
Salget til Andersen Biler A/S har
i høj grad været baseret på min tillid til og viden om, at Andersen Biler
A/S som minimum kan levere samme
købs-, salgs- og serviceoplevelser,
som I, som kunder, har været vant til.
Aftalen os i mellem er i øvrigt forløbet
aldeles gnidningsfrit og tilfredsstillende for begge parter.

Fyret af importøren

Magasinet, at Bjarne Pape i december
blev fyret af Hyundai-importøren.
Årsagen til Bjarne Papes brud med
Hyundai skulle findes i uoverensstemmelser omkring indholdet af forhandlerkontrakten, som Hyundai mener, at
Bjarne Pape ikke har levet op til.
- Han har misligholdt sin forhandlerkontakt. Det er, hvad jeg kan sige
og resten foretrækker vi at holde mellem os og den pågældende forhandler,
bekræfter Annegrethe Skovby, der er
Marketing PR, Influencer & Event manager i Hyundai Danmark A/S.
Hos Bjarne Pape er man i sagens
natur ikke enige i den udlægning af
forløbet:
- Vi er ikke enige om tingene og derfor har de i december måned opsagt
kontrakten. Efterfølgende er forretningen blevet solgt, forklarer Bjarne
Pape.
Forretning på Englandsvej 382 i Kastrup bliver Andersen Biler A/S’s første filial på Amager, men firmaets 14.
filial, som dermed er med til at bringe
det samlede antal medarbejdere et
godt stykke over 400. Ud over Hyundai forhandler Andersen Biler også
Citroën, Ford, Mitsubishi, Nissan og
Suzuki.
- På trods af salget af min forretning
er det aftalt med Andersen Biler A/S,
at der stadig i anledning af mit 25-års
jubilæum vil blive afholdt et brag af
en fest, når vi ikke længere er begrænset af COVID-19 restriktioner, siger
Bjarne Pape.
Tårnby Bladets redaktion har forsøgt
at få såvel firmaet Andersen Biler
som Bjarne Pape i tale, hvilket ikke er
lykkedes.

Tidligere hed det i en artikel i Motor-

FORENINGEN NORDEN

holder generalforsamling med fortæller
Onsdag 30. marts kl. 19-21 i Bordinghus
Dagsorden iflg. lovene. Udsendes til medlemmerne.
Vi piffer denne aften op med flere fortællinger om Åland.
Guide Sigbritt Finne fortæller og svarer på spørgsmål
om dette specielle og naturskønne område - som er et
besøg værd og værd at vide mere om. Det er ikke et
salgsmøde for foreningens rejse i år - den er nemlig
udsolgt. Tag det mere som en inspiration til selv at
besøge denne selvstyrende skærgårdsperle.
Gæster bare for Ålandsfortællingerne er velkomne.
- og nu du alligevel læser denne annonce - så test dig selv.
Hvor mange af disse nordiske flag kender du?

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

Kastrup
onsdagsvenner
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NÅR NU REDAKTIONEN IKKE kan tage stilling til valget af månedens billede, er
det jo rart, at vi kan tildele os selv tilladelse til at bringe to. Øverst er det Palle
Jensen, som har fanget Beachvolley banerne overfor Italiensvej, da den første
storm ramte øen og de stod under vand. Redaktøren erindrer tiden, da hans
søn gik til vandpolo i Kastrup svømmehal. Hvilken kombinations-idræt kunne

ikke udfoldes på ovenstående baner. At det er Øresund bevidnes af udsigten til
broen i venstre side. Det andet foto er taget fra Kystvejen også i stormvejr og
fanget af Kurt Pedersen. Begge fotografer er fra Amager Fotoklub. Redaktionen
siger tak og glæder os over, at vi ikke som tv-journalister skal ud og rapportere
direkte.

NOTER FRA KOMMUNEN

Det Grønne Flag - igen
For anden gang på halvandet år har
Løjtegårdsskolen fået Det Grønne
Flag, som er det synlige bevis på, at
skolen har et stort fokus på miljø og
bæredygtighed.
Løjtegårdsskolen får blandt andet
Det Grønne Flag, fordi de har etableret en affaldssortering i alle klasser med særskilte affaldsbeholdere
til de forskellige affalds-fraktioner.
Skolens elever har i samarbejde med
Plant et træ også etableret en lille
frugtplantage i tre store plantekasser
i skolens minigård. Der er også etableret et grønt udeområde med vandhul,
hvor eleverne ser på det dyreliv, der
har spredt sig til den lille sø i form af
vandinsekter.
Samtidig har 8. klasserne haft fokus
på natursyn og biodiversitet i lokalområdet og har haft et forløb om Amager Fælled.

Lån en hal
Som forening kan I søge om at bruge
udvalgte haller til idrætsformål. Det
er for sæsonen, der starter den 1.
august 2022 til den 30. juni 2023.
Hallerne, I kan søge om, er:
Amagerhallen,
Travbanehallen,
Skelgårdshallen, Kastrup Gymnastikhal og Vestamagerhallen.
I søger om lov til at bruge hallen i
foreningsportalen. I kan kun søge, hvis
jeres forening er godkendt som forening i Tårnby Kommune.

Ikke pligt til miljøvurdering
Tårnbyforsyning Varme A/S skal etablere en decentral varmeforsyning ved
Vestamager Idrætsanlæg.
Tårnbyforsyning Varme A/S vil
gerne påvirke den grønne omstilling
samt fremme udfasning af fossile
brændstoffer. Derfor er der indgået et
samarbejde mellem Tårnby Kommune
og Tårnbyforsyning om at etablere et
decentralt fjernvarmenet ved Vestamager Centeret. Området omfatter
et samlet opvarmet areal på 56.000
kvadratmeter med et forventet varmebehov på 6.700 MWh.
Varmeforsyningen skal forsyne den
nye bydel, Tømmerup Haveby, med
varme og energi.
Bygge- og Ejendomsudvalget har
truffet afgørelse om, at etableringen
af den nye varme- og energicentral
ikke er miljøvurderingspligtig.

Ledighed som før covid-19krisen

Mini Readathon - Fantasy edition
Ni timers nonstop læsning med snacks og hygge
for de 7-14-årige.
Lørdag 12. marts kl. 10.00 - 19.00

Per Kirkeby
Anette Karlsen om Per Kirkebys liv og værker.
Tirsdag 22. marts kl. 19.00

Københavns Museum
Rundvisning i museets faste udstilling.
Torsdag 24. marts kl. 18.00

Mis med de blå øjne
Oplev Comedievognens udgave af børneklassiker.
For de 3-8-årige og deres voksne.
Lørdag 26. marts kl. 11.00 - ca. 11.50

Touren kommer endelig til Danmark
Hør Brian Holm fortælle om Tour de France.
Onsdag 30. marts kl. 19.00

Ægte true crime i København
Politimuseets leder Frederik Strand fortæller om
Amagermanden, Bombemanden
og kvindemord.
Tirsdag 5. april kl. 19.00

Fra Urbanplanen til Ørestad
Amagers boliger ved historiker
Majken Astrup.
Torsdag 7. april kl. 19.00

Ellen Hørup - hvem var hun dog?
Maria Grønlykke om kvinden med
den skarpe pen
Onsdag 20. april kl. 19.00

Kinafarerne - mennesker, distancer og te
Benjamin Asmussen, museumsinspektør på M/S
Museet for Søfart, fortæller om et kulturmøde og
erhvervseventyr af de helt store i 1700-tallets
globale verden.
Tirsdag 3. maj kl. 19.00

Nordiske digtergenier og musikken
Koncert med Gitta-Maria Sjöberg og sangere fra
Nordic Song Festival.
Søndag 15. maj kl. 16.00

Dansk humor og satire
Forfatter og fortæller Poul Kragelund tager os med
på et strejftog gennem dansk humor og satire.
Tirsdag 17. maj kl. 19.00

Ballonparken på Islands Brygge
Rundvisning ved Frede Norbrink.
Lørdag 21. maj kl. 13.00

Iskold krig og brændende kærlighed
Kampklædte bibliotekarer på jagt i litteraturen.
Tirsdag 31. maj kl. 18.00 – 21.00

En aften med The Simpsons
30 år med Homers odysse i Danmark fortalt af
Peter T. Aagaard.
Torsdag 2. juni kl. 19.00 – 21.00

I ruiner
Morten Pape fortæller om sin nyeste roman.
Onsdag 8. juni kl. 19.00

Chicks ved Hr. Teater
To burhøns oplever friheden for første gang.
For de 4-10-årige med deres voksne.
Lørdag 11. juni Kl. 11.00 – ca. 11.45

Gensyn med Åkervinda
Sangskat med dansk-svensk vokalkvartet.
Torsdag 30. juni kl. 19.30

Musikalsk kreasjov
Børneworkshop med Maria og Jezus.
For alle børn og deres voksne.
Lørdag 23. april kl. 11.00 – 13.00

Billetter købes på www.livisundby.dk,
hvor flere informationer om de enkelte
arrangementer også kan indhentes

Svenske Skønheder
Søndags-cabaret med svenske viser med sangeren
Allan Høier og guitaristen Allan Thorsgaard.
Søndag 24. april kl. 14.30

Rytmik for børn
Rytmikpædagog Pernille Broberg Balle tager
udgangspunkt i rytmen og børnenes fantasi.
For de 3-5-årige med deres voksne.
Lørdag 30. april kl. 11.00 – ca. 11.45

Se mere om de enkelte arrangementer og
køb af billetter på Liv i Sundbys hjemmeside
www.livisundby.dk.
Alle kan være med, priserne er mellem gratis
og 30/50 kr
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Det går godt med beskæftigelsen i
Tårnby Kommune. Efter en periode på
næsten to år med forhøjet ledighed
som følge af covid-19, er ledigheden
nu på et lavere niveau, end den var,
før pandemien ramte beskæftigelsen
i Tårnby hårdt i marts 2020.
De nyeste ledighedstal for december 2021 som netop er blevet offentliggjort viser, at ledigheden i Tårnby
er på 2,1 procent, og dermed også er
under den aktuelle ledighed på landsplan, som lyder på 2,5 procent.

I foråret 2022 tilbyder vi en bred
vifte af blandt andet foredrag,
koncerter og også noget for børn:

Det
gyldne
lommeur
Havet tager, hvad havet vil
have … men selv under asfalten vokser mælkebøtten
Denne historie handler om
tre generationer, mest på
sværdsiden, og strækker sig
over et tidsspand fra 1969
til 2019

Godt gys på sengekanten

Anmedelse af Ellen Magrethe Kokbøl

Lars Krageholdt er en drømmer, for ham handler
livet om nysgerrighed, eventyr og opdagelser, han
tilbringer det meste af tiden på sit skib, føler sig ikke
tryg på land eller elsket for den sags skyld. Hans
drøm er egentlig ret simpel, men pludselig en dag er
han forsvundet. Forinden havde Lars fundet et gyldent lommeur på stranden, som han forærede til sin
bror Knud. Dette lommeur er den gennemgående
røde tråd fra først til sidst.
Knud, ejer af værtshuset Kontoret, er faldet uheldigt i en brandert og er død. Hans søn Frederik og
barnebarnet Martin er nu tilbage i barndomshjemmet, som for Frederik stadig føles som et fængsel,
hvor drømme blev slukket. Han har hele livet været opsat på at gøre sin far stolt og undrer sig over,
hvorfor faren fyldte så meget i hans liv, når han selv
fyldte så lidt i hans. Han så/ser alting i farver i forhold til hvad, han føler, deraf øgenavnet Frederik
Farvekridt. Han blev mobbet i skolen, især af Store
Lasse med skuldre så store som egetræer. Karoline,
den nye pige i klassen, og Frederik bliver gode venner; hun vil være psykolog for at glæde sin mor og
han pianist, selvom hans far hellere så ham som fodboldspiller.
Karoline og Frederik bliver gift, får Martin og går
senere fra hinanden. Karoline har et skrøbeligt og
hallucinerende sind. Som far, så søn ender Frederik
på et værtshus som udsmider. De spæde ungdomsdrømme brast og store håb knust. Efter sin fars død
beslutter Frederik sig imidlertid for at blive klaverunderviser og hans første elev bliver Martin. Han
formaner sin søn til altid at forfølge sine drømme
og i 2019 er Martin en kendt pianist, sangskriver og
sanger.
Svend Sangkilde (Store Lasses far) og Lars havde
altid været uadskillelige og mentalt gik det helt galt
for ham, da Lars forsvandt – han blev mere og mere
overtroisk og tilbragte det meste af sin vågne tid på
Kontoret sammen med Knud.
Det store persongalleri til trods er det en velskrevet fortælling, anderledes, især naturen og omgivelserne er malende beskrevet. Den uventede slutning
havde jeg dog ikke lige set komme…
Mathias Ravnholt: Det gyldne lommeur.
Forlaget af Brændpunkt, 2021
Udgivet med støtte fra Statens Kunstfond

Landet Fortillia er en dejlig børnebog med masser
af fantasi, magi og uhygge
Anmeldt af Bitte Christensen og Elias, 9 år

Forfatteren, Michael Steleson, er inspireret af historier fra sin egen barndom og ‘De store kæmper’
(træfigurer som Bjarke Cirkelsten i Kongelunden, af
Thomas Dam Bo)
Bogen er fint illustreret af Ubbe S. Bjerknæs, der
understøtter de rystende fortællinger i bogen.
Nu er det bestemt også en bog for voksne - gerne
til fælleslæsning med børn/børnebørn, måske hvis
du var/er fan af Harry Potter og lignende.

Bogen bliver levende
Claraline elsker at ligge ude på græsset og læse en
spændende bog. I modsætning til sine to brødre, der
til stadighed driller og provokerer hende og som synes, hun er en bangebuks.
En dag snupper drengene hendes bog for at drille
hende. Men bogen ryger i vandet. Claraline tør ikke
hoppe ud efter bogen, men opdager en anden bog …
der er tegning af et slot med sol og måne.
I fantasilandet ‘Fortillia’, lever Kong Jarrok og
dronning Mitillia med deres lille datter et lykkeligt
liv sammen med folket, der forguder kongefamilien
og især dronningen, som hver aften læser højt af fortællinger fra bogen ‘Aris’, der har mange gode erindringer fra tidligere tider.
En anden bog ‘Aros’ er skrevet af landets mægtige
trold for at forsvare det lille dejlige land - men denne bog er gemt i en grotte og den store ulv Grorak
skal beskytte bogen, så den ikke kommer i forkerte
hænder. Kobras er kongefamiliens betroede tjener,
men ikke den tro person, som han burde være ... ja,
så må du selv læse videre om de underlige navne fra
den flotte bog og om alle de spændende gode og
uhyggelige væsener.
For Kong Jarrok og den lille Titillia er blevet forvist
og den gode bog Aris er forsvundet.
Dronning Metillia er blevet ladt tilbage. Ond, fuld
af sorg og kun ude på at dominere alt og alle og i
værste fald forflise alle der kommer hende nær - ja,
det er ikke anmelderen, der staver forkert, men find
selv ud af, hvad ordet betyder i denne spændende
fantasifortælling.
‘Landet Fortillia’ af Michael Steleson er udkommet
i2021 på Forlaget Wadskjær og er på 144 sider.

Frihed, oh friheden flyver
22 TÅRNBY BLADET MARTS 2022

Af Læsehesten

Tirsdag 1. februar 2022. Det
var den dag, Beethovens ode
’An die Freude’ fik fuld skrue
på CD-spilleren, Eva Madsens
skønne stemme løftede humøret, den dag hvor jeg gik
ud i verden og igen så hele
ansigter med venlige smil i
Føtex og brillerne ikke mere
duggede, når jeg steg på
bussen. Min sjæl, hvad vil du
mer´.

Det var frihedsfølelsen, der
vendte tilbage. Måske har du
allerede vænnet dig til den
igen? Tager den måske allerede for givet, som tidligere?
Måske vil du ikke se tilbage
men bare komme videre med
dit liv? Eller måske tager du
dig tid til at tænke over og
tænke efter? Hvad var det
egentlig, der skete den dag i
marts 2020?
Verden vrimler af ting og
tilbud vi skal tænke over, det

er lige før man kan få stres af
at skulle vælge.
Det er der vist nogen, der
gør. Det kan vi vende tilbage
til en anden gang.
Måske har du den korte
ende af livet tilbage – den
korte ende, som nu er blevet
et par år kortere. Eller du har
den lidt længere ende, hvor
du stadigt mener at gammel,
det er du ikke endnu. Det er
de andre, der er gamle.
Men hvad enten du er yngre eller ældre kan man stille

Der er nogen, der siger...
Anne Zenon er født i 1974 og debuterede for et
par år siden med sin første digtroman ‘ikke noget
at tale om’, der er rå, levende og rasende
Anmeldelse af Bitte Christensen

Forfatteren er også i sin anden digtroman optaget af
de nære relationer og samtidig beskrives de psykopatiske træk og reaktioner hos flere af de mandlige
nærkontakter - både i barndommen og i voksenlivet.
Romanen er delt over tre tidsspor: barndommen
fra 1980’erne, livet med Sebastian i perioden omkring 2005-2014, og senest tiden med ny kæreste
og sammenbragte børn.
Hovedpersonen Lotte beskriver sit liv. Opvokset
i en familie med en dominerende far og ret strenge
regler, hele familien er dybt engageret i spejderbevægelsen, og der er megen overskud - især til forskellige plejebørn.
Til gengæld ‘Ingen tid til kærtegn’ til Lotte, der
bliver holdt i streng snor for ikke at fremstå som løs
på tråden. Moren synes ikke at bemærke disharmonien mellem datter og far.
Så det er let for Lotte at lade sig besnære af den
unge Sebastian, der charmerer, roser og har store
planer om deres - specielt SIT fremtidige liv. Lotte
er uddannet lærer og nyder at få gode relationer til
klassen og kollegerne, og hun er hermed også den,
der bringer den faste indtægt.
Der kommer to småbørn, som især moren gør sig
stor umage for at give de bedste betingelser. Sebastian bekræfter, at han er enig i, at børn skal behandles med respekt, og han vil være Lottes værn.
Men der bliver flere og flere perioder, hvor den
store charmør ikke viser sig i hjemmet. Til sidst revner ballonen og Lotte står tilbage med sine børn.
Så kommer tiden med ny ven - fraskilt og weekendfar og alle nyder sommeren i Rørvig. Og opringningen fra kommunen: Der er nogen, der siger …
Nu følger tiden med usikkerhed på egne evner
som mor; andres opfattelse af hende og hverdagen
som lærer.
Ja, endnu en realistisk roman om prisen for den
sociale arv - manglende tiltro til egne evner og lethed ved at lade sig charmere af narcissister, der ikke
tror noget er større end dem selv.
Anne Zenon: Der er nogen der siger
Brændpunkt 2021

spørgsmålet: hvad gjorde du
i de tæt på 2 år af dit liv, der
gik, mellem marts 2020 og
februar 2022. Levede du - eller overlevede du? Og hvad
og hvem vil du læse eller
lytte til, næste gang der indtræffer en ’hændelse’, som
kun ganske få i forvejen ser
komme og ingen er parate til.
Og hvad vil du så gøre?
Eftertanken har længe haft
ringe vilkår. Vi rutter ikke
med den. Mennesker har
travlt som aldrig før og det
kan der siges meget om. Det

vil jeg ikke gøre. Jeg vil blot
give ’thumbs-up’ til eftertanken. Måske skulle du tænke
lidt over det.

Noget at opleve... og tage del i.

Masser af aktivitet på
I marts kan vi for alvor mærke på
Kulturzonen og musikskolen, at coronarestriktionerne er ophævet: måneden er
fyldt op af spændende arrangementer,
koncerter og valg til et helt nyt råd:
Kulturzonerådet
Fastelavn og nyt Kulturzoneråd

Fastelavn på
Kulturzonen
26. februar.

Kulturhuset danner i den kommende tid rammen om
den altid populære indendørs fastelavnsfest for hele familien med alt, hvad der hører sig til af ansigtsmaling,
fastelavnsboller, tøndeslagning og kåring af årets flotteste udklædning. Musikskolens yngste orkester, PixiHOT,
lægger vejen forbi og giver et par numre.
I slutningen af marts søsættes et helt nyt organ, når
vi afholder valg til det nye Kulturzoneråd. Rådet skal
være et idéudviklende og sammenhængsskabende råd
for den fusionerede institution Kulturzonen – Tårnby
Musikskole og Kulturhus og vil bestå af borgere såvel
som politikere og ansatte på Kulturzonen.
Har du lyst til at engagere dig aktivt i udviklingen af
Kulturzonen, er der frist for opstilling 14. marts og valg
28. marts på Kulturzonen. Læs mere om Kulturzonerådet, og hvordan du melder dit kandidatur på Kulturzonens hjemmeside: kulturzonen.net

Tårnby Musikskole
Musikskolens elever og lærere har brugt en del af
efteråret og vinteren på at forberede dette års store
show i Kulturhuset Kastrup Bio. Den 4. og 5. marts er
der verdenspremiere på 12 helt nye sange skrevet af
musikskolens elever både på weekendcamps på mu-

sikskolen og hjemme på teenageværelserne i 2019 og
2020. Under titlen ’Verden er din’ opfører musikskolens
sangelever sangene akkompagneret af det helt store
udtræk med kor, band, strygere og blæserorkestre. Billetsalget er i gang på www.kulturhusetkastrupbio.dk
Senere på måneden, 25.-27. marts, drager musikskolens harmoniorkester HOT på tur til Aarhus, hvor de
skal spille på Orkesterfestivalen i Musikhuset i Aarhus.
Orkesterfestivalen samler ungdomsorkestre fra hele
landet og har i mange år været afholdt i DR Koncerthuset, og det har været en fast tradition for HOT at
deltage.
I samme weekend
lægger Kulturzonen
rammer til en sangskrivercamp for unge fra
musikskolerne i Tårnby,
Dragør, København, Frederiksberg og Rødovre. I
to intensive dage får de
unge instruktion og vejledning af lærere fra alle
fem musikskoler og får
desuden lejlighed til at
opleve en af Danmarks
store sangskrivere og
kunstnere, Kira Skov, på
nærmeste hold, når hun
giver artist talk for deltaKira Skov giver koncert på
gerne. Publikum kan også
Kulturzonen 26. marts.
få lejlighed til at opleve
Kira Skov, når hun lørdag
26. marts giver en intimkoncert med sange fra sit seneste album ’Spirit Tree’. Med sig har hun trommeslageren
og guitaristen Silas Tingleff. Det bliver en lille koncert,
på ca. 45 minutter, så man kan nå hjem til en hyggelig
lørdagsmiddag bagefter.
Undervejs i marts skal vi også lige nå at afholde en
klassisk koncert i Skelgårdskirken, hvor man bl.a. kan
opleve musikskolens klassiske elever, fra begynder- til
talentniveau, spille solo og kammermusik. Der bliver
også tid til et par cafékoncerter med bl.a. cello-, violin-,
guitar- og sangelever. Alle arrangementer kan ses på
taarnbymusikskole.dk

Highlights i februar og marts
Indendørs fastelavn for hele familien
Billetter à 30 kr. pr. person på kulturzonen.net. Fastelavnsbolle og saftevand/kaffe inkluderet i prisen.
Lørdag 26. februar kl. 10.30-14.30. Kulturzonen

Verden er din – Tårnby Musikskoles koncertshow
2022. Nye sange skrevet af musikskolens elever,
akkompagneret af blæserorkester, strygere, band og
kor
Billetter à 50 kr. på kulturhusetkastrupbio.dk
Fredag 4. marts kl. 19.30 og lørdag 5. marts kl. 14.00.
Kulturhuset Kastrup Bio

Klassisk koncert med musikskolens elever
fra begyndere til talentelever. Solostykker og
kammermusik for klaver, violin, obo, saxofon,
klarinet, trompet m.m.
Gratis adgang. Onsdag 16. marts kl. 19.00. Skelgårdskirken

Kira Skov – Spirit Tree 45 minutters musikalsk
forbundethed med Kira Skov og Silas Tinglef.

Billetter á 75 kr. på kulturzonen.net
Lørdag 26. marts kl. 17.00. Kulturzonen

Valg til Kulturzonerådet Opstilling meddeles
Kultur- og fritidschef Jens Lauridsen senest mandag
14. marts på mail: jnl.hb.uk@taarnby.dk, mrk.
’Kulturzoneråd’. Læs mere om Kulturzonerådet på
kulturzonen.net
Mandag 28. marts kl. 19.00. Kulturzonen

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

Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administrationen kontaktes på tlf eller mail
Mandag-fredag kl. 10-15
E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813
www.kulturzonen.net
Kulturzonen: kulturzonen@taarnby.dk
Musikskolen: musikskolen@taarnby.dk
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Stort koncertshow med Tårnby Musikskole 4. og 5. marts i
Kulturhuset Kastrup Bio.

Noget at se, høre og opleve i marts måned

Biblioteket i marts
Moria – håb, tragedier og drømme fra
verdens værste flygtningelejr

v. dokumentarist Michael Graversen og Syriske Rolin Ali

ning - som går helt ned i vores egne lommer og bliver
særdeles personlig.
Billetter via AOF. Billetpris 90 kr.
15. marts kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek.

Konspiration - teori og sandhed

Michael Graversen har i en årrække besøgt Morialejren
og udgav i 2021 fotobogen ’Moria in Memoriam’. Denne
aften fortæller han historien om den største flygtningelejr i Europa og én af de værste i verden.
Moria blev et symbol på et splittet EU, men lejren
gemmer også på unikke personlige historier om håb,
tragedier og drømme, om flugt fra et liv med krig, fattigdom eller blot ønsket om en bedre tilværelse.
Syriske Rolin Ali har boet i Morialejren, inden hun
kom til Danmark. Hun vil i aftenens foredrag fortælle
sin personlige flugthistorie og om sit møde med Moria.
7. marts kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Billet: 30 kr.

Med livet som indsats
v. Claus Elgaard

Claus Elgaard var kendt som
en af TV2’s mest eksponerede
sportsværter. Altid velklædt
og altid velforberedt. Men bag
facaden var hans liv et kaos.
I bogen, det har samme
titel som hans foredrag, ’Med
livet som indsats’ fortæller
Claus for første gang om det
spillemisbrug, der i flere år kontrollerede hans liv, og
som bogstavelig talt var tæt på at slå ham ihjel.
Det er også historien om Claus’ opvækst i skyggen af
storesøsterens død. Om faderens spille- og alkoholmisbrug. Om et forlist ægteskab og et kaotisk kærlighedsforhold. Men det er også historien om at turde leve - og
ikke bare overleve. Det er vilje, tro og livsglæde.
Billetter via AOF. Billetpris 90 kr.
30. marts kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek.

Mød amagerforfatter Morten Pape
Mød Morten Pape og hør ham fortælle
om sin seneste roman ’I ruiner’, der
blandt andet udspiller sig i et parcelhuskvarter på Vestamager.
Kom med ind i Morten Papes forfatterunivers og hør om tilblivelsen af
romanen, der er den sidste i hans amagertrilogi.
24. marts kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr. Kun få billetter.

v. Steen Svanholm og Claus Larsen
Konspirationsteorier er
både udbredte, sejlivede
og besnærende. Men er
der noget om snakken?
Hændelserne 11.
september 2001 og den
aktuelle corona-pandemi
har affødt et virvar af
konspirationsteorier, der
har udfordret demokrati og retsvæsen.
Skeptikerne Claus Larsen og Steen Svanholm etablerede i 2011 websitet 911facts.dk, der behandler konspirationsteorier om terrorangrebet den 11. september.
Denne aften præsenterer Claus og Steen en række
konspirationsteorier og tænkningen bag.
2. marts kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Billet: 30 kr.

Strikkecafé

Pindene gløder, når vi mødes hver anden onsdag i strikkecaféen. Her kan du få nye ’pindevenner’ og masser
af inspiration til nye strikke- og hækleprojekter. Der er
kaffe og te på kanden.
9. og 23. marts kl. 16.00. Tårnby
Hovedbibliotek. Gratis adgang uden billetter

Syng dig glad - sangeftermiddag

v. Marianne Kragh
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger lyset
og glæden frem med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er årstidens
højskolesange, revyviser og andre minder fra den danske sangskat.
28. marts kl. 16.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billet: 30 kr.

Livestreaming fra Aarhus Universitet

Naturvidenskab direkte fra Aarhus Universitet
Med livestreaming er det muligt at komme tæt på
forskernes nyeste opdagelse indenfor alle grene af naturvidenskab. Niveauet er højt, og du bliver udfordret,
men alle kan være med uanset faglige forudsætninger.
Foredraget begynder præcis kl. 19, derfor anbefaler
vi at man kommer i god tid.

Når ’sandheden er ilde hørt’, som et gammelkendt udtryk lyder, hvad gør vi så? For tiden virker det som om,
at vi bare skriver den om.
Hvad gør noget sandt? Eller falsk for den sags skyld?
Eller hvem gør noget til en sandhed, kunne vi også
spørge os selv om? De der råber højest eller de der er
flest? Historien viser, at selv naturvidenskabsfolkene
må revidere det, der er sandt, når de bliver klogere,
og deres forskning bliver bedre. Gør det samme sig
gældende for politikere? For medier? For os almindeligt
dødelige?
I en tid hvor fake news og opdigtede nyheder florerer, og fordrejede sandheder optræder lige ved siden af
andre sandheder, kan det være svært at bevare sin tillid
og den rette mængde skepsis. Det, og meget andet,
skal vi tale om ved dagens samtalesalon, som er åben
for alle der er nysgerrige på hvad der er op og ned,
sandt eller falsk.
Bibliotekarerne guider jer igennem samtalerne.
23. marts kl. 14. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

En gåtur og en god historie

Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket. På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen
læser en historie højt.
Helene Filskov møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen
på Englandsvej, hvor Hjertestien starter. Turen til Hovedbiblioteket er knap 2 kilometer lang.
24. marts kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej.
Gratis adgang uden billetter.

Erindringscafé

Amager strandvej – fra tung industri til promenade

Foredrag ved Jens Hesselbjerg
Christensen, professor i klimafysik
på Niels Bohr Instituttet.
1. marts kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Ekstrem fordøjelse
Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut
for Biologi, Aarhus Universitet.
Slanger trives ved at æde
enorme måltider efter lang
tids faste. Hør hvordan forskere med udgangspunkt i
slangers fordøjelsessystem
prøver at blive klogere på
hvordan dyr og mennesker

v. Nikolaj Sonne
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Om sandhed - er den til diskussion eller
skrevet i sten?

Klimaændringer

Din mobil – den lille forræder
I vores mobiltelefoner
har vi samlet stort set
alt, som er værd at
vide om os og om vores
færd i verden. Og der
er bud efter oplysningerne.
Men hvad er det
egentlig, alle vores
data, handlinger, bevægelse, beskeder og tale, opdateringer og indkøbsoplysninger bliver brugt til?
Studievært og journalist Nikolaj Sonne, kendt fra DR
2’s gadgetprogram So ein Ding, fortæller indsigtsfuldt
og humoristisk på den omfattende hverdagsovervåg-

Selvom der er mere end
12.000 flagermusarter, og de
udgør en femtedel af alle pattedyrarter, er der meget vi ikke
ved om hvad de foretager sig
i mørket. Nu har forskere sat
små computere på flagermus
og fået ny viden om deres adfærd og jagt med ekkoer.
29. marts kl.19. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

overlever langvarig faste.
15. marts kl.19. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

Flagermus
Foredrag ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg
Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B 2582

Amagers kystlinje har undergået en enorm forvandling
på ganske kort tid; engang var den præget af losseplads og industri, i dag tiltrækker Amager Strandpark
tusindvis af turister og københavnere.
Mange af os har oplevet hvordan vores kystlinje –
specielt i Kastrup – har ændret sig inden for kun ganske
få år. Vi husker lossepladsen og den flade strand, hvor
man kunne gå 100 meter ud i vandet uden af få våde
knæ.
1.marts kl.14.00. Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej
10. Gratis billetter

Noget at opleve helt ind i forår og sommer.
At være for lille

- børneteater for de 1/2 – 4-årige

Fem af Cathrine Raben Davidsens værker på Kastrupgårdsamlingen. Foto: Ellen Margrethe Kokbøl.

En ener i sin generation
Syddjurs Egnsteater spiller teater for de allermindste.
Livet kan være lidt svært, når man er for lille til at
være sammen med de store. Især for kylling, der er
den eneste kylling i hønsegården. Men han folder sine
vinger ud og sprudler, da den voksne Pia tager ham op
på sit skød. At være for lille er historien om en fræk og
sjov kylling, som de små kan se sig selv i.
26. marts kl. 11. Tårnby Hovedbibliotek.
Ca. 30 minutter for de 1/2-4 årige.
Hvert barn må medbringe én voksen.
Både børn og voksne skal have billet. Billetpris 20 kr.

Glasmarked 2022

Tårnby Bladets to udsendte medarbejdere deltog i
markering af særudstillingen på Kastrupgårdsamlingen
om Cathrine Raben Davidsens samlede grafiske værker
1998-2022
Der var på trods af den igangværende corona pandemi et meget flot
fremmøde (ca 200 personer). Bestyrelsesformand Vibeke Rasmussen bød
velkommen og kunsthistoriker Marie Laurberg holdt en meget fin, personlig åbningstale, ligesom kunstneren naturligvis også var til stede.
Cathrine Raben Davidsen (50 år) er en visuel kunstner, der har fundet
sin helt egen vej. Hun er uddannet ved Det Kongelige Akademi i 2003 og
henter inspiration i tunge klassiske skrifter og i renæssancekunsten.
Grafikken spiller en stor rolle i Cathrine Raben Davidsens virke; hun har
et kæmpe visuelt overskud og en fantastisk leg med meget forskellige
materialer, bl.a. kaffegrums og sirup.
Udstillingen er åben til 6. juni, hvorefter den flyttes til Vejle og Hjørring,
og vi kan på det varmeste anbefale at lægge vejen forbi Kastrupgårdsamlingen og få en rigtig dejlig oplevelse... og ganske gratis.

Bitte Kristensen/Ellen Margrethe Kokbøl

Cathrine Raben Davidsen ved markeringen af
hendes udstilling på Kastrupgårdsamlingen.
Foto: Ellen Margrethe Kokbøl.

Glas-markedet er et samarbejde mellem Glashistorisk
Selskab Holbæk og Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
Du kan se - og købe - glas i alle afskygninger. Der
er rig mulighed for at finde det glas, du mangler til dit
stel, en flot farvet glasvase eller en smuk gammel hinkesten. Har du et sjældent glas, kan du tage det med
til glasmarkedet for at få oplysninger om og måske en
vurdering af glasset af de dygtige glassamlere.
12. marts kl. 9.00. Tårnby Hovedbib. Gratis billetter

Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager
Bibliotek har nu normale åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag
kl. 8-20
Lørdag-søndag
kl. 9-16
Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag
kl. 9-19
Lørdag		
kl. 9-16

Biletter og info

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

Naturpark Amagers mange faste shelters
har fået selskab af fire mobile af slagsen

Med et beskedent indvendigt areal på blot fire kvadratmeter hver, kan de rumme en lille familie på to voksne
og to børn.
De nye shelters blev opsat på fire forskellige steder i
efteråret og er hurtigt blevet populære, hvis man skal
dømme efter det naturlige slid, der allerede kan aflæ-

ses i området rundt om dem.
Ophavsmand til ideen er skovløber i Naturstyrelsen
Martin Rivero, der har ladet sig inspirere af nomadernes liv og de mange fordele ved at flytte sig fra sted til
sted.
- Vi vil gerne vise nogle af de fede steder i naturparken, som publikum ikke nødvendigvis kender i forvejen,
og med de nye shelters kan vi give folk nogle helt
unikke naturoplevelser, uden det forstyrrer
dyre- og fuglelivet og heller ikke slider synderligt på området, forklarer han.
Helt praktisk kan de mobile shelters flyttes
rundt med en traktor, så når de skifter plads,
anlægges et enkelt lille bålsted og så kan folk
tage stedet i brug.
- Når vi synes, en af de midlertidige shelterpladser er blevet slidt ned, flytter vi shelter og bålplads til en ny placering og på ganske kort tid vil naturen føre området tilbage
til sit oprindelige udseende, fortæller han.
Modsat naturparkens faste shelters, kan
de mobile ikke bookes i forvejen. Her er det
først-til-mølle, uanset om man vil overnatte
eller bare kommer forbi for at få sig et lille
hvil.
bbark
Skovløber Martin Rivero i et af de mobile
shelters, som snart skal flyttes til en ny lokation, så området foran igen kan føres tilbage
til sin naturlige form.
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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.

Naturparkens mobile shelters

Noget at opleve og deltage i... også langt ind i forår og sommer

Sandt eller Falskt?...
… På farvebilledet fra 19. januar 2022

Her skal læseren forestille sig, at der er 2 brolæggere i
gang med at lægge stenene ved gavlen.
Den ene brolægger var en ganske stor og høj fyr
med nutidens graffiti påført huden på temmelig meget
areal; han var i øvrigt velkørende i en meget stor BMW,
som naturligvis var parkeret lige ved det igangværende
arbejde, så andre ikke kunne komme ind på gården.
En henvendelse fra denne skribent med sine knap
170 cm, til den vel 30 cm højere brolægger (og nok

også 30 cm bredere) udløste en længere og ganske
hyggelig dialog om alt muligt vedr. gården, bilen og
dens placering, som blev midlertidig.
Undervejs i dialogen fortalte brolæggeren, at der
skulle plantes et træ mere, men desværre kunne man
ikke skaffe typen og størrelsen i Danmark.
Så træet skulle transporteres fra Tyskland og ville
nok først komme til foråret.
Hvorfor et træ mere, spørger jeg… og så fra Tyskland?

Brolæggeren forklarede, at der tidligere havde været
5 træer.
Altså for pokker da, det giver da ingen mening for
miljøet og budgettet at skaffe et træ mere. Der går et
stykke tid, før jeg tænker, han laver sjov med mig, det
er dog ikke 1. april.
Jeg har efterfølgende ikke set brolæggeren, ej heller
træet, men det er jo heller ikke forår endnu.
Men de fotos jeg har kunnet finde, viser kun 4 træer,
så han har nok lavet sjov med mig.

Foto tv.: 19. januar 2022, Stig Løvenkrands
Foto th: ukendt fotograf, B7174
Tårnby lokalarkiv, ca. 1950

Hvad skal vi lave i weekenden?
Det kan nogle gange være svært at finde
på hvad lørdag eller søndag skal bruges til
Af Lærke Haupt, Naturvejleder Tårnby Naturskole
Måske skal det være noget for hele familien – små og
store, unge og gamle. Og måske har vi lyst til at blive
lidt klogere, få lidt frisk luft, mærke spændingen i maven eller bare hygge os sammen... Mulighederne er der
mange af og man kan finde inspiration mange steder.
Tårnby Kommune er den fjerde mest naturrige kommune i Danmark. På Tårnby Naturskole finder vi mange
muligheder for oplevelser i naturen året rundt. Og vi
giver gerne ideer videre med inspiration til, hvordan
naturen kan bruges hele året sammen som familie til

sjove, spændende og fede oplevelser.
Derfor har vi på Tårnby Naturskole gennem halvandet år bidraget til TV2 Lorrys oplevelsesindslag ’Oplev i
weekenden’ og ’Oplev naturen’. Det er blevet til mange
gode ideer til aktiviteter for hele familien, lige fra hulebyg til naturkunst og krabbefangst.
Tårnby Naturskole har samlet link til de bedste ideer
på hjemmesiden www.naturskolen.aula.dk
Så nu kan I hente inspiration til weekendens aktiviteter. Året rundt. Go’ fornøjelse derude.
Naturvejleder Lærke Haupt på jagt efter grene til ... et
fastelavnsris?

Boblberg
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- en app med mulighed for nye venskaber
Corona har taget hårdt på os
150.000 brugere, hvilket ses som en
positiv fremgang i kampen mod enalle – Ensomme inviteres ind
somhed og ifølge Sundhedsministeren
i sociale bobler
De sidste to år har været fyldt med
nedlukninger, restriktioner og ikke
mindst afstand. Det har påvirket
trivslen for alt for mange borgere
rundt om i landet. I takt med, at
Danmark åbner op igen, er det på
tide, at der sættes fokus på ensomheden. Boblberg har skabt en digital
platform, hvor medlemmer kan skabe
nye fællesskaber ud fra interesser og
ønsker.
Det var en kæmpe mavepuster for
os alle, at vi igen i 2021 oplevede
presset af endnu en nedlukning. Men
nu har vi atter håbet oppe og forventer, at normaliteten vender tilbage i
vores hverdag igen. Når det er sagt,
så er det vigtigt at lægge fokus på de
følelser, mange sidder tilbage med.

En samfundsudfordring efter
corona
Under coronapandemien er brugerantallet på Boblberg steget med over

skal der foretages en fælles indsats
mod bekæmpelse af ensomheden:
- Ensomhed er et fælles problem,
som vi skal stå sammen om. Der
kommer en ny opgave til os, og det
er at få samfundet i gang igen og få
alle med på rejsen. Det er den medmenneskelige kontakt, der er den
bedste vej ud af ensomheden, udtaler
sundhedsminister, Magnus Heunicke
Venskaber og fællesskaber er ikke
noget, man kan få på recept, men en
digital platform, som Boblberg, muliggør, at alle har forudsætningen for at
få kontakt med omverdenen igen.
Ensomheden har førhen været et
tabu i det daglige taleemne, men det
positive ved covid-19 har været, at
vi har haft tid til fordybelse. Vi har
været tvunget til at se i øjnene, at
ensomheden er et samfundsproblem,
som rammer vidt og bredt. Det berører os alle i et større eller mindre omfang. Nu er det tid til forandring.
bbark

Børn på kajkanten har fået øje på... en krabbe?

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

Lige nu føler nogle sig alene og
ensomme, da deres eksisterende
fællesskaber er smuldret under
coronapandemien. Hvert femte
opslag på Boblberg er mennesker, der enten er ensomme, eller
som oplever konsekvensen af
nedlukning med bl.a. depression
og angst.

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturformidling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over
bålsteder omkring naturcenter – man kan ikke reservere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.
Lukket indtil foråret.

Marts 2022

LOKALAFDELINGEN

·

AMAGER LANDEVEJ 71 TLF. 21 70 05 16
Kontortid: Hver tirsdag kl.10-15
www.Ældre Sagen Tårnby
aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
MobilePay: 35267

Årsmøde, den 12. marts 2022 kl. 14.00
i Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til
godkendelse v/formand Anne-Grethe Kragerup
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse
v/kasserer Erik M. Henriksen
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke
v/formand Anne-Grethe Kragerup
5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde
14 dage før mødet
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Anne-Grethe Kragerup - villig til genvalg
Birthe Dvoracek - villig til genvalg
Susanne Nyberg - villig til genvalg
7. Valg af suppleanter for 1 år
Bente Olofsen - villig til genvalg
Jytte Larsen - ønsker ikke genvalg
Lissi Bak Pedersen - villig til genvalg
Sanne Kuntz - villig til genvalg
Bestyrelsen indstiller Bodil Christensen
8. Eventuelt
Vel mødt til medlemmer bosiddende i Tårnby kommune. Husk medlemskort.
Ved Årsmødet underholder vores trofaste musikere
Alfred og Svend Åge fra kl. 13.30 til kl.14. Uffe Thiel
underholder og der vil være et indlæg fra borgmesteren. Kage og kaffe, samt øl og vand i pausen. Efter
afholdelsen af årsmødet trækker vi lod om en kurv og
slutter dagen med Åh,Amagerland.

Festmiddag med 3 retter mad og musik med
CPS Band fredag 25. marts kl. 17.30
(dørene åbnes kl. 17.00)
Arrangementet holdes i Postkassen,
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

Vi gentager succesen fra sidste år med CPS Band. Men denne
gang starter vi med en 3 retters festmiddag bestående af tunmousse, kalvefilet stegt som vildt med diverse tilbehør og
efterfølgende Islagkage. Prisen inkluderer 2 glas vin/2 øl/
vand. Der er mulighed for at købe mere til rimelige priser.
Efter maden spiller CPS Band og indimellem vil der blive serveret kaffe med sødt til.
Midlerne til arrangementet kommer fra Regeringens hjælpepakke og er for alle ældre, som har følt sig begrænset under
corona tiden. Derfor er brugerbetalingen kun kr. 250 pr.
person.
Der er 60 pladser (min. 40 tilmeldinger) – først til mølle,
men senest den 13 . marts.
Tilmelding sker via vores hjemmeside:
Aktiviteter og kurser -> Festmiddag og CPS Band

i samarbejde med Ældre Sagen Tårnby
Miniferie på Solkrogen i Gedesby 15.-18. august 2022
For at deltage skal man være selvhjulpen, men det er ok at
have rollator med.
Stedet: Det er en skolekoloni, så værelserne er ikke som på
et 5-stjernet hotel. Vi bor på enkelt- eller dobbeltværelse efter
eget ønske.
Der er toilet og bad på gangen men vi bliver så få deltagere, at
der ikke bliver trængsel. Forplejningen er helt i top og medarbejderne er søde og imødekommende.
Vin, øl og vand kan købes til meget rimelige priser.
Indkvartering i enkelt eller dobbeltværelse efter ønske.
Prisen (højst) kr. 1.500 dækker: Bustransport, fuld forplejning fra frokost mandag til torsdag efter brunch. Der er
turhjælper, lovpligtig pakkerejse-moms, handlingsgebyr og
gebyr til Rejsegarantifonden medlemsnr. 227 (Egons Rejser)
indregnet i prisen.
Forhåndstilmelding: Senest 30. april til Johnny Fredelund:
hjfredelund@yahoo.dk Tlf. 21 91 50 36
Betaling til Egons Rejser når alle tilmeldinger er gået ind.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.Ældre Sagen Tårnby
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Det LOKALE NYHEDSBREV
Hvis man vil modtage vores LOKALE NYHEDSBREV – gå
ind på vores hjemmeside i linket forneden og giv oplysning
om medlemsnr. og email-adresse.

MitID og Digitale postkasser - er temaerne i IT-caféen i marts
Tirsdag d. 1. marts kl. 14 ser vi på skiftet fra NemID til MitID –
og forklarer hvordan skiftet kommer til at ske for den enkelte.
De digitale postkasser E-boks og Borger.dk ændres pr. 21. marts
– og der kommer en ny; Mit.dk, samt en Post.app. Ændringerne
bliver gennemgået tirsdag d. 8. og 15. marts kl. 14.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71… det er gratis!

Måltidsfællesskab
Så blev det marts! Den første forårsmåned,
selvom der sjældent er meget forår over
denne måned, hvor middeltemperaturen
ligger på kølige 3,3 grader og sneen ikke
altid har sluppet sit tag i de amagerkanske
gader, stræder og marker. Ja, alt for ofte
føles det som om, at vinteren har besluttet
at gøre indhug i foråret – med sådan cirka
30 ekstra dages kulde, slud, regn og til tider
minsandten også sne.

i de nordiske lande ikke er ene om denne
glæde ved måltidsfælleskaber. Faktisk fylder
de en hel del i andre dele af verden, hvilket
også Biblen vidner om. Glæden skyldes
for det første den universelle glæde ved
mad. Dette understreges for eksempel i
Prædikerens Bog fra det Gamle Testamente,
hvor der står, at ’Intet er bedre for
mennesket end at spise og drikke og nyde
frugten af sit slid’. (2,24)

Vinteren føles i det hele taget længere
og længere, jo ældre jeg bliver. Vinteren
har dog også sin charme, idet vinteren
for mig også er ensbetydende med
måltidsfællesskaber. Igennem vinteren har
vi nemlig tit middagsgæster hjemme hos os,
fordi den selskabelige varme og glæde på
fortrinlig vis kan erstatte den kulde, der slår
mod vores nye termoruder.

Denne glæde ved maden kombineres ved
måltider med glæden ved fællesskab. Vel og
mærke et fællesskab på tværs af forskelle.
Og lige her adskilte den tidlige kristendom
sig fra for eksempel jødedommen. Det
grænseoverskridende fællesskab var nemlig
helt fra starten et helt grundlæggende
element ved kristendommen. Man mødtes
på tværs af etnicitet og stand for at dele
et måltid – en tradition vi i øvrigt holder
ved lige den dag i dag ved nadveren.
Jøder og ikke-jøder spiste sammen i den
tidlige kristendom. Og dermed blev det
ved måltidet anskueliggjort ganske klart,
at frelsen gjaldt alle: Jøder, ikke-jøder,
toldere, skøger, mænd, kvinder og syndere.
Ja, alle var de samlet om måltidet, hvilket
vi også kan læse i Biblen, hvor der blandt
andet står, at ’senere sad Jesus til bords (…)
og mange toldere og syndere sad til bords
med ham’. (Markus 2,15)

Måltidsfællesskaber har alle dage været i
høj kurs i vores nordiske klima, fordi det er
så tæt forbundet med gæstfrihed. Tag blot
Emma Gad, der i sin berømmede bog ’Takt &
tone’ skriver følgende: ’Gæstfrihedsfølelse
er en af nordboens smukkeste egenskaber
og er så nøje sammenflettet med
venskabsfølelsen, at den ene ikke kan
tænkes uden den anden for en nordisk
bevidsthed.’
Jeg kan dog med sikkerhed sige, at vi her

Babysalmesang i Korsvejskirken
Mandage 9.45 – 10.45

Et gemt jødisk barn under 2.
verdenskrig

Korsvejstræf v. Tove Udsholt
Da den tyske besættelsesmagt indledte
massearrestationen af jøder i oktober 1943,
blev 95 % reddet i sikkerhed i Sverige,
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Gudstjenester
Marts			
Tirsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Søndag

1.
6.
13.
17.
17.
20.
27.

Morgensang		
1 s. i. fasten Luk. 22, 24-32
2 s. i. fasten Mark. 9, 14-29
Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus
Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé
3 s. i. fasten Johs. 8, 42-51
Midfaste Johs. 6, 24-35 / 36-37

April				

Søndag

3.

/sognepræst Miriam Joensen

Har du spørgsmål?
Skriv gerne til lone@
korsvejskirken.dk eller
ring til Lone på
6116 5509 eller 5273
9530.

Aktiviteter i marts

Vi har brug for en tilmelding fra jer, hvis
ønsker at være med, også selvom det kun er
til en prøvetime.

Emma Gad skriver også et sted, at
’gæstfriheden er efterhånden blevet til
en ret indviklet ting med tusinde formål,
forpligtelser og sidehensyn’. Det er vi
nok mange, der kender til, for når vi har
gæster, indebærer det ofte en hel vifte
af gøremål, der skal sikre, at alt går op
i højere enhed. Det kan være ganske
tidskrævende. Og lige præcis hvad dette
angår adskiller nadvermåltidet sig fra
de mange middagsselskaber i vort hjem.
Nadvermåltidet er nemlig kendetegnet
ved, at der netop ikke er sidehensyn og
forpligtigelser og tusinde formål. Ja, ved
nadvermåltidet mødes man nemlig – ligesom
på Jesu tid – fra alle forskellige sociale lag
og med hvert sit. Ved nadverfællesskabet
er netop alle fælles om en enkelt ting:
At modtage Jesu blod og legeme. Og at
modtage det i fællesskab. Det fællesskab
som vi samles om søndag efter søndag.

Højmesse med dåbMarie bebudelsesdag Luk. 1,46-55

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
11.00
13.00
10.00
10.00

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

kl. 10.00

Miriam Joensen

herunder over 1200 børn. Men mindst 148
børn blev ladt tilbage i Danmark, da deres
forældre flygtede. Et af disse børn var
Tove, som var tre år, da hendes mor traf
beslutningen om at lade hende blive tilbage
hos et fremmed ægtepar.
Tove Udsholt bor i dag få rækker fra havet
i Gilleleje i Nordsjælland. Her, hvor byens
befolkning hjalp med at beskytte hende fra
1943 til 1945. Hun blev døbt og konfirmeret,
ligesom kammeraterne i Gilleleje blev.
Som voksen fik den kristne tro større
betydning for Tove Udsholt. Først senere fik
jødedommen en plads i hendes liv, lige ved
siden af kristendommen.
Onsdag 2. marts kl. 14.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag 8. marts kl. 18.00

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

Orgelrecital

v. Ole Reuss Schmidt
Vi nærmer os påske, og er nået frem til
faste- og passionstiden. I den anledning
vil der blive spillet 11 underskønne
variationer over den tyske passionssalme:
Sei gegrüsset, Jesu gütig. De er skrevet af
Johann Sebastian Bach, og undervejs bliver
der rig lejlighed til at lytte til orglets fine
fløjtestemmer, ligesom en af variationerne
betjener sig af vendinger, der ligefrem kan
sammenlignes med god og gedigen jazzmusik.
Der vil desuden blive sagt et par ord om
Kingos salme ’Se, hvor nu Jesus træder’,
som vi også vil synge. Til sidst er der
reception.
Fredag 11. marts kl. 17.00

Sogneaften: ’Jagten’

– filmaften med diskussion

Thomas Vinterberg blev inspireret til
at lave denne film efter samtaler med
børnepsykolog Søren Friis. En bunke
avisartikler, videnskabelige rapporter og
en række noter, som Søren Friis havde
samlet, handlede om sager, hvor anklagerne
om pædofili havde været falske og hvor
uskyldige var blevet forfulgt og stemplet
med et brændemærke, som nærmest var
umuligt at vaske af.
Filmen foregår i en lille dansk provinsby op
til jul. Den 40-årige Lucas (Mads Mikkelsen)
arbejder som lærer og bliver tilfældigvis mål
for en løgn, der spreder sig som en virus.
Torsdag 17. marts kl. 19.00

Kontakt

Sognepræst Miriam Joensen.
Tlf. 51415450 • mijo@km.dk
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.
Mandag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

- traditionsrig indsamling vender tilbage den
13. marts
Efter to års aflysninger af den fysiske
indsamling vender Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling igen tilbage i samme form,
som vi kender den. Søndag 13. marts vil
10.000 børn, unge og voksne gå på gaden
for at samle ind til klimahjælp til verdens
fattigste familier, der er hårdest ramt af
klimakrisen.
Igen i år har indsamlingen fokus på
klimahjælp til verdens fattigste, som er
hårdest ramt af klimakrisen. Det er familier,
der må sulte, når tørken ødelægger høsten.
Forældre, som mister deres livsgrundlag, når
orkanen destruerer alt på sin vej. Og børn,
som bliver hjemløse, når oversvømmelserne
tager deres hjem.
Læs mere om årets sogneindsamling på:
https://noedhjaelp.dk/indsamling
Tilmeld dig som indsamler på blivindsamler.
dk fra QR koden - vælg
Korsvejens sogn. Du er
også velkommen til at
ringe til Korsvejskirkens
kontor: 3215 7424 eller
skrive til:
bmo@korsvejskirken.dk
Mød op i Korsvejskirken søndag d. 13. marts
kl. 11.00

Ulvetime

v. Julie Aaboe og Lone Madsen
Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad. Temaet denne gang er
’Jonas og hvalen’.
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13
samt torsdag kl. 15-18.
Kordegn: Britt Marie Övermyr
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk
Ved ønske om fremmøde på kirkekontoret
bedes du ringe og aftale en tid.
Kordegnevikar:
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk
Sognemedhjælper: Lone Madsen.
Tlf. 6116 5509 • lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Korsvejskirkens personale
– tak og tillykke

Tak til kirkesanger Orla Jensen
Søndag 27. februar er
det sidste gang Orla
Jensen synger som
fast tenorsanger i
Korsvejskirken, idet han
fratræder efter godt og
vel 27 år ansættelse. Det
er et meget stor hul, der
opstår, og vi er mange, der
begræder hans afgang. Ved gudstjenesten
vil han synge en solo, og bagefter vil der
være reception. Heldigvis fortsætter Orla
i Kammerkoret Euphonia, og derfor vil der
fortsat blive lejlighed til at lytte til hans fine
stemmepragt i Korsvejskirken.
Søndag 27. februar
Tillykke Johnny Løndorf - 25-års jubilæum
Vores kirketjener Johnny
Løndorf har 25-års
jubilæum og det fejrer vi
med en reception i kirken.
Vi glæder os til at fejre
ham.
Søndag 27. marts 2022 kl.
11-15.

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

Gå for verdens fattigste

Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
’lande’, inden børnegudstjenesten i kirken
begynder kl. 17. Efter fællesgudstjenesten
inviteres alle til fællesspisning,
hjemmelavet af frivillige fra kirken. Af
hensyn til madlavning vil vi gerne have
tilmeldinger senest tirsdag kl. 12 i samme
uge. Send en mail til lone@korsvejskirken.
dk, hvis din familie skal med! Det koster
ikke noget at deltage, men du er velkommen
til at give et bidrag!
Torsdag 31. marts kl. 16.30

Tårnby Sogns Kirkeblad

Livet
PRÆSTER
Sognepræst
Karsten Møller
Hansen
Begravelsesmyndighed/kirkebogsførende
21 75 10 30/
kmha@km.dk
Træﬀetid: Tirsdag,
onsdag og fredag kl.
10-11,
Torsdag 17-18
____________________
Sognepræst
Ida Nielsen
32 50 41 86/
idni@km.dk
Træﬀetid: Mandag og
onsdag kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18,
samt efter aftale
____________________
Sognepræst
Louise Husted
Rosenberg
30 46 08 86/lrr@km.dk
Fri mandag
____________________
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Sognepræst Desirée
Anastasia Pi Risum
Desirée er på barsel,
der henvises til
sognepræst Susanne
Freddin Skovhus
____________________
Kst. sognepræst
Susanne Freddin
Skovhus
23 67 42 37/
sus@km.dk
Fridag mandag
____________________

taarnbykirke.dk

kan ikke være uværdigt

I forbindelse med dødsfald siger de pårørende ret o4e,
at det var godt afdøde ﬁk fred. Bage4er ;lføjer de:
”For det var ikke noget værdigt liv.” At det er godt, at vi
en dag får fred, er jeg med på. Lige så mange gange jeg
som præst har bedt om en lille forbedring for den
syge, lige så mange gange har jeg bedt om ikke at se
den syge igen – må hun sove ind i nat, befriet fra det
liv, hun ikke længere ønskede at leve, opstå ;l noget
bedre. Men at livet skulle være uværdigt, er jeg ikke
med på. Eller, jeg forstår hvad folk siger; at den sidste
;d kan føles uværdig, at det er det ord, man bruger ;l
at beskrive noget, som slet, slet ikke skulle have været
sådan. Men at sige om et liv, at det er uværdigt, er at
gøre sig ;l dommer over andres liv.
Jeg lærte om værdighed af en mand yngre end mig
selv. Det var hans kæreste, som åbnede døren ;l deres
helt nye solbeskinnede lejlighed højt oppe et sted i
København. Hans kæreste viste mig lidt rundt, spurgte
om jeg ville have en kop kaﬀe, viste mig hvor jeg skulle
sidde. Hendes mand lå i en seng i stuen ved vinduet.
Dér havde han ligget længe. Han havde ALS og kunne
kun bevæge øjnene. Med øjnene kunne han få en
computer ;l at tale for sig. ”Hej,” sagde han med en
computerstemme. ”Hej”, sagde jeg og kiggede ind i de
mest sjælfulde øjne, man kan fores;lle sig.
Jeg tror, vi er kommet ;l at forbinde værdighed med
evnen ;l at kunne skabe værdi. Vi har merkan;liseret
vores værd. Værdighed forbinder vi med
uaSængighed, selvstændighed og evnen ;l at kunne
noget. Det kan den syge ikke længere, den syge er
aSængig af andre, kan måske slet ikke noget, og
derfor kommer man ;l at sige, at det er et uværdigt liv.
Men værdigheden burde ikke handle om den syges
evne ;l at vise selvkontrol, men være knyTet ;l os
andres respekt og omsorg for den syge. Vi er da alle
allerede aSængige af andre, og medmindre vi falder
om på højdepunktet af vores liv, kommer vi alle en dag
;l at kunne mindre og mindre. Bliver vi så alle
uværdige?
Et liv kan være mange ;ng – ikke at holde ud at leve
er også en af dem - men det kan aldrig være uværdigt.
Et hvert liv har værdi i sig selv. Og det kan ikke
gradbøjes. Hvad er forskellen på det lille nyfødte barn
som ikke kan noget og så den ældre på hospitalet i
sengen som ikke kan noget? Der er ingen anden forskel
end den, at den ene skal ;l at leve, den anden har

levet. Værdi har de lige meget af. Det siger jeg ikke
kun, fordi jeg tror på, at Gud har skabt os i sit billede,
men også fordi vi helt i tråd med oplysnings;den,
humanismen og menneskereYghederne må holde fast
i, at et menneske al;d er et mål i sig selv, ikke et
middel ;l noget andet, heller ikke vores vurdering af,
hvad vi mener er et værdigt liv.
På et plejehjem bor der en kvinde. Hun fejler vist
det meste. Men hendes tanker er klare. Så klare, at
hun kan huske alt det, hun engang kunne. Nu er hun
helt aSængig af andre ;l at spise, vende sig i sengen
og få ski4et sit kateter. ” Jeg kan jo ikke noget,” siger
hun. Hendes daTer kommer og besøger hende hver
dag. Holder hende i hånden, synger for hende, ordner
hendes hår, giver hende neglelak på. Jeg er der også
nogle gange. Så sidder vi på hver side af hendes mor.
Tager os et glas portvin. Spørger om hun ikke også vil
have et. Nogle gange nikker hun, og så sæTer vi
sugerøret i portvinsﬂasken.
Det er ikke noget med, at hendes mor skal leve,
fordi daTeren ikke kan leve uden hende. Når moren
dør, tror jeg daTeren hur;gt ﬁnder på noget andet at
bruge sine e4ermiddage på. Det er mere det, at som
hendes mor har taget sig af hende, tager hun sig nu af
sin mor. ”Jeg er jo ikke noget værd”, siger moren. ”For
mig er du,” svarer daTeren og ;lføjer; ”nu kan jeg
endelig gøre noget for dig.”
Ethvert menneske har en iboende værdighed, andre
ikke kan tage fra det. Men vi kan behandle hinanden
uværdigt, uden respekt og omsorg, så det med ;den
ikke føles som om man længere har en værdi. Det
kommer vi også ;l, hvis vi siger, det er et uværdigt liv,
andre lever. At livet føles uværdigt, kan den syge sige,
men det er ikke os andres opgave at dømme det
uværdigt af den grund. Det er i stedet vores opgave at
prøve at få den syge ;l at opdage, at det stadig har lige
så stor værdi som os andre.
Den unge mand jeg lærte at kende i en lejlighed i
København, levede ikke et uværdigt liv. Heller ikke da
han ;l sidst ikke engang kunne bevæge sine øjne. Det
var ubærlig trist for ham og alle dem, som holdt af
ham, det var en sorg så tung, men det var ikke
uværdigt. Alle kom forbi, holdt hans hænder, som var
de det mest værdifulde, de nogensinde havde holdt.
Og værdigheden lyste ud af ham.

Karsten Møller Hansen

Gudstjenester marts
Hverdagsgudstjeneste
Højmesse
Aftengudstjeneste
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Ungdomsgudstjeneste

ons. d. 2. marts kl. 13:45
søn. d. 6. marts kl.10
tors. d. 10. marts kl.19:30
søn. d. 13. marts kl. 10
søn. d. 20. marts kl. 10
søn. d. 27. marts kl.10
tir. d. 29. marts kl. 19

Louise Husted Rosenberg
Karsten Møller Hansen
Ida Nielsen
Louise Husted Rosenberg
Louise Husted Rosenberg
Ida Nielsen
Louise Husted Rosenberg

DET SKER
I KIRKEN

marts 2022

NYT FRA KIRKEGÅEDEN

Blomstervaser & blomsterpladser

NETVÆRKSGRUPPEN
Er du blevet alene eller har corona taget dine gamle
netværk, så prøv Netværksgruppen i Tårnby
Kirke. Vi mødes ca. to gange om måneden til
gudstjeneste og efterfølgende samvær, hvor vi
drikker kaffe og taler om ALT.
I marts mødes vi torsdag den 10. kl.19.30 til
aftengudstjeneste med ”ønskekoncert”, hvor
kirkegængerne selv vælger salmerne. Efter
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag den 27. marts efter gudstjenesten kl. 10 er
der café og loppemarked i konfirmandstuerne. Det
afholdes af konfirmanderne. Kom og smag nogle
dejlige kager og støt samtidig op om de unges
arbejde. Det indtjente går til andre unge i den 3.
verden.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
Der er gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej:
Fredag den 25. marts kl. 10.45.
Inden gudstjenesten synger vi sammen fra kl.
10.15.

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

MENIGHEDSMØDE

Én gang om året afholder menighedsrådet et
menighedsmøde, hvor vi orienterer om resultater,
visioner og planer. Her er alle meget velkomne til at
stille de spørgsmål, de har lyst til.
Det årlige menighedsmøde afholdes søndag d. 20.
marts kl. 11.30 i Konfirmandstue Nord, Englandsvej
330, 2770 Kastrup.

Gran
Al gran bliver fjernet fra gravstederne i løbet af
marts måned, så vi kan renholde gravstederne.
Dem der selv har lagt gran og ikke har betalt for at
få det fjernet, skal selv fjerne det.

Kirkekontor

Kordegn Tine Hastrup Bendsen
Englandsvej 330,
2770 Kastrup
32 50 41 95/thbe@km.dk
Åbent: Man.-fre. kl. 9-13,
torsdag kl. 16-19

Kirketjenere

UNGDOMSGUDSTJENESTE

Den sidste tirsdag i
måneden kl.19
______________________________

29/3

UNGDOMSKOR
______________

Onsdage kl.16.30-17.45
For alle mellem 15-25 år

HVERDAGSGUDSTJENESTE

Den første onsdag i
måneden kl. 13.45
______________________________

2/3

Efter Gudstjenesten:
ORIGAMI
WORKSHOP

Mads Gravers Nielsen,
Jens Peter Kondrup Jepsen
21 66 70 30/
kirketjener@taarnbykirke.dk

Kirkegårdsleder

Henrik Schoubye
Kirkegårdskontoret
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk
Åbningstider:
man.-fre. kl.11-13

Kirke- og
kulturmedarbejder

Marta Villaro Lassen
24 22 01 78/
kkmedarbejder@taarnbykirke.dk

Menighedsrådsformand

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

Kirkebil

Kirkebil bestilles senest kl. 12
dagen før. Kirkebil til søndag
bestilles senest fredag kl. 12 hos
kordegn Tine Hastrup Bendsen
tlf.: 32 50 41 95
FDF KORSVEJEN mødes på
”Grunden” Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Mette Omega
Christensen,
mettec1985@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne
Præst Pedersen,
happ1606@gmail.com

TÅRNBY BLADET MARTS 2022 31

Menighedsrådet samles én gang om måneden.
Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at
overvære menighedsrådsmøderne. Som tilhører har
du ikke taleret.

I løbet af foråret vil der blive anlagt blomsterpladser
ved de to fællesgrave. På blomsterpladserne lægges
blomsterne efter en bisættelse eller ved besøg på
kirkegården. Som noget nyt vil der blive opstillet
stativer med blomstervaser til fri afbenyttelse.

KONTAKT

Foredrag og tapas med
Lisbeth Zornig
Susanne Worm
Steensgaard,
kirkebogsførende og
beredskabspræst
ssan@km.dk /
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39:
Mandag - torsdag 9-10
Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk / Tlf. 2546
1649.
Træffetid:
Tirsdag 12-13, onsdag og
fredag kl. 10-11

Torsdag d. 17. marts kl. 19-21
Lisbeth Zornig besøger Kastrup Kirke i forbindelse med ’Tapas i det
store rum’, hvor hun holder foredrag om sit liv.
Zornig vil fortælle om sin barndom og opvækst i et hjem, der var
præget af seksuelt misbrug, vold og fattigdom. En opvækst, der
prægede hende, og som gjorde, at ’vrede’ i mange år var hendes
mellemnavn. Men også skam, manglende selvtillid og angst var faste
følgesvende i hendes liv.

Alligevel formåede Zornig at få en universitetsuddannelse og brugte
sin baggrund i sit arbejde som blandt andet formand for Børnerådet og
i Huset Zornig, der arbejder for at forbedre indsatsens for samfundets
socialt udsatte mennesker.
Zornig skriver selv om et af sine foredrag: ’Følg Lisbeth Zornig
Andersens til tider ufrivillig morsomme og grænsende til groteske
forsøg på at navigere i voksentilværelsen, når man står med et ben
i både underklassen og middelklassen med masser af skygger i
bagagen.’

Vi er glade for endelig igen at kunne åbne dørene på vid gab til endnu en aften med ’Tapas i det store rum’ og
et tankevækkende foredrag.
Fri entré.

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med
undtagelse den sidste
torsdag i måneden.

Koncert:
Lyrisk
musik for
horn

Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk

Lørdag d. 19. marts kl. 14

Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes
bedst hverdage 10-11. Fri
mandag

Den bulgarskfødte pianist
Galya Kolarova og hornisten
Claudio Flückiger fra Zürich
har begge en flot international
karriere.

Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf. 5144 8170

Ved denne koncert i
Kastrup Kirke vil de spille
et spændende og varieret
program med værker af
franske komponister fra
romantikken og nyere tid,
fra Camille Saint-Saëns til
Eugène Bozza.
Fri entré.
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Kirketjener II Annette
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf.: 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov,
bl.a. med julehjælp.
Bidrag modtages med tak,
og kan indbetales til Spar
Nord reg.nr. 6509 konto
3052994208

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7
2770 Kastrup

Foto: Arte Booking

Fastelavn i Kastrup Kirke
Søndag d. 27. februar kl. 11-13

Den 27. februar er det fastelavnssøndag.
Efter dagens højmesse er alle børn velkomne til at
komme forbi kirken mellem kl. 11 og 13 og hente
et fastelavnsris og en lille kreativ opgave.
Den kan slutte af med at besøge bageren i
Skottegården og hente en bolle.
Kom gerne udklædt!

Familiegudstjeneste for alle
mellem 0 og 112 år
Søndag d. 27. marts kl. 10

Det sker også i
Kastrup Kirke
Marts 2022
Søndag d. 27. februar
Kl. 10: Højmesse v/
Susanne Steensgaard med
efterfølgende fastelavn for
børn
Onsdag d. 2. marts
Kl. 12: Andagt v/ Susanne
Steensgaard
Fredag d. 4. marts
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 6. marts
Kl. 10: Højmesse v/
Susanne Steensgaard
Onsdag d. 9. marts
Kl. 12: Andagt v/ Elizabeth
Laursen
Fredag d. 11. marts
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 13. marts
Kl. 10: Højmesse v/
Elizabeth Laursen

Den ældste nulevende dansker er 111 år – og hun er selvfølgelig også velkommen til vores gudstjeneste
søndag 27. marts kl. 10, hvis hun skulle have lyst til at rejse fra Aarhus og til Kastrup. Alle er nemlig velkomne
til vores familiegudstjeneste, herunder også de mange børn vi har i sognet.
Den sidste søndag i måneden har vi familiegudstjeneste kl. 10. Gudstjenesten vil være som vi kender den,
men af lidt kortere varighed. Der vil også være en række aktiviteter for børn i et tilstødende lokale under
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten serveres der brunch i vores menighedslokaler, der forhåbentlig vil være fuld af
mennesker og god stemning.

Tilmeld dig
kirkens
nye digitale
nyhedsbrev
Kastrup Kirke har fået ny
hjemmeside. Her kan du læse om
alt, der sker i kirken og om kirkens
spændende historie og udsmykning.

Adressen er stadig
www.kastrup-kirke.dk.

Fredag d. 18. marts
Kl. 10: Babysalmesang
Lørdag d. 19. marts
Kl. 14: Koncert med Claudio
Flückiger og Galya Kolarova
Søndag d. 20. marts
Kl. 10: Højmesse v/ Allan
Ivan Kristensen
Onsdag d. 23. marts
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan
Kristensen
Torsdag d. 24. marts
Kl 16: Syng-dig -glad
Fredag d. 25. marts
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 27. marts
Kl. 10: familiegudstjeneste
v/ Allan Ivan Kristensen
Onsdag d. 30. marts
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan
Kristensen
Torsdag d. 31. marts
Kl. 18: Menighedsrådsmøde

Følg Kastrup Kirke og læs
mere på
www.kastrup-kirke.dk,
Facebook og Instagram
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På hjemmesiden kan du også
tilmelde dig kirkens nye, digitale
nyhedsbrev, som fremover vil
udkomme én gang om måneden,
første gang marts 2022.

Onsdag d. 16. marts
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan
Kristensen
Torsdag d. 17. marts
Kl. 19: Tapas i det store rum
m/ Lisbeth Zornig

SKELGÅRDSKIRKEN KIRKENYT
Velkommen i Skelgårdskirken!
Marts måned med de
første spæde forårstegn
byder på en masse spændende aktiviteter i vores
dejlige kirke: foredragsaftener, filmaften, koncerter og meget mere.
Hver søndag fejrer vi
højmesse, så kom og syng igennem på salmerne
eller se med live eller forskudt fra skyen

Aktiviteter i marts i
Skelgårdskirken
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Tirsdag. 01. marts kl. 13:00
Tirsdag. 01. marts kl. 16:15
Onsdag. 02. marts kl. 10:00
Onsdag. 02. marts kl. 13:15
Onsdag. 02. marts kl. 19:00
Torsdag. 03. marts kl. 10:00
Torsdag. 03. marts kl. 11:30
Torsdag. 03. marts kl. 13:00
Torsdag. 03. marts kl. 19:30
Fredag. 04. marts kl. 10:00
Fredag. 04. marts kl. 18:00
Søndag. 06. marts kl. 10:00
Søndag. 06. marts kl. 12:00
Mandag 07. marts kl. 11:30
Mandag 07. marts kl. 19:30
Tirsdag. 08. marts kl. 16:15
Tirsdag. 08. marts kl. 18:30
Onsdag. 09. marts kl. 10:00
Onsdag. 09. marts kl. 13:15
Onsdag. 09. marts kl. 15:00
Torsdag. 10. marts kl. 10:00
Torsdag. 10. marts kl. 11:30
Torsdag. 10. marts kl. 13:00
Fredag. 11. marts kl. 10:00
Søndag. 13. marts kl. 10:00
Søndag. 13. marts kl. 12:00
			
Mandag. 14. marts kl. 19:00
Tirsdag. 15. marts kl. 14:00

Flittige hænder
Børne & Junior klub
Morgensang
Babysalmesang
NO EXUSE Gudstjeneste
Babysalmesang
Babysalmesang
Vandretur på Fælleden*
Den blå time- aftengudstjeneste
Kirkeyoga
Spis sammen
Højmesse v/ Kamilla Bugge
Foredrag om Bøn med Pernille Aalund
Fortællekreds
Menighedsmøde ”Mening med livet”
Børne & Junior klub
Filmaften ”Således også på jorden”
Morgensang
Babysalmesang
Sorggruppe
Babysalmesang
Babysalmesang
Vandretur på Fælleden *
Kirkeyoga
Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen
Rytmisk Gudstjeneste
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
Meditationsgudstjeneste
Sangcafe

Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen (kirkebogsførende)
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk
Poul Bo B. Sørensen (provst)
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk
Karen Giødesen (sognepræst)
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23, kag@
km.dk

Tirsdag.
Onsdag.
Onsdag.
Onsdag.
Torsdag.
Torsdag.
Torsdag.
Torsdag.
Fredag.
Søndag.
Mandag
Tirsdag.
Onsdag.
Onsdag.
Onsdag.
Torsdag.
Torsdag.
Torsdag.
Torsdag.
Fredag.
Søndag.
Tirsdag.
Onsdag
Onsdag
Torsdag.
Torsdag.
Torsdag.

15. marts kl. 16:15
16. marts kl. 10:00
16. marts kl. 13:15
16. marts kl.19:00
17. marts kl. 10:00
17. marts kl. 10:30
17. marts kl. 11:30
17. marts kl. 13:00
18. marts kl. 11:00
20. marts kl. 10:00
21. marts kl. 19:30
22. marts kl. 16:15
23. marts kl. 10:00
23. marts kl. 13:15
23. marts kl. 15:00
24. marts kl. 10:00
24. marts kl. 11:30
24. marts kl. 13:00
24. marts kl. 19:00
25. marts kl. 11:00
27. marts kl. 10:00
29. marts kl. 16:15
30. marts kl. 10:00
30. marts kl. 13:15
31. marts kl. 10:00
31. marts kl. 11:30
31. marts kl. 13:00

Børne & Junior klub
Morgensang
Babysalmesang
Klassisk elevkoncert
Babysalmesang
Gudstjeneste plejehjemmet Ugandavej
Babysalmesang
Vandretur på Fælleden*
Kirkeyoga
Højmesse v/ Karen Giødesen
Menighedsmøde ”Om at fokusere”
Børne & Junior klub
Morgensang
Babysalmesang
Sorggruppe
Babysalmesang
Babysalmesang
Vandretur på Fælleden *
Koncert med Pianoman
Kirkeyoga
Højmesse v/ Poul Bo Burkal Sørensen
Børne & Junior klub
Morgensang
Babysalmesang
Babysalmesang
Babysalmesang
Vandretur på Fælleden*

* Mødested ved Hilversumvej-broen
Vel mødt indenfor i varmen i Skelgårdskirken i marts!
Følg med på kirkens hjemmeside og facebookside:
www.skelgaardskirken.dk • facebook/skelgårdskirken

Kamilla Bugge(sognepræst)ræffes i kirken,
tlf. 60 80 58 78, kabu@km.dk
Daglig Leder:
Carsten Brank, Tlf. 5122 8194

Kirkekontor:
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,
2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk
Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 10 – 13. Torsdag kl. 13-18.

SKELGÅRDSKIRKEN KIRKENYT
Filmaften:

Således også på jorden

Aftengudstjeneste

Torsdag 3. marts kl. 19.30:
Tag en kær ven med i hånden og tag turen til Skelgårdskirken, hvor
rummet vil være fyldt med levende lys, kendte sange vi synger
sammen, tid til refleksion, guidet meditation. Vores ønske er at
skabe et rum, som får hjerterne til at finde ro og mærke livets kærlighedspuls.
Saxofonisten Charlotte Andersson vil berige os med de skønneste
toner – mens præsterne Kamilla og Annelise vil lade kærlighedens
ord komme til jer.
Kom og vær med…

Spis sammen

Fredag 4. marts kl. 18.00
Vi mødes i Skelgårdskirken og spiser sammen, et hjemmelavet festmåltid der betales kontant på aftenen, et sted mellem 50-100 kr.
Man medbringer selv drikkevarer. Efter måltidet hygger vi os sammen med kaffe og fællessang
Tilmelding hos kordegn senest mandag 28. februar tlf.: 3253 7744.

Foredrag med
Pernille Aalund

Søndag 6. marts kl. 12-13
Pernille Aalund fortæller om
bøn og om sin fremragende bog
’Bønnens Magt’.
Alle vil kunne forvente at få et
stort udbytte af foredraget, som
er gratis.
Forinden vil Pernille deltage i
højmessen kl. 10.00 læse indgangsbøn, udgangsbøn og uddele nadver.
Vi byder på frisksmurte sandwich og juice imellem højmessen og foredraget.

Tirsdag 8. marts kl. 18.30
Efter at have set den livsbekræftende film ‘Som i himlen’
til sidste filmaften følger vi op
med dens efterfølger.
Livet går videre i den lille
landsby Ljusåker, efter at deres
korleder, den verdensberømte
dirigent Daniel Daréus, har
forladt dem.
Tilbage er hans kærlighed
Lena, som efter stor tøven siger ja til at stå for musikken i
byens mennesketomme kirke.
Snart er menneskers lyst og
længsel vakt til live igen. Men
det er ikke alle i byen, der er
enige med Lenas alternative
arbejdsmetoder.
Efter filmen drikker vi kaffe og der er mulighed for at tale om filmen. Arrangementet er gratis

Lyden af Stilhed

- meditative lydlandskaber i Skelgårdskirken, Kastrup
Mandag 14. marts kl. 19.00-20.00
Fordybelse og nærvær i Skelgårdskirken til smukke klange fra syngeskåle (krystal og metal), gong, klaver, sansula, shanti og andre
meditative instrumenter, der under hele lydkoncerten med Mayaya
Louise Schubert og Gert Bach vil skabe en stemningsfuld atmosfære i samspil med kirkens akustiske miljø. Præst Kamilla Bugge
vil undervejs guide åndedrættet og supplere det talte ord.
Arrangementet er gratis

Klassisk elevkoncert

Onsdag 16. marts kl. 19.00
Elever fra Tårnby Musikskole - fra begynder til talentniveau - spiller solo og kammermusik på klaver, obo, klarinet, saxofon, valdhorn, trompet, violin m.m. Musik af bl.a. Mozart, Fauré, Poulenc
og Piazzolla

Menighedsmøder

Koncert med Pianoman Chris Holst

Torsdag 24. marts kl. 19.00

Tårnbymalernes Tirsdagshold

Udstiller i skelgårdskirken indtil udgangen af marts måned. De
viser her nogle af deres kunstværker.
Det er for flere af kunstnerne første gang de udstiller men alle har
glædet sig meget.
Kunstnerne er: Annelise Bentsen, Juddie Andersen, Margrethe
Thiesgård, Bente Bendsen, Hanne Johansen og Uwe Kaufmann.

TÅRNBY BLADET MARTS 2022 35

Efter den meget
vellykkede koncert
med Pianoman
Chris Holst i januar
besøger Chris igen
Skelgårdskirken,
hvor han vil spille og
synge klaverballader
fra det kendte klaverrepertoire samt selvskrevne sange.
Efter koncerten
serveres et glas vin.
Koncerten er gratis

Vi er en flok med god aldersspredning, der mødes ca. to mandage
om måneden kl. 19.30 - 21.30.
Datoer, talere og emner kan man finde i kalenderen her på sitet og
i kirkebladet.
Menighedsmøderne er en mulighed for at være sammen med andre fra kirken om sang, tale, kaffebord og efterfølgende samtale.
Emnerne er meget forskellige, men de tager alle sammen udgangspunkt i livet som kristen.
Yderligere oplysninger hos Merete Harrig, telefon 4254 4340

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Marts 2022

Café Livsglæde

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Kræft-café

Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- kr) og
fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Hygge, spil og andet. 2. marts
Banko. 4. marts
Hygge, spil o.a. 9. marts
Banko. 11. marts
Spisning kl. 12. pris 100,- kr. 16. marts
Banko. 18. marts
L.N. Dametøj kl. 10-12. 23. marts
Hygge, spil o.a. 30. marts

OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Henrik Bjørn fortæller om Kina. 3. marts
Ok-dag. 10. marts
Thomas Larsen om Rockens mesterværker. 17. marts
Banko. 3 plader 30,- og 1 plade 15,- kr. 24. marts
Lars Grand spiller og synger. 31. marts.

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. Der
hygges med kaffe/kage og en god snak. Alle er velkommen
og der kræves ikke tilmelding
Søndagsmiddag. Dejlig hjemmelavet middag, kaffe og kage.
Pris kr. 75,00 betales på dagen (drikkevarer særskilt). Tilmelding i Bordinghus senest 8. marts. Søndag 13. marts kl.
12.30
Fællesfrokost. Medbring selv madpakke og deltag i en hyggelig frokost med andre. Køb af øl/ sodavand/kaffe/kage.
Ingen tilmelding, du møder bare op. Fredag 25. marts kl. 13.

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider for aktiviteter: Man til fre fra kl. 10 - 16.
Faste aktiviteter hver uge: Billard, 3 forskellige gymnastikhold, 2 Darthold, Stolegymnastik, Linedans, Sanghold,
Glasværksted, Bridge, Mindfulness, Petanque, Stavgang,
Sundhedshold, Strikke/hæklehold, Sy-værksted.
Arrangementer i marts:
Café med fællessang. Fredag 4. marts kl. 13.30 - 15.30
’Glad motion til rytmisk musik’. Man 7. marts kl. 11 - 12.15
Fællesspisning - tilmelding i café. Tirsdag 8. marts kl. 12.
Vi laver papirsengle til caféen. Torsdag 10. marts kl. 13.30
Café med bankospil. Fredag 11. marts kl. 13 - 15.30.
Tur ud af huset (se husopslag). Torsdag 17. marts kl. 11.
Kurt og Karsten synger og spiller. Fre 18. kl. 13.30 - 15.30.
Udflugt for ensomme enlige ældre til Storkøbenhavn og
omegn i minibus (se husopslag). Mandag 28. marts kl. 10.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Ingen informationer modtaget

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf.
2063 7875. tom@fuglevig.eu

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

Hjernesagen Tårnby Dragør

Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883
4785 - iadel@stofanet.dk - www.hjernesagen.dk.
Vi går på Hjertestien søndag 20. marts - kl. 11.00 fra indgangen til byparken ved vandtårnet på Englandsvej.
Cafémøde mandag 28. februar
Generalforsamling mandag 14. marts
Sang og musik i caféen i Postkassen mandag 28. marts

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
eller fastnet 3258 3985. • Mødested i Postkassen.
Der er stadig Parkinson Ball dans hver onsdag kl. 13. Vores
nye instruktør, Amanda, giver nye inspirationer og lærer os
nye danse. Der er plads til flere på 1. sal i Sundhedscentret.
Amager Revy den 30. marts. Vi informerer alle pr. mail. Hos
Play på Strandlodsvej.
Besøg af Bordinghus Spillemænd, lotteri og andet torsdag
31. marts kl. 14 i Postkassen.

Bedre Psykiatri

Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63, 2300
Kbh.S. Alle er velkomne – Det er gratis at deltage. Ingen
forhåndstilmelding til caféer.
Pårørendecafe: Tirsdag 8. marts kl. 19-21.
’Polyfarmaci. Hvorfor der nogle gange bliver ordineret flere
typer medicin på samme tid til den enkelte person’ v. læge
Anna Kalandyk.

Gigtforeningen

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag
kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 1. marts
Cafémøde 8. marts
Cafémøde 15. marts
Cafémøde 22. marts
Cafémøde 29. marts

Diabetes foreningen

Mere info på: jane@piasecki.dk eller på
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Husk nu at melde jer til generalforsamlingen.
I dette nummer af Tårnby Bladet på side 18 har vi en annonce med indkaldelse til den årlige generalforsamling i
vores lokalforening.
Husk at melde jer til - vi vil jo gerne have, at medlemmerne
er med til at præge indholdet af de arrangementer vi laver.
Vi går stadig stavgang både i Tårnby og i Dragør - det er ture
af forskellig længde, så alle kan være med. Prøv at deltage,
det er hyggeligt. Stave er ikke nødvendigt, men kan eventuelt lånes/købes af foreningen. Derudover har vi planer om
deltagelse i LadyWalk i slut maj og i Korsvejsmarked i juni.

Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden onsdag i hver
måned kl. 16-18 minus juli og december.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, hvor man
både kan og må tale om alt. Også når det ikke handler om
Kræft. Vi byder på lidt at spise og drikke.
I marts: onsdag 9. marts.

Mænds Mødesteder

Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarnby@
gmail.com
Mødes hver torsdag kl. 16. Kontakt konstitueret formand Per
Eilersen tlf. 4096 3795.

Dansk Blindesamfund

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

Netværkshuset

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

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien på
Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start og slut: DR
Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge rammer
for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12. Sundby Boldklub,
Raffinaderivej 3, 2300 København S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben

Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage
kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Vores mand i Amerika. Christian Rosendahl. DK 2020.
28. februar
Sangklubben af Peter Cattaneo. England 2019. 7. marts
Tysktime af Christian Schwochow. Tyskland 2020. 14. marts.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Scleroseforeningen

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

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

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

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

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

Danmarks første
butik med
overskudsmad
Amagerbrogade 151
Åbningstider:
Mandag - fredag: 11:00 - 18:00
Lørdag - søndag: 10:30 - 14:00
Butikken drives af frivillige og derfor kan der
forekomme ændringer i åbningstiderne!

www.wefood.nu

Det er sådan set OK for os!
Stort flertal i Tårnby Kommune bakker op om havvindmøller i Øresund ifølge
en Megafon undersøgelse

Af Terkel Spangsbo

Mens borgere fra kommuner
fra Hvidovre i nord til Stevns
i syd mener, havmølleparken
otte kilometer ud for deres
kyst vil skæmme udsigten,
ser det i følge en Megafon
undersøgelse anderledes ud
i Tårnby
Megafon tolker deres måling, som at 8 ud af 10 er
positive over for de konkrete
planer om nye havvindmøller
på Aflandshage.
Lige nu er Aflandshage
Vindmøllepark, som HOFOR,
Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, planlægger i
det sydlige Øresund, i offentlig høring. Det er en lejlighed
til at give udtryk for de bekymringer, man måtte have
som kommune, organisation
eller almindelig borger.
Blandt indbyggerne i Tårnby Kommune er der dog en
stor folkelig opbakning - både
til det konkrete projekt og til
ideen om nye havvindmøller
i Øresund generelt. Det viser
en spørgeundersøgelse, som
Megafon har lavet i 2021 på
vegne af HOFOR.
Megafon har gennemført
mindst 300 interview i alle
de kommuner, hvorfra man vil
kunne se de foreslåede møller fra kysten. I alt er mere
end 3900 borgere blevet interviewet i 13 kommuner på
den danske side af Øresund
- hvilket gør undersøgelsen til
én af de største af sin art.

Tårnby sig generelt ok
Hvis man zoomer ind på Tårn-

by Kommune, mener 88 procent af borgerne ifølge undersøgelsen, at der skal opføres
nye havvindmøller i Øresund.
Blot 6 procent mener det
modsatte. Og hvis man ser
på det konkrete havvindmølleprojekt, Aflandshage, som
HOFOR har foreslået, erklærer 80 procent af kommunens
borgere sig positive over for
projektet. Kun 9 procent er
negative. Herimellem er en
gruppe af borgere, der er neutrale.
- Når man ansøger om at
opføre nye vindmøller, oplever man altid en vis form for
bekymring og modstand. Vi
forstår godt, at man i et lo-

kalområde kan være nervøse
for, hvad de nye vindmøller
vil betyde, forklarer Jesper
Pedersen, der er chef for Vind
og Energihandel i HOFOR.
- Hver gang man spørger
bredt i en anonymiseret undersøgelse, ser man dog, at
der er et meget stort, men
tavst flertal, som støtter op
om nye og moderne vindmøller som en del af den grønne
omstilling, også i eget nærområde.
- Jeg er dog alligevel positivt overrasket over, hvor massiv opbakningen er. Det giver
en god mavefornemmelse, at
borgerne i de berørte kommuner overordnet set bakker
op om vores arbejde, der skal
sikre store mængder grøn
strøm til Øresundsregionen.
Der er rigtig meget brug for
de nye havvindmøller, som
vil ligge tæt på forbrugerne.
For vi kommer kun til at skulle
bruge endnu mere grøn strøm
i de kommende år, hvor befolkningstallet stiger på begge sider af Øresund - samtidig
med at vi skal oplade stadig
flere elbiler, varme vores boliger med varmepumper og
producere fremtidens grønne
brændstoffer til den tunge
transport.

Hvem husker Pythagoras

Placeringen af Aflandshage
vindmøllepark.

fra Stevns 41 meter høje klint.
Vil man dyrke forskellen, kan
mange hente den gamle skolelærdom med den pythagoræiske læresætning frem.
Den beskriver forholdet
mellem sidelængderne i en
retvinklet trekant. Den siger,
at i alle retvinklede trekanter er summen af kateternes
kvadrat lig hypotenusens
kvadrat, kendt som A2 + B2 er
lig C2.
Der er derfor forskel på
forudsætninger for synsindtrykkene fra Amager og fra
Stevns (hvorfra redaktionen
har modtaget flere knap så
begejstrede meldinger som
det Magafon målingerne giver
udtryk for).
Det skal retfærdighedsvis
også nævnes, at Tårnby Bladet ikke er vidende om, hvilket antal personer, der står
bag protesterne fra Stevns og
andre protestskrivelser.

Bekymring om dyreliv og
havmiljø
Der er flere konklusioner i
Megafons undersøgelse, som
blandt andet også har set på
holdningen til de eksisterende havvindmøller i Øresund
- Middelgrunden Vindmøllepark lige ud for Københavns
Havn og den svenske vindmøllepark Lillgrund syd for
Øresundsbroen.

Generelt viser undersøgelsen, at et stort flertal af
borgerne er positive over for
de eksisterende havvindmølleparker. Mange opfatter dem
som vigtige for Øresundsregionens grønne image. Og der
er flere, der synes, at det er
positivt, at man kan se vindmøllerne fra kysten, end det
modsatte.
Næsten alle bakker op om
den grønne omstilling i undersøgelsen - og det samme
gælder vindmøllers rolle i
fremtidens energiforsyning.
Samtidig er bekymringen
over de nye havvindmøllers
påvirkning af hverdagen, udsigten, turismen eller huspriserne begrænset.
Den eneste undtagelse er
påvirkningen af dyreliv og
havmiljø. Her tror næsten
halvdelen i den samlede undersøgelse, at nye havvindmøller vil have en negativ
betydning. Bekymringen for
dyreliv og havmiljø er dog
størst blandt de yngre borgere - som samtidig er dem, der
er mest positive over for den
grønne omstilling, vindmøller generelt og projektet på
Aflandshage specifikt.
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Der er naturligvis forskel på,
hvor langt man kan se udover
Køgebugt fra flade Amager og

Der er delte meninger om lykken ved havvindmøller ud for
Aflandshage. I Tårnby tolker en Megafon måling, at vi er
positive. Foto: NIRAS A/S

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Unge med særlige behov på glat is
Det er ikke kun i transmissioner fra
De olympiske Lege koncentrationen
lyser ud af curlingspillere – det lyser
også hos unge med særlige behov
Af Søren Havemann

CURLING FOR KONCENTRATION
Curlinghallen på Røllikevej og Tårnby
Curling Klub danner de perfekte rammer for idræt med unge, der af den
ene eller anden årsag har behov for en
anden form for koncentration.
Bag initiativet står formand for
handicaprådet Tina Weber og for den
praktiske undervisning og træning er
det Kirsten Jensen fra curlingklubben,
der herser med regler og teknik.

Tårnby Bladet er mødt frem en
lørdag formiddag for at følge en
træningstime, hvor de unge og deres
forældre virkelig går til spillet med
stor glæde og engagement.

Aktivt fællesskab
- Kan du se? spørger Kirsten Jensen
Tårnby Bladets udsendte i et lille ophold, se de glade øjne, se deres udstråling, når det lykkes. Det er bare en
fornøjelse af være med til.
- Vi har trænet i ca. tre måneder og
er nu nået op på det antal unge, som vi
kan magte, hvis træningen skal være
optimal; det er to hold på fire spillere.
Og så medbringer de unge også deres
forældre, som har lige så meget lyst til
at deltage. Det er en stor hjælp.
Målet med dette projekt er at være

ER FOR ALLE UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
• Der trænes i curlinghallen hver lørdag fra klokken 11.00 til 12.00 på Røllikevej 3.
• Man kan bare møde op, men husk varmt tøj, indendørs gummisko og evt. en
cykelhjelm. Klubben står for resten af udstyret.
• Det er gratis for unge op til 12 år, er du ældre skal du betale 400-600 kr. om
året.
• For nærmere information kontakt Kirsten Jensen på telefon 2040 0035.

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

med til at give børn og unge med
særlige behov adgang til sport og
foreningsliv i Tårnby Curlingklub.
- Vi har fokus på det sjove, det sociale og på fællesskabet, siger Kirsten
Jensen.

Allerede spil på godt niveau
Øvelse gør mester, og Kirsten Jensen
lægger stor vægt på, at man som spiller lærer både regler og teknik på den

Kirsten Jensen (i rødt tv.) er
holdkaptajnen og coach for de unge
curlere Foto: SH

rigtige måde. På få måneder ser det
ud som om de unge har godt styr på
at sende sten mod huset, fejningen,
glide-motorikken og så naturligvis at
ramme huset. Ganske godt klaret.

Idrætspulje til børn og unge med et handicap
Idrætsforeninger og andre interesserede, som kan søge tilskud
til opstart af idrætsprojekter
Af Søren Havemann

HANDICAPRÅDET
Den Fælleskommunale handicapidrætspulje giver økonomisk støtte til nye idrætstilbud for børn og
unge med nedsat funktionsevne.
Unge med særlige behov.
- I Tårnby kommune har vi
et Handicapråd, fortæller Tina
Weber i en samtale med Tårnby
Bladet i curlinghallen.
Handicaprådet rådgiver Kommunen i alle sager, der har relevans for mennesker med nedsat
funktionsevne.
Handicaprådets
formål
er
at rådgive i handicappolitiske
spørgsmål, bringe synspunkter
om lokalpolitiske forhold, der
vedrører mennesker med handicap og deres organisationer
videre mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.
- Vi er nogle ildsjæle, der arbejder med at løbe idræt for de
unge i gang. Lige nu har vi curling,

Tina Weber med et klart
budskab til alle. Privatfoto.

håndbold, fodbold, og så har vi
badminton, petanque og skydning i støbeskeen, fortæller Tina
Weber.
- Men vi håber naturligvis,
at mange flere af vores lokale
idrætsklubber vil tage del i det
sociale ansvar, det er, at få mange
flere med nedsat funktionsevne
til at dyrke idræt.
- Potentialet er stort, da mindre
end ti procent af unge med særlige behov dyrker en eller anden
form for idræt.

Få støtte til aktiviteter
Hvis man som forening vil hjælpe
børn og unge med særlige behov
og handicap til et aktivt foreningsliv, kan der søges om tilskud gennem Den Fælleskommunale handicapidrætspulje.

Se på tilgængeligheden

Tilgængelighed er en svær størrelse og ofte ikke indtænkt. Tårn- Det betyder kort, at man
by kommune arbejder med Uni- ud fra princippet om en
verselt Design og tilgængelighed. og samme løsning for alle
i videst muligt omfang, siger Tina Weber
• Idrætspuljen er en økonomisk pulje på tværs af 15 kommuner i Ho- Herved understøtvedstadsområdet.
tes mulighederne for, at
• Som forening i en kommune under Den fælleskommunale Handicapersoner med handicap
pidrætspulje kan I også få støtte og sparring om håndtering og trækan være selvhjulpne
ning af medlemmer med handicap eller andre særlige behov gennem
og deltage i samfundsliwww.Specialsport.dk
vet på lige vilkår. På den
• Du kan også kontakte Handicap- og Psykiatricentret, telefon 32
måde retter man sig efter
47 18 21, som er sekretariat for Handicaprådet eller formand Tina
Handicapkonventionen. I
Weber Dysleksiforeningen, telefon: 21 65 18 94.
Handicaprådet kan vi godt

forstå, at man politisk har
besluttet at gå med Universelt Design, for det er
en manual, man som kommune kan slå op i.
- Desværre har vi i Handicaprådet måttet erfare,
at den er behæftet med
fejl, også selvom forskellige
handicaporganisationer har været med ind
over. Desværre lyttede
man ikke nok til handicaporganisationerne.

Amager Demons styrker
træningen af unge spillere
Unge demons i gang med
aftenens træning.

Succesoplevelser, de kan
få svært ved at finde i andre
holdsportsgrene.
- Med Jesper Torstenssons
tilgang kan vi fokusere endnu
mere på alle de afledte positive effekter af træningen og
sætte de sociale og pædagogiske aspekter i første række,
siger Jakob Udengaard.

En aktiv del af fællesskabet
Succes med indsats for udsatte børn
AMERICAN FOOTBALL
- Amager Demons har tilknyttet Jesper Torstensson som
pædagogisk træner på U16
årgangen, fortæller Jacob
Udengaard, formand i Amager
Demons.
- Jesper Torstensson vil
indgå i et trænerteam på tre
trænere og får til opgave at
implementere konkrete værk-

tøjer og skabe inkluderende
rammer for træningen, så
holdet kan favne endnu flere
spillere med forskellig baggrund og udfordringer.
- Vi har erfaring for, at
strukturen, de faste rammer
og forudsigeligheden i amerikansk fodbold er et godt
fundament for succes hos
børn med ADHD, konstaterer
Jakob. Vores sport byder generelt på masser af succes for
overvægtige børn.

- Med Jesper Torstenssons
egne ord vil jeg med udgangspunkt i amerikansk fodbold
træne de unge i at være en
aktiv del af et foreningsfællesskab, opbygge selvværd og
selvtillid og tilegne sig håndgribelige kompetencer, der
kan overføres til et godt studieliv, siger Jakob Udengaard.
Amager Demons påtager
sig gerne et socialt ansvar ved
at kunne tilbyde Amerikansk
fodbold til en bred målgruppe
af unge mennesker.

U16 Academy

Brænder for Amerikansk fodbold
Jesper Torstensson er 45 år og har mere end 20 års erfaring
som træner på alle niveauer, og er allerede et kendt ansigt i
klubben fra sin tid som seniortræner i perioden 2008-2017.
Jesper Torstensson er uddannet idrætspædagog i 2002
og en kandidatgrad i pædagogik.
Han har arbejdet på forskellige specialskoler og institutioner med blandt andet udsatte børn og unge samt undervist
i pædagogik, psykologi og kommunikation på Pædagogisk
Assistent. Foto: Amager Demons.

- Vi bruger Amerikansk fodbold og foreningslivet som
et pædagogisk redskab til at
lære unge mennesker konkrete kompetencer, de kan bruge
i deres studie og ungdomsliv
udenfor klubben, samt give
dem en masse gode oplevelser.
- Vi tilrettelægger træning
og rammer, så klubben også
kan tilbyde unge med særlige forudsætninger som eksempelvis ADHD, autisme og
ADD muligheden for at kunne
deltage i holdsport som amerikansk fodbold. SH
HAR DU LYST til at høre
mere, så kontakt formand
Jacob Udengaard på formand@amagerdemons.dk
eller Jesper Torstensson på
jt@amagerdemons.dk.

Seks personlige rekorder i mesterskab
Lokalt atletiktalent vinder
ungdoms DM i 7-kamp
7-KAMP

Stor donation til Streetbasket bane

Foto: Sportmaster
Salling Fondene oplyser, at de via de to Føtex varehuse på
Amagerbrogade og i Amagercentret har doneret 500.000
kroner til en streetbasket bane i Tårnby.
Projektet omfatter ifølge Nadia Gjessing fra Salling en
Streetbasket bane og et nyt værested for Tårnbys unge. Den
nye streetbasket bane vil styrke lokalområdet og bringe fokus på sundhed og trivsel og skal være et inspirerende sted
for alle med optimale forhold for børn og unge i nærområdet til at lære og prøve basketball. Et sted, hvor områdets
børn og unge har et fristed og nogle faste rammer, og hvor
de kan dyrke streetkulturen.
Kultur og Fritidschef Jens Lauridsen, Tårnby, oplyser om
det videre forløb, at projektet nu skal drøftes i Kultur- og
Fritidsudvalget.
Basket Klubben står bag planerne, så nu mangler kun den
politiske behandling (og muligvis også nogle kommunale
penge).
Salling Fondene har i år doneret 2,9 mio. kr. til 13 projekter i hele landet og altså også et på Amager.
SH

Næsten vægtløs måned for Vikingerne
Efter en lidt stille periode
med kun to stævner er der lidt
at skrive om, fortæller Erling
Langtved. Det første stævne
er Copenhagen Weightlifting
Cup (CWC).
Det er for ungdom-, juniorog seniorløftere. Fra ungdom
deltog Alberte Saugmann
Schmidt og hun forsatte, hvor
hun slap ved sidste stævne
med at sætte danske rekorder
i stød med 45 kilo og total 77
kg.
Alfred Høj ville for andet
stævne i træk sætte rekorder
og det gjorde han så med 45
kg i træk, 56 kg i stød og 101
kg i to-kamp. Det er faktisk et
kilo mere end i klassen over, Aksel Høj satte på ny flere
så når han bliver lidt større, rekorder. Foto: AK Viking
er der sikkert nye rekorder at
hente der.
Emily Lykke fik en samlet tredjeplads og Alberte Saugmann Schmidt en fjerdeplads. Elin Franzen Nilsson en sjetteplads for ungdom. Alfred Høj fik en femteplads for ungdom drenge. Vores Junior piger Siff Wibling og Samia Danris
fik henholdsvis en førsteplads og en andenplads, slutter
Erling for denne gang.
SH

Her løber de Royal Run

Kronprinsen løber med i tre af byerne, mens H.K.H. Kronprinsessen har valgt at skrue op for aktiviteterne og løbe
med i de to debutant-værtsbyer.
- Vi ved, at det har stor betydning for vores deltagere,
hvorledes især kronprinsen og kronprinsessen medvirker.
Derfor er det en glædelig nyhed, at vi i takt med, at vi har
udvidet Royal Run med en ekstra by, også kan tilbyde kongelig deltagelse i de fem værtsbyer, siger medlem af Royal
Runs styregruppe og administrerende direktør i DGI, Jens
Otto Størup.
Kronprinsparret deler sig således op på dagen for Royal
Run; Kronprinsen løber i Aalborg, Aarhus og København/
Frederiksberg. Kronprinsessen løber i Kolding og Næstved
SH
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Sebastian Monneret i aktion
til ungdoms DM. Foto:
Christian Jørn, Dansk Atletik

- Den 18-årige Tårnby-dreng
Sebastian Monneret, tidligere
atlet i Amager Atletik klub,
deltog i februar i danmarksmesterskabet i indendørs
mangekamp i Randers, fortæller Sebastians mor, Dorthe
Monneret.
Sebastian Monneret endte
med 400 point foran klubkammeraten fra Sparta, Sofus
Vølund, der blev nummer to.
Sebastian Monneret satte
seks personlige rekorder (60
m, 60 m hæk, længde, stang,
1000 m og 7-kamp) samtidig

med, at han satte Dansk Ungdoms Rekord (DUR) i indendørs 7-kamp samt på 1000
m for hans aldersgruppe. Sebastian Monneret er nu U-19
danmarksmester i både den
udendørs 10-kamp, som han
vandt august 2021 samt i den
indendørs 7-kamp i hans aldersgruppe.
Sidste weekend i februar
deltager han i de indendørs
danske seniormesterskaber
og første weekend i marts i de
indendørs ungdomsmesterskaber i Skive.
Til dagligt går Sebastian i
2. G på Gefion Gymnasiet på
Team Copenhagen ordning.
SH

Streetbasket kræver velegnet asfalt. Foto: DGI

Stå til søs og tag familien med
Roklubben Øresund har et godt
sommertilbud
SOMMER PÅ HAVET
- Kom ud af hus eller bolig – få et
sommerhus ved vandet. I juni, juli og
august kan du sammen med hele din
familie deltage i Roklubbens familieroning, fortæller Hanne Vinther, der er
projektansvarlig i klubben.
Hver mandag eftermiddag i sommermånederne tilbyder Roklubben
Øresund familier at benytte Roklubben Øresund som sommerhus ved
vandet, hvor familiemedlemmer har
mulighed for at være aktive sammen
og dyrke motion på vandet i frisk luft.
- Vi ror i mandskabsbåde med 2-5

personer i og vi kan max. være 25
personer. Tidspunktet er mandage kl.
17.00-20.00.

Støttet af Folkeoplysningsudvalget
Man kan nemt starte med at ro som
begynder/uøvet. Man kommer på små
hold, hvor alle hurtigt lærer hinanden
at kende.
- Det tager 4-5 instruktions-ture på
vandet, før man har lært at ro, så vi
taler om et uddannelsesforløb, hvor
man helst skal komme hver gang den
første måned, siger Hanne Vinther.
I mange familier går man til hver sin
aktivitet. Til familieroning har forældre, måske især single forældre med
børn en unik mulighed for at være aktive sammen og dyrke motion i det fri.
For at kunne ro skal man være over

Tilmelding og pris
Prisen for at deltage er 300 kr. for voksne og 100 kr. for børn for alle tre
måneder. Den første tur er en prøvetur og dermed gratis.
Tilmelding senest 28. april 2022.
Spørgsmål og tilmelding rettes til Hanne Vinther tlf. 4034 7535, e-mail
Hanne.Vinther2@gmail.com
www.roklubbenoeresund.dk. Roklubben Øresund, Kastrup Gamle Havn,
Amager Strandvej 413, 2770 Kastrup

12 år og kunne svømme 300 m. Er vejret godt, kan mindre søskende komme
med ud i båden og sidde ved styrmanden.
Tillader vejret ikke roning på Øresund, kan der leges på græsplænen
eller fanges krabber fra broen.

Slutter med fælles grill
- Vi afslutter aftenen med fælles grill,
så der ikke skal tænkes på aftensmad
den dag. Der købes fælles ind, og prisen pr. person er 40 kroner, fortæller

Der er plads til hele familien i båden
og god plads på Øresund mandag
hele sommeren.
Foto: Roklubben Øresund

Hanne Vinther.
Familierne lægger selv retningslinjerne for fællesskabet. Roklubben
Øresund stiller ro-instruktører til rådighed i opstartsfasen og håber selvfølgelig også at kunne hverve friske
yngre medlemmer ad den vej.
SH
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ÅBENT HUS 6. APRIL
Vil man vide mere om, hvad klubben
tilbyder, så kom forbi til Åbent hus i
onsdag den 6. april 2022 kl. 10.00.
Læs mere på Øresunds Ældreroeres
hjemmeside, www.oresunds-aldreroere.dk

Er du over 60 og vil have ro?
… så fortsætter den (meget) gamle
joke ’Så meld dig ind i en roklub, så
får du ro i årevis’
Og joken har meget mere end ælde
over sig – det er faktisk rigtigt!
RONING FOR SENIORER
Øresund Ælderoere kan tilbyde alle
over 60 år en masse motion på vandet i foreningens robåde, samt noget

lige så vigtigt, et fantastisk socialt
sammenhold som et medlemskab hos
ældreroerne kan byde på, fortæller
Elsebeth Wehage, formand i klubben.
Om vinteren dyrkes roningen indendørs i moderne romaskiner, ligesom der arrangeres flere sociale sammenkomster.
Inden optagelse skal man kunne
fremvise skriftlig erklæring, som attesterer færdighed i 300 meter svømning.

Hvem er vi?
Klubben er en selvstændig klub og
deler både og lokaler med Roklubben
Øresund, beliggende i Kastrup Gamle
Lystbådehavn, Amager Strandvej 413,
2770 Kastrup.
Ældreroerne har omkring 60 medlemmer, og klubbens formål er at
øve og træne medlemmerne i roning
samt fremme interessen for rosport
og ældreroning og til det råder klubben over dygtige instruktører, der vil

råde og vejlede nye medlemmer på
forsvarlig måde, inden man i robåde
skal en tur på havet.
SH

Et fripas skal få flere
børn og unge med i
foreningerne
Fritidspasset skal få flere børn og
unge til at dyrke idræt i en af Tårnbys foreninger
Tårnby Kommune har fået sin egen
Fritidspasordning med en bevilling fra
Socialstyrelsen på 1,3 mio. kr. til et toårigt projekt.
Det betyder, at børn og unge i kommunen, hvis forældre ikke har midler til
at betale for klubkontingent, idrætsudstyr og evt. udgifter til stævner, vil kunne få disse helt eller delvist dækket.
Samtidig bliver der ansat en fritidsvejleder, der kan hjælpe med at finde det
rette fritidstilbud.
Pengene søges af den pågældende
forening efter aftale med forældrene
og udbetales direkte til foreningen.
Fritidspasordningen er en del af
partnerskabet mellem DGI Storkøbenhavn og Tårnby Kommune om at få flere børn og unge til at blive en del af et
foreningsfællesskab i kommunen.

- Alle børn og unge i Tårnby har ret
til at få adgang til de venskaber og
oplevelser, der findes i kommunens
foreninger. Med Fritidspasset har vi
fjernet en væsentlig barriere for de
børn, hvor familiens økonomi er så anstrengt, at børnene ikke tidligere ville
have fået mulighed for at prøve kræfter med et af Tårnby Kommunes mange
idrætsfællesskaber. Vi håber, at mange
foreninger vil gribe bolden og prøve at
tiltrække nye unge medlemmer, hvor
man tilbyder Fritidspasordningen som
en løsning, siger Peder Nedergaard,
der er bestyrelsesformand i DGI Storkøbenhavn.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Klaus Bach, glæder sig over, at
Tårnby Kommune kan afprøve projektet.
- Det er en rigtig god nyhed, at Tårnby Kommune har fået bevilget 1,3 mill.
til en fritidspasordning. Jeg håber, at
mange børn og unge får glæde af fri-

tidsvejlederens viden og netværk. I
Tårnby har vi et stærkt foreningsliv,
som tager et stort ansvar og er en vigtig del af hverdagen for mange børn
og unge. Derfor betyder det meget, at
endnu flere af vores børn og unge kan
blive en del af fællesskabet i idrætsforeningerne, siger Klaus Bach.
DGI Storkøbenhavn har sammen
med Tårnby Kommune søgt om midler hos Socialstyrelsen og bevillingen
gik igennem i slutningen af december

Tårnby familieløb 2021.
Socialstyrelsen støtter vanskligt
stillede familier, for at få flere børn
og unge til at dyrke sport. Arkiv foto

2021. Nu skal der udvikles og godkendes retningslinjer for, hvordan man kan
søge om et fritidspas. Når det er på
plads hen på foråret, vil det blive meldt
ud til foreninger og borgere.

M.A.A.

Nu, nu, nu, nu sker det - snart !
Man genkalder sig sportsjournalistens fodboldreportager i radioen, men nu kan
de over hundrede petanquespillere i Amager P96 snart
rykke indendørs i helt nye
og dejlige omgivelser ved
Vestamager Centret

Af Søren Havemann

NYT SPORTSANLÆG
Håndværkerne har netop i
dag lagt sidste hånd på den
ny petanquehal på Vestamager og kommunen forbereder
indvielse i begyndelsen af
marts.
Tommy Svendsen, formand
for petanqueklubben, fortæller, at alle glæder sig til de
nye omgivelser. Der mangler
lige den sidste finish, opsætning af køkken og så en
ibrugtagningstilladelse
fra

kommunen, så kan vi gå i gang
med at spille indendørs.
En grøn parasol udgør lige
nu det sparsomme læ, når
petanquefolket spiller udendørs i frost og blæst, men om
få dage rykker de indendørs i
fantastiske omgivelser.
- Det haster, fordi stormen
Malik var så venlig at flytte
vores pavillon, hvilket medførte en skade på den flotte
hal, fortæller Tommy.

Ganske få indendørsbaner
- Det er helt unikt at vi nu i
Tårnby får en petanquehal.
Lokalt er det kun Karlslunde
og Hvidovre der kan matche
det.
Med 10 indendørsbaner og
18 udendørs baner får klubben noget at byde ind med. Vi
forventer da også øget medlemstal, flere turneringer og

Lige nu opbevares udstyret
til petanque i det fri; den
grønne parasol slås op når
det regner Foto: SH.

større samarbejde med skoler
og fritidsklubber. Det vil være
godt med endnu flere unge på
banerne, siger Tommy.

- Vi er klar til at byde alle
velkomne, som har lyst til at
prøve dette herlige spil.

Dansk vinter-OL på det jævne

DANSKERE VDED OL
Der er blevet kørt på skøjter, stået på ski, skudt efter mål og fejet
med koste af de 62 danske atleter de seneste 17 dage under

Tak for kampen Danmark.
Foto: DIF

vinter-OL i Beijing. De røde og
hvide farver er blevet vist frem
i ishockey, curling, speedskating,
slalom og skiskydning.
Resultaterne har været blandede med både op- og nedture.
Det siger DIF’s Chef de Mission,
Mikkel Sansone Øhrgaard, der
har ledt den danske delegation
gennem vinter-OL 2022.
- De danske atleters indsats
ved vinter-OL har været på det
jævne. Danmark er traditionelt
ingen stor vintersportsnation,
men vi kom alligevel med et
rekordstort hold på 62 atleter,
hvilket viser, at vi kan være med
i sneen og på isen, og det er der

blevet lagt mærke til internationalt.
- Resultatmæssigt vil jeg især
fremhæve det mandlige ishockeylandshold, som ikke bare
vinder tre kampe over nationer,
der alle ligger over Danmark
på verdensranglisten. Spillerne
kæmpede også som danske
vikinger med Dannebrog på
brystet, skabte ishockeyfeber i
Danmark og tabte kun to kampe
til de regerende russiske olympiske mestre. De kan være meget
stolte over deres præstationer
under vinter-OL, siger Mikkel
Sansone Øhrgaard
SH
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62 danske atleter har kæmpet
i rødt og hvidt ved OL i Beijing
med blandede resultater til
følge og med udfordrende
coronaforhold, som gjorde
den danske opstart ved legene
besværlig

Racismen fylder for meget i samfundet
Folk, der er mørke i huden, kan jo
nemt føle sig anderledes i et samfund, hvor hverdagsracismen spiller
en stor rolle
Af Anju Strand. Tidl.
erhvervspraktikant på Tårnby Bladet

Anju Strand har på baggrund af et debatindlæg af Sandy Brinck og egne
erfaringer skrevet en 12-tals stil, som
Tårnby Bladet har fået tilladelse til at
bringe.
Læs Sandy Brincks indlæg ’Skal min
datter bare sige pyt til racisme?’ nederst på siden.
At sidde i et tog og folk kommenterer på, du ikke er dansk, er noget jeg
sagtens kan relatere til. Det er overhovedet ikke sjovt at skulle ’forsvare’
sig, på grund af ens hudfarve. At skulle
svare på de samme spørgsmål om og
om igen. Som Sandy Brinck skriver, så
er det sikkert ikke ment ondt, men I
bliver ved med at minde os om, at vi
åbenbart er anderledes i forhold til
jer. Vi burde ikke betegnes som anderledes. Vi burde blive behandlet ligesom alle jer andre.
Ordet ‘pytknappen’ har også en stor
rolle i Brincks debatindlæg, for skal
man virkelig bare sige pyt til hverdagsracismen? Ved at man fortæller
de børn og unge, der møder racisme
i deres hverdag, skubber man jo bare
problemet væk i stedet for at løse det.
Sandy Brinck - Nej selvfølgelige, skal

din datter ikke bare mobilisere sin
pytknap. Det skal ingen.

Man læner sig tilbage
Ifølge min mening burde racisme tages mere seriøst. Det bliver nemlig
ikke taget seriøst nok, når folk mener,
man skal sige pyt til det, der faktisk
sårer og påvirker en. Som samfund synes jeg, det er uretfærdigt, at man ikke
gør mere for at stoppe racisme. De læner sig tilbage, og mener, det er noget,
man selv skal klare.
For det meste kommer folk, der er
mørke i huden, til Danmark, fordi de
er adopteret. Jeg er selv adopteret, og
har ikke haft den nemmeste start på
livet. Blev sendt på børnehjem, og ‘efterladt’ af mine biologiske forældre.
Når folk så fyrer en masse racistiske
jokes af, rammer det mig faktisk mere
end, hvad jeg lige gik og troede.

Kom da jeg var to år
Jeg er en 16-årig pige, der kom til
Danmark, da jeg var to år gammel. Jeg
møder selv ret meget racisme i min
hverdag. Jeg har personligt selv oplevet to ting, der især har påvirket min
hverdag, så den bliver ubehagelig på
grund af racisme. Den ene ting er, at
på en helt almindelig skoledag vælger
nogle af drengene at fyre ordet ‘nigger’ af i en sætning.
Alle de racistiske træk, der bliver
kastet i hovedet på mig, kan kun få mig
til at tænke på, hører jeg overhovedet
til her? For sandheden er, at de får mig
til at føle, jeg er anderledes, når jeg reelt set ikke er det. Jeg er et menneske
med følelser, ligesom alle andre.
Folk burde ikke se ned på dem, der
har andre nuancer i hudfarven. Ved at
holde racismen kørende, holder du
samtidig nedværdigende handlinger
og diskrimination oppe. Den vokser og
vokser, jo flere gange om dagen folk
vælger at udføre racistiske handlinger,
og udtrykke sig igennem racismen.

Den hudfarvede tusch
Den anden hændelse, der skete for
mig, var, da jeg bare sad helt stille på
min stol i klasselokalet, hvorefter en

af pigerne bad om en hudfarve tus. En
af drengene gav hende en brun farve,
hvorefter hun så råbte ‘Det er da ikke
en hudfarve’.
Alle kiggede undrende på hende, og
hun var nødt til at forsvare sig med,
‘Det var ikke ment på den måde’ osv.
Der var noget i mig, der fik mig til at
tænke ‘er jeg forkert’. Mener folk virkelig, at brun ikke er en hudfarve? Jeg
må være ærlig og sige, at jeg blev ret
rystet og helt tom indeni. Alle de forskellige hændelser, der sker omkring
racisme, sætter et kæmpe præg på
mig, og det tror jeg ikke, folk omkring
mig er klar over.

Det er noget bullshit
Racisme kan jo komme til udtryk på så
mange forskellige måder, men de fællesbetegnelser for racistiske ytringer
og de handlinger, man vælger at udføre, er med til at udtrykke den overbevisning, at mennesker kan opdeles
i forskellige racer, og at nogle racer så
er mere værd end andre.
Det er noget bullshit. INGEN er mere
værd end andre, og slet ikke på grund
af ens baggrund eller udseende.
Selvom vi ikke er ens, burde der
være plads til forskelligheder her i
samfundet. Der burde være plads til,
at ikke alle ligner hinanden, men hvorfor føles det samtidig, at samfundet
ikke giver os lov til at være anderledes?
Jeg frygter lidt, at racisme bare fortsætter de næste årtusinder, men kan
vi ikke som samfund stå sammen og
modarbejde racisme? Måske burde
en brun farveblyanten ikke blive kaldt
for brun, men burde betegnes som en
hudfarve? Måske kan man lade være
med at benytte sig at ordet ‘nigger’ i
forskellige sange og situationer?

Kan vi være enige om...?
I mine øjne er det første skridt til at
modarbejde racisme, at det ikke skal
have lov til at leve videre. Det skal
bekæmpes, så folk på både min egen
alder, men også ældre, ikke føler sig
diskrimineret på grund af, at racismen bare fortsætter. Der er mange

Skal min datter bare sige pyt til racisme?
Hvor langt kan du egentlig
løbe, uden at slavekæden
strammer? ’Jokes’ som
denne må min datter igen
og igen lægge øre til, fordi
hun er mørk i huden
Mange mener, at hun bare skal
trykke på pytknappen
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RACISME
Af Sandy Brinck, fhv. Mf,
særlig rådgiver,
cand.scient.pol.

‘HVOR KOMMER du fra?’, spørger den ældre dame.
Hun sidder over for min
datter i S-toget.
Spørgsmålet er sikkert sødt
ment, for min datter er det
bare endnu et på dagen, hvor
hun skal forholde sig til, at

hun ikke er ’hudfarvet’, men
mørk.
‘Jeg har lige været til fodbold’, svarer hun venligt.
‘Nej, jeg mener, hvor kommer du fra?’.
Damen helmer ikke.
‘Nå, jeg bor i Vanløse’, siger
min datter og forsøger med et
sødt smil at understrege, at
samtalen er ovre. Damen læner sig lidt frem for at kunne
forklare sig:
‘Jeg mener, hvor kommer
du oprindeligt fra?’.
I DEN DANSKE folkeskole
møder min datter spørgsmål
og såkaldte jokes, der har rystet mig. Hvis vi starter med
det, ’der jo bare er for sjov’:
Hvorfor har sorte mennesker
hvide håndflader? Det er, for-

di der skal være noget godt i
alle mennesker.
En dreng spurgte – også for
sjov, selvfølgelig – hvor langt
min datter egentlig kan løbe,
uden at slavekæden strammer.
I dag, hvor min datter er
16 år, kan hun helt reelt blive
spurgt af skolekammerater,
om de må få niggerpas – det
vil sige lov til at kalde hende
nigger. Øh, nej.
Når vi har rejst det over for
lærerne, har svaret været, at
børnene jo ikke mener det racistisk og sikkert bare prøver
at gøre sig morsomme. ’Børn
i den alder’, må vi forstå. Kan
min datter ikke mobilisere sin
pytknap?
En skoleleder har lyttet til
vores beretning og svaret,

muligheder for at bekæmpe racisme,
men man skal også ville det. Det nytter absolut ingenting, at folk bare lader det prelle af og så nærmest siger
god for det. Det er nu, vi som samfund
skal holde sammen og en gang for alle
have en fornuftig holdning til, at det
skal stoppes. Eller er folk uenige?
Vi kan, for det meste, alle være enige i, at hvis du ikke har noget pænt at
sige til andre, burde man bare holde
det for sig selv. Det, der er kommet ud
af ens mund, kan aldrig tages tilbage
igen. Ment på den måde, at hvis racismen ‘overtager’ din krop og du bare
fyrer racistiske jokes af hist og der,
kan det ikke tages tilbage. Hvad der er
sket er sket, og det kan man ikke lave
om på.
Racisme fylder meget i vores samfund, og for nogle fylder det utrolig
meget i deres hverdag. Men det er
også vigtigt at holde sol og vind ved
lige. På den måde, hvis du er mørk i
huden, kan du jo ikke bare opfører dig
som du vil. Vis respekt, og en skønne
dag vil folk også vise dig respekt.
Jeg håber en skønne dag, at racismen kan lægges helt på hylden. For
er I alle klar over, hvor meget det alligevel påvirker os og vores hverdag,
når racismen skal spille sådan en stor
rolle? Hvilket får mig til at tænke på et
citat af James Baldwin:

‘Der er tidspunkter, hvor man tænker, hvilken rolle man spiller i dette
land’. (citat: James Baldwin)

INDLÆGGET SOM ANJU STRAND
REAGEREDE PÅ

at de bestemt arbejder med,
at børnene skal tale ordentligt til hinanden. Jo tak – kan
diskrimination og egentlig racisme komme over i en anden
kategori?
VI TROEDE nok i sin tid, at
det ville gøre livet lettere, at
København har mange nuancer af hudfarver, men desværre har det faktisk ført til,
at nogle børn af mørke familier betegner min datter som
fake black, fordi hun har hvide
forældre.

Sandy Brick, forhenværende
folketingsmedlem, hvis
indlæg fik Anju Strand til at
skrive en stil til karakteren
12. © AnneMette Kurrer

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED
BESTIL TRYGT FERI

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

E
Du kan ændre
da
30 dage før an to og hotel helt frem til
komst for kun
kr. 99,-

Badeferie på Sardiniens
azurblå kyst

Pr. pers. i dbl. værelse

2.349,-

Hotel San Teodoro HHHH

Sol, sommer og krystalklart
badevand – Sardinien går for
at være Italiens bedste sted at
tage på badeferie, for intet sted
finder man kridhvide sandstrande omkranset af så azurblåt og
rent vand, som på den vidunderlige klippeø i Middelhavet.
Hotel San Teodoro ligger fredeligt uden for en lille by af samme
navn ved den populære strand
La Cinta – måske Sardiniens allersmukkeste.

Pris uden rejsekode 2.649,-

Pristillæg 26.6.-15.7. og 29.8.-10.9.: 650,16.7.-5.8. og 16.8.-28.8.: 1.000,6.8.-15.8.: 1.700,-

•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
Velkomstdrink
Værelse med aircondition

Valgfri ank.14.4.-23.10.2022.
3 nætter fra 999,4 nætter fra 1.349,5 nætter fra 1.699,6 nætter fra 1.999,-

Værelse med udsigt over Limfjorden

3 børn med rabat
2 børn med rabat

Vinhus ved Mosel

Pr. pers. i dbl. vær.

WeinBergHotel Nalbach HHH i Reil, Sydtyskland
Her har I rammen om en klassisk moselferie, hvor I bor
hos familien Schütz, der foruden sin egen vingård, der
har været i familiens eje gennem generationer, også
driver et hyggeligt hotel med lækker wellnessafdeling
og swimmingpool med udsigt over vinmarkerne.

Ank. søndag 3.-10.4., 24.4. 8.5.-23.10.2022 (+18.4./2.5.)

2.699,-

Pris uden rejsekode 2.999,-

•
•
•
•
•

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-

Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre på Salling
Bo idyllisk på strandhotel ved Limfjorden og stå op med
udsigt til vandet og masser af aktiviteter hele dagen
– f.eks. udflugt til Thy Nationalpark, Klitmøllers Cold
Hawaii og ikke mindst det tropiske vandland i Jesperhus
Blomsterpark (5 km).
Valgfri ank. t.o.m. 21.12.2022

Pris uden rejsekode 1.299,-

Pristillæg 1.4.-30.9.: 200,-

•
•
•
•
•

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

3 børn med rabat

3 nætter 1.249,4 nætter 1.649,-

3 nætter 1.499,4 nætter 1.749,-

849,-

Hotel-Restaurant Nordlicht i Sydslesvig

Danmark dejligst

3 børn med rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

Mellem fjord og hav

Pris uden rejsekode 999,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
inkl. en lille aperitif
Valgfri ank. 2.3-29.4.2022.

Skærgårdsferie i Sydsverige

Pr. pers. i dbl. vær.

1.099,-

Best Western Hotell Karlshamn HHH i Blekinge
Pris uden rejsekode 1.249,Smut over broen til den lille sydsvenske kystby,
• 2 overnatninger
Karlshamn. Her kan I holde ferie i skærgårdens idyl
• 2 x morgenbuffet
med base på et familievenligt hotel med flot, maritim
• 2 x 2-retters middag/buffet
restaurant samt spa, sportsbar og cykeludlejning.

• Rabat på entré til spa
Ank. fre-lørdag t.o.m. 11.6. og 26.8.-17.12.
samt valgfri 13.-17.4., 25.-28.5., 17.6.-20.8. og 14.-29.10.2022.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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Det yndige landskab omkring fjorden Slien ved
Østersøkysten er fyldt med danske navne og
vikingehistorier, og kun 60 km syd for grænsen
kører man ind i den lille havneby Kappeln, hvor I
skal bo på hotel kun 3 km fra centrum og havnefronten med hvide sejl og silderøgerier.

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 4-retters middag
1 x vinsmagning
1 x likørsmagning

3 nætter fra 1.599,-

Filmoversigt
DANMARKS-

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER
OG RABATKORT

KRUMMERNE

Stine bliver rasende, mor synes, det er fornuftigt, far
gør som mor siger, og Grunk har bare tænkt sig at
snyde.

BABYBIO KL. 10.30

Men hvad skal man så lave? Krumme finder
nogle gamle Kim-bøger på loftet, som han sluger
råt, og han bliver inspireret til at starte sit eget
detektivbureau med sin ven Tom.

15/3: ROSE med danske undertekster

DANMARKS-

PREMIERE
DANMARKS-

ROSE

Året er 1997. Inger, hendes søster Ellen og svoger
Vagn er på bustur mod Paris.
Bussen har knap nået motorvejen, før Inger
delagtiggør resten af selskabet i sin sindslidelse –
og turen til byernes by bliver en uge, de aldrig vil
glemme.
For Inger har en skjult dagsorden for turen, og ved
ankomsten indleder hun jagten på en tabt kærlighed.

PREMIERE

© Erik-Molberg

© Martin-Dam-Kristensen

DANMARKS-

PREMIERE

– det er svært at være 11 år
Skærmen fylder meget i hverdagen hos familien
Krumborg. Mor synes, familien skal komme hinanden
ved, så Krumme foreslår skærmfri uge, for på den
måde slipper Krumme for at blive drillet henne i
skolen for sin gamle skodmobil.

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
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© SF Studio

Da en seriemorder går efter eliten i Gotham med
en række sadistiske mord, dukker nogle kryptiske
ledetråde op og sender verdens bedste detektiv
på en efterforskning i underverdenen, hvor han vil
møde karakterer som Catwoman, Pingvinen, Carmine
Falcone og The Riddler.

1/3 kl. 10.30: ROSE med danske undertekster
15/3: HVIDSTENGRUPPEN II – DE EFTERLADTE med
danske undertekster

Rose er en stærk og hjertevarm fortælling om familie,
kærlighed og om, at intet er, som man tror ved første
øjekast.

Den gode stemning fra Italien er imidlertid
forsvundet, og danskerne oplever fra start en
grænseoverskridende opførsel, hvor alle deres sociale
spilleregler bliver udfordret.

+ 19.45
+ 17.30 + 19.45
+ 19.45

3/3:
4 – 5/3:
6/3:
7 – 9/3:

+ 19.15
+ 17.00 + 19.45

TAG MIN HÅND

+ 17.30 + 19.45 11 år

Hvor verden tidligere var let at opfatte på præcis
samme enkle måde som filmenes univers, som Buddy
dyrker, med helte og skurke, hvidt og sort, så skal
han nu tage stilling til bekymrende nye spørgsmål.

De to familier har fantastisk kemi, og da Bjørn og
Louise tre måneder senere på en kold efterårsdag
bliver inviteret til deres landsted i Holland, tøver de i
første omgang, men siger hurtigt ja tak – for hvad er
det værste, der kan ske?

THE BATMAN

17.30
14.15
17.30
17.00
17.40
17.00
13.00
17.00
17.00

Fra den ene dag til den anden forvandles Buddys
trygge gade, hvor alle kender alle, og hvor en stor del
også tilhører familien, til en truende verden, hvor han
alt for hurtigt bliver tvunget til at blive voksen.

SPEAK NO EVIL

ROSE

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

BELFAST

I sommeren 1969 lander det første menneske på
månen og Buddy er fyldt 9 år. Og så eksploderer
Belfast i vold, da konflikten mellem det protestantiske
flertal og det katolske mindretal koger over.

Bjørn, Louise og deres datter Agnes møder på en ferie
i Toscana det hollandske par Karin og Patrick, der har
deres søn Abel med.

Danmarkspremiere:

24 – 25/2:
26 – 27/2:
28/2 – 2/3:
3/3:
4/3:
5/3:
6/3:
7 – 8/3:
9/3:

DANMARKS-

PREMIERE

Hvordan skal hans bedstefar og bedstemor klare sig?
Vil hans far vise sig at være en helt præcis som i
westernfilmene?

Danmarkspremiere:
med danske undertekster

THE BATMAN

Efter at have patruljeret gaderne i to år som Batman
og skabt frygt blandt de kriminelle, er Bruce Wayne
nået dybt ind i Gothams skyggefulde underverden.
Med kun få betroede allierede – Alfred Pennyworth
og Løjtnant James Gordon – blandt byens korrupte
netværk af embedsmænd og højt profilerede
personer, har den sortklædte selvtægtsmand etableret
sig selv som den eneste legemliggørelse af hævn
blandt sine medborgere.

En hjerteskærende og sandfærdig skildring af kvinder,
som bliver fanget i krigens gru, men aldrig holder op
med at håbe…

© Nordisk Film

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

HVIDSTENGRUPPEN II

– de efterladte
Hvidstengruppen II - de efterladte er en uafrystelig
og gribende dramatisk fortælling om en dansk
families ubærlige tab og totale splittelse, men først
og fremmest om den tro og det håb, der på mirakuløs
vis giver dem den overmenneskelige styrke til ikke at
give op.

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

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

PREMIERE

© UIP

Kulturhuset
Kastrup BIO

© Nordisk Film

DANMARKS-

PREMIERE

24 – 25/2:
27 – 28/2:

kl.
kl.
kl.
kl.

SYNG 2,

19.15
20.00
15.30 + 19.15
19.15
11 år

kl. 17.00
kl. 17.00

med danske undertekster
11 år

UNCHARTED
24 – 25/2:
27 – 28/2:

kl. 19.15
kl. 19.15

11 år

26 – 27/2:
5 – 6/3:

dansk tale

kl. 12.30 + 15.00
kl. 14.30
7 år

ROBOTBROR
26 – 27/2:
5 – 6/3:

kl. 12.00
kl. 12.15

7 år

Programmet for perioden 10 – 29/3 kan ses løbende
på www.kulturhusetkastrupbio.dk, men vi ved, at du
bl.a. kan glæde dig til:
Danmarkspremiere 10/3: HVIDSTEN GRUPPEN
II – DE EFTERLADTE
Danmarkspremiere 17/3: SPEAK NO EVIL og
KRUMMERNE – DET ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR
Danmarkspremiere 24/3: BELFAST

Pas på, når du fodrer havens fugle

Der er mange mennesker, der gerne
vil hjælpe havens fugle når temperaturen falder og maden bliver
knap. Der er dog nogle hensyn der
skal tages, for at sikre at fuglene
ikke tager skade

Om vinteren vil mange mennesker
gerne hjælpe havens fugle. Det er dog
vigtigt at vælge de rigtige fodermetoder, da ikke alle er lige gode. Her ses en
musvit i luften.
Foto: Per Finn.

Det klassiske foderbræt skal skiftes
ud med en foderautomat, og mejsekuglerne, der købes i supermarkedet,
skal droppes for i stedet at lave egen
fedtblanding til naturens kogler.
Problemet er, at mange fugle lægger og træder rundt i afføring i de
samme korn. Dette kan sprede sygdomme mellem fuglene.
- Det er også en god idé at undgå
de klassiske mejsekugler, der kan købes i supermarkederne. De er lavet
af en hård fedtblanding, som ofte er
iblandet ligegyldige frø. Det svarer til
junkfood for fugle, og så er de ovenikøbet pakket ind i et plastiknet, der er
til fare for alle havens dyr, fortæller
Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes
Beskyttelse.
Han guider her til alternativer til det
dårlige fuglefoder:
- I stedet for foderbrættet og mejsekugler fra supermarkedet bør man

gå over til foderautomat, ophængte
fedtkogler og æbler spredt på græsplænen.
En foderautomat til frø kan købes på
trælasten, planteskolen eller endda
i supermarkedet. Hvad frø og kerner
angår, er der en sammenhæng mellem
hvilke frø, der fyldes i foderautomaten, og hvilke fugle, der kommer og
spiser. Frøene bestemmer, om det for
eksempel er spurve eller mejser, der
benytter foderautomaten.
- Hampefrø er mest for fugle, der
spiser små frø på stedet. Det gælder
spurve, finker og stillidser, hvorimod
solsikkekerner er for fugle, der foretrækker enten at spise store frø på
stedet eller til mejser og musvitter,
der pendler mellem et skjulested og
foderautomaten, fortæller Michael
Carlsen.
Det er relevant at overveje, hvor
foderautomaten placeres, i og med
at nogle fugle foretrækker at pendle
mellem et skjul og foderautomaten,
og andre hellere spiser på stedet.
Spurve er meget opmærksomme på
spurvehøgen og foretrækker derfor
en foderautomat, der ikke er placeret
langt fra buskadset. Mejserne flyver
derimod gerne til en foderautomat,
der er placeret i det åbne, fordi de alligevel pendler mellem et skjul og foderautomaten.

Gode råd til brug af
foderautomat:
Anskaf en foderautomat uden trug, så
fuglene ikke har afføring i maden.Fyld
kun foderautomaten med én slags frø,
da fuglene ellers sidder og fisker efter
deres favoritter, hvilket kan udvikle
sig til frø-spild. Placér altid foderautomaten tæt på buskads, da fugle
foretrækker at kunne komme hurtigt i
sikkerhed.

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for genstande op
til 1500 kroner, ting som bortgives eller byttes væk. Ydelser mod betaling
medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
ROMANER OM KAMPENE under Anden Verdenskrig: 11 af Sven Hazel og 8
andre, sælges samlet for 100 kr. Tårnbygårdvej, mobil 4228 6393, via sms.
STUEPLANTER: PARADISTRÆER 5-50 cm og væddeløbere, gratis, kun til
private, max 5 af hver plante. Tårnbygårdvej. Ring 4228 6393.
Redaktionen

Hvem leverer det sjoveste, flotteste fastelavnsfoto til Tårnby Bladets forside i
næste nummer?
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256 gram lige til at smide væk
Hvor havner den kasse, som
du henover julen har købt
clementiner eller mandariner i?
Af Terkel Spangsbo

Det er ikke så ligetil at ville
være miljørigtig - en ting er
affald og emballager som
papkasser. Det er relativt
nemt at finde ud af, hvor de
skal havne.
Men hvad med alle de sammensatte,
flerkomponents
emballager, som vi skal smide
ud hver dag. Er man på daglige doser af piller, er disse
ofte i en såkaldt blisterpak-

ning. Metal og plastik smeltet
sammen om tabletten. Hvor
skal de havne - som metal eller plast -.
Jeg har prøvet at bede apoteket om pillerne i en-komponentspakninger eller i glas.
- Så bliver det dyrere, får
jeg at vide. Hvor langt vil
jeg strække mig for miljøets
skyld. 365 piller om året pakket i plast og metal.

De kære mandariner
Ja, hvad med dem. Stødsikkert pakket i små kurvelignende kasser. Hertil indgår

* En masonitplade er fremstillet uden lim
Den hårde træfiberplade bliver, som navnet indikerer,
fremstillet af træfiber. Træfiberne presses sammen under et
højt tryk og tørres ved høj varme (kaldet ”masonmetoden”).
En masonitplade har visse lighedstræk med spånplader og
MDF-plader, men en vigtig forskel er, at der ikke anvendes
lim under fremstillingen af træfiberpladerne.

Amager Bio

25-års jubilæum kan Amager Bio fejre som spillested. Stedet var først biograf og supermarked, men
lokale kræfter rottede sig sammen om et fælles
spillested. Allerede i 1993 blev stedet renoveret og
etableret som spillested. Senere i 2018-2019 blev
der endnu en renovering med plads til 1400 publikummer med faciliteter til at rumme disse. Jubilæet
markeres med kærlige kram samt både vådt og tørt
til ganen til gamle som nye venner. Dette bliver
mandag 28. februar klokken 16.00
AmarLIV. 16 febr.2022

Fremtiden åbner

Nu vil Netto åbner fremtidens butikker, på den måde
at der nu kan scannes og betales med app. Frugt-og
grøntafdelingen bliver en større sektion og køl og
frost får mere plads. Det hele etableres med nyt inventar. Første butik bliver på Kongelundsvej og det
er meningen at 69 Netto butikker skal bygges eller
renoveres i løbet af 2022.
AmarLIV 19. februar 2022

Lysreguleret overgang

Efter at have renoveret Englandvej manglede der
sikring af overgangen ved Englandsvej 348. Overgangen er der, men den er ikke sikker. Efter at forældrekredsen har påtalt og kæmpet for en sikker overgang, ser det nu ud til at kommunen, med baggrund
i de undersøgelser der har været, anbefaler, at der
kommer lysregulering. Pengene tages fra trafiksikkerhedskontoen.
Avisen2770. febr.2022.
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Amagerlandevej

Der var store forhåbninger til, at McDonald’s samt
en vaskehal fik mulighed for etablering på Amagerlandevej 193. Det ville Tårnby Kommune ikke give
tilladelse til. I stedet er det blevet, at Røde Kors får
lov at leje to boliger og drive genbrugsbutik herfra. Genbrugsbutikkens formål vil - i samarbejde
med Tårnby Kommune og Amager Ressource Center
(ARC) - være videresalg af genbrugsmøbler.
AmarLIV. 8. febr.2022

Flere stop med Havnebussen

Linje 901 og 901 er havnebusser, som på HT-takster
befærder Københavns havn. I slutningen af februar

tre forskellige komponenter.
Metal, træ og masonit*.
Som det fremgår af billedteksten herunder en samlet
vægt på 256 gram, som jeg
sammen med børnebørn skiller ad og deler op i de mange
bøtter, som jeg sorterer alt affald i.
Masonitten har jeg uvidende smidt til småt brændbart eller nu i restaffald. Har
tænkt, at jeg burde smide masonitten til samme container
som spånplader og trykimpræneret. Nu viser research
til denne lille artikel, at der
ikke ingår lim i produktionen,
men bare damp, så fremover
ryger træ og masonit samme
vej. En lettelse.
Der bliver spist mange clementiner i mit hjem i vintermånederne - og indrømmet
- kke alt affald ryger reglementeret gennem familiens

En dissikeret frugtkasse til en bakke clementiner eller
mandariner indeholder 13 gram metal, 158 gram træ og 85
gram masonit.

sorterings procedure. Men
mandariner fås faktisk også i
enkomponents papkurve.

åbner to nye stoppesteder ved henholdsvis Enghave Brygge og Islands Brygge. Et tredje nyt stop bliver Orientkaj i Nordhavn. De tre stoppesteder skal
fejres samlet en gang til sommer.
Bryggebladet 10. februar 2022

Mere samarbejde mellem Dragør og
Tårnby

Det lyder som det rene og skære utopi, men den er
god nok. Dragørs nye konservative borgmester, Kenneth Gøtterup, åbner i et interview i Avisen 2770 for
øget samarbejde, hvor ’det kan betale sig’ og med
respekt for, at der stadig er tale om to selvstændige
kommuner.
Avisen 2770. 8. februar 2022

Mere butik

PAB vil nedrive et garageanlæg i Postparken for at
give plads til et supermarked, fælleshus og ungdomsegnede boliger. Teknisk Forvaltning i Tårnby
Kommune er positive overfor projektet, men bunken med ansøgninger om nye lokalplaner er høj i
forvaltningen og der skal også gennemføres en høring hos beboerne.
Avisen 2770. 8. februar 2022.

Grønne oaser

Nu går arbejdet i gang på Sundbyøster Plads med
at indrette en række mindre grønne øer i hvert sit
design. Den nye indretning skal skabe bedre sammenhæng mellem legepladser og styrke forbindelserne og synergien til de tilstødende funktioner.
Det forventes, at pladsen indvies til sommer og man
ser frem til flere arrangementer i fællesskaberne.
AmarLIV. 16. februar 2022.

Blød trafikant

Teknik-og miljøforvaltningen har fået øjnene op for
en løsning for de bløde trafikanter. Det drejer sig om
et vejstykke på strækningen Raffinaderivej - Prags
Boulevard. Der er pt kun cykelsti noget af vejen, og
det sidste stykke forsøges nu etableret. Mange har
syntes, at det var farligt med al den tunge trafik,
især i myldretiden, hvor der køres slalom på det meget trafikerede stykke.
AmarLIV febr.202,2

PS: Jeg køber en betemt
tandpasta, fordi der er en klar
deklarering på tuben. ’Skil låg
og tube og smid begge dele i
plastaffald’.

Ingen røg af den sauna

I ordets bogstavelige forstand er der popup’et en
sauna på Havnefronten ved Islands Brygge. Den er
blevet stillet op uden tilladelse, for tålmodigheden
var ikke ret stor hos Københavns Badeklub. Her har
man ikke ventet på byggetilladelse fra Teknik- og
Miljøforvaltningen; sagen var ikke helt færdigbehandlet. Selvom København Badeklub fik lidt dispensation med tidshorisonter, levede Københavns
Badeklub ikke op til restriktionerne. Forvaltningen
har nu valgt, at saunaen skal fjernes til trods for, at
tiderne er fuldt booket. (Bryggebladet skriver 10.
februar, at saunaen er kørt væk og transportregningen sendes til foreningen bag saunaprojktet.)
Bryggebladet. 27. januar 2022.

Nyt lyssignal????

Det længe ventede lyssignal ved Silvan på Englandsvej er gået i gang, men det er ikke helt optimalt. Det
skyldes, at der ikke er lyssignal henover cykelstien,
og det gør det farligt for en blind. Lydsignalet, der
er lavet, bipper, og hvis man står ved fortovskanten, så vil den blinde automatisk gå frem, men der
kan alligevel komme en cyklist, som den blinde
ikke kan høre på grund af trafikstøjen. Kommunen
havde afgivet høringssvar både hos handicaprådet
og cykelsti-sekretariatet; sidstnævnte mente, at når
der ikke var lyssignal over cykelstien, så var det en
supercykelsti. Ærgerligt, at man vælger at se bort fra
de svageste i trafikken.
Læserbrev i Avisen2770. 8. februar 2022.

Udvidet supermarked

To huse skal rives ned for at give plads til en udvidelse af Aldi på Kongelundsvej 479. Aldi overtog en
tidligere købmandsforretning i 1990
AmagerLIV. 16. februar 2022

Børn starter i skolehave

Først sendes udeskolevejlederne i skole(have) og
senere følger elever i indskolingen i Dragør, når der
etableres et udeskoleprojekt - også bare kaldet skolehaver - på en del af jordene, der ligger ved Museum Amager.
Dragør Nyt. 16. februar 2922.

Smeden

Solsikker sender signal
Movia styrker fokus på usynlige handicap
med Solsikkeprogrammet

Lokal smed tager imod alle opgaver,
store og små. Stor erfaring med alle typer
af metalarbejde, inde og ude, også på både.
Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

For personer med usynlige handicap, som for
eksempel autisme, alzheimers, hjerneskade,
ADHD, angst eller PTSD, kan det være stressende at være i ukendte omgivelser, og det
kan være ekstra svært, hvis man samtidig har
vanskeligt ved at bede om hjælp. Men det kan
også være svært for omgivelserne og dem omkring.

Dennis Nielsen
Det er frivilligt, om man
vil bære Solsikkesnoren.
Solsikkesnoren kan købes
på solsikkeprogrammet.dk

Derfor sætter Movia, som den første kollektive transportudbyder og som led i sit tilgængelighedsarbejde, nu fokus på problemet.
Det sker med Movias indtræden i Solsikkeprogrammet, der også rummer større danske
lufthavne og virksomheder som Lego House,
Lalandia, Givskud Zoo og Tivoli.
Solsikkeprogrammet skal fremme forståelsen for kunder med usynlige handicap. Konkret sker det ved, at kunder bærer en særlig
Solsikkesnor, hvilket tydeligt signalerer til personale og omverden, at man kan have brug for

lidt ekstra tid, tålmodighed eller hjælp.
Men solsikkesnoren giver dog ingen særlige
fordele.
M.A.A.

GLARMESTER

7 nemme råd til at
holde på varmen

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218

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 •

Fax: 3252 0344

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

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk
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Læs, hvad du nemt kan gøre
for at få din bolig til at blive
eller føles varmere.
1) Træk gardinerne for om
aftenen og natten
Det er med til at forhindre
varmetab fra vinduerne. Træk
gardiner og persienner fra om
dagen, så den sparsomme sol
kan bidrage med varme til
rummene.
2) Hold nogenlunde ensartet
temperatur i huset
Det kan føles som træk i
huset, hvis nogle rum er meget koldere end andre, og hvis
den varme luft trænger ind i
de kolde rum, kan det skabe
kondens og risiko for skimmelsvamp.
3) Flyt sofaen væk fra
radiatoren
Der bør være en afstand på
15-20 cm mellem radiator og
sofa/møbel
4) Brug et tæppe, tykke
sokker eller varme sutsko
Hvis du fryser om fødderne,
kan det føles meget koldere.
5) Luft ud hyppigere, men
mere kortvarigt, når det er
rigtig koldt
6) Test om dit vindue
slutter tæt til karmen med
papirstrimmel-testen
Åbn vinduet og sæt en papirstrimmel i klemme mellem
vinduet og karmen, og luk så
vinduet igen. Træk strimlen
ind mod dig selv. Smutter den
ud meget let, slutter dit vindue ikke tæt nok til karmen.
Udskift derfor tætningslisterne.
7) Læg et tæppe eller andet
for vinduer og døre, hvor det
trækker
Det gør det vanskeligere for
kulden at trænge ind.
Kilde Videncenter Bolius

mobil 28651923
www.smeden.one

Foråret er på vej og vi mangler boliger til salg til ventende købere!
Lige nu søger vi specielt:

Rækkehus i ”Bakkekvarteret” i Tårnby - maks. 5 mio.
Lejlighed i området omkring lufthavnen - maks. 2,7 mio.
Et-plans hus i Pilegårdskvarteret - min 130 kvm. - maks. 5,5 mio.
Byggegrund/hus til nedrivning - maks. 5 mio.
Bolig i det gamle Kastrup - God stand - maks. 6,5 mio.
Hus på Vestamager min. 100 kvm. - God stand - maks. 4,5 mio.
rfrr
gg

Kontakt os gerne allerede i dag på 36301552 for en GRATIS
salgsvurdering, hvis du overvejer salg.
-

Thomas Kvist
Indehaver og ejendomsmægler
Mob. 41 89 07 03

-

Kasper Terkildsen
Salg og vurdering
Mob. 31 43 53 70

NÆVN AT DU HAR SET ANNONCEN OG SPAR 10.000 KR*
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*Gælder til 1.4.2022

LOKALBOLIG KASTRUP/TÅRNBY/DRAGØR APS Kongelundsvej 264, 2770 Kastrup
Tlf: 36 30 15 52 Mail: kastrup@lokalbolig.dk

