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BØRNENE FIK EN PLAKAT MED TEKSTEN ’FOR EVERY CHILD A TREE’,
DA HKH KRONPRINS FREDERIK KOM PÅ BESØG. Børnene i Vestamagers
naturbørnehave på Eskebøl Alle fik tillige børnebogen ’Naturen er din ven’,
men de var så også trukket i arbejdstøjet for at plante træer, doneret af

landsorganisationen Plant et træ. Ialt 392.414 kroner er oprindeligt doneret
af medlemmer af den tidligere kundeklub CPH Advantage i Københavns
Lufthavne, da klubben blev nedlagt og financierer i den kommende tid træer
Læs mere side 4.
og buske, der plantes i Tårnby Kommune.

Der bygges i Tårnby
Endelig blev de længe ventede ungdomsboliger færdige og de unge er flyttet ind
Af Terkel Spangsbo

Tårnby Bladet bruger et skilt ’Tårnby bygger’,
som vi sætter på artikler om planlagt byggeri,
byggeri undervejs og færdigt og det skilt er heldigvis i brug ret ofte.
Flere byggerier drejer sig om ungdomsboliger
helt eller delvis, det ene på Randkløve Allé (godt
60 boliger) alle blev taget i brug i maj måned
og et andet, som skal opføres ved Tårnby Stadion (forventeligt 100 boliger), er langt fremme
i planlægningen. Endelig får de to byggerier i
Tømmerupparken også flere boliger som er ungdomsegnede.
Faktisk findes der også liv udenfor bygrænsen,
der findes både et Tårnby Kollegiet på Følfodvej
(56 boliger) og et Amagerkollegiet (278 boliger)
på Landehjælpevej/Slusevej lige op til Tårnby
Kommune, men altså i 2300 København S. Inden
længe færdiggøres hele komplekset med ungdomsboliger, lejligheder og butikker lige op til
5-øren station på Hedegårdsvej/Engvej.

Når vi peger på unges muligheder for at slippe
hjemmefra kan vi også nævne Grønjordskollegiet og Øresundskollegiet, nordens største med
1.024 lejemål og ca. 1.500 beboere og springer
over, hvad der bygges og er bygget i Ørestad til
unge og andre som vil bo i mindre omgivelser,
her kan vi slet ikke følge med – er der overhovedet unge tilbage i barndomshjemmene?
Der tænkes nu også på andre en de unge - vi
venter stadig på livstegn fra seniorboligerne på
Præstefælledvej og boligselskabet Tårnbyhuses
spændende planer på Plys-grunden, hvor nybyggeri skal respektere dele af tidligere tiders
industribyggeri. Ørkenpartiet som omkranses af
Bøjlevej taler vi slet ikke om. Her råder der tavshed, som måske brydes ved det kommene kommunale valg - som det gjorde 2017.
Måske bliver man også færdig på Glasværksgrunden og kranerne kan køres på lager og anlægsgartnerne kan komme til.
Læs om ungdomsboligerne på
Randkløve allé side 5.

REDNINGSAKTION I WADERS: Mens MHV 802 Carina med hjemhavn i Brøndby en lørdag i april var på træningstur, blev der
slået alam fra Søværnets Joint Rescue Coordination Centre. To
lystsejlere var grundstødt ved Saltholm.
Carina afbrød øvelsen i Køge Bugt og sejlede til undsætning.
Selve redningen var ganske udramatisk. Carinas besætning
kunne vade hen til havaristerne og få dem af grunden. Foto:
Besætningen på Carina.
Læs mere side 9.
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Om at klage i tide
HVER MORGEN starter jeg opvågnings-proceduren med et par kopper te, sætter mig i en
lænestol og ser på en topersoners sofa lige
over for. Der kommer min kone og sætter sig,
men inden hun blokerer for en del af udsynet,
ser jeg hver morgen på to ryghynder.

Udkigstårn til fælleden

Et forslag om en boardwalk med læringsmiljø samt et 15 meter højt udkigstårn ved Asger Jorns Allé bliver nu til virkelighed. Det har partierne i Teknik- og Miljøudvalget i København
enstemmigt vedtaget og samtidig besluttet, at Kalvebod Fælled skal have en ny hovedindgang for enden af Asger Jorns
Allé i Ørestad. Hovedindgangen kommer til at bestå af en såkaldt ’boardwalk’, der skal løbe fra enden af Asger Jorns Allé
til Kanonvej. Når man bevæger sig hen over den 180 meter
lange boardwalk, der slutter ved Kanonvej, kommer man på
sin vej forbi et 15 meter højt udkigstårn, hvor man har mulighed for at få oplevelsen af at bevæge sig op igennem og over
trækronerne til udsigten ud over Kalvebod Fælled.
Boardwalken, som vil være hævet over terrænet, skal bevæge sig i et slynget forløb med det formål at introducere de
besøgende til forskellige naturtyper.

945 mio. kroner til hospitaler og
virksomheder

Nye pumper, bedre køling og flere energioptimerede ventilations- og varmeanlæg er blandt de mange forbedrende tiltag,
som Region Hovedstadens eksisterende hospitaler og øvrige
bygninger står overfor i de kommende år.
Det står klart, efter et enigt råd vedtog en finansieringsmodel, som gør regionen i stand til at tage de næste skridt mod
en øget energiudnyttelse.
Med den godkendte plan kommer finansieringen af energiprojekterne til at foregå gennem syv leasingrammer, som
tilbagebetales over de næste cirka 20 år. Her sker tilbagebetalingen ved, at de besparelser, som energitiltagene medfører, kanaliseres tilbage i afbetalingen.

Sophie Hæstorp Andersen fratræder før tid

Sophie Hæstorp Andersen (S) har meddelt de konstituerende
partier, at hun ønsker at fratræde posten som regionsrådsformand med udgangen af juli måned.
Sophie Hæstorp Andersen, der har været regionsrådsformand i Region Hovedstaden gennem næsten otte år, ønsker
at fratræde sin post, men hun forbliver menigt medlem af regionsrådet resten af valg-perioden.
Hun vil hellige sig opgaven som kandidat for Socialdemokratiet til overborgmesterposten i København.
- Jeg ved hvor meget arbejde, det kræver at stille op, siger
Sophie Hæstorp Andersen.
Regionsrådet skal på et møde 22. juni tage stilling til, hvem
der skal sætte sig i formandsstolen efter hende og varetage
hvervet som regionsrådsformand i resten af denne valgperiode.
Sophie Hæstorp Andersen har valgt at frasige sig samtlige
eftervederlag fra posten som regionsrådsformand, og vil således fra 1. august modtage vederlag som menigt regionsrådsmedlem.
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HVER MORGEN ser jeg hvor forskelligt syede
de to ryghynder er. Hvor den ene har skarpe
kanter, har den anden rundede kanter – de
passer helt klart ikke sammen, men det var
ikke det første, vi kiggede efter, da den kom
hjem efter et obskurt bøvlet indkøb.
I MØBELBUTIKKEN, som nu ikke eksisterer,
men er købt ind i en anden, fandt vi sofa og
lænestol, købte, aftalte at de kunne bringes
hjem og betalte – og fik oplysningen, at der
skam var leveringstid og det medførte andre
problemer, som jeg skal spare jer for.
MEN HELE KØBS-/LEVERINGSSITUATIONEN
ruller op for min indre biograf hver morgen
på grund af de to hynder, som ikke passer
sammen. Der er en godt nok svag, men dog en
farvenuance. Der er sømme, som ikke holder
register. Det hedder det i typograf-slang, når
linjerne i to spalter ikke flugter.
HVER GANG jeg skal åbne dobbeltdørene ud
til min havestue, skal den faste del ’have en
skulder’, så palen, der holder døren inde, kan
gå fri af pal-hullet. Jeg har ikke de tekniske
termer, så du må nøjes med at vide, at jeg skal
trykke med en skulder for at løsne døren fra
dørkarmen. Hele dørpartier er skiftet af en
professionel for en del år siden og fra dag ét
har det med skulderen været nødvendigt.
HVER MORGEN skal jeg efter aftale med medicinalindustrien indtage forskellige kemikalier.
Dem indtager jeg foran mit køkkenvindue, for
her kan jeg tappe det nødvendige glas vand.
Hvis det ikke har regnet eller er meget tidligt
på dagen, glor jeg ud på mine nylagte fliser
og ser et gråt changerende mønster - kalkudtrækninger - som sammen med ridser giver
indtrykket af tredjesorterings genbrugs fliser.
DET ER ÆRLIG TALT IKKE, hvad jeg købte en
professionel fliselægger til. Jeg ønskede en
jævn grå flade, fri for ukrudt, let at feje og
plan, så snerydning kunne udføres uden at
støde ind i kanter, fordi mine egne lagte fliser
efter mange års slid lå i forskellige højder.
KALKUDTRÆKNINGER og arbejdsridser fik
mig til at klage til fliselæggeren, som gik til
leverandøren, som kvitterede med to brochurer, der fastslog, at kalkudtrækninger er noget
som (ofte) forekommer. Hvis du orker bare en
flig af den tekniske bortforklaring, som fliselæggeren (med moms og hele baduljen) fik
fra leverandøren, sender jeg den gerne. Hardcore læsere kan også få hele brochuren.

Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.
Redaktionssekretær Birgitte Barkholt, Mia
Engstrøm, Mona Gjedved, Ole Gjedved,
Ninna Feldvoss, Anne Palm Henriksen,
Pernille Barth, redaktionsmedarbejdere.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00,
ton@hellerupgrafisk.dk.
OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomdeles, resten distribueres via butikscentre,
biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter
Plyssen, oa.
TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste
onsdag hver måned af FK Distribution.
Omdelingen skal være afsluttet senest
efterfølgende torsdag kl. 21.

SÅDAN HAR MIT HUS flere dysfunktioner, som
jeg åbenbart skal acceptere, så længe jeg bor
her og har de samme møbler.
JEG SKULLE HAVE KLAGET i tide. Møbelforretning orker jeg ikke, det nytter heller ikke - garantien er overskredet og butikken lukket.
JEG SKULLE HAVE KLAGET til snedkeren med
dobbeltdøren, men fik det ikke gjort, så nu
udfører jeg ’skulder tryk let mod dør’ når døren i sommertiden skal åbnes og også lukkes.
TIL GENGÆLD KLAGEDE JEG over flisebelægningen til både fliselæggeren og senere
til Byggeriet Ankenævn og er derfor i besiddelse af brochuren, som lover, at jeg tre år efter, fliserne er lagt, vil være fri for de grimme
kalkudtrækninger. Det kostede 3000 kroner
af få afslag på min klage – og ikke et ord om,
hvor jeg skal henvende mig om tre år, hvis de
nye fliser stadig har skavankerne.
MON IKKE VI ALLE HAR NOGET, vi burde klage
over, men enten orker vi det ikke, eller også
løber tiden fra os – ’vi gør det i morgen’, men
får det ikke gjort. Så kommer øvelsen ’lad
være med at se det, lær at leve med det!’.
Hvordan gør man det? Har du nogensinde
prøvet at lade være med at tænke på en bestemt ting? Hvad tænker du så på?
JEG VAR OGSÅ GERNE FRI for at tænke på, at
det var mig selv, som faldt for en fancy vandhane, firkantet, skide moderne, til min håndvask på badeværelset. Hvor tror du vanddråberne lægger sig og bliver liggende – hvad de
ikke gjorde, da det var den klassiske buttede
med rund tud og rundt håndtag?
HER ER SÅ INGEN KLAGEMULIGHED. I givet
fald skulle jeg klage og anke til mig selv over
mig selv eller leve med, at der øjeblikket efter
rengøring og skrubning igen ligger indtørret
vand på mit armatur.
HERREGUD SPANGSBO, er det ikke større problemer end hynderne i din topersoners sofa,
man sidder jo udmærket i den? Findes der
mon ikke mennesker i blikskur-byen i Mumbai
eller Sydafrika, som ville være lykkelige for
overhovedet at have en dør i deres hytte og
hvem andre end dig (og familien) ser kalkudtrækninger i fliserne?
DET BLEV TRODS ALT FORÅR og haven blomstrer og griber dit syn, så du ikke ser fliserne
(så meget) . Det er da også rigtigt og sneskraberne går ikke fast i skæve fuger
mellem fliserne, som trods alt
ligger perfekt. Det er da også
rigtigt, ja, ja, ja. Men hvis vi nu
aldrig får sne igen…
God forsommer
Terkel Spangsbo, redaktør.
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Fra det politiske overdrev
Tilfældige uddrag af referater fra
politiske udvalg og kommunalbestyrelsen og lidt fra dagsordenen til
kommende møder
Plukket af Terkel Spangsbo

Tårnby Kommunes nye hjemmeside er
på flere måde et godt sted at underholde sig, hvis man vil følge lidt med
i, hvad der sker på den politiske front.
Eksempelvis kommer alle sager, som
drejer sig om penge op i økonomiudvalget og konfirmeres senere i Kommunalbestyrelsen.
Redaktionen har vilkårligt plukket
i sager, som har været behandlet i løbet af maj måned eller som kommer
på kommunalbestyrelsens møde den
sidste tirsdag i måneden.

Grønne tage på buslæskærme
Alle reklamefinansierede buslæskærme skal udskiftes i løbet af 2021. I den
forbindelse er det foreslået, at der tilkøbes grønne tage på tre læskærme i
tråd med et tilbud fra Clear Channel.
De grønne tage bidrager til forbedret regnvandshåndtering (forsinkelse og reduktion af tilløb til kloak),
de øger biodiversiteten og forbedrer
luftkvaliteten. Sedum blomsterne gør
ikke stort synligt indtryk i bybilledet,
men vil udgøre en mulighed for sommerfugle og især bier at søge føde,
når de blomstrer.
Teknisk Forvaltning foreslår, at
der etableres grønne tage på de tre
stoppesteder, hvor der etableres nye
læskærme på Amager Landevej ved
Tårnby Sundhedshus, i Kastruplundgade ved kirken og på bus-endestationen Nøragersmindevej ved Kongelundsvej.

Ungeunivers på Tårnby Skole
Det Radikale Venstre foreslår, at der
etableres et Ungeunivers på Tårnby
Skole.
De foreslår, at der skabes et skolemiljø for de unge udskolingselever i
folkeskolen – et såkaldt Ungeunivers.
Partiet skriver i indstillingen til
Kommunalbestyrelsen, at man renoverer og moderniserer den gamle
Tårnby Skole, så den får nyt liv og
funktion som Ungeunivers.
Her kan man samle de ældste klassetrin og give dem et anderledes un-

dervisningsmiljø, der kan skærpe deres trivsel, læring og motivation med
en bred vifte af tilbud, og hvor der
også kan sætte fokuseret ind, når der
er behov for det.
At etablere et Ungeunivers, vil være
et miljøskift for eleverne i deres hverdag i skolen, hvor netop det at være
ung sammen med andre unge, kommer i centrum. Det vil give de unge
mulighed for at indgå i andre og nye
sammenhænge og mulighed for at
etablere nye relationer.

Lokalekapacitet
Skolene vil de næste fem år kun have
mindre lokaleudfordringer ifølge de
beregnede elevtalsprognose.
At etablere ovennævnte Ungeunivers vil derfor også give skolerne et
større fysisk råderum, som skal bruges
i implementeringen af inklusionsstrategi: Stærke børnefællesskaber.
Partiet peger på, at Tårnby skole,
som står med tomme lokaler efter
VUC er fraflyttet deres mangeårige lejemål, kunne være egnet til formålet.
Muligvis skal der en vis renovering til,
det skal forvaltningen naturligvis afklare.
Kommunalbestyrelsen vil drøfte De
Radikales forslag på deres møde tirsdag 25. maj

Regnskab 2020
Kommunens totalregnskab for 2020
er afsluttet og balancerer med 3.471,5
mio. kroner.
Nettotal i mio. kr. Regnskab
Drift
2.790,5
Anlæg
99,8
Renter
-3,6
Tilskud og udligning
-672,4
Udligning af købsmoms
-1,3
Skatter
-2.198,5
Årets resultat
14,5
Finansforskydninger
44,0
Redaktionen har her kun medtaget
de store hovedtal.
Kommunalbestyrelsen har tiltrådt
regnskabet 2020, som herefter fremsendes til revision.
De udførlige referater og dagsordener findes på www.taarnby.dk

Sommerjob på Dragør Havn – Ka’ du ta’ skraldet?
Vi søger et par energiske unge mennesker, som kan hjælpe med
affaldshåndtering i weekender i perioden 1. juni til 31. august
samt i hverdage i forbindelse ferie for det faste personale.
Arbejdstiden vil være fra kl. 9 til kl. 12.
Det er vigtigt at du er mødestabil og kan møde til tiden.
Skriv et par ord om dig selv, om du evt. har haft lignende jobs,
og hvorfor det er dig vi kan bruge.
Mvh. Lars Olsen
Havnefoged
T: 32891570
E: havn@dragoer.dk
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Jeg ser frem til at høre fra dig senest 27. maj.
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392.414 kroner til Plant et Træ
Kronprinsen og lokale børn planter
træer i Tårnby; CPH kundeklub har
doneret bonus-point til projektet
I den kommende tid bliver Tårnby
Kommunens dagtilbud og skoler en
lang række træer og buske rigere. En
større donation fra Lufthavnens passagerer giver nu mulighed for at bidrage til lokale børn og unges forståelse
af naturen.

Medlemmer af den tidligere kundeklub CPH Advantage i Københavns
Lufthavne A/S (CPH), har i forbindelse
med lukningen kundeklubben haft
mulighed for enten at få udbetalt deres optjente point eller donere dem til
Plant et Træ.
Mange medlemmer har valgt at donere deres point, og derfor lyder den
samlede donation til organisationen
Plant et Træ på i alt 392.414 kroner,

Klinik For Fodterapi

Børnene i Vestamagers naturbørnehave fik en pakke
med bog og blomsterfrø at så med deres forældre,
da kronprins Frederik kom på besøg.

som vil gå til lokal træplantning til
gavn for naturen og ikke mindst de
mange lokale børn og unge.
Derfor planter Tårnby Kommune
og Plant et Træ i 2021 både træer og
buske i kommunens dagtilbud, SFO’er,
skoler, klubber samt på en række andre, offentlige steder.
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, som er protektor for landsorganisationen Plant et Træ, markerede
projektets begyndelse i Vestamagers
naturbørnehave på Eskebøl Alle.
Under besøget fik børnene lov at

hilse på kronprinsen, da han delte
plakater og pakker med børnebogen
’Naturen er din ven’ og blomsterfø ud
til alle børnene.
Udover Kronprinsen og børnehavens børn samt voksne deltog også
Tårnby Kommunes borgmester Allan
S. Andersen, landsformanden for Plant
et Træ Jens Døssing og administrerende direktør i CPH Thomas Woldbye.
tsp
Se også forsiden.

| Vi har ydernummer |
| Vi tilbyder også hjemmebesøg |

- Hård hud
- nedgroede negle

Kontakt os på:
- 30 66 84 88
- Englandsvej 385
- HusetForVelvære.dk
© Jens Holm, Amager Fotoklub

Vi behandler bl.a.
følgende
Fod-poblemer

- Ligtorne
- Vorte
- Leddegigt
- Diabetes
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- Fejlstillinger

Det var nogle dejligt store træer, børnene i børnehaven på Eskebøl Alle
forleden hjalp med at plante. Træerne er doneret af landsorganisationen
Plant et træ og pengene kommer oprindelig fra den tidligere kundeklub CPH
Advantage i Københavns Lufthavne A/S (CPH).

BLIV MEDARBEJDER
PÅ TÅRNBY BLADET
RING 32 509 290

Rejsegilde for færdige boliger
Boligorganisationen Tårnbyhuse markerede, at de 59
nye små almene boliger til
unge på Randkløve Allé 162
var færdige og indflytningsklare
Af Terkel Spangsbo,
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Coronaen har rodet rundt
i megen sammenkomst, så
man måtte vente med rejsegilde for de længe ventede
ungdomsegnede boliger på
Randkløve alle – og ovenikøbet dele festdagen i to dele,
så håndværkerne først fik de-

res gilde tidligt på dagen og
honoratiores måtte vente til
om eftermiddagen.
Det ødelagde nu ikke stemningen og stoltheden ved
fremvisningen. Borgmester
Allan S. Andersen bemærkede i sin tale, at ud af de 59 nye
ungdomsegnede boliger var
43 allerede udlejet (i slutningen af april. Nu er alt udlejet
via en ungdomsboligventeliste på Rådhuset).
- Jeg er umanerlig stolt
over, at Tårnby Kommune nu
kan tilbyde endnu flere af
sine unge en god bolig og håber, at mange vil leve mere af

deres liv i Tårnby.
Han mente næsten, at det
nu var muligt at leve og bo i
Tårnby fra vugge til grav.

Forskellige størrelser
Tårnby Kommune har haft
anvisningsretten til alle førstegangsudlejlinger. Herefter overtager Boligselskabet
Tårnbyhuse udlejningen udfra deres ventelister.
Alle lejllighederne har eget
bad og et minimalt køkken og
har henholdsvis 1, 2 og 3 værelser til priser mellem 4.000
og omkring 7.500 kroner.
Udover egen lejlighed til de

Udsigt fra hemsene i de øverste og største lejligheder til et
kommende gårdmiljø med borde og bænke. Bag maskerne
gemmer sig Yvette Kovacs, sekretariatschef på Tårnby
Rådhus, kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein (A) og
direktør i Tårnbyhuse Boligselskab Torben Hansen.

unge er der flere fælles rum
til cykler, samling, hygge og
motion. Desuden har alle et
’pulterrum’ i stueplan.
Formanden for Tårnbyhuses organisationsbestyrelse,
Torben Magaard, udtrykte
sin tilfredshed over et godt
samarbejde med Tårnby Kommune igennem hele byggeprocessen:
- Jeg synes, de nye ungdomsegnede boliger er et

perfekt supplement til den
del af Tårnbyparken, der ligger her på Randkløve Allé og
Tårnbypark Allé. Et fint sammenhængende, grønt boligmiljø, der næsten har landsbykarakter.
I demokratiets hellige navn
var det lykkedes en beboer
i Allegården at få forsinket
byggeriet, mens samhørigheden mellem ungdomsboligerne og den ’gamle’ boligafdeling blev drøftet politisk.

Fra taglejlighederne har man
på en god dag havudsigt og kig
til meget store skibe. Øresund
anes til venstre i foto.

Testpersoner søges!

Annonce

Personer søges til test af næsten usynlige høreapparater
Det er gratis & helt uforpligtende

Nu får du mulighed for at teste den nyeste model
inden for i-øret-høreapparater, Virto M-Titanium.
Genoplev din hørelse
Oplever du, at det sommertider er svært at følge med i
samtaler ved selskaber, eller at folk omkring dig mumler eller taler meget lavt? Høretab kommer nemlig
oftest snigende, uden at du bemærker det.
De nyeste kvalitetsapparater
Hos AudioNova vil vi gerne hjælpe dig til at høre godt
igen. Vi oplever dog, at der stadig er en del fordomme
omkring høreapparater. Mange tror, at de er store, at
de hyler, eller at de er ubehagelige at have på. Virto
M-Titanium høreapparater er teknisk avancerede
nemme at betjene og lavet af titanium.

Næsten usynlige høreapparater
Virto M-Titanium høreapparaterne sidder inde i øret
og er ikke alene næsten usynlige, de har også helt
unikke funktioner, som gør, at du ikke skal anstrenge
sig for at lytte og forstå.
Test høreapparater gratis i 14 dage
Vi tilbyder, at du kan teste helt uden forpligtelser. Testforløbet afsluttes med et spørgeskema og en samtale
med din audiologist om et evt. videre forløb.
Du kan blive testperson, hvis du er fyldt 18 år, bor i
Danmark, formoder at have et høretab, samt at du
enten ikke har høreapparater eller har apparater, som
er mere end 3½ år gamle. Hos AudioNova er du også
altid velkommen til at tage en pårørende med.

Tilmeld dig som
testperson i dag
Sidste frist den 20. juni 2021
AudioNova Hørecenter
Amagerbrogade 264
2300 København S
Tlf. 88 77 80 57
AudioNova Hørecenter
Amagerbrogade 57
2300 København S
Tlf. 88 77 81 30

P
ST
O

Sikkerhedstiltag
mod Covid-19

audionova.dk

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

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder møde den 22.6.2021, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2021
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2021 afholdes i mødesalen
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 31.8., 28.9., 26.10.,
30.11. og 14.12.2021.
Der tages forbehold for ændringer.
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DIGITAL SELVBETJENING

SOLGÅRDEN

Solgården er et dejligt mødested for friske, raske folkepensionister og
Deres ægtefælle/samlever, bosiddende i Tårnby Kommune.
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode)
Vi er et hus, hvor du kan komme og gå, som du har lyst.
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste
aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.
Der er begrænset deltagerantal på vores aktiviteter/arrangementer
m.m. idet vi følger de retningslinjer som sundhedsmyndighederne
har fastlagt vedr. covid19, men håber meget på, at vi snart får
normale tilstande igen hen over sommeren.

Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas eller andet, så er
der på www.taarnby.dk og på www.borger.dk en lang række muligheder for digital selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer en hurtig, nem og sikker betjening.
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både
iPad /iPhone / Android / Windows Phone. BorgerApp
indeholder en lang række af kommunens selvbetjeningsløsninger.
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder.

Åbningstider for centeret for aktiviteter:

SKAL DU HAVE PAS TIL ÅRETS
UDLANDSREJSE?

Lotte Riishold fik ikke mulighed for at holde sit juleshow i december.
Derfor kikker hun forbi denne eftermiddag og giver os et andet show/
underholdning.

Skal du have nyt pas i år, kan du bestille tid til dig selv og hele familien
på kommunens hjemmeside. Samtidig kan du forberede og betale din
ansøgning hjemmefra. Det gør behandlingen af din og familiens ansøgning mere effektiv og gør, at du får en hurtigere ekspedition.
Hvis du ikke har mulighed for at bestille tid på kommunens hjemmeside, så skal du ringe på tlf. nr. 3247 1111, da det i øjeblikket kun er
muligt at møde i Servicecenteret, når man har bestilt tid.
Ansøgeren (også børn) SKAL altid møde personligt og SKAL
medbringe følgende:
• Det sidst udstedte pas.
• Original dåbs- eller navneattest samt sundhedskort hvis det er første
gang du skal have pas eller hvis du har mistet dit pas.
• Navne- eller vielsesattest hvis du har ændret navn eller er blevet gift.
• Børn under 5 år skal ALTID medbringe foto.
• Dokumentation på dansk statsborgerskab, hvis du ikke har et dansk
cpr-nummer. Dokumentationen skal du have fra dit bopælsland – max.
3 mdr. gammel.
Særlige forhold for børn under 18 år
Børn under 18 år skal have underskrift fra den eller de der har forældremyndigheden. Hvis du benytter løsningen på kommunens hjemmeside, kan begge forældremyndighedsindehavere skrive under
hjemmefra. Det foregår ved brug af NemID. Alternativt kan du udfylde
en papiransøgning, som begge forældremyndighedsindehavere skal
underskrive. Ansøgningen skal du medbringe ved bestilling af passet.
Pasansøgning til børn kan hentes på taarnby.dk eller politi.dk.
Foto
Det er ikke nødvendigt at medbringe pasfoto af personer over 5 år.
Foto kan tages i forbindelse med ekspeditionen og koster kr. 135,-.
Det er fortsat muligt at medbringe eget foto, det skal dog opfylde de
gældende krav, som kan ses på kommunens hjemmeside.
Af tekniske årsager er det kun muligt at tage foto af stående borgere
(over 120 cm) og børn skal være fyldt 5 år.

Da vi fortsat har corona tider er er åbningstiderne nu fra mandag - fredag
kl. 10.00 - 15.30.
Tak for jeres tålmodighed med genåbning af Solgården.
Vi åbnede 6. maj og har desværre ikke set så mange af jer endnu.
Det håber vi nu, I råder bod på, da forsamlingsforbuddet er hævet.
Vi glæder os til at se jer alle igen.
Hver mandag mødes man kl. 11.00

Foran indgangspartiet til stavgang.

Fredag 4. juni kl. 13.30 - 15.30

OBS! Til alle jer som har købt billet, så skal den bruges denne dag.
Fredag 18. juni kl. 12.15 - 15.30

Denne dag har vi tænkt os at tilbyde en let sommerfrokost, som både kan
serveres ude og inde, med de retningslinier, der nu er gældende.
Begge disse 2 fredags-eftermiddage kan I læse mere om i vores Husavis,
eller kik på vores opslagstavler.
Vores aktiviteter åbnes nu gradvist, så der kan I også følge med på vores
opslagstavle i forhallen og caféen i Solgården.

PILEHAVEN

Kongelundsvej 298 tlf.: 3252 0972
Obs: Indgang fra Pilegårdsalle
Bodil Zachariassen og Anne Christensen
Program for juni

Deltagelse kræver tilmelding - ring og hør om der er plads. Programmet
ændres muligvis, hvis Corona restriktionerne ændres.
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag

1. juni
2. juni
3. juni
8. juni
9. juni
10. juni
10. juni
10. juni
15. juni
16. juni
17. juni
22. juni
23. juni
29. juni
30. juni

Fællesfrokost –tærte og salat kl. 12.30
Fælles frokost – tærte og salat kl. 12.30
Danmarkshistorie m. Lars kl. 13.30
Skovtur – Rørvig og Klint – 300 kr. kl. 13.00
Frokost – grillpølser/kartoffelsalat kl. 12.30
NL tøj i haven kl. 12.00
Kaffe og lagkage kl. 13.30
Damernes middag kl. 18.00
Frokost – Gratineret kartoffelmos/svinemørbrad kl. 12.30
Frokost – Gratineret kartoffelmos/ svinemørbrad kl. 13.30
Vand, vin og Niss med harpen kl. 19.30
Midsommerfest, musik og sommermad i haven kl. 13.00
Fælles frokost – grillpølser og kartoffelsalat kl. 12.30
Bytur og cafe kl. 11.30
Fælles frokost – Smørrebrød kl. 12.30

TÅRNBY KOMMUNE

CORONA FORHOLDS-REGLER I PILEHAVEN:
Der skal bruges mundbind på vej ind og ud af huset, samt hvis man færdes
rundt på gangarealerne. Mundbindet må kun tages af når man sidder ned,
men skal indtil der kommer nye regler bæres i skovtursbussen.
Vi spritter af mellem holdene og stræber efter at holde god afstand, 1,5 – 2 m.
Hold også god afstand uden for huset.
Indtil videre vil I ikke blive bedt om coronapas, men hvis du ikke er vaccineret, anbefales negativ test før besøg.
FASTE AKTIVITETER
Over sommeren er der en del hold, der holder ferie, ring og hør!
Mandage 10 – 13
kl. 10.00 - 11.00 Morgensang – plads
kl. 11.30 - 12.30 Gåtur 3 km.- plads
kl. 13.00 - 14.30 Livsanskuelser - plads
kl. 14.00 - 15.00 Gåtur 3 km. – plads
Tirsdage 9 – 16
kl. 10.00 - 11.30 Fiskesnakkeklub – plads
kl. 10.00 - 12.00 Billard - holdet er fuldt
kl. 12.30 - 14.00 Frokost - tilmelding		
kl. 14.00 - 15.00 Seniordans - stand by
Lige uger
kl. 12.00 - 13.30 Edb-snakkeklub plads
Ulige uger
kl. 12.00 - 13.30 Slægtsforskning plads
Onsdag 9 – 16
kl. 9.30 - 11.30 3D kort klipperi - plads
kl. 9.30 - 12.00 Knipling - gør selv - plads
kl. 9.30 - 12.00 Billard – holdet er fuldt
kl. 10.00 - 12.00 Kortspil – holdet er fuldt
kl. 10.00 - 11.00 Gåtur ca. 3 km. - plads
kl. 12.30 - 14.00 Frokost - tilmelding
Ca. hver 3. onsdag
kl. 13.15 - 14.30 Litteratur - plads
kl. 14.30 - 16.30 Folkedansere mødes

Torsdag 9 – 15
kl. 9.00 - 11.00 Frimærker - plads
kl. 9.30 - 11.00 Petanquehold - fuldt
kl. 9.30 - 12.00 Billard holdet er fuldt
kl. 10.00 - 11.30 Fællessang mødes – fuldt
kl. 12.15 - 13.15 Gymnastik - plads
kl. 13.30 – 15.30 Historie – plads
Fredag 9 - 15
kl. 9.30 - 12.30 Pilehavekoret mødes
kl. 13.00 - 14.00 Gym. Krop/hjerne – plads
Lørdag og søndag: Lukket

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS

Klitrose allé 30
For yderligere information se hjemmesiden
www.taarnby.dk/borger/seniorer/pensionisthuse/pensionisthuset-bordinghus
Åbent hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’åbent hus’ med kaffehygge
Fredag 25.juni kl. 13.00 – 16.00 Fællesfrokost med madpakke
Pt. holdes der lukket for ’åbent hus’ om søndagen
De forskellige klubber starter langsom op under de restriktioner som er modtaget
fra kommunen/sundhedsstyrelsen

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26

Etape 1 af det nye udstillingscenter, der erstatter det gamle Plyssen, er åbent
hver søndag kl 13-16.
Der udstilles lokalt materiale fra Amager - især Tårnby. Desuden vil udstillingscentret i etape 1 fremvise enkelte stykker kunst og håndarbejde.
Hav god tid - der er meget at se og studere.
Udstillingscentret Ved Diget 26 har gode parkeringsforhold, og det er kun 5 min
gang fra nærmeste metrostation.
Email: Diget26@youmail.dk
Adresse: Ved Diget 26, 2770 Kastrup

Nok en Norden til Autonorden
Autonorden er tilbage i
familiens hænder

Klar til fremtiden
- Trods familieånd er vi omstillingsparate i forhold til
fremtiden. For eksempel er
vi et af landets eneste elbilsbatteri-reparatører. Og vi har
naturligvis stor ekspertise
inden for elbiler generelt. Vi
har været med lige fra starten,
forklarer Kasper Norden.
Stifter af Autonorden og
svigerfar til Kasper – Jan Norden - døde i efteråret sidste
år. Han nåede dog at høre om
overtagelsen.
Kasper Norden har mange
af de samme kerneværdier
som Jan i forhold til, hvordan
en bilvirksomhed skal drives.
Så familiens ånd fortsætter
med 38 års aldersforskel.

På billedet fra Venstre Mikkel Skjellerup
kommende slagsdirektør, Benny Kornum, bliver
en slags Consigliere for Kasper Norden (th.) og
forretningen med sine mange kompetencer og
store viden.
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1. maj overtog Kasper Norden hele ejerskabet af Autonorden, der er autoriseret
forhandler af Nissan, Fiat og
Maxus.
Den
tidligere
medejer
Benny Kornum vil stadig være
tilknyttet forretningen nogle
dage om ugen. I samme forbindelse udtræder Lars Ole
Kornum, som har været medejer og bestyrelsesformand
siden 2008.
Jan Norden etablerede
Autonorden i 1958 og nu
overtager svigersønnen Kasper Norden hele ejerskabet af
forretningen.
- Jeg kunne umuligt lade
muligheden for at få Autonorden tilbage i familiens hænder gå forbi. Og jeg vil gå til
opgaven med ydmyghed og

stor respekt for de mange trofaste kunder, der i sidste ende
er årsag til, at Autonorden stadig spiller i superligaen, siger
Kasper Norden.
- Vi er en af de ældste familieejede bilforretninger og
den ånd værner vi om. Alle
medarbejder skal være som
en familie og skal aldrig føle
sig som en i rækken.
- Jeg er også taknemmelig
for den opbakning, jeg har
fået fra både medarbejdere
og samarbejdspartnere i forbindelse med ejerskiftet.
Autonorden sælger 1.500
nye og brugte biler om året
og beskæftiger 40 ansatte. Og
forretningen på Englandsvej
og Bjørnbaksvej har været
Autonordens domicil siden
1979. Kasper Norden har
været hos Autonorden siden
1999.

Boligdirektør:

5.000 har mistet deres job i vores kommune
Interview med direktør i Tårnbyhuse, Torben Hansen

Af journalist Anja Robstrup
Andersen aan@bl.dk

Torben Hansen er direktør i Boligorganisationen Tårnbyhuse. Som nabo til
Kastrup lufthavn har hans beboere i
mange årtier været sikret fast arbejde
og god løn – lige indtil corona-pandemien lammede flytrafikken og sendte
folk hjem.
I har Kastrup Lufthavn i baghaven.
Hvad har den betydet for jer og
Tårnby Kommune?
- Vi kan takke Kastrup Lufthavn for,
at vi i dag er Tårnbys største almene
boligselskab. I gamle dage boede der
nærmest kun ansatte fra lufthavnen i
vores boliger, fortæller Torben Hansen.
- I afdeling Flyverbo var der endda
en særlig hakkeorden. Jo mere man
var i lufthavnen, jo højere oppe boede
man. Der var alt fra baggagedrenge
til luftkaptajner. Så lufthavnen har altid haft en kæmpe indflydelse i vores
kommune.
- Det har alle dage været stabilt og
velbetalt arbejde, som for os har givet
gode beboere, der kunne betale deres
husleje. Lige indtil corona-pandemien
lukkede lufthavnen ned og medarbejderne blev fyret på stribe.

ver indenfor lufthavnens hegn gennem hele sit arbejdsliv. Man tjener
godt som ansat i lufthavnen, så hvorfor skulle man ikke blive der.
- Det bliver en hård nød at knække
at få dem omskolet til andre fag og vil
påvirke os alle i rigtig mange år fremover.

’Ro, regelmæssighed og renlighed’ er et motto, der forpligter
både os og vores beboere til at
yde vores bedste. At vi er professionelle og holder snuden i sporet, så her altid er rart at bo, og at
boligerne er fremtidssikrede.
Direktør Torben Hansen
Hvordan har nedlukningen påvirket
jer som organisation?
- Vi gør som kineserne - forbereder
os til fremtiden. Vores fokus er på at
være endnu mere digitale, end vi allerede er og få ryddet op i alle bunker.
Og så lægger vi en strategi for hele
organisationens virke for de næste 10
år.
- Derudover bruger vi mange tanker
på, hvad der kommer efter pandemien. Hvordan tackler vi og kommunen
den nye arbejdsløshed og de sociale
problemer, der følger med det? Vil
digitalisering og hjemmearbejde få
indflydelse på boligerne? Ændrer bystrukturen sig, fordi folk flytter fra by
til land? Der er mange spørgsmål, som
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Tårnbyhuse vil i nærmeste fremtid bygge 100 ungdomsboliger sammen med
kommunen på Tårnby Stadion på Gemmas allé. Regional station ligger om
hjørnet, metroen et stop væk og der er 1,5 km til universitetet. I cykelafstand
har man Kastrup Strandpark mod øst og Naturpark Amager mod vest. De fine
kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter i Tårnby er inden for rækkevidde. Og gode
offentlige transportmuligheder gør det enkelt at komme ud i verden eller ind
til byen. Og hjem igen! Så det giver god mening at bygge ungdomsboliger i
Tårnby. Foto: Tårnbyhuse
Hvilke følger har coronanedlukningen i lufthavnen haft?
- 5.000 har mistet deres job i vores
kommune. Ud af 43.000 borgere. Det
svarer til massefyringerne i Nakskov
og Lindø, da man lukkede værfterne.
- Mange af dem bor hos os. De betaler stadig deres husleje, men de har
det dårligt og har lukket sig inde. Det
prøver vi af afhjælpe, så godt vi nu
kan.
- Men en ting er desværre sikkert –
de kommer ikke alle sammen tilbage.
- Vi har hele familier, som aldrig har
prøvet andet end lufthavnen. Fra bedsteforældre til børnebørn.
- Man starter typisk som ung og bli-

vi ikke har svar på endnu. Og som jeg
hellere vil være på forkant med end
bagkant.
- Men vi har også brugt tiden på at
puste ud, for der har virkelig været
knald på de sidste ti år med store renoveringer, helhedsplaner og nybyggeri.
I arbejder ud fra ’ro, regelmæssighed
og renlighed’ – hvad ligger der i det?
- Det er et motto, der forpligter
både os og vores beboere til at yde
vores bedste. At vi er professionelle
og holder snuden i sporet, så her altid
er rart at bo, og at boligerne er fremtidssikret.

- Vi har lavet langtidsplaner siden
1986 og kan helt ned til måtten i opgangen sige, hvornår den skal udskiftes. Lige nu arbejder vi med 30-årsplaner på vores drift.
- Vi sørger altid for at inddrage beboerne og beboerdemokraterne i de
projekter, de bliver en del af. Forklarer,
hvorfor det er nødvendigt at male vinduer eller skifte taget.
- Så vi er altid minimum 10 år forud, og det har gjort, at vi har undgået
kæmpe huslejestigninger.
- Til gengæld forventer vi, at vores
beboere bidrager til fællesskabet, opfører sig ordentligt og betaler deres
husleje. Fraflytningsprocenten er meget lav. Så vi må jo gøre det rigtigt.
-Hvordan interessevaretager I i
Tårnby Kommune?
- Vi er hele tiden i dialog med kommunen om byudviklingen i Tårnby – og
vi byder ind med mange ideer. Knap
5.400 personer står på venteliste til
vores boliger, så vi skal have bygget
flere boliger.
- Lige nu er vi næsten i mål med at
opføre en blok med små boliger, som
var tiltænkt flygtninge. Nu er det nok
mere de unge i kommunen, som flytter ind.
- Derudover har vi budt ind på et
projekt på Tårnby Stadion. Planen er,
at vi bygger 100 ungdomsboliger, og
kommunen opfører en børneinstitution, en café og nye omklædningsrum
til sportsklubberne ved stadion.
- Og så vil vi rigtig gerne bygge på
en ledig grund på Amager Strandvej, i
første række til vandet. Den er stadig
ikke afgjort.
Hvad kan udfordringen være med
kommunen?
- At de også lever efter mottoet ’ro,
regelmæssighed og renlighed’. Kommunen har altid levet det stille liv
uden alt for store armbevægelser. Det
har gjort, at vi har undgået de store
problemer herude. Men også, at vi
ikke skal blive alt for kreative i vores
ideer og ønsker.
- Vi har mange forslag til, hvordan
vi udnytter de få kvadratmeter, der er
tilbage i kommunen. Og det er at bygge tættere og højere. Her vil vi møde
modstand, fordi det går en anden vej,
end vi ’plejer’.
- Men vi er født og opvokset i Tårnby, og vi har ikke planer om at bygge
uden for kommunegrænsen.

Torben Hansen, direktør i
Boligorganisationen Tårnbyhuse
foran organisationens mange idé- og
fremtidsplaner på trappegange op til
kontoret . Foto: Tårnbyhuse
Hvad er dit råd til politikerne?
- Pas på med at sætte for meget
byggeri i gang på samme tid i stat,
kommune og boligorganisationer.
Byggemarkedet er, som jeg ser det,
nærmest overophedet, og priserne
er skruet kraftigt op. Det er svært at
tiltrække entreprenørbranchen til at
byde på opgaver.
- Så stikker det af med priserne, så
kommer vi til at sætte nogle af vores
projekter på hold. For vi finansierer
selv de fleste af vores renoveringer –
men har fået støtte til to helhedsplaner fra Landsbyggefonden.

Artiklen er venligst stillet til rådighed
af Fagbladetboligen.dk´og stammer
fra en serie, som de kalder ’direktørstafetten’, hvor de giver ordet til de
almene boligdirektører, som vil ‘vise
rundt’ i sin boligorganisation.
Anja Andersen er journalist
og skriver om drift, byggeri,
renoveringer, personportrætter
og livet i landets almene
boligafdelinger
for fagbladetboligen.dk

DIREKTØR-STAFETTEN

fagbladetboligen.dk giver ordet til
de almene boligdirektører og sender
stafetten rundt i landet.
Vi taler hver gang med en direktør,
som vil ‘vise rundt’ i sin boligorganisation.
Direktør: Torben Hansen, Boligorganisationen Tårnbyhuse
Antal boliger: 2.200 boliger
Afdelingsbestyrelser: 8 afdelingsbestyrelser
Ansatte: 9 medarbejdere i administrationen og 23 i driften
Boligorganisationen
Tårnbyhuse
blev grundlagt 1. januar 2011 efter
en fusion mellem Almen Bolig-Administration a.m.b.a., Boligorganisationen Tårnby 44, Boligselskabet
Flyverhuse og Ejerforeningen Kastruphuse.
Tårnbyhuses 2.100 lejemål er opført
fra 1950 frem til 2020, og der arbejdes på at tilføre flere.

Øvelse blev til alvor
Situation: En grundstødt katamaran
Øst for Saltholm tager vand ind, de
to ombordværende tilkalder hjælp
Af Robert Petersen og Henrik E.
Elborough/kaptajnløjtnant, KOM-SEK/
MHV.
Foto: Besætningen på Carina

MHV 802 Carina (HMV kan oversættes for landkrabber til Marinehjemmeværns kutter 802) med hjemhavn i
Brøndby blev lørdag i april kort efter
kl. 14 alarmeret af Søværnets Joint
Rescue Coordination Centre (JRCC) for
at sejle til hjælp, efter at to nødstedte
har tilkaldt hjælp ved Saltholm.
Carina var på en større øvelse i Køge
Bugt under ledelse af chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik
Holck Rasmussen.
Da Carina under ledelse af løjtnant
Gert S. Magnussen allerede er på havet, kan man straks sætte kurs mod de
nødstedte.
Den hurtigtgående gummibåd blev
sat i vandet for hurtigere end Carina at
være fremme ved katamaranen.

Vadede hen til havaristen

Mad og drikke plus varme

Vel fremme ved de nødstedte, kunne
det konstateres, at katamaranen stod
på grund på lavt vand med store sten
rundt omkring.
Det var muligt at sætte to mand i
vandet, som vadede hen til katamaranen og tog sig af de to nødstedte
personer.
De var begge ved godt mod på trods
af kulden og den kraftige blæst.
Den ene side af skroget på katamaranen tog vand ind.
Efter rådslagning med fartøjsføreren ombord på Carina blev det besluttet at bruge nogle fendere fra Carina
til at sætte fast på den beskadigede
side af katamaranens skrog, så den
kunne holde sig flydende.
Gummibåden blev bundet fast til
den beskadigede side af katamaranen, hvorefter den kunne vristes fri af
grunden.
I langsom fart og med stor forsigtighed forlod gummibåd og katamaran
det lavvandede farvand og sejlede tilbage til Carina.

De to besætningsmedlemmer kom
ombord på Carina, hvor de fik mad og
drikke samt mulighed for at få varmen.
Gummibåden sejlede alt imens i lav
fart til Dragør.
Kort før Dragør kom de to besætningsmedlemmer igen ombord på
gummibåd med deres grej og blev
sammen med gummibåd og katamaran sejlet til Dragør Havn.
Der blev gummibåden løsnet fra katamaranen og vi tog afsked med de to
besætningsmedlemmer.
Gummibåden blev derefter hejst
ombord på Carina i Dragør Havn.
Fenderne blev senere fjernet fra
det beskadigede fartøj og om aftenen

bragt tilbage til Carina i Brøndby Havn
af det ene besætningsmedlem.
Katamaranens besætningsmedlemmer var glade for, at Marinehjemmeværnet kunne hjælpe dem ud af kniben.
Igen ydede Marinehjemmeværnets
frivillige en indsat i samfundets tjeneste. Marinehjemmeværnet løser
blandt andet opgaver indenfor farvandsovervågning, søredning, sikring
af havmiljøet og Host Nation Support.
Marinehjemmeværnet har fartøjer
liggende i 30 havne i Danmark, samt
mindre indsatsfartøjer flere steder i
landet.
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Succeshistorie:

Nu beholder de deres regnvand på egen grund
Klimatilpasning i to af Tårnbyhuses
afdelinger giver grønnere og mere
æstetiske gårdrum – og mindsker
presset på kloaksystemet
Tekst David Schmidt. Foto Tårnby
Forsyning.

Klimatilpasningsprojekter ved Tårnbyhuses afdelinger i Randkløvehuse
og Kastruphuse handler om at indtænke bæredygtighed som en del af
gårdrummene. Her er der anlagt regnbede, der optager regnvandet og har
skabt rum for biodiversitet.
- Projekterne i vores afdelinger har

haft to sigter. Først og fremmest ville
vi gerne undgå problemer med vandafledningen, som vi har set det under
kraftig regn – og ikke mindst kunne
håndtere de fremtidige klimaændringer, fortæller Torben Hansen, direktør
i boligorganisationen Tårnbyhuse.
- Dertil ville vi have, at projekterne
indgik i opgraderingen af vores uderum på en æstetisk måde.
Ifølge Torben Hansen har det vist
sig som en stor succes, der betyder,
at der ikke er sket oversvømmelser,
som det tidligere er set. Han er blevet
positivt overrasket over, hvad frakoblings- og klimatilpasningsprojekterne
i boligafdelingerne har medført.
- Vi har blandt andet fundet ud af,
at det ikke behøver at være den på papiret pæneste løsning, der giver mest
værdi for beboerne.

Støtte til bioversiteten

- Vi er også i dialog med nybyggeri
som Tømmerup Parken (Tømmerup
Haveby) og ungdomsboligerne
ved Randkløve Alle omkring
regnvandshåndteringen. Ligesom
vi er i dialog omkring det planlagte
byggeri Plyssen ved Bøjlevej,
fortæller Raymond Skaarup, direktør
i Tårnby Forsyning.

- I Kastruphuse for eksempel, har vi
valgt et fokus på at understøtte biodiversiteten og ikke så meget på at holde de skarpe grønne kanter. Og det er
faktisk kommet bag på mig, hvor godt
og ikke mindst positivt, det er blevet
modtaget, siger Torben Hansen.
- Så hvorfor bruge en masse energi
og ressourcer på at sørge for helt
skarpe kanter i gårdrummet, hvis det
er mere vild natur og biodiversitet,
beboerne gerne vil have. Der er altså
sket en generel udvikling her og den
kan vi jo ligeså godt følge med og understøtte som boligorganisation, fortæller direktøren.

Boligselskaber kan bidrage i stor
skala
Hos Tårnby Forsyning er det blevet
’business as usual’ at have fokus på
mere natur i byen og tænke biodiversitet ind i selskabets projekter.
- Derfor er samarbejdet med en
boligorganisation som Tårnbyhuse
også noget, vi sætter stor pris på. De
store almene boligorganisationer kan
virkelig rykke noget, når de gennemfører grønne frakoblings- og klimatilpasningsprojekter, præcis som dem
man har gennemført i Kastruphuse
og Randløvehuse. Her forsinkes meget vand, og det giver et mindre pres
på kloaksystemet, fortæller direktør i
Tårnby Forsyning Raymond Skaarup.
- Naturen er presset i byerne, og
derfor har vi fokus på at understøtte
biodiversiteten i vores projekter. Se-

Her i Randkløvehusene har man
så lavet et regnbed i stedet og give
insekter bedre forhold samtidig
med, at man mindsker presset på
kloakkerne.

nest har vi kørt en stor kampagne for
vilde haver, der passer rigtigt godt
sammen med regnbede.
- I eksisterende villaer og ejendomme kan man få en del af sit tilslutningsbidrag tilbage, hvis man frakobler regnvandet på sin grund, slutter
Raymond Skaarup.

Direktør for Tårnbyhuse Torben
Hansen er glad for, hvor gode
frakoblingsprojekterne i
boligafdelingerne er faldet ud og
ikke mindst den positive modtagelse
blandt beboerne. Arkivfoto.
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Fakta
• Randkløvehuse blev frakoblet i
2015 og Kastruphuse i 2019-2020.
• Når boligorganisationen frakobler regnvandet, tilbagebetaler
Tårnby Forsyning tilslutningsbidraget for regnvand, og boligorganisationerne udfører selv anlægsarbejdet.
Prisen for håndteringen af regnvand i de grønne arealer hos boligorganisationerne er ofte kun
halvt så dyrt, som hvis forsyningen
skulle bygge et stort underjordisk
bassin i beton under vejene, hvor
der ligger et fintmasket net af ledninger og kabler.

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.

Flere frakoblingsprojekter i gang
Tårnby Forsyning har flere frakoblingsprojekter i gang. Herunder Postparken
under PAB og drøftelser med yderligere to store boligafdelinger Allegården
og Olufsgård 2A samt endnu et projekt med Tårnbyhuse ved de nyopførte
ungdomsboliger på Randkløve Allé.

Fakta om frakobling og biodiversitet

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Hvis du som grundejer i et fælleskloakeret område i Tårnby Kommune frakobler alt regnvand fra din ejendom, kan TÅRNBYFORSYNING Spildevand
A/S tilbagebetale 40 procent af tilslutningsbidraget for regnvandet.
I 2021 udgør det 25.875,13 kr. pr. boligenhed:
https://taarnbyforsyning.dk/klima/frakobling-regnvand

Skab nyt liv i din have
Oversvømmelser og færre insekter er to af de kedelige resultater af den
måde, vi har levet på i mange år. Men det er samtidig to problemer, som
haveejere i Tårnby kan være med til at løse:
https://taarnbyforsyning.dk/skabnytliv

Få 3 træer
Du kan få op til tre træer til din have, hvis du laver et regnbed til dit regnvand på din matrikel:
https://taarnbyforsyning.dk/klima/faa-3-traeer

INFO: Det betyder frakobling af regnvand
Ved frakobling af regnvand kan man mindske et for stort pres på kloaksystemet ved kraftig regn og skybrud, som kan føre til oversvømmelser.
Tårnby Forsyning har et særligt fokus på de såkaldt fælleskloakerede områder i Tårnby. Fælleskloakeret betyder, at regnvand og spildevand løber
i det samme kloakrør. Det er derfor en fordel i disse områder at forsinke
regnvandets vandring fra tage og andre overflader til kloakken. Det kan for
eksempel ske med regnbede, grønne tage, underjordiske bassiner, såkaldte
faskiner mv.
Ofte kan denne frakobling og klimatilpasning sammentænkes med grønne æstetiske overvejelser og understøttelse af biodiversitet. Ved separat
kloakering løber regnvand og spildevand i hvert sit rør, som dermed giver et
mindre pres ved kraftig ved regn og skybrud.

Tårnby Forsyning har i samarbejde med (og på initiativ af)
boligorganisationen Tårnbyhuse gennemført projekter med frakobling af
regnvand fra kloakkerne i afdelingerne Kastruphuse og Randkløvehuse. Som
en bonus har projekterne givet grønnere og mere æstetiske gårdrum
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3F prisvinder
’gjorde bare sit arbejde’

GEDEMARKEDET

Interview med Pia Kyhl vinder af 3F´s aktivpris for 2021
Tekst og foto: Mia Engstrøm

An-

noncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for
genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
Redaktionen
TO PAKKER TANDBØRSTE HOVEDER Nevadent købt i Lidl
GIVES VÆK. Overskud efter køb af ny elektrisk tandbørste.
Ring 32 509 290.
LØVFALD BESTÅR AF, 12 middagstallerkener, sovseskåle.
Sukkerskål, flødekande, kaffekande, 10 kopper /m underkopper, 11 kage tallerkener. 550 kroner.
24 49 22 41, Birger Knudsen.
FEJLKØB: 40 MM SØM næsten hel pakke til sømpistol
GIVES VÆK.
Vi hader at smide brugbare ting
væk. Ring 32 509 290.
MOTIONSCYKEL. Ulta Fit

Exellent, Fitness Equipment, model
Raver med Exercise computer GIVES
VÆK. Brugsanvisning på engelsk
medfølger. Ring 40 38 04 50.

3F uddeler hvert år i forbindelse med deres
1-maj arrangement to aktivpriser, en til en aktiv person fra egne rækker og en til en aktiv
person ’udefra’, som Pia udtrykker det.
- Jeg gjorde bare mit arbejde
Da 3F ringede og sagde, at Pia var indstillet til prisen fra egne rækker, blev hun meget
forbavset, for ’jeg havde jo bare gjort mit arbejde’, siger Pia og smiler. Men ingen tvivl om,
at Pia blev glad for prisen fra 3F.
Pia har fået sin pris for sin ihærdige indsats
som tillidsrepræsentant i firmaet Inflight Logistics, som er en cateringvirksomhed i lufthavnen.
Selv nu, hvor Pia ikke længere arbejder i
firmaet, er hun aktiv for alle de opsagte ansatte, som var i virksomheden, men som stadig
mangler at få løn, feriepenge og overarbejdsbetaling. Pia blev selv opsagt i januar 2021,
men har lovet sig selv og sine tidligere kolleger at føre sagen til ende. Sagen afventer at
komme for arbejdsretten.
For Pia er det vigtigt, at en arbejdsgiver følger de aftaler, der er indgået, og det var ikke
lige sådan det var på Pias tidligere arbejdsplads.
- Vi plejede at sige til hinanden: læg pungen
på bordet, så kan han (red: ejeren af firmaet)
tage, hvad han vil.
For Pia er det bare ikke i orden. Når man som
tillidsrepræsentant igennem 20 år har kæmpet for at skabe bedre vilkår for de ansatte, så
er det svært at være vidne til, at aftaler ikke
overholdes.

Afreagerer i kolonihaven
Pia har kæmpet mange kampe gennem årene,
men hun har elsket det. Det har været utroligt givende at være med til at skabe bedre

LOMMEÆNDER (152 stk.) SÆLGES samlet for 300 kr.
Afbrudte serier fra 1976-1988
Velholdte. Ring 41 40 28 80

100 x 850 mm. Kan hentes gratis.
Tlf.: 26 62 36 15
KAPSELMASKINE kr. 50,00
Afhentes i Skottegården - mobil
42 78 83 49
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Retfærdighed er nøgleordet

Som det blev sagt:

8 STK. CEMENTRØR

Afhentes i Skottegården - mobil 42 78
83 49

arbejdsvilkår for kollegerne f.eks. igennem
lokalaftaler, fortæller Pia.
- Det har givet mig megen glæde, men også
drøje hug. Men det giver mig bare lyst til at
kæmpe endnu hårdere.
Når det blev for meget, fik Pia afløb i sin kolonihave. Her kunne hun afreagere, og familien
vidste, at når der blev kastet ekstra meget med
ukrudt, så var der noget, der skulle bearbejdes,
og Pia skulle bare have lov til at få det ud.
- Jeg har aldrig fortrudt de mange kampe, og
jeg kan se det samme engagement gå igen i
mine børn.
Retfærdighed er nøgleordet for Pia, og hun
styrer efter et retfærdighedsprincip. Selv fyringer skal gå retfærdigt til, siger Pia.
I dag arbejder Pia i Restaurant Petersen i
Korsbæk på Bakken, og hun elsker det.
- Vi laver alt fra bunden, fortæller Pia, både
rødkål, puré og mayonnaise, og den faglige
stolthed lyser ud af den ’gamle, smørrebrødsjomfru.

GIVES VÆK: (Næsten) alle numre af
Dansk Pædagogisk Tidsskrift Årgang 2007 – 2019. (enkelte
numre mangler). Kontakt 21 17 59 85

DIVERSE SERVICE - gratis

Pia Kyhl modtog glad og stolt 3F’s Aktivpris
i faggoreningens lokaler 1. maj. Foto Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub.

Pia har altid fået afløb for sine frustrationer
i sin kolonihave... og familien var helt
klar over, at når Pia kastede særligt med
ukrudtet, så var der noget på spil.

Pia Kyhl, som i mere end 10 år har været
tillidsrepræsentant i Inflight Logistic og
tidligere LSG.
Pia får prisen for sit store og vedvarende
arbejde for sine kolleger, og i særdeleshed
fordi hun fortsætter indsatsen efter at firmaet er lukket og hun selv er videre i nyt
job. For hendes gamle kolleger har stadig
brug for Pias hjælp i de sager, der endnu
pågår i det fagretlige system.

TÅRNBY BLADET PRODUCERES AF FRIVILLIGE - VI KAN
ALTID BRUGE EN EKSTRA HÅND RING 32 509 290

At opleve glæden hos andre og
fællesskabet, det skaber, fylder mig
med kærlighed, siger Louise og ser
rigtig glad ud.

og da jeg havde pakket 1586 gaver
ind, blev resten altså uddelt i en pose
med gavepapir.
Louise er allerede begyndt at samle
gaver sammen til 2021, for hun har
bestemt ikke tabt pusten.

Amagerborgere er fantastiske
Louise nævner flere gange under vores samtale, at hun jo ikke kunne have
gjort noget uden hjælp og bidrag fra
mange Amagerborgere.
- Det er en fælles indsats, vi laver,
og Amager er noget helt særligt, understreger Louise.
- Og sammen kan vi noget. Louise
opfatter blot sig selv som bindeleddet, hvor Facebook bruges flittigt som
det sted, hvor kontakten knyttes.
En typisk vej til hjælp går via Facebooks sms-service, Messenger, og
Louise får mange henvendelser hver
dag. Hun forsøger så at gå ud via Facebook og høre Amagerborgerne, om
de kan hjælpe. Louise får donationer
i form af mad, tøj, legetøj eller noget
andet hjem til sig, og så kan familien
afhente hos hende. På den måde kan
familien, som behøver hjælp, forblive
anonyme.

Jeg er ikke sjælesørger

Jeg er ikke sjælesørger
Interview med Louise Baltzarsen
Herreholm, vinder af 3F´s aktivpris
for 2021
Tekst og foto: Mia Engstrøm

3F uddeler hvert år 2 aktivpriser, en til
en aktiv person fra egne rækker og en
til en aktiv person, som ikke er en del
af 3F, men som arbejder aktivt for lokalsamfundet, en såkaldt ildsjæl.
Da Louise blev kontaktet af 3F og fik
at vide, at hun var indstillet til prisen
for sin indsats for trængte børn og familier på Amager, var hendes reaktion,
at ’det her kan alle da gøre’. Men det er
vel netop en ildsjæl som Louise, som
rent faktisk gør noget ved det. Louise
er uddannet pædagog, og har igennem sit arbejde og igennem børnenes
fritidsinteresser mødt mange børn,
hvor familierne ikke havde mulighed
for at give dem det, de har brug for.
Det kan både være mad, tøj og gaver
til fødselsdage eller andet.

lier fik mulighed for at kunne give deres børn en gavekalender.
Det er så vigtigt for børn at kunne
sige, at de også har fået en julegave,
siger Louise, og da hun først var begyndt, greb det om sig.
- Det blev til 147 pakkekalendere,

For at passe på sig selv vil Louise helst
ikke blive en såkaldt sjælesørger, men
hun kan da godt finde på at lige ringe
og høre hvordan det går, hvis hun fornemmer, at nogen trænger til kontakt.
Louise fremhæver, at det grundlæggende er ens menneskesyn, det hele
handler om. Når man hjælper andre,
får man så meget igen, og hvis alle
hjalp alle, ville verden være et smukt
sted, smiler Louise.

Louise Baltzarsen Herreholm blev
både overrasket og meget glad,
da hun mnodtog 3F’s Aktivpris
i lokalerne på Saltværksvej 1.
maj. Foto: Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub.

Nyt projekt i støbeskeen
- Jeg får så meget kærlighed tilbage,
og det giver lyst til at gå videre, så
jeg fortsætter, siger Louise, og fortæller videre om sit næste store projekt:
Sport & Kultur.
Et projekt, hvor hun i samarbejde
med Sundby Boldklub vil give børn en
mulighed for et gratis tilbud om fællesskab. Louise er i fuld gang med at
søge fonde og donationer, og hendes
egen pris fra 3F på 10.000 kr. skal bruges i projektet.
Hun har også fået 35.000 kroner
fra Guldberg fonden og gavekort på
25.000 fra Rema 1000. Hun håber på
snart at kunne realisere projektet, for
at kunne hjælpe og glæde andre er
Louises hjertebarn.

147 julekalendere
Det hele startede med julekalendere,
som Louise via Facebook begyndte at
samle legetøj ind til, så trængte famiTÅRNBY BLADET JUNI 2021 13

MORGEN- ELLER AFTENSTEMNING. Det er ikke så lige til for Redaktionen
at tolke, om det er morgen eller aften, men heldigvis kan moderne teknik
afsløre, at foto er taget 14. maj kl. 9.11 og så passer udtrykket med de triste
vejrmeldinger som maj har været præget af.
Truende mørke skyer og solskin på svenske-siden. Rigtig godt fanget af Palle
Jensen fra Amager Fotoklub og derfor udvalgt til at være månedens billede.

Dog er redaktionens medlemmer ved at gå til af nysgerrighed over den
røde ’laserprik’ som afsløres midt på søbadet. Havde det været en thriller,
ville motivet blive skudt i sænk af en snigskøtte umiddelbart efter foto
var optaget. Vi mener, søbadet står endnu og venter på andre gæster end
vinterbaderne.

Farvel til Småt brændbart
Mindre affald til forbrænding og en
øget CO2-besparelse
Fra torsdag 24. juni skal besøgende
på genbrugsplads Kirstinehøj sortere

mere affald, når containeren med
’Småt brændbart’ forsvinder.
Det er en af genbrugspladsernes
mest berømte containere – eller affaldsfraktioner, som det hedder. Al-

Åbent hus for det nye demenssymbol
Kom og se og hør om det nye demenssymbol fra Folkebevægelsen For Demensvenligt Danmark, som lanceres i uge 19 i
hele landet.
Ældre Sagen, Tårnby holder Åbent hus i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71
Mandag 31. maj fra kl. 11.00 til kl. 15.00 og
tirsdag 1. juni fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
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Der vil være mulighed for en snak med Ældre Sagens frivillige
demensvenner i lokalafdelingen, Tårnby Kommunes konsulenter indenfor demensområdet og medlemmer fra Seniorrådet.
Vores andre tilbud til demensramte og deres pårørende er:
Cafè Livsglæde • Demensbesøgsvenner • Sang på plejehjem
• Danseminde på plejehjem • Gå/skubbere på plejehjem

lerede i maj sagde man farvel til Småt
brændbart på Bispeengen Genbrugsstation på grænsen mellem København og Frederiksberg og goddag til
mere genbrug og genanvendelse.
- Det er Københavns Kommune, der
har taget initiativ til yderligere sortering på hovedstadens genbrugspladser.
- Vi har i Københavns Kommune en
meget ambitiøs ressource- og affaldsplan, hvor målsætningen er at tredoble genbrugsmængderne og hæve genanvendelsen af husholdningsaffald til
70 procent i 2024, fortæller teknik- og
miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Erfaringerne er gode
I andet halvår af 2020 er forsøget med
mere sortering blevet trykprøvet på
en anden af hovedstadens genbrugspladser, nemlig Vermlandsgade Genbrugsstation, som allerede har afskaffet ’Småt brændbart’.
- Breder man erfaringerne fra Vermlandsgade Genbrugsstation ud til alle
hovedstadens genbrugspladser, er der

store klimabesparelser at hente, fortæller Linda Rebien, projektleder hos
ARC, der driver hovedstadens genbrugspladser.
- På baggrund af erfaringerne forventer vi helt konkret at kunne reducere mængderne af affald, der ryger til
forbrænding med omkring 2300 ton
årligt og samtidig spare klimaet for
7200 ton udledt CO2. Men det kræver
en indsats af os alle, og derfor står vi
naturligvis klar til at hjælpe de besøgende på vores genbrugspladser.

Hvor og hvornår
Bispeengen og Borgervænget Genbrugsstation sagde farvel til ’Småt
brændbart’ i maj, mens de øvrige genbrugspladser i hovedstaden løbende
over de kommende uger tager afsked
med fraktionen.
Torsdag 3. juni kommer turen til
Hvidovre Genbrugsplads og Kulbanevej Genbrugsstation. Torsdag 24. juni
er der lukke-ned-dag på Kirstinehøj og
Vægtergangen Genbrugsplads samt
Dragør Genbrugsplads.
tsp
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Oasen er en oase
Oasen er - som navnet antyder - et
fristed for de elever på Erhvervsskolen, der har brug for rolige omgivelser, og her er Oasen det perfekte
sted for dem

Af Pernille Barth.
Foto: Ivan Lundhus Olsen,
Amager Fotoklub.

Praktikken på Oasen er tilrettelagt
med stabilitet og rammer, og hver
morgen gennemgås dagsplanen. Der
er mulighed for morgenmad og frokost og eleverne holder logbog, så
de kan se alle deres små succeser og
følge deres progression undervejs i

praktikken.
Som altid på Erhvervsskolen er det
fagprofessionelle med pædagogiske
kompetencer, der hjælper Oasens
unge med at gennemføre deres praktik.
Dagsplanen tager udgangspunkt
i den enkeltes individuelle personlige og sociale ressourcer og behov,
så hvert forløb er skræddersyet til den
enkelte elev; og planen bliver løbende ændret, så den følger elevens udvikling. Der er fokus på fagligt indhold
som matematik og håndværk, der bruges i praksis, når de i Oasen reparerer,
velligeholder eller bygger - evner de

unge kan bruge i fremtiden.
Erhvervsskolens psykolog støtter
de unge, der har brug for det, med metakognitiv terapi, så de kan gennemføre praktikken.
Målet med forløbet på Oasen er, at
eleven kommer i videre uddannelse.
Forløbet kan i bedste fald give overgang til dyrepasser-uddannelsen eller andre job, hvor man har med dyr
at gøre. Derfor kommer eleverne på
kurser, som for eksempel minilæsserog minigraverkurser, så de får kompetencer og certifikater, de kan bruge i
deres videre uddannelse.
Anders arbejder på at sætte campingvognen i stand. Den bruges ved stævner
og er blevet et selvstændigt bygge-projekt for nogle af Oasens elever.

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

Opgaver og forventninger
Om torsdagen holder Oasen torsdagscafe, hvor eleverne organiserer
udflugter til andre steder, der har
noget med dyr at gøre; for eksempel
Knuthenborg og Zoologisk Have. Eller
til Erhvervsskolens villa på Saltværksvej, som Tårnby Bladet tidligere har
skrevet om (Tårnby Bladet maj 2021).
Det udfordrer eleverne, skaber
sammenhold og er med til at opbygge
deres sociale evner at møde andre
elever fra andre af Erhvervsskolens
satellit afdelinger.
Oasen ligger i et fuglereservat og
har flere heste og andre husdyr, som
eleverne skal passe og pleje.

Michelle og Freya på ridebanen ved
Oasen.

Hestene går i løsdriftsstald, hvor
eleverne kan lære at ride, hvis de ikke
har erfaring med heste. Elever, der har
tidligere erfaring eller får opbygget
tilstrækkelig fortrolighed til hestene,
kan afprøve flere udfordringer på hesteryg; det kan være dressur og spring
på DSM’s (Dragør Store Magleby) ridebane og de elever, der er kompetente
nok, deltager i ridestævner, rundt i
Danmark.

Elevernes skaber egen oase
Oasen har en campingvogn, som de
har bruger, når elever skal til stævner.
Campingvognen er blevet til et byggeprojekt for nogle elever, der har taget
initiativ til renoveringen. Eleverne udfører alt det praktiske som spartling,
opmåling, udregning, bygning og indretning af campingvognen, og det ses
en tydelig og positiv udvikling hos de
elever, der er involverede i projektet.
Her anvender de praktiske kompetencer, de har udviklet under opholdet i
Oasen.

Bliv frivillig på en uges Madskole for børn
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Mange års professionel og menneskelig erfaring.

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

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

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

Sommerens madskoler for børn i
alderen 8-12 år,
arrangeret af 4H
og Ældre Sagen,
mangler frivillige
madskoleinstruktører lokalt. Tårnby Bladet bragte i
maj-udgaven side
12 en omtale af
Madskolerne.
Madskolen
foregår på Skottegårdsskolen i hhv.
uge 26, 27, 30 og
31. Så har du lyst til at bruge en uge på at lære friske børn at lave mad, så
læs mere og tilmeld dig på Ældre Sagens hjemmeside: www.aeldresagen.
dk/madskoler
Der bliver naturligvis taget højde for gældende coronarestriktioner og
ekstra fokus på god hygiejne, oplyser Ældre Sagen Tårnby.
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AMAGERTEATRET
Vi arbejder som om corona-tiden snart er forbi
KÆRE ABONNENTER
- NUVÆRENDE OG KOMMENDE
Det skal ikke være nemt - og andet end
mennesker har været corona-ramt. Det er
blandt andet gået ud over vores elektroniske billetsystem, som har svært ved at
komme sig over den lange pause, hvor man
ikke vidste, om Amagerteatret kom i gang
igen.
MEN DET gjorde vi og det har været en
fornøjelse at se, at også forestillingsproducenterne har troet på en tid efter corona
og har arbejdet med at finde interessante
forestilinger, som vi på Amagerteatret har
kunne vælge og vrage iblandt.
DESVÆRRE ER DER også forestillinger,
som var på tapetet i sidste sæson, men

hvor en genoptagelse ikke har været mulig
- de nu ligger i idé-posen hos producenterne.
MEN SÅ KAN VI glæde os over, at der
var andre godter på lager, så vi kan stille
med et repertoire, som, vi er overbeviste
om, vil glæde vores abonnenter og andre
teatergængere i Tårnby. Uden at forklejne
andre forestillinger i denne sæson, er vi dog
ekstra begejstrede over, at der er lykkedes
at få ULF PILGAARD til at gæster Amagerteatret i sæsonens 2. forestilling. Han
havde ellers ikke flere huller i sin turnéplan,
men nu kommer han altså, frisk fra sin
sidste sæson med Cirkusrevyen, men det
hører vi nok mere om i den særlige forestilling Allertiders Ulf!

OG SÅ BYDER vi på en stor forandring.
Vi har i flere sæsoner spillet tre aftener af
hver forestilling. Nu gå vi tilbage til tiden
med kun to. Det vil vi fortælle mere om
senere - tag endelig ikke sorger på forskud.
ABONNENTER fra seneste sæson vil få
tilmailet årets program og oplysninger om
gentegninger. Programmet kan midt i juni
hentes på bibliotek, rådhus, kulturhus og
mange andre steder.
MEN: Du/I kan IKKE bestille abonnement
endnu - men du/I kan jo glæde jer.
Samtidig kan det læses via vores hjemmeside www.amagerteatret.dk
Vi skal nok få nogle hyggelige aftener og
gode teateroplevelser.

Værd at vente på
KÆRE ABONNENTER
- VI BEDER OM LIDT TÅLMODIGHED
Det er ikke kun coronaen, som har drillet
afslutningen på seneste sæson og starten
af den kommende - det er også det med
billetbestilling over edb.
Det er klassisk, at nye systemer, som ser
så tilforladelige ud på skrivebordet, ikke er
lette at omsætte til virkelighed, men stol på

os, det bliver godt og vi glemmer ikke vores
trofaste abonnenter - det er netop for at
gøre genbestilling så enkel og forståelig, at
vi knokler med det som kaldes beta-versioner, altså en udgave af bestilllingssystemet,
som vi kan teste på alle tænkelige måder,
inden vi giver grønt lys for bestillinger.
Alle abonnenter fra seneste sæson vil få en
mail med en dato, hvor de kan begynde at
genbestille billetter til de fire fremragende

forestillinger, som omtales herunder.
Vi er også flere, som stiller telefon til rådighed som hjælp til de abonnenter, som er
knap så teknik-fikserede - og vi har åbnet
et kontor, hvor personlig betjening hjælper
dér, hvor teknikken driller.
Altså tålmodighed. Løsningen er tæt på måske tættere end vi alle tror.
Bestyrelsen for Amagerteatret

Her er, hvad Amagerteatret byder på i 2021/22
Close to you
- musikforestilling om
The Carpenters

Det´ lunt i nat
- Danske Operetteperler
fra OperetteKompagniet

af Landsteatret

Tirsdag 21. og onsdag
22. september 2021

Tirsdag 8. og onsdag 9. februar 2022

Dracula
- en kisteglad grinebider

Alletiders Ulf
- røverhistorier fra
backstage

af Figaros og Den Ny opera

Tirsdag 30. november og
onsdag 1. december 2021
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Husk nu de glæder, som vi sammen
fandt – husk nu de tanker, som os sammen bandt!
Danmark har været et Operetteland med stort O! Det var i en gylden epoke
– og den dag i dag minder den os om,
hvor vi kommer fra og hvad de romantiske toner stadig kan gøre ved os.
OperetteKompagniet vil gerne være
budbringerne for en folkekær kulturarv, der er mere brug for nu om stunder end nogensinde – OG har været
savnet …
Det’ lunt i nat indeholder alle sangene: Livets Glæder, Musens Sang, Alene
Med En Yndig Pige, Alle Går Rundt Og
Forelsker Sig, Lille Du, Du Gamle Måne,
Stemningsmelodien, Glemmer Du …

I 60 år har Ulf Pilgaard beriget film, teater og radio i Danmark. Hvad brænder
hans hjerte for og for hvem? Hvorfor
blev Preben Kaas og Jørgen Ryg uvenner? Hvordan var Dirch Passer at dele
garderobe med? Og er Lisbet Dahl lige
så sjov i kulissen som på scenen?
Alletiders Ulf er ikke et foredrag men
et show, hvor Lukas Birch går helt tæt
på en af Danmarks mest populære
skuespillere – Ulf Pilgaard. Han udfordrer ham både komisk og alvorligt – og
går i dybden med hans legendariske
karriere og de historier, der aldrig er
fortalt.
Publikum bliver taget på en minderig
rejse, hvor der fortælles om de store
øjeblikke på scenen og de historier,
som vi almindelige mennesker aldrig
bliver en del af.

En sanselig, varm, rørende, overraskende og ærlig aften - i musikalsk
selskab med verdens mest succesrige
søskendepar - Carpenters.
Her er historien om søskendeparret
Richard & Karen Carpenter fra Californien i USA, der blev verdens mest succesrige duo i start 70´erne.
Deres karriere endte meget ulykkeligt,
da Karen Carpenter døde.
Vi følger den aldrende Richard Carpenter, der en aften hjemsøges af sin
afdøde søsters minde. Mødet mellem
det genforenede søskendepar tager
os på en rejse, som viser både de lyse
og mørke sider af historien.
De genoplever deres store musikalske
succes, der hurtigt gjorde dem verdensberømte med sangen Close To
You i 1969.

Mandag 7. og tirsdag 8. marts 2022
Tag på en rejse til det mørke og dystre
Transsylvanien i teater- og operakompagniet Figaros og Den Ny Operas
usædvanligt frie gendigtning af Bram
Stokers klassiske Dracula.
Vi banker gravrusten af gravrøsten, og
Figaros hold af vampyrjægere Lisbeth
Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen drager med
den unge sagfører Jonathan Harker til
Grev Draculas slot i de Transsylvanske
bjerge.
Vi garanterer, i vanlig Figaros stil, en
overflod af komik, musik og gys … og
masser af hvidløg.
Figaros og Den Ny Operas opdaterede
udgave af ’Dracula’ tilsættes kendte
hits fra opera, operette og musical og
krydres med masser af komik.

Så mødes foreningerne igen - nu med Metz
Der skal samles op på et par ikkeafviklede generalforsamlinger i
Tårnby Forenings Råd - med Georg
Metz
Tårnby Forenings Råd kan endelig afvikle deres årlige (omend det er to år
siden sidst!) repræsentantskabsmøde.
For at gøre det første møde lidt festligere end bare regnskaber, formandens beretning og valg har man inviteret Georg Metz til at give et spændende foredrag om den danske politik
omkring kultur og fritid - som han selv
omtaler som en bovlam krikke! Der
skal nok blive skudt med skarpt den
dag!
Georg er kendt for sine mange år

på DR, både på radioavisen, kulturafdelingen og ikke mindst TV-Avisen.
Derudover har han været retoriklærer,
kronikredaktør på Information og har
i øvrigt skrevet en lang række bøger.
Georg kan tale om alt fra politik,
kultur og historie, og han kan skabe
både inspiration, debat og ikke mindst
underholdning! Hans foredrag er altid
gennemsyret af sjove anekdoter og
skarpe pointer.

Desværre ...
I indbydelsen til foreningerne var der
et max på 40 personer grundet plads
og corona. Den begrænsning er der
sidenhen lukket op for, så nu må vi
faktisk godt være 80 foreningsledere,

Georg Metz har foruden sit
mangeårige virke på DR også
været retoriklærer, kronikredaktør
på Information og har skrevet en
lang række bøger. Nu åbner han
repræsentantskabsmødet for Tårnby
Forenings Råd.

så der er mulighed for at tage mere
end een person med fra hver forening
(som der er godt 80 af i Tårnby).
- Normalt beder vi ikke om tilmeldinger til et repræsentantskabsmøde
(som vi kalder vores generalforsamling), men det er nødvendigt i år, siger
Michael Pedersen, sekretær for Tårnby
Forenings Råd.
- Det er blot at skrive til sekretæren
på tfr@tfr.dk, alterenativt ringe 32
505 290.

Den kendte tv-mand og debatør Georg
Metz åbner foreningernes første
samlede møde siden coronastarten
i 2020. Han vil komme med sit syn
på den danske politik omkring kultur
og fritid - som han kalder en bovlam
krikke!

Ansigtsløft til Hørgården
København skyder 118 millioner i
ansigtsløft til særlige områder på
Amager og Nørrebro over de kommende fem år
Regeringens årlige lister over såkaldte
’ghettoer’ i Danmark lader til at afføde
to slags reaktioner fra lokale kommuner, når de forsøger at undgå, at boligområder havner på de udskammende
lister:
Enten river man ned, eller også bygger man om.
I Københavns Kommune har byens
folkevalgte netop afsat en større pose

INFO:
Mødet/foredrag finder sted i
festsalen på Tårnby Skole lørdag
12. juni klokken 9 til cirka 12.
Tilmelding på tfr@tfr eller 32
505 290
Husk at coronapas er
obligatorisk som
dokumentation for
• gennemført vaccination
• negativ test højst 72 timer
gammel
• tidligere smitte
Tårnby Forenings Råd er
paraplyorganisation for omtrent
80 ikke-idræts foreninger i
Tårnby kommune.

penge til den sidstnævnte strategi,
der skal gå til to boligområder i byen,
som tidligere har figureret på den meget kontroversielle ghettoliste.
Foruden de 118 millioner tilfører
Landsbyggefonden 67,5 millioner
kroner til et projekt i Hørgården, hvor
der skal etableres et hovedstrøg gennem bydelen samt en række andre
tiltag, der har til formål at åbne og i
højere grad integrere boligbyggeriet i
lokalområdet Sundholmskvarteret på
Amager.
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Åbent Hus på Fabrikken
for Kunst og Design

Godt arbejde er godt for alle

3F slås for bedre dagpenge

Oplev kunsten indefra, når Danmarks største atelierfællesskab
inviterer indenfor lørdag 29. maj
Hver dag arbejder en bred vifte af
kunstnere og designere på at udtænke, skabe og producere kunst, som
med tiden havner i alle afkroge af
verden.
Processen forud for værkerne er
ofte skjult for omverdenen bag lukkede atelierdøre, men til Åbent Hus på
Fabrikken for Kunst og Design blændes der op for den kunstneriske proces, når atelierfællesskabet inviterer
indenfor i kunstens maskinrum.
Hvor og hvornår
Åbent Hus Lørdag 29. maj kl. 12.0017.00. Gratis adgang
Fabrikken for Kunst og Design
Sundholmsvej 46, 2300 Kbh. S

Gruppeudstilling
Samme dag er der fernisering på Fabrikkens gruppeudstilling Kollegialisme, som præsenterer værker af 60
kunstnere og designere fra stedet.
Programmet åbnes med tale ved
Fabrikkens direktør Charlotte Malte,
samt åbningsperformance af kunstner
Karen Nhea Nielsen.
Arrangementet byder på udstilling,
besøg i udvalgte atelierer, performance og workshop for børn med kunstner Mette Ussing. Der vil være mulighed for at købe mad og drikke.
tsp
Kollegialisme
31. maj til 5. juni
Mandag-fredag: 11.00-15.00
Lørdag: 11.00-14.00
Gratis adgang

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk
Fabrikken
for Kunst og
Design er
et atelierfællesskab på
Sundholmsvej.

Flyselskaber skal veje
passagerer

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Amerikanerne bliver tungere og
tungere. Men hvor meget. Det vil
de amerikanske myndigheder have
bedre styr på, så derfor bliver flyselskaberne i USA bedt om at sende
passagererne på vægten, skriver
check-in.dk
Federal Aviation Administration (FAA),
der er den myndighed i USA, som overvåger og regulerer den civile flyvning
i USA, har netop udsendt en skrivelse,
hvor de i lyset af den fedmeepidemi,
der har ramt landet, beder de amerikanske flyselskaber finde ud, hvor meget passagerer i virkeligheden vejer.
I flyvningens barndom, da flyene
var små og spinkle, var det helt almindeligt, at passagererne måtte en
tur på vægten. I dag er man gået bort
fra at veje den enkelte passager, men
flyselskaberne regner i stedet med en
’antaget masse’, beregnet ud fra en
passagers gennemsnits-vægt.
Gennemsnitsvægten stiger
Ifølge luftfartsmediet Airinsight.com
vil FAA gøre den beregnede gennemsnitlige passager tungere. Fremover
skal flyselskaberne regne med, at en
kvindelig passager med en carry-on
taske vejer 81 kilo mod 66 kilo i dag.
Om vinteren vejer hun 83 kilo mod 68
kilo i dag.
En mandlig passager skal med sin
håndbagage om sommeren veje 91
kilo mod 84 kilo i dag, mens han om
vinteren fremover i gennemsnit vejer
93 kilo mod 86 kilo i dag.
tsp

Arkivfoto

Kære Jonas og Lotte, i ønskes hjertelig tillykke med
jeres sølvbryllup tirsdag 15 juni 2021

Otte ensembler spiller op i Tivoli
De populære Musikskoledage vender endnu engang tilbage i Tivoli.
Hele otte ensembler fra Tårnby
Musikskole stiller op
Det er ikke nogen hemmelighed, at
Covid-19 pandemien har været årsag
til mange aflysninger af store begivenheder i kulturlivet.
Det inkluderer også de populære
Musikskoledage, som Tivoli har huset
de sidste 30 år, hvor man i 2020 måtte
se sig nødsaget til at aflyse de to dage

være fordelt på 16 scener. I år vil der
være plads til 10.
Scenerne bliver både Tivolis egne
og de, der bliver sat op rundt omkring
i Den Gamle Have. Under musikskoledagene vil der blive spillet 150 koncerter i alt. Her vil der blive sørget for
god plads, så gæster og deltagere kan
nyde musikken og spille i trygge rammer.
tsp

Musikskolen deltager søndag
Tid
Kl. 12.00-12.30
Kl. 12.50-13.20
Kl. 13.10-13.40
Kl. 13.40-14.10
Kl. 16.00-16.30
Kl. 17.00-17.30
Kl. 19.50-20.20
Kl. 20.40-21.10

Sted
Glassalen
Lumbye salen
Orangeriet
Lumbye salen
Koncertsalen
Koncertsalen
Den grønne scene
Den grønne scene

med lyden af violiner, bas og trommer
på grund af Covid-19.
Nu er Musikskolerne tilbage i Tivoli.
Fra lørdag 5. og søndag 6. juni er det
planen, at 3500 elever fra 50 musikog kulturskoler optræder på 10 forskellige scener i Tivoli.
I alt bliver det til 150 koncerter med
børn og unge, der glæder sig til at vise
publikum, hvad de har øvet sig på i det
seneste to år. Første koncert starter
Grundlovsdag.
Efter et år med hjemmeundervisning og tomme lokaler er eleverne
klar til at mødes på scenerne i Tivoli.
Nu har de unge musiktalenter pudset
trompeterne, stemt klavererne, øvet
på sangstemmen og er igen klar til et
nyt år med utallige musikalske indslag, hvor lyden af hip-hop, klassisk
musik, pop, rock og mange flere genrer svæver hen over Haven.
I år er formen ændret, så arrangementet imødekommer de gældende
Covid-19 restriktioner, men uden at
gå på kompromis med de gode musikoplevelser.
Arrangementet vil derfor være
mere opdelt og med færre deltagende. Normalt deltager omkring 5000
musikskoleelever. I år vil der være
plads til 3500 elever fra 50 musik- og
kulturskoler. Koncerterne plejer at

De Kærligste Hilsner
Møgungerne

Moderniserer for
100 millioner
egion Hovedstaden vil over de
R
kommende år gennemføre en gennemgribende modernisering og et
tilstandsløft af regionens sociale botilbud for omkring 100 mio. kr. over
de kommende fem år. Renoveringen
vil komme mange sårbare børn, unge
og voksne til gavn, når deres boliger
får nye tage, facader, døre og vinduer
samt tekniske installationer.
Renoveringsindsatsen er første led
i et gennemgribende tilstands- og
kvalitetsløft af de fysiske rammer på
regionens sociale tilbud. Formålet

er at løfte bygningernes tilstand og
gøre dem tidssvarende, så de i højere
grad passer til målgruppernes behov.
Foruden den store renoveringsindsats arbejder Region Hovedstaden på
at modernisere boligerne mere gennemgribende. Bygningerne har meget forskellig standard afhængigt af
deres alder og tidligere anvendelse.
Jonstrupvang, Blindecenter Bredegaard og Lyngdal står først for, fordi
bygningerne her er særligt utidssvarende og nedslidte. De bærer i høj
grad præg af at være bygget i en anden tid.
tsp

Nyt lægehus åbner i Tårnby!
Alles Lægehus Tårnby er pr. 03. maj åbnet på Tårnby Torv 5. Det er
lægeklinikken, der har været ejet af Felix Barkowski, der er blevet solgt til
læge, Berit Larvik. Den daglige drift vil blive understøttet af alles Lægehus.
Det er den nuværende læge, Felix og den nye ejer af lægehuset, Berit, der vil
komme til at arbejde i lægehuset.
Den nuværende sekretær, Jeanette, fortsætter i lægehuset og der blevet ansat
en sygeplejerske, så vi er klar til at byde flere nye patienter velkommen.
Lægehusets telefonnummer er 32508230 og hjemmesiden er 32508230.dk.
Ved eventuelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på
info@alleslaegehus.dk.
Lægehuset har åbent for tilgang af nye patienter!
KVALITET - NÆRHED - RESPEKT

TÅRNBY BLADET JUNI 2021 21

Koncerter i en Corona-venlig ånd

Optrædende
Toppen af poppen – solosangere
PixiHOT
Bands
The Jokers og Nordlys
HOT
Strings, MiniStrings og Cellostrings
MiniHOT
Slagtøjsband og special guest

Vi håber i får en fantastisk dag, i er de dejligste!

Drømmen, der brast, dukker op igen
Har en Sydamager-kommune nogen gang på jorden. I
Dragør er der kræfter, der
vil genstarte forsøget

- Dragør har så meget at
bidrage med og værne om.
Vi må indse, at drømmen
om selvstændighed blev
alt for dyr. Og vi må stoppe
årtiers taburetkampe og
inkompetence og arbejde
for en ny og velfungerende
Sydamager kommune.
Bornholmerne gjorde det
allerede i 2001. Vi kan gøre
det i 2021, siger Flemming
Blønd, medstifter af
Sydamagerlisten. Privatfoto.

Af Terkel Spangsbo

I 2007 blev 272 kommuner reduceret til 98. Dragør
valgte at forblive selvstændig
kommune og fik dispensation
til at forsætte. Med et blev
Dragør en af landets mindste
kommuner.
- Det har været dyrt for
Dragørs borgere. Alt for dyrt,
siger Flemming Blønd, en af
initiativtagerne til en ny liste,
Sydamagerlisten, der vil opstille i Dragør
- Vi lever på fallittens rand.
Kun løbende gældsoptagelse
og udsalg af vore kronjuveler,
der har reddet os fra at blive
sat under Indenrigsministeriets administration.
- Det er jo næsten symbolsk, at selvom vi har et budget på knap en mia. kr., så har
vi måttet søge fondsmidler
for at redde Dragørs legendariske vartegn, Lodstårnet.
Tak til A.P. Møllerfonden. Den
gamle Dragør-dreng, Arnold
Peter Møller, der flyttede
til Svendborg, tog desværre
samtidig sit berømte mundheld ’rettidig omhu’ med sig.
Det savner vi.

kommune. Ved en evt. sammenlægning kan Dragør bidrage med en skatteindtægt
på næsten en mia. kroner. I
dag sender Dragør tæt på 200
mio. kroner til såkaldt nødlidende kommuner i provinser,
men ved en fusionering er der
håb om, at disse mange millioner kan forblive i den ny
sammenlagte kommune.

Vi har en dygtig nabo
Til november er der kommunalvalg. Og kampen om
de lukrative taburetter vil intensiveres. Facebook vil ikke
længere være domineret af
bortløbne kaniner og glemte
damecykler, men i stedet
blive fyldt op med gyldne
valgløfter.
- Fire års ørkenvandring vil

være glemt. Hukommelsen vil
være lige så kort, som på en
italiensk sportsavis. Men det
virker ikke særlig velovervejet at fortsætte som selvstændig kommune, siger Flemming
Blønd.
- Set i bakspejlet har vores trang til selvstændighed
været meget dyr. Vores nabo,
Tårnby kommune er en meget veldrevet og velhavende

Vi må vænne os til tanken
Efter strukturreformen i 2007
er det blevet endnu mere
kompliceret at drive kommune. Det kræver både en høj
faglighed og en økonomisk
robusthed.
- Vi savner begge dele. Det
er tydeligvis blevet alt, alt for
dyrt at forsøge at være selvstændig kommune, mener

Flemming Blønd.
- Erfaringerne fra det øvrige
land viser entydigt, at der er
opnået en meget bedre økonomi og navnlig en højere
faglighed i de nye sammenlagte kommuner. Men desværre ikke i Dragør.

En ny Sydamager kommune?
Dragør kan bidrage med en
skatteindtægt på knap 1 mia.
kroner hvert år. Men ved en
fusionering er der begrundet
håb om, at mange af pengene
kan forblive i en sammenlagt
kommune ’Sydamager’.
- Vi kan lige så godt vænne
os til tanken, inden drømmen
bliver til et mareridt. Med en
ny Dragør-Tårnby eller måske
Sydamager kommune med
næsten 60.000 indbyggere
vil vi meget hurtigt høste en
række økonomiske og faglige
gevinster. Vi vil få færre taburetter, færre direktør-stillinger, et rådhus mindre osv.
- De fleste udligningspenge
vil forblive i kommunen. Og
samtidig vil vi blive en bedre
mod- og medspiller til Danmarks største arbejdsplads,
Lufthavnen.
spanger
Tårnby Bladet har spurgt de
politiske partier i Tårnby om
deres opfattelse af udspillet
fra Sydamagerlisten i Dragør. Se næste side.

Metroselskabet tester
otte nye tog
Vedligehold og test af nye tog forstyrrer metrodriften til og med uge
25
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DET SKAL BLIVE SKIDT FØR ...
I det seneste år har Metroselskabet
løbende testet otte nye tog, som skal
være med til at øge kapaciteten på M1
og M2, når togene sættes i drift ved
årsskiftet. Inden togene kan godkendes til at køre med passagerer, skal
de dog igennem en række yderligere
tests. Af hensyn til kunderne gennemføres den planlagte testkørsel i aftenog nattetimerne på hverdage til og
med uge 25. Imens bliver der indsat
metrobusser på M1 og M2. Samtidig
udføres planlagt vedligehold af skinnerne. Der vil dermed ikke blive testet
fredag og lørdag.
Ca. 200.000 passagerer benytter
hver dag metrolinjerne M1 og M2, og
togene har snart 20 år på bagen.
De nye tog skal gennemgå i alt ca.
500 tests, inden de kan sættes i drift.
Det indebærer blandt andet test af
bremser, døre, køreegenskaber m.m.
Men kun en brøkdel af den obligato-

riske testproces foregår ude på skinnerne. Hele 90 procent af testene er
allerede foretaget på fabrikken i Italien af leverandøren Hitachi Rail.

Kortere interval mellem togene
I de nye tog er der desuden ændret på
indretningen, så sæderne er placeret
langs vinduerne i toget. Der er også
flere klapsæder og færre faste sæder.
Dette skal gøre det muligt for passagererne at opholde sig mere fleksibelt
samt udnytte gulvarealet bedre.
Samtidig sikres et bedre flow af
passagerer og en optimal udnyttelse
af pladsen i togvognene. Det forventes, at de 8 nye tog kan sættes i drift
ved årsskiftet 2021/2022.
Når de nye tog til M1 og M2 sættes
i drift ved årsskiftet, ventes de at øge
antallet af tog i myldretiden med knap
20 pct., hvilket giver hyppigere afgange på begge linjer med helt ned til 90
sek. imellem togene i myldretiden på
de strækninger, hvor der rejser flest.
tsp

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.

Luftkastel eller ...
En sammenlægning mellem kommunerne Tårnby og Dragør har været
fremme tidligere - også før den store kommunalreform i 2007, hvor ca.
250 kommuner blev til 98. Tårnby Bladet har spurgt de politiske partier i
Tårnby om deres opfattelse af udspillet fra Sydamagerlisten i Dragør
Paw Karslund, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Tårnby skriver:
Fra Dansk Folkepartis synspunkt vil det hverken være
en økonomisk, demokratisk eller følelsesmæssigt gevinst, hvis Tårnby og Dragør blev gift.
Vi går ikke ind for tvangsægteskaber, men som i ethvert andet forholdsvis normalt ægteskab, så er man
sammen i medgang og modgang om tingene.
Derfor vil vi i sagens natur også være konstruktive
og imødekomende, se alle borgere ligeværdigt, hvad
end de måtte bo i Dragør eller Tårnby - HVIS det en
dag måtte komme så vidt eller dertil.
Sammenlægning eller ej er helt og holdent et spørgsmål og en beslutning
for Dragørs politikere og borgere.
Jeg tror, at Dragørs borgere også selv ønsker at bevare Dragør som Dragør.

Dorthe Hecht, kommunalbestyrelsesmedlem Tårnby Kommune for Enhedslisten svarer:
I Enhedslisten mener vi, at beslutninger, der vedrører
borgerne, skal tages så tæt på borgerne som muligt.
I spørgsmålet om kommunesammenlægning med
Dragør betyder det, at vi bakker helt op om en demokratisk beslutning og synes, at borgerne i Dragør skal
høres ved en afstemning i kommunen.
I forhold til kommunalreformen er det jo sådan, at
Tårnby skal modtage Dragør, hvis det bliver aktuelt.
Vi mener, at det i givet fald skal ske på et demokratisk grundlag.

På vegne af Socialdemokratiet i Tårnby fremsendte Allan S. Andersen,
borgmester følgende:
For at sige det lige ud, vi ser ikke en fusion af Dragør og Tårnby kommuner foran os.
Til gengæld er det rigtig vigtigt at holde fast i
det gode samarbejde mellem Tårnby og vores nabokommuner.
Selvfølgelig kan samarbejdet mellem kommunerne også udvikles hen ad vejen, når det giver
mening. Men nu skal vi i gang med kommunalvalget i hver af vores kommuner, og det skal handle
om de næste fire år i de enkelte kommuner.

Carsten Fuhr, Konservative svarer:
Jeg ser det som et luftkastel - Dragør har jo bedt om at blive løst fra ’kattelemmen’ og Tårnby Kommune og har fået
de nødvendige dispensationer, så det kan effektueres hen
over sommeren.
- Med den dispensation er muligheden for sammenlægning via ’kattelemmen’ efter min menig væk - De har jo netop
fået deres selvstændighed tilbage på langt de fleste områder.
Jeg mener, at en sammenlægning nu kun kan ske efter en
folkeafstemning i begge kommuner og med konsekvenserne tydeligt belyst.
Det er jo ikke kun skatteindtægt - der er en betydelig gæld og stort set alt af
værdi er solgt, så at kalde det en gevinst for Tårnby er at overdrive.
Tiden for en frivillig sammenlægning er forpasset - det skulle have været
sket for længe siden, hvor en sammenlægning kunne have været drevet af en
vision - nu er det drevet af økonomi og der vil kun være en vinder - Dragørs
borgere, der vil kunne blive gældsfrie betalt af Tårnby.

Dennis W. Clausen, Venstre svarer:
Udgangspunktet for mig er i første omgang, at Dragør
skal beholde deres selvstændighed. Dragør og Tårnby
er begge gode kommuner og uagtet det økonomiske
aspekt, ligger der i særdeleshed mange følelser bag en
sammenlægning.
Der er stor forskel på kommunerne og en sammenlægning tænker jeg ikke bliver modtaget med åbne
arme i Tårnby.
Set fra et politisk udgangspunkt vil den politiske
sammensætning efter en sammenlægning være meget
interessant. Det vil med stor sandsynlighed kunne blive en ’blå’ borgmester,
da Dragørs sammensætning ifølge vores hurtige beregning vil trække flertallet over midten til ’blå’ blok.

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.
Statsaut.
fodterapeut,
Susanna
Rasmussen.

• Hvis du er medlem af sygeforsikring 1 eller 2 har
du mulighed for at få tilskud til fodterapi.
• 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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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.

Læsehesten

Pisssttt – ups, hvad
skete der lige?

Min ven Jonas
Hvad fatter siger – er ikke nødvendigvis det rigtige. Man risikerer at
havne i Norge
Anmeldelse af
Bitte Christensen

En Læsehest som
Stig Løvenkrands
ser den.

Jeg skulle finde en æske med søm i
garagen og i min søgen flyttede jeg
adskillige kasser med skruer, møtrikker m.m.m. og så skete det - pisssttt.
Bag mig begyndte en fugl at sige insisterende lyde - skræmmelyde var
det måske - for da jeg omsider fandt
æsken og ville trække den ud, opdagede jeg en lille, fin rede allerbagest
mellem æskerne.
Der lå 3 æg i reden tror jeg, men
jeg kiggede ikke nærmere efter, for
jeg skyndte mig at sætte alt på plads
så mor rødhals, for hende var det
som skældte, kunne komme tilbage
i sin rede og holde op med at skælde
ud. Jeg ved ikke, hvad fugle tænker,
men ængstelig har hun måske også
været - sådan kan man jo i fantasien
tillægge dyr menneskelige tanker
og følelser.
Men hvad de siger til hinanden,
fuglene, er der endnu ingen algoritmer, der har afkodet. Jeg nyder
blot fuglesangen i de lyse nætter
medens ‘Danmark nu blunder den
lyse nat’, ’Når de lyse lærker synger over Danmark’, ‘Vi elsker vort
land’ eller Albertes ‘Lyse nætter’
nynnes og tanker sendes tilbage til
skønne, muntre og indimellem triste
og tunge stunder, som udgør det liv,
vi lever, og som på vejen former os
til de mennesker, vi på et tidspunkt
ender med at blive.
Skulle nogen i øvrigt få lyst til
at læse et eventyr om rødhalsen,
kan jeg anbefale ‘Rødhalsen og andre fortællinger’ af Selma Lagerlöf
- i gendigtning af Werner FischerNielsen. Det er eventyr for alle aldre. Det er verdensklasseeventyr.
Ps. nu er ungerne kommet ud af
æggene, der er 5!

Jonas er opvokset i et velrenommeret hjem i provinsen, hvor
faderens ord er lov, også hvad
angår Jonas’s uddannelsesplaner.
Efter et mindre vellykket skoleophold,
starter Jonas på jurastudiet, hvilket
absolut ikke fanger den unge mands
interesse og derfor melder han sig ud
af studiet.
Hvilket afstedkommer et større opgør mellem far og søn og Jonas stikker
af til Norge, hvor han får et job i restaurationsbranchen - nærmest med
alt forefaldende.
Jonas er engageret i Chilekomiteen, hvor han træffer Caroline, der
er flygtet fra Paraguay med hjælp fra
den Danske Ambassade - de to unge
har mange holdninger og interesser
tilfælles, og Jonas støtter Caroline i
hendes bestræbelser på at finde sig
til rette i Danmark og aflaster med
lille Sofia, der var med i maven under
flugten.

Hjertegribende

Forfatteren
‘Min ven Jonas’ er Jens Lindbergs
debutroman. Lindberg er dansk født
og har tillige opholdt sig i Asien
og Norge. Jens Lindberg, f. 1983,
arbejder med sårbare grupper
og hans tro på, at kan gøre en
forskel i en kompliceret verden, er
gennemgående i romanen, der er
udgivet af Forlaget Brændpunkt her i
foråret 2021.

Sandheden er kun en løgn herfra
… eller Sandheden er kun
den løgn, alle kan enes
om. Det, der huskes, er
altid selektivt og nøje
udvalgt - fordi ingen
husker alting
Anmeldelse af
Bitte Christensen

Bogen Nordlands geografiske område omtales
som Eutopia, men med et
rimeligt kendskab til Århus,
genkendes flere navngivne
områder/gader såvel som
‘Brabrandghettoen’,
hvor
David blev anbragt som jødebarn. Tidshorisonten er
også usikker, men da letbanen er omtalt flere gange
som igangværende, er vi
efter år 2000. Samtidig
nævnes gentagne tider og
episoder fra såvel ‘gammelnazi tid’ som nynazistiske
tendenser, så ...
Katrine, som er arisk dansker, forelsker sig i David,

Bogtips juni 2021
Pastorale - krig og kærlighed
- 5 stjerner i Kristeligt Dagblad
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De unge besøger også Jonas mor, der
bliver meget betaget af den lille smilende Sofia og hendes velfungerende mor; den historie kender Jonas
far dog ikke til.
Julie - den eneste ven, som
Jonas har fra sin skoletid - er en
pige med ben i næsen, der bestemt ikke er kommet let gennem
livet. Men hun bliver også en enorm
støtte for Caroline, som hun stadig er
for Jonas. Da der kommer nogle gnidninger mellem de unge, og Jonas som
nævnt flygter fra det hele og tager til
Lillehammer, er det igen Julie, der får
trådene samlet.
Tidshorisonten i romanen strækker
sig over en periode på 25-30 år og
kapitlerne springer lidt frem og tilbage, så det gælder om at holde styr
på dato/år i de forskellige afsnit. Måske er det med til at fange læseren i et
jerngreb indtil romanens slutning og
selvom det næppe kan betegnes som
‘happy end’, så greb den anmelderen
om hjertet.
Som sagt er det Jens Lindbergs
debut; håber der kommer flere oplevelser fra den store, til tider barske
verden, som ’Brændpunkt’ til den tid
forhåbentlig er klar til at udgive.

Af Max Ulrich Klinker
Anden Verdenskrig er lige om
hjørnet og England forbereder
sig på kamp. I en Downtown Abbey lignende verden befinder
den danske RAF-pilot Herman
Andersen sig blandt lige så unge
piloter som ham selv.
Forlaget Brændpunkt
- som lydbog på L&R

men da et sådant forhold
ikke er accepteret, begrunder Katrine deres samliv
som studie projekt. Jøderne KAN indlemmes i samfundet
som muselmaner når de har bestået
en test, der også
overvåges af Søren Rathe, som statens mand. Der er dog mange, der spænder ben for de
unges lykke - blandt andet
Katrines mor og Katrines
jævnaldrende studiekammerater; sidstnævnte opfatter David som noget eksotisk og nyder gerne hans
evne til at lave spændende
mad. Iblandet de unges forelskelse er der også mange
kontroverser i deres samliv;
især er Katrine meget opsat
på at få et barn med David,
hvilket er lovbrud, da man
ikke må blande den ariske
race med noget ‘urent’. Da-

vid kæmper med sig selv,
religion, staten, tiden og
føler sig i det hele taget
udenfor. Han forsvinder ud
i nattemørket og bevæger
sig i byens urolige områder med demonstrationer,
slumstormere og politibarrikader. Men han kan ikke
slippe tankerne om Katrine.
Katrine venter forgæves,
men tager alligevel ud for
at få en alvorlig snak med
sin mor, der som sædvanlig
kerer sig mest om alle sine
dårligdomme og sender sin
datter til apoteket efter medicin. På hjemvejen indfanges hun af urolighederne i
gaderne.
Trods forvirring om tidsperioden og al den megen
snak om den gammel- contra den nynazistiske tid,
er der måske alligevel en
rød tråd gennem romanen
Nordland.

Forfatteren
‘Nordland’ er en utopisk
roman af Jan H. Hansen.
Forfatteren betegner selv
sit værk som kontrafaktisk.
Jan H. Hansen, f. 1966,
er uddannet cand. mag.
i dansk og idehistorie fra
Århus Universitet 2003.
Udgivet på forlaget
Brændpunkt 2021.

Karriere med ånd og hjerte

Dronning Elisabeth af Kandestederne

10 spirituelle værktøjer til at realisere dit
livsformål og højeste potentiale

Kvinden der grundlagde Kokholms Badehotel

Af Erick Thürmrer og Isabelle Laurés
Baggrundshistorien: Erick Thürmer vokser op alene hos sin
rødstrømpe-mor. Faren får først
øjnene op for Erick, da Erick –
familietraditionen tro – starter
på Herlufsholm kostskole – en
machoverden og hardcore udskillelse af alt, hvad der falder
en smule udenfor.
Udgivet på Grønningen 1

af Marianne Hesselholt
Der er skrevet flere bøger
om hotellet og det glade
sommerliv, der udspillede
sig der, og TV- serien ’Badehotellet’ er inspireret af
de mange anekdoter, der
er fortalt fra den gyldne
periode i første halvdel af
1900-tallet.
Udgivet på forlaget
Ancethe

Da mit barn fløj til himmels
Der er forskel på at være skyldig
og på at tage ansvar
Boganmeldelse af
Bitte Christensen

Efter en artikel i et ugeblad, om
sin egen oplevelse med lille Freya,
fik vores forfatter, Majlis Sietam Christensen, så megen respons fra andre
forældre, at hun så behovet for os alle
for at være mere empatiske i mødet
med familier, der har mistet. De små
fortællinger fra mødre/fædre bærer
tydeligt præg af, hvor ’let’ det er for
os, både familie, venner sågar fjernere bekendte, at såre med hurtige
bemærkninger eller helt at ignorere
kendsgerningen - her gælder det ikke
kun om den nærmeste tid efter tabet.
Faktuelt sker spædbarnsdød i 1 ud at
1.000 tilfælde.
Der er heldigvis kommet meget ny
viden om graviditetsforløb og dygtige jordemødre/ læger, men der er
også mange ting, vi ikke kan få svar
på - ting, der bare sker. Graviditetsperioden skal også være en tid uden
konstant utryghed og angst for at gøre
sit barn fortræd.

spekterer forældre og den måde
begravelsen ønskes afholdt
på. Nogle vil være lidt skeptiske, om det er til nogen gavn
at tale med en præst, alligevel nævnes det fra flere, at
det var rart med en person,
der var empatisk og lyttende
uden selv at stå i sorgen.
Majlis’s initiativ til at samle jeres
hjertegribende historier må forhåbentlig finde frem til mange læsere,
også selvom de ikke aktuelt har sorgen så tæt på. Vi vil alle møde døden
og savnet på forskellig vis. Mange af
jer forældre har også formået at finde
sammen med andre grupper, såvel om
sorg som andet, der giver mening med
livet, og forhåbentlig sammen med
ægtefæller og børn. Livet skal leves ...
det forventes af jeres ‘englebørn’.
Tak for ‘Freyas vers’ - det bandt bogen og beretningerne fint sammen.

TÅRNBY
MUSIKSKOLE

Birgit Horsten fra foreningen Forældre og sorg - Landsforeningen Spædbørnsdød, der også har et indlæg i bogen, udtrykker det meget præcist: Der
er forskel på at være skyldig og det at
tage ansvar.
SKAL man - som nogle af forældrene
i bogen - tage beslutning om graviditeten skal afbrydes eksempelvis efter
et scanningsresultatet, kommer man
uvilkårligt i et frygteligt dilemma: Gør
man det bedste, værdigste; i hvert
fald ’den kærligste beslutning’, men
man kan IKKE gradbøje tabet børn.

Et vigtigt initiativ
Har man ikke haft forholdene på fødegangene på tæt hold inden for de
seneste år, er det nok svært at se den
udvikling, der heldigvis også er sket.
Det er rørende at læse beretninger
om accept og respekt for forældrenes
kontakt med deres barn, selvom det er
fløjet til himmels. Såvel som omtalte
bedemand/-kvinde fornemmer og re-

TILMELD DIG
SÆSON 21/22
TAARNBY
MUSIKSKOLE.DK

Forfatteren
Da mit barn fløj til himmels er en
bog om spædbørnsdød, der rammer
1 ud af 1.000. Forfatteren Majlis
Sietam Christensen, der selv mistede
sit spædbarn i 2000, har i bogen
samlet 20 forældres oplevelse
omkring de skæbnesvangre
begivenheder og livet derefter på
godt og ondt.
Udkommet på Skriveforlaget
ISBN: 978-87-93958-93-7

TÅRNBY KOMMUNE

Fjorten ørnefjer

- I et lukket rum

Rammen om romanen er
indianerbyen Mitutanka, der ligger
ved Missouri River i North Dakota.
af Martin Mortensen
Fjorten ørnefjer er historien om
den unge indianer, Water Bear, og hans
mange oplevelser, da han forsøger at skaffe
de
ørnefjer,
han har tabt i et
væddemål til
sin gode ven,
White Feather.
Udgivet på
Forlaget
Brændpunkt
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Udgang
Af Hanne Mølgaard
Tre mennesker lukkes inde i et lille
rum sammen. Her fortæller pigen Ranva en livshistorie, der i starten er sjov
og underholdende, men som tager en
foruroligende
drejning, fra
dét
øjeblik
hun erfarer, at
livet byder på
mere end leg
og eventyr.
Udgivet på
forlaget
Brændpunkt

MUSIK
I DIN
HVERDAG

Gymnasieelever udvikler apps i skoletiden
På Ørestad Gymnasium arbejder eleverne med apps
og computerspil i undervisningen. Men det er hverken
CS:GO eller FIFA eleverne
bruger tid på. De udvikler
nemlig selv både spil og
apps i valgfaget informatik,
der er næsten nyt på skemaet
Af Trine Hvam Madsen,
Akademisk medarbejder

Informatik har kun to år på bagen som valgfag på Ørestad
Gymnasium. Da gymnasiet er
et såkaldt mediegymnasium,

og helt fra begyndelsen er
gået all in på det digitale, var
det naturligt, at også informatik skulle udbydes som valgfag netop her.
- Mange forbinder informatik med programmering, men
det er meget mere bredt. Vi
arbejdede blandt andet med
IT-løsninger og innovation,
eksempelvis med cases om
IT-hjælpemidler til folk, der
er lamme, fortæller Karin Déchamps, der er tidligere elev
på gymnasiet.
Hun påpeger, at faget er
oplagt at vælge, hvis man er
i tvivl om, hvorvidt man har
lyst til at arbejde med IT i
fremtiden, og hvilken vej man
eventuelt vil gå inden for feltet.

- I informatik kan du få lov
til at prøve ting af. Jeg blev
personligt meget overrasket
over, hvor bredt et felt IT er.
Så derfor kan faget virke meget afklarende.
- Men det er selvfølgelig
også for dem, der bare gerne
vil blive bedre til at bruge IT i
hverdagen, siger hun.

Programmerer robotter
Faget berører også, hvilken
betydning IT og teknologi har
i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Eleverne
prøver blandt andet kræfter
med at programmere robotter, analysere sociale medier,
lave webudvikling og meget
andet. Og så får de selvfølgelig mulighed for at udvikle

Karin Déchamps gik på studieretningen ’supersproglig’, hvor
man har hele tre fremmedsprog. Hun fortæller, at informatik
bestemt også er for elever, der ikke er naturvidenskabeligt
funderede.
- Min sproglige baggrund gav mig en klar fordel ift.
programmering, fordi megen programmering foregår på
engelsk.
- Kombinationen af sprog og IT tror jeg også vil vise sig som
en fordel, hvis man har en drøm om at arbejde i udlandet,
påpeger hun. Foto: Ørestad Gymnasium.
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Søren Huss vækker sine smukke sange til live med akustisk turné rundt i Danmarks unikke kirkerum.
Den danske sangskriver har tidligere spillet udsolgte
koncerter i kirker landet over. Til efteråret gentager han succesen med en omfattende akustisk Danmarksturné.
Lørdag 20. november kl. 20.00 gæster han Tårnby og Korsvejskirken. Dørene åbner kl. 19.00. Billetpris 325,- inkl.
gebyr.
Der var rift om billetterne, da Søren Huss i 2018 spillede
25 kirkekoncerter landet over, og nu kan hans mange fans
igen se frem en koncertoplevelse ud over det sædvanlige.

deres helt egne spil og apps.
Freya Petra Jørgensen,
Karin Déchamps og Claus
Witfelt fra 3.g har informatik
på b-niveau. De har udviklet
en app, der skal benyttes til
åbent hus på gymnasiet. Appen er en digital info-stander,
der kan vise kommende elever rundt på gymnasiet og
fortælle mere om hvilke studieretninger og fag, man kan
vælge.
Eleverne bag håber, at deres app giver brugerne en fornemmelse for skolens unikke
arkitektur og samtidig bidrager med relevant viden, der
måske kan lokke flere elever
til gymnasiet.
Freya, der har været medudvikler på appen, har haft
informatik som valgfag i to år.
Hun er især glad for det
kreative aspekt af faget.
- Informatik tæller som et
naturvidenskabeligt fag, men
det handler ikke kun om tal
og forsøg. Faget er meget
kreativt og man får et konkret
produkt ud af det, man arbejder med. Man ser, at koderne
bliver til noget virkeligt, siger
Freya.

Det er i alt 10 danske kirker fordelt over hele landet, der
får besøg af en af Danmarks stærkeste stemmer til efteråret.
Og der er lagt i ovnen til noget ganske særligt, når Søren
Huss’ både sårbare og kraftfulde fortællinger bliver fremført i de intime rammer med højt til loftet.
De hudløst ærlige tekster om livet, døden og alt derimellem har tidligere vist sig som det perfekte match til roen
i de danske kirkerum, hvor også akustikken bidrager til en
særegen, musikalsk oplevelse.

Du kan allerede nu købe billetter på følgende link: https://billet.musik.dk/event/s-ren-huss/korsvejskirken/1854731
eller ved at scanne QR- koden.

Kobles til den virkelige
verden
I informatik forsøger underviser Claus Witfelt altid at koble
det, eleverne skal arbejde
med i undervisningen, til den
virkelige verden.
- Eleverne har for eksempel
været på besøg på IT-universitetet, som gymnasiet har
et tæt samarbejde med. Her
skulle de præsentere deres
ideer for en gruppe af studerende, der gav feedback, fortæller Claus Witfelt.
Derudover har informatikeleverne haft besøg af spiludviklerne fra Playcircle. Eleverne afprøvede brætspillet
’Engineer the Future’ i udviklingsfasen og kom med input
til forbedringer ud fra teorier,
de havde lært om i undervisningen.
De virkelighedsnære opgaver viser sig også i elevernes
valg af eksamensprojekter.
Freya, og resten af gruppen,
arbejder i øjeblikket på et
eksamensprojekt med udviklingen af en app, hvor man
kan designe mundbind og via
skærmen se hvilket design,
der passer en bedst.

Noget der igen er muligt ...
Træ på Kastrupfortet
juni 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Morten Koch under gulvbrædderne

Den gamle gårds hovedbygning
Ved Diget er som bekendt under
en gennemgribende renovering
Under renoveringen har der været de
gængse problemer, man støder på i
gamle bygninger; noget er så nedbrudt,
at det skal erstattes af nyt.
Men der er også ting, som pludselig
dukker op og ser dagens lys igen, efter
at have været gemt eller glemt.
Der er dog ikke dukket en kiste fyldt
med guld op, men andre ting som nogle
synes er interessant.
I vores mediemoderne tider, synes
VINDER AF SIDSTE MÅNEDS
KONKURRENCE vedr. Udstillingscentret Ved Diget 26, offentliggøres
i næste nr. af Tårnby Bladet, da
indsendelse af svar strækker sig til
1. juni.
Vinderen findes ved lodtrækning
imellem korrekte indsendte svar, og
vinderen får besked direkte.

vi at blive bombarderet med info og
reklamer, men det fandtes skam også
tidligere, om end ikke elektronisk.
Se bare her hvad der er fundet under
gulvbrædderne på 1. sal i hovedbygningen - 1 stk. velbevaret HJEMMET fra september 1941 til den relativt høje stykpris
på 40 øre.
Hvorledes bladet er fremstillet, kan
læseren reflektere over, men jeg kan da
nævne, at der blev ikke brugt PC.
Forsiden har sit blikfang, ganske som
man stadig ynder og bagsiden en reklame; ikke meget har ændret sig.
Værdien af sådant et blad fra 1941 her
80 år efter er næppe over 50 kr., men
tankerne omkring, hvorfor det har været
skjult under gulvbrædderne så længe,
er omfattende og hvor imponerende det
er, at det er så vel bevaret.
Men en ung smuk kvinde på forsiden
som blikfang og Morten Koch og hans
søn på bagsiden har måske gjort, at
det skulle gemmes... men det finder vi
næppe et svar på.

Men vi gemmer historien og bladet
til eftertiden på udstillingscentret ved
Diget 26.
Stig Løvenkrands

Info:

Udstillingscentret er åbent
hver søndag kl. 13 - 16
Grupper efter aftale på mail:
diget26@youmail.dk

Cykling uden Alder er tilbage i sadlen
Cykel-ildsjælene fra foreningen
Cykling uden Alder er tilbage
fra corona-pause og klar til at
cykle beboere fra plejehjem,
daghjem og Tårnbyhuse med ud
i det blå
Om kort tid vil man igen kunne se røde
rickshaws med frivillige cykelpiloter i pedalerne og glade passagerer om bord på
Tårnbys cykelstier og veje. De kommer
fra projektet Cykling uden Alder, hvor
frivillige cykler ture med beboere fra
kommunens plejehjem, daghjem og boligområderne Tårnbyhuse under mottoet
’Ret til vind i håret’. Som så meget andet
har projektet måtte holde corona-pause,
men nu er de frivillige tilbage med forårsklare cykler.

Onsdag 19. maj mødtes de frivillige
cykelpiloter og de ekstra rutinerede kaptajner online og gennemgik de Covid19-retningslinjer, der skal til, for at
cykelturene bliver en tryg oplevelse for
både cykelpiloterne og deres passagerer.
Alle glæder sig over, at det igen er tid
til vind i håret og gode fælles oplevelser
ude på cykelstierne.

Vil du være cykelpilot?
Der er altid en plads og en cykel til en
ekstra cykelpilot. Hvis du tænker, du
måske kunne have lyst til at være cykelpilot, kan du læse mere om projektet på
cyklingudenalder.dk, og på hjemmesiden
kan du også melde dig som frivillig cykelpilot.

Giver du en kop kaffe?
Mange steder i landet støtter lokale cafeer og forretninger Cykling uden Alder
ved at byde på en gratis forfriskning til
cykelpiloter og passagerer, når de lægger vejen forbi. Den lille ekstra luksus
kunne cykelpiloterne i Tårnby også godt
tænke sig at kunne tilbyde deres passagerer, så hvis man har lyst til at sponsorere en forfriskning, må man meget
gerne skrive til frivillighedskoordinator
Anita Køldal på mail: avk.sc.as@taarnby.
dk.
Billederne er taget før Covid-19 ramte
Danmark.

En kaptajn går fra borde
En stor tak skal lyde til Mikkel Hass, som
har været fast kaptajn i Cykling uden
Alder Tårnby i mange år, men som nu
stopper. En ildsjæl, som har været med
til at gøre Cykling uden Alder i Tårnby til
det, det er i dag, uddannet frivillige piloter, hjulpet og stået til rådighed.
Fra Cykling uden Alder og Tårnby
Kommune skal lyde et af hjertet tak for
dit store engagement!

FRI
ENTRÉ

Arkivfoto fra en tidligere tur
med ‘vind i håret’.
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ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN

Noget at være med til hele sommeren og næste år med...
Træ på Kastrupfortet
juni 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

’Street Days’
UngTårnby har i forbindelse med Tårnby
Kommunes sommeraktiviteter i år
arrangeret sommerens vildeste Street-event
i skateparken v/Byparken.
Her kan man prøve kræfter med alt fra skating, streetbasket, graffiti, hip-hop dance til panna-fodbold,
spikeball og meget mere! Man får mulighed for at møde
nogle af DK’s bedste panna-fodboldspillere, som viser
vilde tricks.

Der vil være freestyle shows på ramperne, streetmusik fra live-DJ og så bliver der tændt op i grillen
ved frokosttid. Arrangementet er åbent for alle, men
aktiviteterne er forbeholdt børn og unge fra 3. klasse
og opefter. Læs mere via QR koden eller på vores hjemmeside www.us.taarnby.dk.
28. juni og 29. juni begge dage kl. 10-14.

TÅRNBY KOMMUNE

Sommersjov
Tårnby Kommunes sommeraktiviteter for
børn og unge.
Sommersjov 2021 tilbyder igen i år en masse spændende aktiviteter for børn og unge, der er bosiddende
og/eller går i en af kommunens folkeskoler. Traditionen
tro vil der være ’Sommer på stranden’ med Klub Tårnby
i uge 27-30 for børn fra 3.-6. klasse om dagen og for
de store fra 7. klasse og opefter om eftermiddagen og
aftenen. Årets program indeholder derudover aktiviteter
som Bowling arrangement, Vilde dage på Fælleden med
Naturskolen, Music Camp og Udesjov på Kulturzonen,
Kunst & kreativitet på Kastrupgårdsamlingen, Lasergames, Kajak, Selvforsvar, Rugby, Sport Academy, Badminton Camp, Karate, Tennis Camp, FDF spejderdag,
Danseworkshop, Zoo-tur og Sommerland Sjælland tur
m.m.

Sommersjov 2021
-AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE

BOSIDDENDE I KOMMUNEN OG/ELLER GÅR I EN AF KOMMUNENS FOLKESKOLER

SE HOLDENE FRA D. 26. MAJ
TILMELDING FRA D. 8. JUNI
PÅ WWW.US.TAARNBY.DK

Der vil blive omdelt trykte foldere til alle folkeskolerne
i uge 22. Hele programmet vil kunne ses på UngTårnbys hjemmeside fra 26. maj. (www.us.taarnby.dk) og
tilmelding til aktiviteterne åbner online tirsdag 8. juni
kl. 10.00 på UngTårnbys hjemmeside.

Verden åbner sig – også på Kulturzonen
I juni måned vil det for alvor kunne mærkes
på Kulturzonen, at vi er ved at være
igennem pandemien: kulturhuset åbner for
brugerne igen, alle musikskolens elever vil
være tilbage og så bliver det Sankt Hans –
med musik, bål og tale. Helt som det hører
sig til
Det bliver Sankt Hans på Kulturzonen i år! Ikke helt
som det plejer (corona giver stadig nogle begrænsninger), men hovedingredienserne i en ægte Sank Hans
aften: lyse nætter, god musik, tale og bål vil være til
stede.
Aftenens hovednavn er Alberte Winding Band, og
som opvarmning kommer Trolle og Tormod og synger
og spiller lækker børne-reggae om alt fra tal, bogstaver,
motion, fest og shampoo. Borgmester Allan S. Andersen holder båltalen.
Der er gratis adgang til arrangementet, men begrænset deltagerantal, som administreres efter førsttil-mølle-princippet.
På Kulturzonens hjemmeside, kulturzonen.net, kan
du se hele programmet og læse mere om adgang til
Sankt Hans-arrangementet.

Som det sidste led i genåbningen er Kulturzonen nu
igen åben for de faste brugere og borgere, som gerne
vil bruge lokalerne. Der skal dog forevises coronapas.
Booking af lokaler foregår som tidligere ved at sende
en mail til info@kulturzonen.net.
Tårnby Musikskole har været delvist genåbnet siden 21.
april, men vi har manglet at få vores sangelever og de
store elever på 18+ år med. Det er de kommet nu, og
det betyder, at der for alvor er kommet liv og lyd i de
gule længer igen. Orkestre og bands er nu fuldtallige,
lige som korene kan holde ’ordentlige’ korprøver uden
at skulle stå og småfryse udenfor under en baldakin,
som ellers har været en midlertidig og kreativ løsning.
Det er også på høje tid, at vi får lov at samle alle, for
om ganske kort tid, i weekenden 5.- 6. juni, deltager en
hel stribe af musikskolens kor og ensembler i det største landsdækkende musiktræf, Musikskoledage i Tivoli.
I alt 3500 musikskoleelever fra hele landet vil fylde Tivoli med musik fra scener fordelt rundt i hele haven.
I løbet af juni vil der desuden være afslutningskoncerter på selve musikskolen, hvor eleverne får lov til
at vise, hvad de trods nedlukningen har nået at lære i
løbet af sæsonen.

Pssst…
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Hvis du har lyst til at lære at spille og synge og blive en
del af det musikalske fællesskab på Tårnby Musikskole,
er det nu du skal tilmelde dig.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Man - fre: 9 - 19 • Lør - søn: 9 - 14.

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Man - fre: Kl. 9 – 19 • Lør Kl. 9 – 14 • Søn lukket.
Alberte Winding Band er hovednavnet til Sankt Hans på
Kulturzonen. Mon ikke, vi får lov at høre ’Lyse nætter?
Pressefoto.

Biletter og info
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du købe
/ printe billetten online via taarnbybib.dk eller ved

Tårnby Musikskoles harmoniorkester HOT
ved Musikskoledage i Tivoli i 2018. Foto Tårnby Musikskole.

Se alle vores undervisningstilbud på taarnbymusikskole.dk og meld dig til senest d. 15. juni. Så får du
besked inden sommerferien, om du kan begynde på
musikskolen til august.

personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på
Vestamager Bibliotek.

Retningslinjer for benyttelse af
biblioteket:
Alle over 15 år skal fremvise et gyldigt coronapas og
id, bære mundbind eller visir, når de står og går rundt
på biblioteket.

Noget at opleve i juni
Træ på Kastrupfortet
juni 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Biblioteket i juni måned
Tårnby Kommunebiblioteker. Se også
bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Husk coronapas og mundbind til alle
aktiviteter og arrangementer. Hold
dig orienteret om retningslinjerne på
bibliotekets hjemmeside: www.taarnbybib.
dk

Arrangementer i juni måned

På Tårnby bibliotek står juni måned i fællesskabets
tegn. Der er bl.a. mulighed for at deltage i fællessang,
strikkecafé og gåtur med indlagt litteraturoplæsning.
For de mindste, og deres forældre, er der babysang og
rytmik. Apropos forældre, så glæder vi os også til at
opleve den kontroversielle forfatter Rachel Cusk sammen med jer. Hun har skrevet om forældreskabets
tabuer og skyggesider – og har betalt for det med offentlig udskamning.
Hold dig orienteret om tilmelding, pris og arrangementer under ’Det sker’: www.taarnbybib.dk/arrangementer

Skønhed og brutalitet i magtens centrum
– tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen

For rullende kameraer og med tårer
i øjnene meddelte Kristian Jensen i
august 2019, at han trak sig fra sin
position som næstformand i Venstre.
Hans politiske drøm brast.
I dette personlige foredrag fortæller Kristian Jensen om sine mere end
20 år i centrum af dansk politik, hvor
han bl.a. har været udenrigsminister, finansminister og
skatteminister.
Tårnby Hovedbibliotek, AOF, 31. maj, kl. 19.30 – 21.30

Babycafé: Babysang og bevægelse
v. Gitte Ziebell

Dit barn har brug for at bevæge sig og få stimuleret
alle sanser. Vi synger, hopper, svinger, leger og vender
verden på hovedet - sjov i en
babyvenlig atmosfære.
Tårnby Hovedbibliotek, 3. juni kl. 10 – 11
Vestamager Bibliotek, 10. juni kl. 10 – 11

Gåtur og god historie
Foråret er på vej og vi kan igen nyde fælles oplevelser.
Helene Filskov møder jer kl. 14.00 ved vandtårnet på
Englandsvej, hvor Hjertestien starter. Turen er knap 2
kilometer lang. På biblioteket venter Laura Michelsen
med kaffe/the og en god historie.
Tårnby Hovedbibliotek, 11. juni kl. 14 – 15.30

Sommersang under sejlet –
fællessang for alle
Ved klaveret sidder Marianne Kragh,
kendt fra bibliotekets sangeftermiddage. Vi synger sammen en times
tid. Undervejs holder vi en kort
pause for at klare stemmen med
vand og måske få en snak med
naboen. I tilfælde af meget dårligt
vejr aflyses arrangementet.
Tårnby Hovedbibliotek, Scenen, 7.,
14., 21. og 28. juni. Kl. 16 – 17.15

Papirdesign - workshop for voksne
Synes du, det er sjovt at arbejde med papir og karton?
Så kom og udlev din kreativitet eller bliv inspireret til
at lave mobiler, gavemærker, kort, bordpynt m.m. til
dig selv eller til en lille værtindegave. Vi har materialer,
værktøj og stansemaskine. Større børn ifølge voksen.
Tårnby Hovedbibliotek, 14. juni kl. 15.30 – 18.30

Rachel Cusk – Moderskabets tabuer og
ærlighedens pris - live fra Den Sorte Diamant
Da Rachel Cusk
udkom med A
Life’s Work i
2001 blev hun
udsat for offentlig udskamning
og anklager om
kønsforræderi. Sidenhen har moderskabet og moderskabets tabuer fyldt mere og mere i litteraturen. Også
i Danmark hvor Olga Ravns Mit arbejde og Cecilie Linds
Mit barn er nogle af de mest roste eksempler.
Tårnby bibliotek livestreamer, når Cusk gæster Den
Sorte Diamant til en samtale med litteraturredaktør Kathrine Tschemerinsky.
Tårnby Hovedbibliotek, 16. juni, kl. 19.30 – 21.30

Tårnbys faglitterære læsefællesskab
Læs med og bliv klogere - hver måned

I vores faglitterære læsefællesskab læser vi hver
måned om et nyt emne. I juni
måned læser vi om... uh... de
skurke, som vi møder i bøger og
på film.
… og hvorfor skal vi egentlig
læse om skurke? Hvorfor ikke
’bare’ nøjes med at opleve dem
i bøger og på film? Det har forfatteren til denne måneds Tænkepause, skurkeforsker
Jens Kjeldgaard-Christensen, to gode bud på:
Han er fascineret af vores fascination af skurke.
Hvorfor kan vi blive optaget af kaosskabende eller decideret onde og grimme figurer, der ødelægger livet for
andre og søger at underminere verdens orden? Fordi
vi selv har en lidt små-væmmelig side, som vi kan få
afløb for på denne måde?
Den anden grund til at dyrke skurkene er for at se på
verden fra deres perspektiv. Vil du læse med, så find
alle skurkene på biblioteket - eller online som e-bøger.
Det kræver ingen tilmelding at være med i læsefællesskabet, og du deltager efter behov, lyst og tid fra
måned til måned.
Du kan følge med i månedens emne og bøger via
bibliotekets nyhedsbrev og på Tårnby Kommunebibliotekers hjemmeside www.taarnbybib.dk/fagbog

Øvrige tilbud
Juridisk førstehjælp

Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos
advokatvagten. Mød personligt op og medbring alle relevante papirer om din sag.
Tårnby Hovedbibliotek, 3. juni, kl. 17 – 18.
Den første torsdag i måneden fra 3. juni, kl. 17-18, undtagen helligdage.
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

Hjælp til jobsøgning

Her kan du komme og få hjælp til:
• At logge i din Joblog • At sende en ansøgning via et
link • At skrive en ansøgning • At lave et CV
Tårnby Hovedbibliotek, Læringsrummet, hver tirsdag
kl. 13 – 15.

Kreative værksteder for børnefamilier hver måned
Nu bliver det endnu mere spændende
for børnefamilier at komme på
Kastrupgårdsamlingen

Sammen med de nye udvidede åbningstider tilbyder
museet åbne familieværksteder, hvor børn og deres

Kattemasker og mus af ler
Kunstneren Camilla Thorup er i fuld gang med at modellere den kommende skulptur ’Amagerkatten’, som
vil blive placeret på plænen foran museet. Skulpturen
er et kunstværk, som vil invitere til leg, og sammen
med Amagerkatten skaber hun også en række mindre broncemus, som vil blive placeret rundt omkring
på museet. Så får Amagerkatten og besøgende børn
nogle mus, de kan jagte på det smukke Kastrupgård.

Skulpturen kommer
til efteråret, men
workshoppen tager
lidt forskud på legen
med Amagerkatten.
Her skal der laves kattemasker og mus i ler.
Og så kan man være
med til at bestemme,
hvor de kommende
broncemus skal placeres rundt omkring på
museet. Hele dagen
vil der blive filmet til
en kommende formidlingsfilm om Amagerkattens tilblivelse.
Workshop: lørdag 12. juni kl. 12 - 15. Gratis - mød bare
op. Besøg på museet kræver gyldigt coronapas for alle
over 15 år
Åbne værksteder hver første lørdag i måneden.
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voksne kan komme og deltage i en kreativ aktivitet i
selskab med kunstnere og museets formidlere.
De åbne kreative værksteder etableres som en udvidelse af museets formidlingsprogram. Værkstederne vil
altid være fyldt med kreative øvelser, men have forskellige skiftende temaer. Her kan alle være med og være
en del af en kreativ aktivitet, hvor der er stor fare for
at få brugt fantasien og få malerpletter på tøjet. Museet
åbner nu kl. 11.00 i weekenderne og har dermed flere
timer, hvor man kan besøge museet og opleve kunsten
i de inspirerende rammer. Også en nye Skulptur-tur og
et lækkert Kunstkompas til brug indenfor er med til at
åbne museet endnu mere for besøgende børnefamilier.

Noget at opleve lige nu og resten af sommeren

’Se lige hvor smukt det ser ud’, siger min
mindste datter fra passagersædet, idet
vi kører fordi en solgul eng fyldt med
blomstrende mælkebøtter
Af Naturvejleder, Rikke Mortensen, Tårnby Naturskole
Og jeg må give hende fuldstændig ret, det er vanvittigt
smukt og det kan da kun gøre en glad i låget at se de
mange gule mælkebøttehoveder stråler om kap med
solen.
Men her bliver jeg så også ramt, for hjemme i min
villahave, kan jeg ikke altid se skønheden i de solgule
mælkebøtter, og her oplever jeg ofte mig selv i en evig
kamp mod Fandens mælkebøtte. For den er da en fandens blomst, der med sine utallige svævende frø invaderer min have og har genstridige rødder på op til 25
cm, som er umulige at komme til livs.
Jeg ved godt hvad jeg kæmper med, for jeg er vokset op på landet med en far, der mente, at mængden
af mælkebøtter på ejendommen var ligefrem proportional med graden af dovenskab. En doven bonde havde
mange mælkebøtter og en arbejdsom bonde havde få
mælkebøtter. Holdningen ligger i mit grund-DNA.
Nu er det så bare sådan, at jeg er biolog, og jeg
elsker naturen og dens mangfoldighed. Derfor har jeg
også hvert år en evig kamp mellem det ‘gode’ og det ‘
onde’ i mig, og kampen ser heldigvis ud til at mælkebøtten vinder og at min datters ubetingede kærlighed
til planten sejrer.
For min datter har nemlig i sin barndom lavet utallige slangekrøller af blomsterstilken, flettet mælkebøttekranse og lavet truthorn. Desuden har hun i stilhed
nydt alle de forskellige insekter og småfugle der har
glæde af mælkebøtten. Hun har modsat mig gravet
dem op med en fascination af de vilde store rødder og
jagtet planten de sejeste steder som fx. når de skyder
op igennem asfalt eller finder plads selv i den mindste
sprække mellem fliserne.
Hun har pustet til de modne frøstande og filmet dem
med Timelaps og sidst, men ikke mindst har vi lavet
lækker mad af planten. Både de gule kronblade og de
store saftige blade kan trylles om til lækre retter og
saft.

Jeg kommer dog ikke til at overgive mig ubetinget, til
den alt for konkurrencedygtige mælkebøtte i min have,
for der findes mange andre spændende vilde blomster,
som skal have plads i min have for eksempel håret
høgeurt, gul snerre, blåmunke og rundbælg. Derfor vil
der til stadighed blive fjernet næringsrigt muld med
græs og mælkebøtter og spredt kalk, grus og frø fra de
andre skønne planter ud. På den måde håber jeg, at
mangfoldigheden indfinder sig og mælkebøtten kender
sin plads.

Mælkebøttesaft

Mælkebøtte-blomsterne er åbne om dagen og lukkede
om natten og i regnvejr. Gå derfor på mælkebøttejagt
en solskinsdag.
Ingredienser
100 stk. nyudsprungne mælkebøttehoveder (75-100 g)
1 usprøjtet citron
1 liter kogende vand
350 g sukker
evt. konserveringsmiddel
Du laver saften sådan her:
• Skyl blomsterne grundigt og fjern de grønne blosterblade.
• Læg mælkebøtterne i en krukke.
• Bring 1 – 2 liter vand i kog og hæld det over mælkebøtterne.
• Pres citronerne og tilsæt citronsaft eller citronsyre.
• Læg låg på krukken – eller et klæde over den – og lad
mælkebøtterne trække natten over.
Næste dag:
• Si mælkebøtterne fra og kog saften op med sukker.
• Hæld saften på rene, skoldede flasker, som er skyllet
med atamon, hvis saften skal holde længe. Bland straks
et par prøveglas og skål med din bedste ven.

Mælkebøtter på italiensk
Mælkebøtten kan været lidt af en udfordring for dens
bitterhed, men med inspiration fra italienernes måde at
spise bitre salater kommer her utrolig lækker opskrift.
Ingredienser
• To store håndfulde store saftige mælkebøtteblade
• Smør

Løse hunde forstyrrer naturens dyrebørn
I en ny kampagne sætter Naturstyrelsen
fokus på reglerne for færdsel med hunde i
naturen
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Af Martin Kunzendorf, Naturstyrelsen Hovedstaden
I en aktuel kampagne sætter Naturstyrelsen Hovedstaden fokus på reglen om, at hunden altid skal være i
snor, når man tager den med ud i naturen.
Blandt andet i Naturpark Amager, hvor besøgende
bliver mødt af en række nye plakater med budskabet
’Løsgående børn, hold hunden i snor.’
- Når man færdes i naturen, skal hunden altid være i
snor. Desværre oplever vi, at der er en del, som enten
ikke kender reglerne eller ikke respekterer dem, fortæller skovfoged Sven Norup.
Ifølge en undersøgelse fra Dansk Ornitologisk Forening gælder det helt op mod 40 procent af alle hundeluftere.
Der er rigtig mange dyrebørn i naturen i øjeblikket.
Og de forstyrres let af løsgående hunde.
- Lige nu er skovbunden fyldt af rålam, harekillinger
og fasankyllinger. Alle dyr som har det meget svært
med løsgående hunde. De sætter fært og stresser de
vilde dyr, fortæller skovfogeden.
Eneste undtagelse er i vores hundeskove, som blandt
andet findes flere steder i Naturpark Amager. Her må
hunden løbe frit, så længe man har visuel kontakt med
den og den er i kontrol. Altså at ejeren til enhver tid
kan kalde hunden til sig.

• 1-2 fed hvidløg
• Citron
• Evt. parmesan
• Salt og peber
Du laver retten sådan:
• Bring en stor gryde saltet vand i kog. Tilsæt mælkebøttebladene evt. hakkede. Blanchér i 1 til 2 minutter.
• Si bladene fra og pres så meget væske af bladene
som muligt.
• Smelt smør i en sautépande, der er sat over på medium varme.
• Pil og hak hvidløgene og kom dem på panden.
• Når hvidløgene er blevet bløde, kommes de pressede
mælkebøtter på panden og steg mælkebøtterne videre i
smørret sammen med hvidløget.
• Riv evt. parmesan ud over de stegte mælkebøtter
sammen med lidt citronsaft og peber (hvis man har lyst
kan man brune det resterende smør og hælde udover
til sidst, det er super lækkert! ).

Foto: Ivan Lundhus Olsen, Amager Fotoklub.

Den fandens mælkebøtte

Træ på Kastrupfortet
juni 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

- Hvis vi gerne vil have et vildt og varieret dyreliv i
naturparken og alle andre steder, er det så vigtigt at vi
husker at holde hunden i snor, slutter Sven Norup.

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider indtil skolernes sommerferie:
fredag kl. 9-14 • Weekend kl. 10 - 16.
Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk - Telefon 2542 0090. Der kan være travlt eller vi er udenfor, så prøv igen senere.
Café • cykelleje • udstyr til friluftsliv • information •
naturvejledning • vandposter • toiletter mm.
Pga. corona kan der aktuelt kun købes brænde,
lejes cykler og snobrødspinde • betaling via
MobilPay
Info: toiletter er åbne og rengjorte, men gæster opfordres til selv at overholde sikkerhedskrav med afstand og afspritning.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.

Åben lørdag - søndag kl. 10-14.
Fakta:

Er du i tvivl om hvor din nærmeste hundeskov ligger,
kan du finde den på udinaturen.dk

Juni 2021

LOKALAFDELINGEN

·

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

Kom og se og hør om det nye demenssymbol fra
Folkebevægelsen For Demensvenligt Danmark,
som lanceres i uge 19 i hele landet.

IT-caféen er åben hver tirsdag kl. 14-16 dog kun udendørs
Der bliver sikret god afstand, at sprit er indenfor rækkevidde. Plastik-handsker og mundbind benyttes.
Vi glæder os til at kunne hjælpe dig med dine udfordringer med IT.
Skulle det være regnvejr - aflyses den!

mandag, den 31. maj 2021 fra kl. 11.00 til
kl. 15.00 og tirsdag, den 1. juni 2021 fra kl. 10.00
til kl. 14.00.

Bustur til Thorsvang:
Danmarks Samlermuseum.
Afgang fra højresvingsbanen foran Rådhuset,
fredag den 25. juni kl. 9. Begrænset antal pladser.
Vi kører direkte ned. Ved ankomsten får vi i bussen introduktion til stedet. Derefter er der fri leg indtil kl. 12.30
hvor vi får serveret Thorsvang-platten. Drikkevarer for
egen regning. Derefter er der igen fri leg indtil kl. 14.30,
hvor bussen kører hjemad. Hjemkomst ca. kl. 16.

Der vil være mulighed for en snak med Ældre Sagens
frivillige demensvenner i lokalafdelingen, Tårnby
Kommunes konsulenter indenfor demensområdet og
medlemmer fra Seniorrådet.

Pris for medlemmer af Ældre Sagen kun
250 kr., turhjælper inkluderet. Pris for ikke medlemmer 450 kr.

Ældre Sagen Tårnby holder
Åbent hus i Foreningscentret ”Postkassen”,
Amager Landevej 71

Vores andre tilbud til demensramte og deres pårørende er:
Café Livsglæde · Demensbesøgsvenner· Danseminde
på plejehjem · Sang på plejehjem · Gå/skubbere på
plejehjem
Besøgstjenesten åbner tirsdag d. 1/6 fra kl. 12-13, hvis
postkassen ikke har åbnet, bliver det udendørs, og aflyses hvis
det er dårligt vejr.Der er naturligvis telefonkontakt til Karna
Kaslund tlf. 22 33 80 72
Kære bowlere
Desværre åbner hallen først kl. 12 både onsdag og torsdag i
næste sæson.
Alle der har spillet fra 10-12, skal kontakte mig, hvis de vil
flyttes til kl. 12-14. Gerne hurtigst muligt.
Hilsen
Annie Iversen 29 84 78 99

Yderligere info: Johnny Fredelund
hjfredelund@yahoo.dk tlf.: 21 91 50 36.
Turen gennemføres ved mindst 30 deltagere.
Bliv frivillig på en uges Madskole for børn
Sommerens madskoler for børn i alderen 8-12 år, arrangeret af 4H og Ældre Sagen, mangler frivillige madskoleinstruktører i vores lokalområde. Madskolen foregår på
Skottegårdsskolen i hhv. uge 26,27,30 og 31. Så har du
lyst til at bruge en uge på at lære friske børn at lave mad,
så læs mere og tilmeld dig her på Ældre Sagens hjemmeside:
www.aeldresagen.dk/madskoler
Der bliver naturligvis taget højde for gældende coronarestriktioner og ekstra fokus på god hygiejne.
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.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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Ide Cafeen åbner 31.5.
Er du alene og mangler nogen at opleve noget sammen med?
Vi mødes hver anden mandag i lige uger fra kl.14-16, hvor vi
over en kop kaffe hygger os og finder på oplevelser vi sammen kan tage til på andre dage.
Alle er velkomne også hvis du ikke synes du har nogle ideer.
Vi finder ud af det sammen.

Tilmelding og betaling senest søndag den
13. juni på hjemmesiden: Ældre Sagen Tårnby.

En ny præst, et nyt råd, en ny kirke – alle er velkomne
Nye vinde blæser i Korsvejskirken og som
samfundet åbner, åbner også vore døre i
højere og højere grad og det betyder at vi
i Korsvejskirken endelig også får mulighed
for at strække vingerne efter lang tids
nedlukning. Det har vi længe glædet os
til. Kirkens rolle og forankring i samfundet
vil altid have den kristne forkyndelse som
omdrejningspunkt, fortolket ind i en nutidig
og social sammenhæng. Det betyder i
praksis bl.a., at kirken skal være et sted
som samler mennesker i en social og kulturel
sammenhæng, ikke alene om søndagen men
også alle ugens andre dage.
Derfor er også koncerterne i Korsvejskirken
en del af kirkens virke, og den tradition vil
vi holde fast i, her i kirken. Vores dygtige
organist vil fortsætte med sine klassiske
koncerter af høj kvalitet, men også andre
musikformer har fundet vej ind i kirken. For
vi skal også swinge, og efter sommerferien
åbner vi så småt efteråret med, hvad der
sidste år var en bragende succes og sætter

Arrangementer i
Korsvejskirken igen
– hvad med coronapas?

De nye retningslinjer tillader, at vi igen
kan være forsamlede i kirken, ikke kun til
gudstjenester og kirkelige handlinger, men
også til koncerter og foredrag. Der skal
fortsat holdes 1 meters afstand og 2 meter,
hvis der skal synges. Ligesom der også
stadig er et arealkrav, der hedder 2 kvm per
person, når man sidder ned og 4 kvm, hvis
man står op.
Kirken følger de generelle retningslinjer;
man skal kunne fremvise et coronapas, dvs.
at man enten er færdigvaccineret eller har
en negativ test, maks 72 timer gammel,
hvis der er tale om andet arrangement end
gudstjenester.
Vi kan ikke garantere, at der ikke kan

jazz på menuen, hvor klarinettens toner
sammen med bandet skal få sjælen til at
lette i vort hyggelige kirkerum. I efteråret
når mørket har sænket sig får vi også besøg
af den prisvindende sanger og sangskriver,
rockmusikeren Søren Huss, der med sine
populære sange vil samle folk til en dejlig
aften i kirken.
Men også en gammel tradition tages op
igen: Vi håber at samle både folk i og
uden for menigheden til et fornøjeligt
loppemarked med vores alle sammens
’antikviteter’, varme pølser, leg for børnene
og meget andet, alt sammen til fordel for
menighedsplejen. Menighedsplejen, der
hvert år uddeler bl.a. julekurve til de i
menigheden, der ikke selv har mulighed for
at holde jul.
Gamle som nye kræfter i kirken samles nu
for at sætte fokus på Korsvejskirkens rolle i
samfundet. Der er kommet en ny fastansat
præst i kirken, der i fællesskab med såvel

komme påbud om en pludselig nedlukning,
p.g.a. for høje smittetal i sognet, men igen
vil der være generelle retningslinjer, der
gælder.

Billetter til koncert med Søren
Huss

Se omtale af koncerten tidligere i bladet.
Søren Huss spiller kirkekoncerter i hele
landet for fulde huse, og hvis du vil være
sikker på at få en billet til koncerten i
Korsvejskirken, så kan billetten købes nu ved
at scanne QR koden eller på hjemmesiden:
https://musik.dk/

de, der bærer traditionen videre og de nye,
der har engageret sig i rådet, vil sætte
kirken på kortet igen. Det har vi brug for, at
alle støtter op om. Vi vil gerne være kirke
for alle i vores menighed, både for jer vi ser
ofte; jer vi alene ser indimellem; og for jer,
der måske kommer første gang.
VI ER JERES KIRKE.
På gensyn og rigtig god sommer. Vi er Guds
hus og kirke nu, bygget af levende stene.
(N. F. S. Grundtvig).
Sognepræst Julie Aaboe

Aktiviteter - Juni
Musik-andagt – En tid til eftertanke

– v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til
en stemningsfuld
musikandagt i kirken.
En rolig stund i
kirken med tid til
eftertanke.
Tirsdag 1. juni kl. 10.00

Frederik 7., grevinde Danner og
Jægerspris Slot

Gudstjenester
Maj				
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Søndag

30.

Højmesse med dåb, Trinitatis Joh. 3, 1-15

Juni			
Søndag
6.
1.
Søndag 13.
2.
Søndag 20.
3.
Søndag 27.
4.

s.e.
s.e.
s.e.
s.e.

trin.
trin.
trin.
trin.

Luk.
Luk.
Luk.
Luk.

16, 19-31
14, 16-24
15, 1-10
6, 36-42

kl. 10.00

Miriam Joensen

kl.
kl.
kl.
kl.

Julie Aaboe
Miriam Joensen
Miriam Joensen
Julie Aaboe

10.00
10.00
10.00
10.00

Juli
Søndag

4.

5. s.e. trin. Luk. 5, 1-11

kl. 10.00

Julie Aaboe

Korsvejskirkens kirkeværge, Allan Henriksen,
fortæller om Frederik 7. og grevinde
Danner; om deres usædvanlige livsforløb og
deres fælles liv på Jægerspris Slot. Frederik
7. var enevældig konge, men afgav frivilligt
magten til folket, men han levede også
et udsvævende liv, der bl.a. skræmte to
dronninger væk. Grevinde Danner kom fra
samfundets bund, men endte som kvinden
i kongens liv. Den position gav hende bl.a.
mulighed for at hjælpe tyende piger i social
nød.

Allan, der har været kirkeværge i
Korsvejskirken gennem en årrække,
fortæller levende om en del af Danmarks
historie med et lokalhistorisk perspektiv.
Allan er nu bosat i Kulhuse tæt på
Jægerspris og dermed Jægerspris Slot.
Korsvejstræf onsdag 2. juni kl. 14.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 8. juni kl. 18:00

Orgelkoncert v. Ole Reuss Schmidt

Koncerten finder sted på Carl Nielsens 156års fødselsdag, og temaet bliver ’Kirkemusik
af ateisten Carl Nielsen’.
Carl Nielsen var
gode venner
med organisten
ved Holmens
kirke, Thomas
Laub (18521927), og de
havde også en
del samarbejde,
bl.a. i
forbindelse med
udgivelsen af
den allerførste
udgave af en
nodebog til
Højskolesangbogen i 1922.
Billedet med tilladelse fra Samtidig var
Carl Nielsen
Odense Bys Museer
fritænker, og da
han i 1912 begyndte at skrive salmemelodier,
udtalte Thomas Laub, at han (altså Carl
Nielsen) ikke var ’et barn af huset’, og at
han ikke havde ’levet i menighedssangen’ og
derfor ikke kunne gøre sig håb om at ramme
det rette tonefald.
Alligevel skrev Carl Nielsen især i sine sidste
år en hel del kirkemusik, og nogle af hans
salmemelodier vil man i dag regne som nogle
af de fineste klenodier, vi har i vores danske,
lutherske kirke.
I forbindelse med koncerten vil Ole,
Korsvejskirkens organist, ganske kort
redegøre for, hvordan udtalelser af Carl

Kontakt

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

Ulvetime

v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Jesus i Jordanfloden. Kom og lær mere om
Johannes Døberen og få et måltid mad! Der
knytter sig en mængde traditioner til Sankt
Hans. Nogle af dem vil vi lære nærmere at
kende ved dette arrangement!
Hvis I vil være med, så send en mail
til kirkens børnemedarbejder - lone@
korsvejskirken.dk - indeholdende oplysninger
om hhv. hvor mange voksne og børn I
kommer! Af hensyn til forplejningen gerne
senest 21. juni. Har du spørgsmål angående
arrangementet, send da også gerne en mail
til Lone.
Det er gratis at deltage!
Torsdag 24. juni kl. 16.30 – 18.45

Indskrivning til konfirmation 2022

Konfirmationsforløbet indledes i
Korsvejskirken med en fællesgudstjeneste
tirsdag 7. september kl. 17.00, hvor I også
kan mødes med præsten og stille spørgsmål
om undervisningsdage, forløbet og selve
konfirmationen.
Selve indskrivningen
foregår elektronisk.
Det kan gøres ved
at scanne QR koden
til den relevante
skole eller via vores
hjemmeside www.
korsvejskirken.dk
Har du spørgsmål
i forbindelse med
tilmeldingen, er du
altid velkommen at ringe eller skrive til
kordegnen: 3251 7424 - bmo@km.dk.

QR-kode konfirmandtilmelding:
Korsvejens skole(tv) - Kastrupgårdsskolen(th)
Sankt Hans for børnefamilier
I Norden er det en ældgammel skik at fejre
midsommer, årets længste dag. Da kirken
fik fodfæste på vore himmelstrøg, blev
det dagen, hvor Johannes Døber blev sat i
centrum. Kirken mente nemlig, at han var
født et halvt år før Jesus. Johannes, som
ifølge Bibelen var fætter til Jesus, døbte
Kordegn: Britt Marie Övermyr
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk
Ved ønske om fremmøde på kirkekontoret
bedes du ringe og aftale en tid.
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13
samt torsdag kl. 15-18.
Kordegnevikar:
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk
Sognemedhjælper: Lone Madsen.
Tlf. 6116 5509 • lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

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

Nielsen, men også beskaffenheden af
hans kirkemusik viser, hvorledes den
store danske komponist, til trods for sin
ateistiske livsanskuelse, alligevel træder
ind i kirkens rum, tager hatten af, og
komponerer vidunderlig kirkemusik med den
største ærbødighed for kirken og kirkens
anliggende.
Ved koncerten vil musik af Carl Nielsen, (9.
juni 1865 – 3. oktober 1931) blive opført:
• Commotio, opus 58. (1931)
• Præludierne nr. 18-29, fra 29 små
præludier, opus 51. (1928)
• Fællessalme: Tunge, mørke natteskyer.
(1917)
Onsdag d. 9. juni kl. 19.30

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Bønnens velsignelse

En prædiken over 5. søndag efter påske, første
række.

Bønnen er ikke en trylleformular, der
betaler lånet på huset, giver dig dit 12-tal
til eksamen eller en sikker landing. Bønnen
er at møde Gud ansigt til ansigt, som Jakob
møder Gud ansigt til ansigt - og redder livet.
(Første Mosebog kap.32,35-32).
Fortællingen om Jakobs kamp, er ét billede
med flere fortolkningsmuligheder. Det
kunne være et billede på den daglige kamp
livet er, (og det er ikke negativt ment), men
når livet møder os, kan vi jo vælge at flygte
fra det; flygte fra enhver følelse, tanke, idé, et
menneske - eller vi kan blive og ’kæmpe med
det’, involvere os selv i kampen; hvor livet
koster livet.
For ’en mand begav sig i kamp med ham’,
står der, og Jacob tager kampen op!
Og når vi, som han, også gør dét, så risikerer
vi både at blive skuffet, brændt af og mærket
for livet, og halte efter solopgang, fordi
hoften er gået af led - men udover skrammer
og ar på sjælen, så vil vi også få fællesskab,
nærvær, omsorg og kærlighed.
Som et billede på livet, kan kampen i dag
også være et billede af bønnen.
I bønnen er det inderligheden i os, der
taler om en grundlæggende længsel efter
det fuldkommen umulige; længslen efter

en evig kærlighed, der aldrig forgår. Det
er en længsel som må kæmpe med tvivlen,
skammen og fornuften - for det umulige er
ikke muligt - det gi’r sig selv.
Bønnens inderlighed ligger i troen på det
umuliges mulighed, og det er noget, der er
så uhåndgribeligt og bevægeligt som sand,
der forsvinder mellem fingrene. Troen må jo
så ofte tage kampen op med tvivlen - men
uanset, hvor kampen udspiller sig, og hvilken
føring troen i øjeblikket har, så er bønnen
håndgribelig i sine ord, og i den bedendes
insisteren på de simple ord som Jesus taler:
’Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være
fuldkommen’. (Johannesevangeliet 16,23b28)
’Bed og I skal få’. Det betyder, at selv, når
du står, som Jacob, sårbar, alene tilbage i et
mørke sortere end natten, og du intet har at
give - så må du få! Det betyder, at der ligger
en uudtømmelig kilde af Given fra Gud til
sit elskede menneske i bønnens bundløse
brønd.
Men, der er en fare for, at den bøn, der ikke
bliver opfyldt, nærer tvivlens hoveren over
for troen.
Hvad må man egentlig bede om? Og
hvordan beder man? Måske blev bønnen
sagt forkert? Måske bad du om det forkerte?
Vi vil måske ikke få det, vi helt konkret bad
om, men lytter vi godt efter, er det heller
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ikke det, der bliver lovet. Det, der bliver
lovet, er, at vi skal få, ’så vores glæde kan
være fuldkommen’. Og ingen af os kan skue
ud over hele skaberværkets mening, og vi
ved aldrig, hvad vi skånes for, hvis tingene
ikke går som de skal. Vi kender så lidt til
det større perspektiv. Men, ethvert inderligt
ord, der former sig under din hud, inde i
din krops dybeste mørke, hvor kun du alene
hører lydløse ord bevæge sig, begive sig i
kamp, og tage form i et møde, hvor du står
ansigt til ansigt med Gud, - det er altid skabt
af et ønske og en længsel efter fuldkommen
glæde og kan lyde så kortfattet som: ’Velsign
mig!’. Og det er den insisteren på bønnens
løfte om fuldkommen glæde, som Jacob
holder fast i, når han siger: ’Jeg slipper dig
ikke, før du velsigner mig’.
I bønnens talte øjeblik bliver troen, der ellers
er en slibrig størrelse, der hurtigt smutter
mellem hænderne, håndgribelig. Vores tro,
vores længsler, vores håb og vores drømme er
ikke bare svævende og flyvske umuligheder.
Bønnen gør troen kropslig, giver den sprog
og lyd, gør at troen kan rodfæstes i os, og
mellem os, i vores liv – og da, redder vi livet.
Livet er bevægeligt. Hvis ikke det bevægede
sig, var der intet liv i livet. Men det er ikke
det samme som, at vi skal bevæge livet, og
gå steder hen for selv at søge og lede efter
det gode. Livet er godt og vil os det godt,
for det er løftet, vi har fået. Når mørket og
forladtheden omkranser os, må vi gerne tage
fat i kraven på Gud og insistere på, at han
har givet os det løfte – vi skal insistere på
løftet! For i det korte øjeblik, vi insisterer, der
falder tvivlen til jorden, og troen slår dybe
rødder.
I et kort øjeblik kan vi stå som træet, solidt
plantet med rødder i jorden og lade livet
bevæge sig gennem vores grene, hvis eneste
bevægelse er opad. Vi kan i det øjeblik lade
vores liv udfolde sig som bladet på grenen
for hvert lille solskinskys, for den fuldkomne
glæde må vi få – Det er bønnens velsignelse!
Louise Husted Rosenberg
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Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Så må vi igen være 50 både i kirken og
konfirmandstuerne. Det betyder, at vi igen
kan invitere til kaffe efter gudstjenesterne.
Første gang bliver søndag 20. juni efter
gudstjenesten kl. 10.
Første aftenkaffe bliver torsdag 8. juli efter
aftengudstjenesten kl. 19.30.
Så er du træt af at gå derhjemme og har du
set alt for få mennesker her i coronatiden,
så kom og få en god snak om det, eller om
alle de mange andre ting, livet er fuldt af.
Netværksgruppen mødes i hvert fald igen
ca. to gange om måneden, og man kan få
nærmere information hos Ida Nielsen på
3250 4186 eller idni@km.dk Eller hold øje
med TårnbyBladet eller hjemmesiden.
Trykt program for resten af året uddeles ved
kaffen efter gudstjenesterne.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Der er igen gudstjenester på Plejehjemmet
på Irlandsvej. I juni er datoen fredag 25. kl.
10.15.

FOR BØRN

Babysang
På grund af coronavirus skriver vi i
øjeblikket ikke op til Babysang. Vi vender
tilbage, når der er noget nyt.
Indskrivning til konfirmantion
På grund af corona har vi udsat
indskrivningen til konfirmation 2022
til juni. Indskrivningen finder sted i
konfirmandstuerne, Englandsvej 330.
For at få bedre plads har vi delt
indskrivningen op, så Løjtegårdsskolens
kommende konfirmander skrives op tirsdag
1. og onsdag 2. juni, begge dage mellem kl.
15-17.
Nordregårdsskolens kommende
konfirmander og kommende konfirmander
fra Amager Privatskole skrives op onsdag 9.
juni og torsdag 10. juni begge dage kl. 15-17.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Walk and Talk
Pilgrimsvandring er en gammel tradition.
For det er nu engang ofte lettere at tale
sammen om livets store spørgsmål, hvis
man vandrer sammen.

Dåbsklude
At være en gammel institution som
Folkekirken er ikke ensbetydende med at
nye skikke ikke kan komme til.
I mange kirker landet over er man således
begyndt at lave dåbsklude.
En dåbsklud er en klud, som man tørrer
barnet med efter dåben.
Indtil nu har vi – i Tårnby Kirke – brugt
damaskes servietter (som man i gamle
dage brugte til finere middage) til at tørre
børnene med.
Men nu vil vi også gerne være med
på moden, for det er jo en fin idé, at
dåbsbarnet på den måde får sin egen
personlige dåbsklud med fra kirken som et
minde om dagen.
Navnlig i disse tider, hvor dåb holdes
uden for de egentlige gudstjenester,
fordi der ellers ikke ville være plads nok,
er dåbskluden en måde at holde fast
i tilknytningen mellem dåbsbarn og
menigheden, der godt nok ikke er til stede
ved dåben, men som til gengæld har lavet
kluden, som barnet får med.
Så derfor, kære menighed, dette nye
initiativ behøver dig!
Vi vil gerne invitere strikkere, som har
lyst til at lave dåbsklude til at komme
onsdag 2. juni 2021 kl. 14.00 til 16.00
i konfirmandlokalerne, og herefter hver
anden onsdag, hvor vi kan strikke, drikke
en kop kaffe med kage til og få en snak
mens vi strikker. Der vil være garn og
opskrifter, men husk strikkepinde, der
passer til bomuldsgarn 2½-3.
Kirsten Svane og Ida Nielsen

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf)
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 2175
1030, e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.
10-11, samt torsdag kl. 17-18. Mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., ons. og tors. kl. 10-11, torsdag
kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum, orlov.
Sognepræst:
Louise Husted Rosenberg
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst:
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.
th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 6045,
e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330,
2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, e-mail:
thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag også kl.
16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; e-mail:
taarnbykigrd@mail.dk Kontortid: Man - fre
kl. 11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag kl.
10-11
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads Gravers
Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 2166 7030.
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Så har du mistet en, du holder
af, eller har du mistet dit arbejde.
Har corona måske været en hård tid for dig,
så lad os mødes til en snak og en gåtur.
Vi mødes ved springvandet i byparken
tirsdage kl. 11.00. Første gang tirsdag 15.
juni.
Vel mødt Ida Nielsen

KB Sognepræst Susanne
Sognepræst Susanne
Worm Steensgaard (kb)
beredskabspræst
ssan@km.dk /
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39:
Mandag - torsdag 9-10
Fri fredag

’Bønner’
To sangere og
en pianist

Det sker også i
Kastrup kirke

Når vi mennesker kommer i situationer, vi ikke
selv er herrer over, føler mange af os trang til
at vende os mod noget større i bøn om hjælp
og vejledning.

Maj
Tors. 27. maj kl. 17
Menighedsrådsmøde

Denne koncert præsenterer nogle af
musikhistoriens eksempler på sådanne
gribende, inderlige bønner. Koncertens
repertoire spænder over storslåede operaarier
gennem lieder og enkle danske sange til
musicalnumre.

Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk /
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons.
og fre. kl. 10-11

Fællesnævneren er, at alle teksterne er
bønner. Velkommen til en koncert, der består
af bønner for liv og død, kærlighed, lykke og
ulykke - alt det, vi mennesker ikke er herrer
over.

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.

Medvirkende: Jacob Evald (øverst), Kamilla
Sørensen (i midten) og Merete Laursen.
Søndag 30. maj kl. 16 i Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3

Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk
Tlf. 3250 7193

36 TÅRNBY BLADET JUNI 2021

Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov,
bl.a. med Julehjælp. Bidrag
modtages med tak, og kan
indbetales til BankNordik
reg.nr. 6506 konto
3052994208

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Søn. 30. maj kl. 16 Koncert:
”Bønner”
Juni
Søn. 6. juni kl. 10 Højmesse
ved Allan Ivan Kristensen
Søn. 13, juni kl. 10 Højmesse
ved Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 13. juni kl. 16 Koncert:
Bibelens kvinder
Tors. 17. juni kl. 17
Menighedsrådsmøde
Søn. 20. juni kl. 10 Højmesse
ved Allan Ivan Kristensen
Søn. 27. juni kl. 10 Højmesse
ved Elizabeth Laursen

Kirke- og kulturmedarbejder
Vakant
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 1011 - Fri mandag

Søn. 30. maj kl. 10 Pinsedag
ved Susanne Worm
Steensgaard

Biblens kvinder:

Sang og akkompagnement
Vi får besøg af sangerinden
Noora Karhuluoma og pianisten
Ida Andersson. De vil fremføre et
spændende program med sange /
arier der alle handler om kvinder fra
biblen. Der er et stort stof at vælge
imellem, og vi vil møde skikkelser
som Eva, Maria, Dalila og Maria
Magdalene i musik af bla Verdi,
Massenet og Saint - Saëns.
Noora er kendt for sin lyriske
stemme med et usædvanligt omfang
og en perlende klar klang og har
sunget med flere kendte orkestre
og medvirket i Operaer. Ida er
uddannet i København og Lübeck
og har optrådt både som solist
og akkompagnatør i store dele af
Europa og Kina. De har optrådt som
duo siden 2016 med fremragende
anmeldelser.
Gratis adgang
Søndag 13. juni kl. 16 i Kastrup
Kastruplundgade 3

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

SKELGÅRDSKIRKEN JUNI
Kirke – Pètanque
Kom og spil Pétanque hver
onsdag kl 11.15 (efter morgensang). Vi følges over til
Petanque klubben P-96’ s
baner lige ved Skelgårdskirken, tag gerne en madpakke
med og et tæppe at sidde på.
Det er gratis og uden tilmelding, bare kom og vær med!

Mal din Tro!

Vi holder endnu en dejlig kreativ aften med fællesskab og udfoldelse. Der er vejledning, materialer og lidt snacks – alt til en beskeden pris af 50 kr. per person, betales kontant på aftenen.
Der er plads til 10 deltagere. Tilmelding og evt. spørgsmål sendes
til designer og sognemedhjælper Nicole Kruckenberg Breum på
nicole@skelgaardskirken.dk
Fredag 18. juni kl. 17-20.

!

!

!

SKELGÅRDSKIRKEN
– konfirmandundervisningen
begynder i slutningen af august
måned.
Læs mere herom på kirkens
hjemmeside og facebookside.

Aftensang
Kom sommer, kom
genåbning!

Vi glæder os til at åbne dørene
til rigtig mange aktiviteter og
kirkelige handlinger, og til (næsten) normale tilstande. Man
kan komme til babysalmesang,
KirkeYoga, morgensang, KirkePetanque, højmesse og vi kan
nyde kirkekaffe sammen igen.

Konfirmand
indskriving

Det er ved at være tid til at indskrive dit barn til konfirmandindskrivning i Skelgårdskirken

Aftensang i Naturpark Amager
17. juni kl. 18.30, når Skelgårdskirken og Kirken i Ørestad inviterer til aftensang i den
lyse sommeraften – Aftensangen finder sted ved Traktørstedet – tag en stol eller et tæppe
med.

Aktiviteter i juni

Onsdag. 2. juni kl. 10
Morgensang
Onsdag. 2. juni kl. 11.15
Kirke Pètanque
Torsdag 3. juni kl. 9.30
Babysalmesang
Torsdag 3. juni kl. 13
Vandretur på fælleden

Torsdag 24. juni kl. 9.30
Babysalmesang
Torsdag 24. juni kl.13
Vandretur på fælleden
Lørdag 26. juni kl. 12.45
Vandretur Amarminoen
Lørdag 26. juni kl. 17.30
Grillaften efter Amarminoen
Søndag 27. juni kl. 10
Højmesse
Søndag 27. juni kl. 12
Rytmisk Gudstjeneste
Onsdag. 30. juni kl. 10
Morgensang
Onsdag. 30. juni kl. 11.15
Kirke Pètanque

Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen (kirkebogsførende)
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk
Poul Bo B. Sørensen (provst)
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk
Karen Giødesen (sognepræst)
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23,
kag@km.dk
Kamilla Bugge(sognepræst)
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78,
kabu@km.dk
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Søndag 6. juni kl. 10 Højmesse
Onsdag 9. juni kl. 10
Morgensang
Onsdag 9. juni kl. 11.15
Kirke Pètanque
Onsdag 9. juni kl.19
Ekstraordinært
Menighedsrådsmøde
Torsdag 10. juni kl. 9.30
Babysalmesang
Torsdag 10. juni kl. 13
Vandretur på fælleden
Søndag 13. juni kl. 10
Højmesse
Onsdag 16. juni kl. 10
Morgensang
Onsdag 16. juni kl. 11.15
Kirke Pètanque
Torsdag 17. juni kl. 9.30
Babysalmesang
Torsdag 17. juni kl. 10.30 Gudstjeneste på plejehjemmet på
Ugandavej
Fredag 18. juni kl. 17
Mal Din Tro!
Søndag 20. juni kl. 10
Højmesse
Onsdag 23. juni kl. 10
Morgensang
Onsdag 23. juni kl. 11.15
Kirke Pètanque

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

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
OK-Dag 27. maj
OK-Dag 3. juni

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6

Solgården

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

Pensionisthuset Pilehaven

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

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt
2883 4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk.
Udendørs café 21. juni ved det første bord i Byparken kl. 14 - 15. Vi overvåger åbning af Postkassen og
satser på første ordinære cafémøde 30. august.
Vi går på Hjertestien den 3. søndag i måneden - i
juni den 20., kl. 11.00 fra indgangen til byparken ved
det gamle vandtårn på Englandsvej. Turen er smuk og
på 5-6 kilometer - man kan hoppe fra undervejs. Alle
går i eget tempo, nogle går med stave.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 2063 7875.
Høreforeningen er i opstart. Læs om arrangementer
i næste udgave af Tårnby Bladet.

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161
1022 eller fastnet 3258 3985. • Vi er til for jer.
Der er stadig Parkinson dans i Sundhedscentret, hver
onsdag kl. 13 til 14. Vi kan godt være mange flere, så
tag imod dette tilbud.
Desværre er der endnu ikke åbnet for Postkassen,
men som det ser ud nu, bliver det nok juni. Vi skal
nok kontakte jer når vi ved noget.
Men ellers håber vi at i snart er færdig vaccineret, og
ønsker god sommer.

Bedre Psykiatri

Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@bedrepsykiatri.dk
Pårørendecafeer for pårørende til en person med
psykisk sygdom kl. 19-21, Postkassen, lokale 6.
En fars dilemma. Hvordan hjælper jeg bedst min
psykisk sårbare datter? Oplægsholder Johnny Bakø.
Onsdag 26. maj kl. 19 - 21.
Samtalegruppe. introduktionsaften mandag 31. maj
kl. 19-21. Herefter gruppemøder 7., 14., 21. og 28.
juni. Gruppeleder Psykoterapeut Susanne Kalvaag.
Tilmelding til samtalegruppe på sms til Ingelise
Fabricius tlf. 2382 3876 eller mail: amager@bedrepsykiatri.dk

Gigtforeningen
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Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.
Møde hver tirsdag kl. 14.
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 1. juni
Cafemøde 8. juni
Sidste gang før ferien 15. juni.

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere
oplysninger.

Nu er det så tæt på, at det er sommer og varmt, og
dermed er vejret helt fint til at gå en tur i. Prøv at
møde mandag kl. 10 ved parkeringspladsen ved Plejehjemmet Løjtegårdsvej - vi er mange, der nyder en
gåtur i Travbaneparken. Alle kan være med, nogle går
hele vejen rundt (4 km), andre tager en lidt kortere
tur på 2 km. Både med og uden stave - stave kan
købes via Diabetesforeningen.
Vi prøver at få gang i stavgangture hver torsdag fra
Wiedergården i Dragør (ligeledes kl. 10). Der er rigtig
mange muligheder for både korte og længere ture
rundt i byen og omegn.

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Åsmøde 16. juni på Restaurant Kastrup Strandpark 1.
sal, Indgang fra bagsiden 2770 Kastrup.
Programmet er årsmøde, spisning og underholdning
kl. 17 til 20.Tilmelding senest 8.juni til Henriette på
mail: krammerbamse@kabelmail.dk

Café Livsglæde

Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige
uger kl. 10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende
demens-ramte og deres pårørende.
Caféen genåbner tirsdag 25. maj. I Postkassen indtil
sommerferien.

Omsorgsopkald
- til brugere af Netværkshuset
Kastruplund
Er du forhindret i at komme ned i
Netværkshuset i periode?
Har du lyst til en snak med en venlig
frivillig over telefonen?
Så er vores nye tiltag måske noget for dig.
Omsorgsopkald er for dig, der allerede er bruger af
huset, men som for en periode ikke har mulighed
for at komme her, fx grundet sygdom.
Netværkshuset Kastruplund tilbyder brugere at
blive ringet op af en frivillig og få en snak og holde
kontakt til huset.
Den frivillige ringer på et aftalt tidspunkt, så du på
forhånd ved hvornår du får opkaldet.
Ring og hør mere på 28111860/28112110.

Mænds Mødesteder

Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com
Konst. formand Per Eileresen tlf. 4096 3795.
Vi vil starte op med sang igen, tirsdag 8. juni kl.
16.00

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er
åbent for alle mellem 20 og 65 år.
Mandag Aften for de 18-30 årige. Mandag i ulige
uger kl. 17-19 (20).
To gåture om ugen; Den lange Walk´n Talk 5 km
tirsdag kl. 14 og den korte Coronawalk 3 km torsdag
kl. 11.
Vi har tirsdag morgenkaffe kl. 9-11 udenfor samt
torsdag havekaffe 11-15. Spilaften torsdag kl.
18.30-21 og Søndagstræf den første søndag i måneden kl. 13-16 med oplæg/foredrag i haven.
Der kræves ikke længere tilmelding, da vi er udenfor.
Men madklub, fredagstræf samt yoga onsdag kl. 10,
11 og 15 kræver tilmelding, da det foregår indenfor
med pladsbegrænsning og der er indkøb af mad.
Nyt! ’Omsorgsopkald’ er et tilbud til brugere, der i en
periode er forhindrede i at komme i huset.
Vi holder selvfølgelig stadig fast i afstand, håndsprit
og at blive hjemme ved sygdom.

Netværkshuset Kastruplund
Kastruplundgade 13, Baghuset, 2770 Kastrup
- en aktivitet under rødekors.dk/hovedstaden

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

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled. Søndag kl. 10 til ca. 12.30.
Der tages forbehold for gåture på helligdage. Alle er
velkomne - ingen tilmelding. Start: DR Byens metrostation - slut samme sted. Hjertestien på Amager
Fælled. 4,4-5,8 km. Ca. 1,5 time.
Sommer-gåture hver onsdag kl.19 med start onsdag
5. maj til og med onsdag 29. september. På aftenturene benyttes ofte alternative ruter, og længden kan
variere.
Fodbold for hjertet. Mandage klokken 11–12. Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S. Kontakt
Flemming Jacobsen. Tlf. 4224 4056, partner@sundbyboldklub.dk

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 31.

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

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

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.
Vil du hellere skrive? Hvis du er rigtig nysgerrig på, hvad der sker i samfundet omkting dig/os, så kan du løse journalistiske opgaver - som vi naturligvis
hjælper dig med - vi lægger vægt på, at vores reportere skriver så objektivt som muligt. Så kan vi til gengæld love dig spændende oplvelser. Som reporter
kommer du ofte med bag kulisserne. Interesseret? Ring 32 509 290.

SKELGÅRDSKIRKENS UDFLUGT 2021 ”AMARMINOEN”

Så er det op af stolen,
Tab coronakilo i solen,
Gå for KOFOEDS skolen

SØNDAG 27 Juni
PROGRAM
Mulighed for gudstjeneste i Kirken kl. 10.00.

GÅ AMARMINOEN LØRDAG 26. og SØNDAG 27. juni 2021
LØRDAG 26 juni kl. 12.45

PROGRAM

Vi mødes på p-pladsen Hilversumvej
ved det gule pumpehus.
Biler, cykler mm. parkeres.
Fælles bus til DR Byen hvor Amarminoen starter.
Vi går i dag ca.12,5 km, der er 2 pitstop
med forfriskninger: efter ca. 4 og efter
ca. 8 km.
Her er der mulighed for at hoppe af /
på, og køre med til Hilversumvej.
Turen slutter ved Hilversumvej.
Kl. 17.30 er der grillmad og fælles hygge
i Skelgårdskirken.

Kl. 12.45 Mødes vi som lørdag ved
Hil-versumvej og herfra fælles bus til
Dragør, hvor vi starter.
Vi går i dag ca 14,5 km, med 2 pitstop
med forfriskninger: efter ca. 5 og
efter Ca. 9 km.
Her er der også mulighed for at
hoppe af / på, og køre med til Hilversumvej.
Turen slutter igen ved Hilversumvej.
Kl 17.30 er der grillmad og fælles
hygge i Skelgårdskirken.
Der udleveres AmarminoPas, som skal stemples ved hvert pitstop,
og diplom udstedes i kirken.
Pris: kr. 50.- for gåtur og kr. 50.- for aftensarrangement pr dag.
Rabat for total tur kr. 150 for 2 gåture og 2 aftenarrangementer. HUSK
børn under 14 år er GRATIS.
Deltagergebyret med navn indbetales via MobilPay nr. 655756 og går
ubeskåret til Kofoeds Skole.
Tilmelding fra 1. til 20. juni 2021 på mail:
Skelgaards.sogn@km.dk
Skriv deltagere´s Navne samt hvad der deltages i. Eksempelvis
Anne Andersen, gåtur lørdag og grill søndag, 100.NB: Turen kan gennemføres på cykel.

En verden af oplevelser på Springfestival 2021 – lige rundt om hjørnet
På Amager varmer ZeBU og
Børnekulturhus Ama’r op til
byens mest lokale og internationale teaterfestival fra
25. – 30. maj

nen med alt fra gadeteater til
byvandringer, performances
og koncerter.

For syvende år i træk byder ZeBU i tæt samarbejde
med Børnekulturhus Ama’r
velkommen til Springfestival 2021 med mere end 80
opførsler fra syv forskellige
lande, der bliver afviklet efter
alle kunstens regler. Programmet bugner af overraskende,
tankevækkende og poetiske
forestillinger, der sætter sce-

Musiktorvet og de omkringliggende
spillesteder
på
Amager bliver fyldt til randen
med oplevelser – fra den prisvindende børnekoncert med
Marlene Kjærgård (vinder af
Børnejazzprisen 2020) til en
ny lokal byvandring, Moderland, i samarbejde med unge
fra Teaterhuset.
I ugeprogrammet bliver

Teatermekka i hjertet af
Amager

Coronavenlig familiefestival
ZeBU, Børnekulturhus Ama’r
De legesyge girapper fra
spansk/catalanske Xirriquiteula
Teatre kommer også på besøg
på årets Springfestival Zebu.
Det er giraffernes 20-års
jubilæum.

Selvfølgelig vil der også være akrobater på Musiktorvet
på Øresundsvej ved Teater Zebu og Børnekulturhus Ama’r.
Springfestival Zebu

og arrangørerne bag festivalen tager naturligvis alle
forholdsregler, og som i alle
andre kulturinstitutioner vil
det være påkrævet, at gæster
over 15 år skal kunne fremvise et gyldigt coronapas ved
ankomst til festivalen.
Der vil desuden være et
stærkt team af arrangører

og frivillige, der sørger for
at guide alle fint rundt på
pladsen samtidig med, at
forestillinger med nedsat
publikumskapacitet kræver
en pladsbillet, som kan erhverves på festivalpladsen
den dag, endagsarmbåndet
gælder til weekenden.
bbark
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mere end 500 skoleelever
inviteret til at opleve den anmelderroste forestilling Laika
af spansk/catalanske Xirriquiteula Teatre, der ligeledes
kommer på visit med festivalens langbenede maskotter;
de naturtro giraffer, der legesygt går på opdagelse mellem publikum, og som i år kan
fejre deres 20-års jubilæum.
I weekenden kan publikum
opleve charmerende gadeteater fra Italien, magisk objektteater fra Belgien, legende og
vild dans fra Schweiz forenet
med nycirkus og lydteater fra
danske kompagnier. Alt i alt
spænder programmet bredt,
og der vil være oplevelser for
enhver smag og for alle aldre.
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REGISTER NU

Efterår 2021- Maj 2022

Start med én røgfri dag
I anledning af den internationale røgfri dag 31. maj
sætter kommunerne på
Vestegnen og Sydamager
ekstra skub på tilbud om
hjælp til rygestop
Hvert år holdes der verden
over international røgfri
dag 31. maj – i år er det en
mandag. Det er WHO, som
står bag budskabet ’Lad os
kvitte smøgerne sammendagen’.
Formålet er at sætte fokus på de skadelige virkninger, som følger af rygning
og hvordan vi kan opnå en
røgfri fremtid. Hvert år dør
der på verdensplan omkring seks millioner mennesker af tobaksrelaterede

årsager. I Danmark er det
omkring 14.000.
Årets budskab på den
røgfri dag ’Lad os kvitte
smøgerne sammen’ er en
opfordring til, at vi hjælper
hinanden til at blive røgfri.
Dagen kan bruges til et første forsøg med et liv uden
tobak eller være den dag,
hvor du for alvor beslutter
at stoppe.

Der er hjælp at hente for
alle
Ti kommuner på Vestegnen
og Sydamager samarbejder
om en røgfri generation
2030. Derfor kan borgere
gå til rygestop på tværs af
kommunegrænserne.
- Ved at samarbejde har

vi mulighed for at have
flere forskellige tilbud til
borgere, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge
snus, siger projektleder
Helle Stuart.
- Kommunerne på Vestegnen og Sydamager er små
og de ligger tæt. Derfor giver det god mening at give
alle mulighed for at vælge
præcis det tilbud, der passer bedst.
- Som følge af corona
har vi udviklet nye tilbud,
blandt andet digitalt rygestoptilbud og rygestop i naturen. Vi håber at se rigtig
mange på vores kurser, også
nogle af dem, der har holdt
sig tilbage under coronakrisen.

Marked aflyst igen
Sådan får du hjælp:
Send en sms med teksten
’rygestop’ eller ’snusfri’ til
1231, så bliver du ringet op
af en rådgiver. Sammen kan
I finde ud af hvilket tilbud,
der passer dig bedst. Alle
tilbud er gratis. Det koster
almindelig sms-takst at
sende sms’en.
International Røgfri dag
mandag 31. maj – Lad os
kvitte smøgerne sammen.

Coronarestriktioner og usikkerhed
om kommende lempelser eller
ikke-lempelser i forsamlingsforhold har fået folkene bag Dragørmarkedet til at aflyse for andet år
i træk. Markedet skulle have åbnet
11. juni med det musikalske hovednummer ’Shubberne’ med tre
tidligere
Shubidua-medlemmer
Claus Asmussen, Bosse Hall Christensen og Willy Pedersen.

Dragør bliver ikke
verdensarv

- i denne omgang. Der skal flere
overvejser til, mener et flertal
i Dragør kommunalbestyrelse,
mens De Konservative gerne så
spørgsmålet lagt helt dødt. En folkelig debat på de sociale medier
rejser tvivl om den ’folkelige opbakning’.

TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER
INFORMATIONSANNONCE

BIBLIOTEKET INFORMERER

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

BIBLIOTEKET ER ÅBENT IGEN

Du skal kunne fremvise coronapas og turen på
biblioteket bliver anderledes, end du er vant til.
Når du bevæger dig rundt, skal du bære
mundbind eller visir, og vi opfordrer til at spritte
hænder og holde minimum 1 meters afstand til
både personale og andre besøgende.
Vi sørger naturligvis for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

CORONAPAS

For at kunne få adgang til biblioteket er det
nødvendigt, at du kan fremvise et gyldigt coronapas, der dokumenterer:
• at du er færdigvaccineret
• at du har haft corona seneste 14-180 dage
• at du er testet negativ de seneste 72 timer
Børn under 15 år skal ikke fremvise coronapas.

PÅ BIBLIOTEKET KAN DU:

www.taarnbybib.dk

kontroversielle forfatter Rachel Cusk sammen
med jer. Hun har skrevet om forældreskabets
tabuer og skyggesider – og har betalt for det
med offentlig udskamning.

Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning
hos advokatvagten. Mød personligt op og medbring alle relevante papirer om din sag. Den
frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men
du kan få gode råd om din problemstilling.

Husk gyldigt coronapas til arrangementerne!

HJÆLP TIL JOBSØGNING

Hver tirsdag mellem kl. 13-15 kan du komme i
bibliotekets læringsrum og få hjælp til:
• At logge i din Joblog
• At sende en ansøgning via et link
• At skrive en ansøgning
• At lave et CV

ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER

Åbningstiderne er ændret frem til 26. juni 2021.
Hovedbiblioteket på Kamillevej
Mandag-fredag
kl. 9-19
Lørdag-søndag
kl. 9-14
Vestamager Bibliotek på Ugandavej
Mandag-fredag
kl. 9-19 (uændret)
Lørdag
kl. 9-14

KALENDER – JUNI MÅNED
KRISTIAN JENSEN ‒ SKØNHED OG BRUTALITET
I MAGTENS CENTRUM
31/5, KL. 19:30-21:30, TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
ÅBENT TEGNE- OG MALEVÆRKSTED
2/6, KL. 10-13, TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
STRIKKECAFÉ FOR ALLE
2/6, KL. 16-18, TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
BABYSANG OG BEVÆGELSE V/ GITTE ZIEBELL
3/6, KL. 10-11, TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
10/6, KL. 10-11, VESTAMAGER BIBLIOTEK
SOMMERSANG UNDER SEJLET – FÆLLESSANG
7/6, 14/6, 21/6 & 28/6, ALLE DAGE KL. 16-17:15,
AOF, SCENEN, TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
EN GÅTUR OG EN GOD HISTORIE
11/6, KL. 14-15:30 TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
RACHEL CUSK ‒ LIVESTREAMING FRA DET
KGL. BIBLIOTEK
16/6, KL. 20-21:30 TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK

ARRANGEMENTER I JUNI MÅNED

På Tårnby bibliotek står juni måned i fællesskabets tegn. Der er bl.a. mulighed for at deltage
i fællessang, strikkecafé og gåtur med indlagt
litteraturoplæsning. For de mindste, og deres
forældre, er der babysang og rytmik. Apropos
forældre, så glæder vi os også til at opleve den

Hold dig orienteret om tilmelding, pris og
afholdelse af arrangementer i juni måned på
bibliotekets hjemmeside under ”Det sker”:
www.taarnbybib.dk/arrangementer

TÅRNBY KOMMUNE
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• Bruge bibliotekets mødelokaler
• Få hjælp til NemID
• Afhente reserveret materiale, når du har modtaget reservationsnummer fra biblioteket
• Gå rundt og finde bøger i biblioteket og låne
dem med hjem
• Aflevere lånte materialer
• Arbejde på din egen medbragte computer
• Låne udvalgte pc´ere til at printe og scanne
• Regne med at personalet tager alle de nødvendige forholdsregler for god hygiejne

JURIDISK FØRSTEHJÆLP

Den første torsdag i måneden fra den 3. juni,
kl. 17-18, undtagen helligdage. Henvend dig i
INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk
AMOKs divisionshold da de rykkede
op fra 5. til 4. division; nu er de på
vej i 3. division. Foto: Ernst Poulsen.

Slut med røven af 6. division
Amager Orienteringsklub (AMOK)
startede for 11 år siden i 6. division.
Nu er kursen sat mod oprykning fra
4. til 3. division
ORIENTERINGSSPORT
53 løbere fra Amager Orienteringsklub deltog i årets første divisionsmatch, som foregik i Skjoldenæsholmskovene. Der er fire klubber i hver
division og resultatet i første runde af
4. division var, at AMOK gav de andre
klubber tæv og blandt andet henviste
Helsingør til 2. pladsen.
- Vi er Danmarks yngste orienteringsklub, men vi klarer os godt i divisionsturneringen, hvor man både får

Nådigt sluppet fra pandemien
I øvrigt er orienteringssporten sluppet
nådigt fra Corona-pandemien.
Divisionsmatcher og store stævner
måtte aflyses sidste år, men netop

fordi O-sporten foregår udendørs og
grundlæggende er individuel uden
den store tilskuer-appel, har vi set
mange kreative løsninger, hvor en
bane eksempelvis udlægges i fire
uger og så kan man selv vælge, hvornår man vil løbe den.
Stævnerne i år gennemføres Corona-sikkert uden store forsamlinger
på stævnepladsen, så vi må desværre
stadig undvære noget af hyggen og
kammeratskabet i klubben.

Klik ind på www.findveji.dk
Det øgede fokus på udendørs aktiviteter har også betydet en større aktivitet på www.findveji.dk, hvor man over

hele landet gratis kan downloade kort
og baner, som man kan løbe eller gå i
både skove, parker og byer.
Alene AMOK har bidraget med ca.
15 baner på Amager og det centrale
København - sågar også kajakorientering i Amager Strandpark.
- Vi håber og tror, at disse muligheder vil åbne fleres øjne for orienteringssportens glæder, som er for alle
aldre. Man kan dyrke O-løb fra man
kan læse et kort, dvs. fra ca. 3-års alderen, og indtil man ikke kan tygge smør
længere, siger Rolf Andersen.
SH

Nu vælter fodboldskaderne ind

Gode råd til at undgå fodboldskader

Danmarks nationalsport er
for alvor tilbage i fuldt gear.
Det kan nu desværre også
ses i antallet af fodboldspillere, som kommer til skade

• Tilpas træningen til dit niveau, så du undgår
overbelastning.

FART PÅ TACKLINGERNE
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point for at være mange og for at være
gode, fortæller AMOK formand Rolf
Andersen.
- Faktisk kunne vi have vundet
endnu mere suverænt, hvis vi havde
haft lidt flere med i de yngre klasser.
Derfor håber jeg, at vi ser nogle nye
medlemmer hen over sommeren, så vi
står endnu stærkere til efteråret, hvor
kampen om oprykning skal udkæmpes.

Nye tal fra Forsikringsselskabet Topdanmark viser, at
sammenlignet med sidste
år under den første coronanedlukning ligger antallet af
fodboldskader mere end tre
gange så højt og skaderne ligger allerede på samme niveau
som i foråret 2019 før coronapandemien.
På kun en måned, fra marts
til april i år, er antallet af fodboldskader næsten fordoblet,
viser nye tal fra Topdanmark.
De fleste fodboldskader er
relateret til overbelastninger. Der er større risiko for, at

disse skader opstår, hvis man
ikke er i ordentlig form efter
en længere pause. En del af
disse skader kan undgås ved
at træne og opbygge sin form,
inden den får fuld gas på fodboldbanen, lyder det fra Topdanmark.
Hvis man har været for ivrig med at komme i gang igen,

risikerer man at få et kortere
eller længere skadesforløb,
hvor man måske må sidde
udenfor i kampen mod lokalrivalerne eller i de afgørende
kampe om oprykning.
- Skader efter tacklinger
eller uheldige vrid kan være
svære at undgå, men overbelastningsskaderne kan fore-

• Har du holdt en længere pause fra fodbolden, skal
formen bygges langsomt op igen.

• Hold din form vedlige hele året rundt – også når du ikke
spiller fodbold.
• En god grundform nedsætter risikoen for skader særligt sidst i kampen, hvor mange skader opstår.
• Styrketræning af hele kroppen nedsætter risikoen for
skader.
• Varm altid grundigt op før hver træning og kamp.
• Hvis du får en skade, bør du nedkøle og lave
kompression på det skadede område.
• Sørg for at søge læge eller fysioterapeut, så du kan få
den rette hjælp.

Fodboldskader er snart
på samme niveau som før
coronaen.
Foto: Topdanmark.

• Kontakt dit forsikringsselskab, hvis det er en alvorlig
skade.

bygges ved grundig opvarmning og en god grundform.
Det er vigtigt at få styrket
sine muskler og led. Ellers kan
man nemt risikere en skade,

siger Rasmus Ruby-Johansen,
skadedirektør i Topdanmark.
SH

Vind en cykel ved at cykle
Tilmelding er åben til børnemotionskampagnen, der
med en landsdækkende cykeldyst, undervisningsmaterialer og familie-events
hvert år får tusindvis af børn
op på cyklen
ALLE BØRN CYKLER
Cyklistforbundets Alle Børn
Cykler-kampagne
hjælper,
efter et år med corona, skoler med at skrue op for fælles
udendørs-undervisning
og med at bakke op om børns
cykling i hverdagen.
Alle Børn Cykler kører på
skoler over hele landet mellem 6. og 19. september,
hvor eleverne på klassebasis
deltager i en landsdækkende
cykeldyst og samler point ved
at cykle til skole eller til fritidsaktiviteter så mange dage
som muligt i de to kampagneuger. Der er ekstra point for
at cykle med hjelm. Som tilmeldt til den gratis kampagne
får lærerne adgang til en bred
vifte af undervisningsmate-

rialer med cyklen i centrum til
en række fag.
Også i år er der lækre præmier på spil. Alle elever i vinderklassen får alt efter klassetrin en MBK- eller Centurionmountainbike
sponsoreret
af HF Christiansen, og der er
derudover en række præmier.

Tilmelding foregår på det
ny-lancerede www.alleboerncykler.dk, som henvender sig
både til lærere og forældre.
Kilde: Cyklistforbundet

Det er Siff Wibling der i træningslokalet løfter de 75 kg
der er sat på stangen. Foto: AK Viking.

AK Viking i længe ventet genåbning
Der er lækre HF-Christiansen-mountainbikes på spil til alle
elever i den klasse, der cykler flest dage i den landsdækkende
cykeldyst i Cyklistforbundets Alle Børn Cykler 2021.
Foto: Cyklistforbundet/Jens Hasse.

Så er der endelig ved at komme rigtig gang i klubben igen.
I de sidste fem måneder er der kun fire landsholds-løftere,
Freja Rosendahl, Siff Wibling, Emily Lykke og Nicky Chengde, der har fået lov til at træne.
- De fleste af børnene er også ved at vende tilbage, nogle
af dem har dog trænet udendørs i regn og kulde, godt gået.
Men nu er det seriøst igen. Så det er dejligt at komme i gang,
fortæller en glad Erling Langtved.
AK Viking skal afvikler DM Femkamp i weekenden 12.-13.
juni.
SH

Ishal holder sommeråbent - i Ørestad

Vestamagers nye
svømmehal byder
på mange faciliteter.
Foto: SH

Vi er alle vandhunde
Ny rapport om faciliteter til danskernes
svømme- og vandkultur
SVØMMEHALLER

Uden foreningsmedlemsskab
I dag har svømmeanlæg dog også mange andre vigtige funktioner udover at danne ramme
for svømning og svømmeundervisning. Mange
danskere kommer i anlæggene for at bade og
lege, slappe af med wellness, lave vandtræning og dyrke vandsportsaktiviteter.

Vestamager Svømmehal
rummer blandt andet:
• Svømmehallen har følgende typer bassiner
• Pianobassin, som er et L-formet bassin med
10 gange 25 meter baner
• Indbygget heri er fire gange 50 m baner,
• Klatrevæg
• En meter vippe og en tre meter platform
• Morskabsbassin med strandbreds-løsning
• Rutsjebane • Varmtvandsbassin • Sauna
• Café Feven som tilbyder sandwich, kaffe,
sodavand og kage. Kaffe er fra Etiopien.

Ørestad Bjergløb er tilbage!

Grundlovdag 5. juni kl. 10-12 afvikles igen Ørestad Bjergløb
- nu for femte gang. Ruten på seks kilometer i Ørestad er
med indlagte trapper. Målstregen løber direkte ind i Ørestad
Grundlovsfest 2021.
Flad natur, stejl arkitektur. Det er Ørestad Bjergløbs motto. bydelens mange sjove, specielle og rå bygninger har givet inspiration til løbet, hvor en stor del af ruten fører op
og ned af de ydre trapper på flere bygninger, eksempelvis
8Tallet og VM-Bjerget.

Brug for frivillige
Ørestad Bjergløb er tidligere afviklet af frivillige kræfter
med Steve Kjær i spidsen.
- Og det er absolut for lidt. Så hvis du vil hjælpe en smule
eller en masse, så kontakt os. Vi har især brug for fartholdere med forskellige km-hastigheder fra 3 min. til 7 min. pr.
kilometer. Og vi har brug for vejvisere på ruten og nogle, der
vil hjælpe i start- og målområdet i Byparken, så kontakt mig
på 2447 6746 eller Tove V. Brøchner på 4029 0512, siger
Steve Kjær.
For at give mulighed for at alle kan deltage, er deltagergebyret sat urimeligt lavt til bare 50 kroner.
Tilmelding sker på https://oerestadbjergloeb2021.nemtilmeld.dk/admin/events/wizard/ - og hold øje med Facebook: Ørestad Bjergløb.
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Svømning er en meget populær idrætsaktivitet blandt både børn og voksne i Danmark og
det er mange andre aktiviteter i vand også.
Det fremgår af en ny rapport fra Idrættens
Analyseinstitut, der skal skabe et fælles vidensgrundlag for at udvikle svømmeanlæg i
Danmark, som passer til de aktiviteter, befolkningen ønsker at dyrke i dem.
- 34 procent af alle 7-15-årige dyrker regelmæssigt svømning i deres fritid, og det gør
svømning til den største idrætsaktivitet blandt
børn og unge. 17 procent af de voksne over 16
år dyrker også regelmæssigt svømning i deres
fritid, hvilket placerer svømning på en femteplads over populære motionsaktiviteter for
voksne, fortæller Peter Forsberg, senioranalytiker i Idan og forfatter til rapporten.

Svømmeanlæg appellerer til en meget stor
del af befolkningen og er nok den mest demokratiske type af idrætsfacilitet i Danmark, fordi
man ikke behøver at være medlem af en forening for at komme i svømmeanlægget, men
kan gå lige ind fra gaden.
Svømmeanlæg rummer også store muligheder for træning og genoptræning af mennesker med nedsat funktionsevne og kan give
dem mulighed for at deltage i aktiviteter på
lige fod med andre.
Rapporten viser dog, at især mange små og
mindre svømmeanlæg mangler faciliteter, der
gør det nemmere for mennesker med nedsat
SH
funktionsevne at komme i vandet.

Ørestad Skøjtehal kan holde åbent for foreninger i sommerferien, efter renoveringen af køleanlægget i skøjtehallen er
blevet udskudt til foråret 2022. Det har Kultur- og Fritidsudvalget i København netop besluttet.
Oprindeligt skulle skøjtehallens køleanlæg renoveres i
juni 2021, men efter dialog med foreningerne er renoveringen nu blevet udskudt, så de kan vende tilbage til deres
aktiviteter efter corona-nedlukningen.
Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å)
glæder sig over, at der er fundet en løsning, så foreningerne
kan fortsætte deres aktiviteter i skøjtehallen:
- Efter en lang nedlukning har brugerne af Ørestad Skøjtehal et stort behov for at komme tilbage på isen. Derfor er jeg
glad for, at vi har haft en konstruktiv dialog med brugerne og
fundet en løsning, så vi kan holde åbent og have foreningsaktiviteter hen over sommerferien, siger hun.
Fra august 2021 vil der igen være normal drift af skøjtehallen.

Tårnby i Glimt juni 2021
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MED WELLNESS SCANDIC HOTELS MED
SNEBAD. Tårnby Kommunes borgmester, Allan Steenberg Andersen, klipper det røde bånd og erklærer Scandic
CPH Strandpark officielt åbent. tv. Søren Faerber, Scandics adm. dir. i Danmark, th. Mogens Jørgensen, hoteldirektør på Scandic CPH Strandpark.
Scandic CPH Strandpark rejser sig
i 12 etager i første række ud til Øresund. Med placering i Kastrups nye
internationale erhvervsområde Scanport bliver hotellet Scandics 28. i
Danmark.
CPH Strandpark har som mål at
blive en destination for både rejsende
og lokale i København, og som noget

nyt hos Scandic vil CPH Strandpark invitere besøgende indenfor til kædens
første danske wellnessområde. Her
kan besøgende tage et dyp i poolen
eller opleve Danmarks første snebad.
Hotellet åbner samtidig for skybaren
Seanery, der byder på uforstyrret udsigt over Øresund, her vil der både
blive serveret brunch i weekenderne
og kølige forfriskninger om aftenen.
Scandic vil med hotelåbningen på
sigt skabe 100 nye arbejdspladser
inden for blandt andet housekeeping,
front office og restaurant. Hotelkæden har modtaget mere end 1.600 ansøgninger til de nye stillinger.
Foto: Tårnby Kommune.

LØSNING SOM KOMMUNIKERER med
lyssignalerne på strækningen fra
Vandtårnet ned mod Brønderslev Allé
skal hjælpe den trængsel, som giver
udfordringer også for bilister, der skal
ned på motorvejen og mod Dragør.
Tårnby Kommune og A/S Øresund er
gået sammen med Gate 21 om at afprøve en løsning, der andre steder har
vist, at den eksisterende vejkapacitet
bedre kan udnyttes, så kødannelser
reduceres og spildtid mindskes.
Løsningen gør brug af anonymiserede data om bilernes hastighed og
geo-position. Falder hastigheden på
strækningen, kommunikerer løsnin-

gen direkte med trafiksignalerne på
Englandsvej (fra Vandtårnet og ned til
Brønderslev Allé), så der gives længere grønt lys, når en kø er ved at opstå.
Tårnby Kommune og A/S Øresund
har igennem årene forsøgt at optimere blandt andet lyssignalerne ved
motorvejsbroen og rundkørslen ved
Tårnbyvej. Den positive virkning af
disse tiltag er dog blevet neutraliseret
pga. den stigende trafikbelastning.
Ved en sammenkomst på gerningsstedet præsenterede de mange aktører teknikken.
Foto: Jens Holm, Amager Fotoklub.

FØRSTE SPADESTIK TIL BOFÆLLESSKAB: 20. maj blev spaden stukket i
jorden til det nye boligkvarter i Tårnby med navnet Tømmerup Parken.
Dagen og begivenheden er af symbolsk karakter men en festdag for de
involverede parter. Efter det første
spadestik vil jorden blive klargjort til
byggestart.
Boligerne i Tømmerup Parken
etableres dels som Plushusene bo-

fællesskab med 155 lejeboliger og
fælleshus, dels som 103 almene boliger i PAB-regi. Området kommer til at
bestå af rækkehuse, generationshuse
og punkthuse med lejligheder, som
etableres i klynger rundt om grønne
leverum, hos både Plushusene og
PAB. Byggeriet har tidligere været
omtalt i detaljer i Tårnby Bladet nr. 4,
april 2021.

DEN UDVIDEDE COOP på hjørnet af
Løjtegårdsvej og Amager Landevej
er blevet 40 procent større, fortæller
butikschef Jacob Johansen. Han kommer fra en Superbrugsen og overta-

ger et friskt Coop-koncept, Coop 365,
som satser på lavpris og økologi. Det
inkluderer blandt andet en Coop App,
så man får 10 procent bonus på frisk
frugt og grønt. Foto: Ole Gjedved.

SNART VED VI EN LÆRKEREDE: Naturskolen åbner en særlig bygning for de
yngste – som er specielt designet og
indrettet til de yngste børn (0-6-årige)
og deres pædagoger.
Bygningen kaldes Lærkereden og
opfordrer de besøgende til at forlæn-

ge deres ophold (til en hel dag). Dette
skyldes de specielt tilpassede faciliteter til både børn og voksne. Det giver
naturvejlederne mere tid sammen
børn og pædagoger.
Foto: Tårnby Kommune.

GLÆDELIGT, AT DER IKKE SKAL TAGES
hensyn til forsamligsforbud udendørs
for der er søgning til den kreative legeplads udenfor den nye svømmehal

på Vestamager. Selv beach-volleybanen er indtaget af børn på bare fødder
i 4 graders kulde i maj.
Foto: Redaktionen.

Har du et foto fra en begivenhed i Tårnby, som du gerne vil dele med andre
- eller bare et sjovt og/eller interessant motiv, så send det til redaktionen@
taarnbybladet.dk.
Der må gerne følge en tekst med, men redaktionen digter gerne med på
det tilsendte.

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

’Racerbane’ til cykler og skateboard

Tårnby Kommune vil anlægge en såkaldt pumptrackbane til 2 millioner kroner på et areal ved siden af
Cirkuspladsen. En pumptrackbane er en terrænbane
med bakker og hopmuligheder.
Avisen 2770. 18. maj

En fane til Plyssen

Plyssens afløser som udstillingssted Ved Diget 26
har fået overrakt en fane, der har tilhørt Tårnby Selskabelige Dramatiske Forening. Det er Dines Bogø,
historiker, som har formidlet overdragelsen på
vegne af den tidligere ejer Dorrit Bak. På fanen er to
fanebånd som henviser til Dramaten og Danmarks
besættelse.
Amagerliv 12. maj

Autoværksted er bevaringsværdigt

Et tidligere værksted på Ulriks Birchs alle i København (overfor pladsen, hvor Zonen/senere Falck boede) er kategoriseret som bevaringsværdigt. Ejeren
gennem de seneste fire år, Rasmus Bork-Nielsen,
har ønsket at opføre ungdomsboliger på grunden,
men de planer er forpurret af museale betragtninger. Rasmus Bork-Nielsen undrer sig: ’Det er jo ikke
Nyboder, der er tale om’, siger han.
Amagerliv 28. april

Amarminoen krævet nok et offer

25-årige Bella Marcussen er et af de alvorligere tilfælde efter mødet mellem hurtige cyklister og fodgængere på Amarminoen. Det kostede et brud på
albuen og en efterfølgende operation. Teknik- og
miljøforvaltningen i København siger, at de er opmærksom på problematikken. (Naturpark Amager
har opsat skilte, som minder om, at fodgængere skal
gå i venstre side af stierne, så fodgængere og modkørende cyklister kan få øje på hinanden. red).
Amagerliv 28. april.

Øko-landbrug på fædrenes jord

38-årige Neel Seerup Hansen og hendes mand Marc
Seerup driver et øko-gartneri med gårdbutik på de
samme marker i Store Magleby, som hendes familie
har dyrket i 500 år. Hun har studeret til ingeniør på
DTU og gik på Kina-studiet på Københavns Universitet og Marc er uddannet film- og tv-produktionstekniker. I 2014 begyndte parret med gartneri på
et stykke af hendes fars jord - inden de købte mere
jord og begyndte for sig selv.
Ud & Se april/maj 2021

Definitivt slut med Herolds Varehus

Ejeren af den kendte butik på Øresundsvej Herolds
Varehus har planer om at omdanne butikken til museum. Her har mangen en amagedreng købt stinkbomber og pruttepuder og piger og deres mødre
investeret i ’antikke’ påklædningsdukker. Folk kommer kun (hvis der er åbent) for at kigge. Salget fortsætter som webshop.
Amagerliv 28. april

Modebutik bag Frisøren

Du skal gennem Britt Kehlers frisørsalon i Gunløgsgade, hvis du vil besøge Byjanice’ relativt nyåbnede
butik med mode, makeup og ting til hjemmet. Personen bag Byjanice er tidligere danser, Janvice Thorsen, som midt under corona-epidemien fik lyst til, at
noget skulle ske.
Bryggebladet 13. maj

Kampvalg i Dragør

Kim Dupont fra Venstre har meldt ud, at han stiller
op som spidskandidat i Venstre. I forvejen har Helle
Barth, som afløser Eik Dahl Bidstrup, når han forventelig træder tilbage som Dragørs borgmester, meddelt, at hun gerne fortsætter som borgmester efter
kommunalvalget – hvis stemmer peger på Venstre
igen. Der bliver stemt om, hvem der skal være Venstres nye spidskandidat i Dragør på et opstillingsmøde onsdag 26. maj.
- Facebook

Falcks og PostNords hverdagshelte

Mette Gjøl fra Dragør blev nomineret som en hverdagshelt i Region Hovedstaden og kom i finalen.
Hun blev nomineret på grund af hendes flerårige
indsats for hjemløse.
Hun indsamler tøj og andre nødvendigheder til
hjemløse. Hun har også stablet flere arrangementer
på benene med frivillig hjælp fra professionelle til
gode for de hjemløse. Vinderne får deres portræt på
et frimærke.
- Dragør Nyt, 28. april 2021

Hjemtager opgaver fra Tårnby

Udskoling på Artillerivej

Ved kommunalreformen i 2007 blev Dragør Kommune pålagt et ’forpligtende samarbejde’ med
Tårnby Kommune. Tårnby har så klaret opgaverne og
sendt regningen fra Dragør, men nu åbnes der for, at
Dragør kan overtage visse af opgaverne selv.
- Vi klarer dem bedst selv, skriver Morten Dreyer,
DF, i Dragør Nyt.
Hjemtagelsen forventes at ske fra 1. september.
- Dragør Nyt, 28. april 2021

Lærker uden Lærkesletten

Læs nærmere på deres hjemmesider

En ny udskolingsbygning på Artillerivej er færdig og
klar til elevindrykning efter skolernes sommerferie.
Det er kun halvandet år siden, der var rejsegilde på
den nye skolebygning med stort idrætsanlæg og
ditto sal.
Bryggebladet 29. april

Politisk rådgiver i Dansk Ornitologisk Forening Knud
Flensted mener, at sanglærken yngler mindst tre
andre steder i København udover på destinationen
på Amager Fælled, som nogen har dømt Lærkesletten. Han nævner den nærliggende Kalvebod Fælled,
Nordhavnstippen og Sydhavnstippen.
Bryggebadet 29. april

Avisen 2770: avisen2770.dk
Amagerliv: amagerliv.dk
Bryggebladet: bryggebladet.dk
Dragør Nyt: dragoer-nyt.dk

Se Ugandaskoven fra en ny vinkel
Nu kan alle nyde naturen i Ugandaskoven lidt mere fra oven, hvis
man på sin tur besøger den nye
udsigtsplatform
Af Terkel Spangsbo

Man finder Ugandaskovens nye udsigtsbro fra trampestien ved indgangen til Ugandaskoven fra parkeringspladsen ved Ugandavej 73 og ved at
følge stien gennem buskadset. Ret
hurtigt dukker en elegant konstruktion op.
Det er en udsigtsplatform, som løfter tilskueren op med direkte udsigt
til skovens træer og frit udsyn over
krattet og det lille vandhul foran platformen, så man kan opleve plante- og

dyrelivet fra højden.
Gangbroen strækker sig mellem to
af Ugandaskovens flotte birketræer
og står på 2½ meter høje pæle af rubinietræ. Dækket mellem de to træer
er udført i lærketræ og er i alt 15 meter langt med flere små fremspring,
hvorfra man kan betragte naturen.
Udsigtsplatformen supplerer de øvrige muligheder for at opleve og lære
om naturen, som findes i Ugandaskoven. Det er firmaet Den Lille Legepladsfabrik, som har stået for at bygge
platformen.
Udsigtsplatformen supplerer de
øvrige muligheder for at opleve og
lære om naturen, som findes i Ugandaskoven. På en tur i skoven er der

Der er et skilt med ordensregler og
hvis de ikke bliver overholdt kan det
resultere i en bødestraf. Så er gæster
advaret.

Den 2½ meter høje udsigtsbro
giver udsigt til omliggende krat og
vandhul og dertilhørende natur- og
dyreliv.

som guider gæster, som kunne formaste sig til at spille golf på nærliggende
fodboldbaner eller drikke (?) til gene
for andre, men der er trods alt bordog bænkesæt samt grillmuligheder.
Ikke langt herfra ligger Vestamager
Idrætscenters mange boldbaner, samt
en avanceret legeplads til uorganiseret leg og motion.
Golfspillerne må tage langt for at få
deres slaglyst styret.
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rig mulighed for at lære om frøer og
insekter ved frøhullet i det nordvestlige hjørne, ligesom man kan studere
insektlivet både ved vandhullet, udsigtsplatformen og i lysningen mod
sydøst, som ligger ved enden af Junglestien. På engen i lysningen er der en
stor bålplads og mulighed for picnic
og om foråret kan man være heldig at
spotte orkidéer.
Publikum vejledes i gode adfærdsmønstre via klassiske opslagstavler

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

NYHED
Ferie ved
Slettestrand

2 nætter 999,3 nætter 1.449,Pr. pers. i dbl. værelse

1.849,-

Rønnes Hotel HHH i Nordjylland

Pris uden rejsekode 2.149,-

Slettestrand er et af vores få tilbageværende fiskerlejer, der har • 4 overnatninger
bevaret traditionen med kuttere, • 4 x morgenbuffet
der trækkes ind på stranden • 4 x 2 retters middag/
buffet
efter dagens tur på havet. Ikke
langt herfra ligger Rønnes Hotel,
og her ved man fra mange års
Børnerabat (ved 2 voksne)
erfaring, hvordan badegæsterne 1 barn 0-3 år gratis
sætter pris på hyggelige rammer 2 børn 4-14 år ½ pris
for ferien og den umådelige naturrigdom omkring hotellet, der Valgfri ankomst t.o.m.
ligger mellem Fosdalen, Svinkløv 15.12.2021 og i perioden
Klitplantage og Vesterhavet.
7.1.-14.12.2022.

COVID-19

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

3 børn med ra

3 børn med rabat

bat

2 nætter 1.049,3 nætter 1.599,5 nætter 2.399,-

3 nætter fra 1.349,4 nætter fra 1.699,-

Historiske Viborg

Pr. pers. i dbl. værelse

949,-

Peak 12 Hotel i Viborg centrum

Oplev en af Danmarks ældste og mest charmerende byer, hvor det gamle latinerkvarter
omkring domkirken er fyldt med hyggelige
cafeer og butikker. I skal bo på det nye, flotte
hotel med byens bedste udsigt fra tagterrassen.
Valgfri ankomst i perioden 2.8.-20.12.2021.

Pris uden rejsekode 1.099,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x økologisk morgenbuffet
Velkomstbobler inkl. snacks
50 % rabat i hotellets kaffebar
Rabatvoucher til restaurant

Luksusliv for store og små

Hotel am Vitalpark HHHH i Midttyskland
På det flotte hotel, der ligger i udkanten af den
smukke barokby Heiligenstadts kurpark, er der
flot, nyrenoveret friluftsbad samt 4.500 m² badeland med 6 forskellige pools. Hotellet har også
bowling, cykeludlejning, legeplads og en lille
eventyrpark samt gode udflugtsmål i Harzen.

•
•
•
•
•

Pr. pers. i dbl. værelse

2.049,-

Pris uden rejsekode 2.349,-

4 overnatninger
4 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag/buffet
Fri entre til badelandet Vitalpark
10 % rabat på wellnessbehandlinger

Valgfri ankomst t.o.m. 18.12.2021.

2 børn med rabat

Weekend
32nætter
1.599,nætterfra
1.049,-

Øbyen på saltvejen
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Der Seehof HHHH i Ratzeburg, Schleswig-Holstein

Pr. pers. i dbl. værelse

1.449,-

Pris uden rejsekode 1.599,På dette luksuriøse hotel indrettet i New EnglandPristillæg 1.5.-30.9: 350,stil er der ikke sparet på de stilfulde detaljer- men
•
2
overnatninger
det bedste er alligevel den fantastiske beliggenhed
• 2 x morgenbuffet
med egen bådebro og stor terrasse ved søbredden
• 1 x 2-retters middag
500 m fra centrum af middelalderbyen Ratzeburg.
• 1 x 4-retters middag
• 1 x aperitif
Valgfri ankomst t.o.m. 15.12.2021

Malmø – skånsk sommeridyl
Clarion Collection Hotel Temperance HHH i Sverige

Malmø giver fuld valuta for pengene, hvor I kan udnytte den
gode kurs på en ekstra lille sommerferie: I bor på charmerende
centrumhotel lige bag Lilla Torg og Gamla Stans skønne kvarterer, torve og små sidegader med alle butikkerne og cafeerne.
Også perfekt for små udflugter ud i Skånes sommerland.
Valgfri ankomst i perioden 21.6.-17.8.2021.

•
•
•
•
•
•

Pr. pers. i dbl. værelse

1.499,-

Pris uden rejsekode 1.649,-

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x eftermiddagskaffe
3 x enkel aftenbuffet
Bobler på værelset
Check out kl. 12

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

Vi har modtaget:

Told på det hele

Mellemregninger skal med – og dem er der mange af!
Der er brug for en ny national handlingsplan for
diabetes i Danmark, mener
Einer Lyduch (S), formand
for Sundheds- og omsorgsudvalget

Ikke behandling, men hjælpemiddel
I Danmark har vi haft en National Handlingsplan fra 20172020. Der var afsat 65 mio.kr.
De indsatser, der peges på, er
forebyggelse. Eksempelvis er
overvægt, forhøjet blodtryk
og forhøjet kolesteroltal årsager til diabetes, så kost og
motion er helt centralt. Dernæst på tidlig opsporing, fordi
medicinsk behandling så kan
fastholde et stabilt glukoseniveau.
De senere år er der kommet et større fokus på de
sensorbaserede
produkter,
og det er godt, men af historiske årsager er måling af
blodsukker ikke behandling,
men et hjælpemiddel, så i
kommunerne hører det under
Serviceloven. Dertil kommer
LEON-princippet, Laveste Effektive Omkostnings Niveau,
som kommunerne skal følge.
En principafgørelse fra Ankestyrelsen 2017 fastslår, at
glukoseapparatet Free Style
Libre kan bevilliges i særlige
situationer ud fra en væsentlighedsvurdering. Dog er
avanceret måling behandling,
og dermed under Sundhedsloven og primært i regionerne. Det er her, det skal bevil-

Ali Qais (V) versus Einer Lyduck (A)

ges. I dag gælder, at alle børn
med type-1 får et glukoseapparat og det fortsætter efter
barnets fyldte 18. år.

Forældet apparat
Problemet er, at glukoseapparatet ikke kan stå alene og
derfor skal suppleres med
det konventionelle udstyr
(prikkere med teststrimler og
lancetter), fordi de ikke altid
måler helt præcist. Det gælder for patienter med glukose-uopmærksomhed, hvor en
præcis måling på det givne
tidspunkt er vigtig. Det glukose-apparat, der kan bevilliges i dag, er forældet, fordi
patienten skal handle aktivt

Større livskvalitet i Tårnby
Venstre ønsker et højere serviceniveau og større livskvalitet i Tårnby

Af Ali Qais, kommunalbestyrelsesmedlem fra Venstre

Venstre foreslår, at borgere med Diabetes type 1 efter lægelig anbefaling
til glukosemåler og efter ansøgning
får bevilliget Sensor-udstyr.
Ligeså bør flere med Diabetes type
2, som flere gange dagligt er afhængige af insulin og som er under behandling på hospital, have tilbudt teknologien.
Diabetikere stikker sig selv i fingrene eller øreflipperne flere gange
dagligt for at måle blodsukker/glukoseindholdet i deres blod. Med fingerprikker og strips måles der ca. 3-6
i døgnet, mens nogle måler mere end
10 gange. Da dette gøres dagligt, udvikler mange hård hud på fingrene, så
man skal stikke sig selv flere gange for
at klemme blod ud.
Teknologien muliggør nu, at man
kan benytte en Sensor, der placeres på
overarmen. Sensoren måler herefter
én gang i minuttet og kan aflæses fra
en smartphone.
Denne type glukosemåling er en
ny teknologi til at måle glukose hos
insulinbehandlede diabetespatienter.
Fordelen er stor, da sensoren måler én
gang i minuttet. Det gør den til en nem
og sikker metode, hvor diabetikeren
kan følge sit blodsukker ved en simpel
scanning fra sensoren; samtidig kan
diabetikeren se et mønster i sit blodsukker.

Netop denne del er en forbedring
og ikke mindst lettelse for alle diabetikere, som bedre kan følge med
i, hvordan kroppen reagerer på mad,
drikke, motion, feber, stress og insulin.
Alt i alt gør det hverdagen lettere og
giver en højere livskvalitet for Diabetikere på jobbet, i hjemmet og i fritiden.
Herudover kan Sensoren medvirke

til at undgå senskader.
Venstre ønsker, at Kommunen skal
give diabetikere den bedst mulige
hjælp med færre komplikationer. Når
færre skal behandles for alvorlige følgesygdomme og flere kan passe deres
arbejde, fordi teknologien hjælper
dem i hverdagen, giver det diabetikere bedre livskvalitet og bedre behandling.

Da forslaget blandt andet indebærer en økonomisk udfordring, foreslår
Venstre Kommunalbestyrelsen, at
sagen sendes til Sundheds og Omsorgsudvalget, der efterfølgende udarbejder et kvalificeret oplæg for en
Sensor-ordning, til brug i udvalgenes
kommende budgetbehandlinger for
2022.

Nyt lægehus åbner i Tårnby!
Alles Lægehus Tårnby åbner pr. 03. maj på Tårnby Torv 5. Det er
lægeklinikken, der har været ejet af Felix Barkowski, der er blevet solgt til
læge, Berit Larvik. Den daglige drift vil blive understøttet af alles Lægehus.
Det er den nuværende læge, Felix og den nye ejer af lægehuset, Berit, der vil
komme til at arbejde i lægehuset.
Den nuværende sekretær, Jeanette, fortsætter i lægehuset og der blevet ansat
en sygeplejerske, så vi er klar til at byde flere nye patienter velkommen.
Lægehusets telefonnummer er 32508230 og hjemmesiden er 32508230.dk.
Ved eventuelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på
info@alleslaegehus.dk.
Lægehuset har åbent for tilgang af nye patienter fra 01. maj!

Et eksempel

KVALITET - NÆRHED - RESPEKT

Diabetikere stikker sig selv i fingrene
3-6 gange dagligt eller oftere for
at måle blodsukkerniveauet. Med
en sensor bliver denne proces
overflødig.

HUSK det gratis gedemarked for
private på side 47
Her kan du også annoncere for det
private kræmmermarked

Ali Qais’ artikel fra Tårnby Bladet maj 2021 side 19, som
Einer Lyduch går i rette med.

for at få vist blodsukkeret, apparatet skal kalibreres op til
fire gange dagligt for at måle
præcist og der er ingen alarm.
Der er dog for nylig kommet en model 2 på markedet
med alarm. Den nyeste teknologi hedder rtCGM (real time
Continuing Glucose Measurement). Den måler meget præcist og konstant, skal sjældent
kalibreres og har alarm, så
resultat sendes til en app på
telefon med op til seks modtagere.
Problemet er, at Danmark
er et uland med hensyn til
diabetes-teknologi. I Storbritannien har man en national
plan ’Technological Pathway
Consensus’, hvor alle bevilliges rtCGM udstyr. Et omfattende studie viste, at deltageren fik halveret risikoen for
følgesygdomme.
Belgien var også tidligt ude
med rtCGM, og her viser et
større forsøg, at hospitalsindlæggelser faldt dramatisk og
sygefravær til 1/3. I Norge og
Sverige får hhv. 80 procent og
85 procent denne nye teknologi.
I dag koster det konventionelle udstyr ca. 6.600 kr.
pr diabetespatient årligt med
prikkere (teststrimler og lancetter). Glukoseapparatet koster godt 14.000 kr. årligt. Det
rigtige vil være at bevillige
rtCGM.
Diabetes-eksperter
anslår prisen til ca. 30-35.000
kr. Hvorfor skal man bevillige udstyr, der er overhalet
af bedre og sikrere teknologi.

Derfor er det en national opgave.
Der er bevilliget 10 mio.kr. i
2021 til forsøg med sensorbaserede glukosemåling: Derfor
skal presset lægges på sundhedsordførerne i Folketinget.
Vi er nødsaget til at tænke i
langsigtede investeringsplaner. En evidensbaseret budget impact model baseret på
danske studier og takster estimerer en omkostningseffektivisering på 700 mio.kr. over 4
år ved en investering i rtCGM.
For 20 år siden lå Danmark
i bunden ved kræftbehandling. Gennem kræftpakkerne
og massive investeringer er
dette vendt til, at Danmark nu
er på niveau med de bedste.
I Danmark har vi 104 patientforeninger (www.taarnby-dragoer.diabetes.dk), og
på mange områder får man
ikke den optimale behandling. Derfor skal vi på områder, hvor vi taler voldsomme
investeringer have nationale
handlingsplaner.
Så Folketing og regioner
kom nu i arbejdstøjet, så kommunerne kan give den bedste
kvalitet til diabetes patienter.
Meget mod sædvane har
redaktionen besluttet ikke at
forkorte et læserindlæg - som
netop handler om ’det som
der IKKE stod’ i indlægget
fra maj - som Einer Lyduck
klandrer Ali Qais for!

Den nye virkelighed rammer danske forbrugere, der
er vant til at købe varer på
nettet fra lande som eksempelvis USA, Kina eller Storbritannien. Den såkaldte
bagatelgrænse på 80 kroner
forsvinder, og det betyder,
at varer, der er købt uden for
EU og har en værdi på under
80 kroner frem over bliver
pålagt moms.
- Det er rigtig ærgerligt at
stå med en ekstraregning,
hvis man tror, man har gjort
et godt køb, siger Annette
Høve Nielsen der er funktionsleder i Toldstyrelsen
og leder for de toldere, der
kontrollerer de tusindvis af
pakker, som hver dag lander
med fragtfly i Københavns
Lufthavn.
Varer købt uden for EU tillægges 25 pct. moms. Oveni
kommer et transportørgebyr, som typisk er på mellem 150-250 kr. Eksempel:
Anne giver 40 kr. (inkl. fragt)
for et par høretelefoner i en
kinesisk netbutik. Da hun
modtager sine høretelefoner, ender den samlede pris
på 200 kroner.
tsp

Underskud i CPH

Efter et minus på 828 millioner kroner for hele 2020 har
Københavns Lufthavn i første kvartal af 2021 tabt 436
millioner kroner før skat.
I årets første tre måneder
af 2021 var der blot 430.000
passagerer gennem Københavns Lufthavn, hvilket svarer til niveauet helt tilbage
fra 1962, skriver check-in.dk.
At næsten 60 års trafikvækst forsvandt i første
kvartal, resulterede i et gigantisk omsætningsfald på
75,2 procent til blot 189 millioner kroner. Det var naturligvis ikke nok til at dække
lufthavnens omkostninger,
og derfor landede kvartalsresultatet på 436 millioner
kroner før skat, hvilket var
næsten halvdelen af underskuddet på 828 millioner
kroner før skat i hele 2020.
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Diabetes opstår, når glukose ikke kan trænge ind i
kroppens celler. Type-1 har
ikke noget insulin og type-2
har nedsat effekt af insulin.
Blodsukkeret kan svinge meget og både være for højt og
for lavt. Derfor er det vigtigt
med præcise målinger. Blandt
de ca. 30.000 type-1 patienter lider ca. 8000 af glukoseuopmærksomhed, hvor de
ikke kan mærke, når deres
glukoseniveau er ved at blive
kritisk lavt.
Siden 1970’eren har man
foretaget glukosemåling gennem fingerprikkere, hvor man
normalt prikker sig 4-7 gange
dagligt. De sidste 20 år har

Vi har modtaget:

TÅRNBY BLADET MAJ 2021 19

I Tårnby Bladets maj-udgave 2021 side 19 havde Ali
Qais (Venstre) et indlæg om
sensorbaserede
diabetesmålere til alle diabetikere;
sympatisk ja, men desværre
springes alle mellemregningerne over
Næsten 5 procent af befolkningen har diabetes og på
20 år er antallet tredoblet. Ca.
235.000 har type-2 diabetes
og ca. 30.000 type-1; dertil
kommer mange, der ikke er
klar over, at de har diabetes.
I dag inddeler vi i følgende
grupper: 1. velreguleret uden
komplikationer 2. høj risiko
eller begyndende komplikationer og 3. kompleks diabetes
og/eller komplicerede kroniske sygdomme.
Diabetes koster samfundet
ca. 31,8 mia. kr. årligt. Det
skyldes kortere levetid, lavere
beskæftigelsesfrekvens, flere
sygedage,
ambulancekald,
akutbehandling og indlæggelser. Følgerne for den enkelte kan være meget alvorlige: nyreskader, øjenskader,
nerveskader, hjerte-kar sygdomme med mere.

man haft digitale glukosesensorer.

1. juli træder nye momsregler i kraft og bagatelgrænsen forsvinder, så man fremover skal betale moms af
alle pakker, der kommer fra
lande uden for EU, også af
de små billige dimser, man
køber på Wish, Ali Baba og
lignende.
- Vi er bekymrede for,
at danskerne ikke helt er
med på de nye regler – en
stikprøve, vi har fået lavet,
viser, at 79 pct. af borgere
i Region Hovedstaden ikke
kender til regelændringerne
– og derfor går vi ud med
ekstra vejledning, skriver
Told-styrelsen.

Hvad sker der under den
høje antenne?
Det kan lyde paradoksalt,
men for at sende radio
langt, skal man bruge de
højeste antenner
Af David Skat Nielsen og
Alex Rosenmejer Hansen,
OZ7AMG: Foto: redaktionen.

Ved første øjekast kunne det
ligne efterladenskaber fra
den kolde krig. En stor gittermast spækket med monstrøse
antenner synes fra afstand.
Der er dog ikke tale om et
monument fra koldkrigstiden,
men en af Tårnbys mange foreninger, som har til huse ved
foden af den store antennemast. Her holder radioamatørerne i Tårnby til; Tårnby
radioklub, bedre kendt som
OZ7AMG ude i verden.
Lige under antennen findes
radiorummet. Skulle man forvilde sig derind, eksempelvis
en lørdag formiddag når der
ikke er corona – vil man finde
luften fuld af mystiske og
fremmede lyde. Det ene øjeblik en sært forvrænget stemme med tyk/italiensk accent
– det næste, fine små morsetegn, der pipper i højtaleren.
En dybt fokuseret person
betjener en morsenøgle og
glæden er ikke til at tage fejl
af. En fjern radiostation har
netop besvaret et opkald fra
Tårnby.

Amatørradio som hobby
Det virker utroligt, når man
sidder der. Et eller andet sted,
tusinder af kilometer væk,

sidder der lige nu et menneske og lytter intenst til mine
signaler – og denne gang var
det en russisk forsker på Novolazarevskaya-stationen på
Sydpolen.
Personen i Tårnby er ikke
professionel
radiooperatør
med en længere militær- eller teknisk uddannelse, men
en glad amatør, der gennem
selvstudier har lært radiokunsten, koderne og sproget,
samt at forstå de mærkværdige atmosfæriske forhold,
der muliggør udbredelsen af
radiobølger over hele kloden.
Radioamatører er folk, der
har radiokommunikation som
hobby. Det være sig alt fra det
tekniske - at bygge radiosendere og modtagere, antenner
m.m. – til at kommunikere
med andre mennesker via radioen, lokalt som globalt.

Kennedy citat
I den moderne verden er kommunikation ikke længere et
problem eller noget, der tænkes nærmere over. Man kan
altid tage sin telefon og ringe
til nogen i Californien eller
Japan, men det er ikke radioamatørens bord. Som en amerikansk præsident engang
sagde om at rejse til månen:
- Vi gør det ikke fordi det
er nemt, vi gør det fordi det
er svært! Fordi det er udfordrende og overraskende –
fordi man aldrig ved, hvad der
venter.
Den tekniske side af ama-

Om OZ7AMG
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Alle radioamatørstationer har et kaldesignal, der er unikt og
fungerer som en slags nummerplade og identifikator. Vi har
kaldesignalet OZ7AMG.
OZ betyder, at stationen er dansk. Det, der følger efter,
kan vælges frit. 7AMG, fordi vi bor på Amager.
Alle lande i verden har deres egne landekoder, derfor ved
man altid, hvor en station sender fra, når blot man har hørt
kaldesignalet.

Et mindre udsnit af radioamatørerne.
I midten foreningens tidligere
formand, nu afdøde Bjarne Jensen.
Bjarne modtog i 2009 Tårnby
Kommunes foreningslederpris.

tørradio er spændende på sin
måde, men hobbyen kan også
noget andet. Når man som
radioamatør ser en antenne,
ved man, at der er ligesindede i nærheden. Det er ligegyldigt, om det er i Tårnby eller
Jakarta – Mexico City eller
Harzen. Man ved, at for enden
af antennekablet sidder en
radio, og foran den et menneske, med hvem man deler
verdens bedste hobby.
Radioamatører over hele
verden oplever de samme
glæder og prøvelser. Først er
der anskaffelse af sendetilladelsen, der kræver, at man
består en teoriprøve i radioteknik. Da kommer alle udfordringerne med at få sat en antenne op og få den til at virke
rigtigt, så man kan høre, hvad
der foregår i æteren. Sidst
men ikke mindst skal man
lære at forstå alle de sære
lyde og koder, der fylder ens
ører. På radioen er der derfor
ikke brug for at bryde isen den er allerede brudt.

Klubben og medlemmerne
OZ7AMG har haft til huse på
øen i 71 år. Foreningen er den
eneste af sin art i Tårnby og
det centrale København og
vores hyggelige lokaler besøges normalt hver torsdag af
20-30 personer. Disse forhold
er muliggjort af Tårnby Kommunes flotte prioritering af
det levende foreningsliv.
Vi er en levende forening
der tiltrækker folk fra store
dele af Sjælland. Foreningen er et sted med et godt
sammenhold, som gør det
fantastisk at være en del af
det nørdede fællesskab. En
broget flok fra alle samfundets lag finder sammen om
et fælles omdrejningspunkt.
Politisk, seksuel eller religiøs
observans har ingen relevans.

Reparationer på radioamatørernes antennen ved
klublokalerne på Tårnby Skole er ikke så lige til. Det kræver
kran - her er en sådan reparation fanget engang i 2020.
Arkivfoto.

Vores tilgang til hinanden bidrager til givende relationer,
ikke kun i Tårnby men også på
det globale plan – radioamatører er som en stor familie,
og vi har ofte haft gæster fra
det store udland.
Vi holder et årligt loppemarked med hyggesnak,
certifikatprøver og mulighed
for at få sit udstyr testet. Det
er altid et stort tilløbsstykke.
Det velbesøgte arrangement
tiltrækker folk fra alle egne
af kongeriget og omkringliggende nabolande. Grillaftener i sommermånederne
og en hel weekend, hvor der
drages i felten med antenner

og udstyr styrker vores relationer yderligere. Der hygges
med det tekniske, kommunikationen ud i verden og ikke
mindst mad og drikke, der
topper den kulinariske skala.
Lyder det spændende for
dig, er du meget velkommen
til at kigge forbi en torsdag
aften og hilse på radioamatørerne i Tårnby.

Der er foreninger - og så
er der sociale foreninger

24 projekter deler 640.000 kroner
til frivilligt socialt arbejde

Selvom corona har lagt en dæmper på
det frivillige sociale arbejde i kommunen, er der stadig gang i kommunens
ildsjæle.
De frivillige sociale foreninger i
Tårnby Kommune klør på for at tilbyde
sociale aktiviteter og fællesskaber
til deres medborgere, selvom corona
spænder ben. Således har 24 projek-

ter i år søgt om støtte fra kommunens
pulje af såkaldte §18-midler, og projekterne har tilsammen fået 640.000
kr. til deres arbejde.
Dette års uddeling af penge bar
præg af, at nogle planlagte projekter
ikke kan blive ført ud i livet i år af corona-hensyn, blandt andet ’De gamles
skovtur’. Der er derfor nogle projekter,
som ikke har søgt om penge i år, men
som forventes at vende tilbage næste
år, hvis alt går vel.

Der er ansøgningsfrist til §18-puljen for frivilligt socialt arbejde en
gang årligt 1. april. Både organisationer, foreninger og enkeltpersoner kan
søge om tilskud. Det frivillige sociale
arbejde skal foregå i Tårnby Kommune
eller nærområdet.
tsp
Der ligger mere information om,
hvordan man søger om midlerne på
www.taarnby.dk/Søg om tilskud

De Gamles Jul (herover) og De
Gamles Skovtur har fået tilskud fra § 18 i mange år.
Mænds Mødested (tv) er med i puljen for første gang.
Arkivfoto og Kurt Pedersen

Her er de projekter, der har fået
støtte i år:
• Amagerlænken – Aktivitetsgruppen
• Amagerlænken – Madgruppe
• Amagerlænken – Selvhjælpsgruppen
• Besøgshund
• Børns Vilkår
• De Gamles Jul
• Døveforeningen af 1866
• Fibromyalgigruppen
• FitforKids
• Ildsjæle
• Kastrup Sogns menighedspleje
• Lisbeth Klubben
• Matematikcenter
• Mænds Mødested, Tårnby
• Nyreforeningen Københavns Omegnskreds
• Parkinson Klub Amagerland
• Sprogcafeen i Tårnby
• UngTilUng.com
• Ældresagen – Arrangement for frivillige
• Ældresagen – Café Livsglæde
• Ældresagen – Idé Cafeen
• Ældresagen – Sorg og Livsmodgruppen
• Ældresagen – Vågetjenesten
• Ældresagen – Vågetjenesten taxakørsel

HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

VI

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

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt,
og du har mulighed for at få enten én
eller flere ruter.
Vi leverer de pakkede reklamer og
aviser på din adresse – klar til
omdeling. Du kan låne en
cykeltrailer af os.
*Du skal være fyldt 13 år for at søge jobbet

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

→

Vi har omdeling 1-2 gange om ugen

→

Bestem selv, hvornår på dagen, du vil arbejde,
indenfor vores deadline

→

Som voksen får du udover din løn skattefri
kørselsgodtgørelse på landruter

→

De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig
– klar til omdeling

→

Du optjener løbende point til vores gaveshop,
hvis du er fast omdeler under 18 år

LÆS MERE

OG SØG JOBBET PÅ

blivomdeler.nu

ELLER RING TIL OS PÅ

TLF. 70 10 40 00
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... så er du med til at sikre
udgivelsen af Tårnby Bladet
Ring 32 509 290

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre
– unge, studerende, voksne og ældre*.

→

Bliv medlem af Tårnby
Bladforening

SØGER OMDELERE

Et nyt vartegn på Amager?
Amagers nye vartegn kan
blive en tagfarm - og måske
endda Nordens største af
slagsen
Af Nick Vikander, Mira
M. Cordsen og Andreas
Petersen, Arbejdsgruppen
Asgers Have.

Det er visionen bag tagfarmen ’Asgers Have’- som vi,
en gruppe lokale ildsjæle arbejder på skal blive til virkelighed. Planen er at ’Asgers
Have’ som kombineret taghave og aktivitetstag, skal ligge
på et parkeringshus i Ørestad
kun få minutter fra Vestamager Metrostation.
Ørestad er en bydel, der ligger et stenkast fra Fælleden
med naturen liggende lige
ved ens fødder. Naturpark
Amager omkranser bydelen,
og skaber også overgangen
mellem København og Tårnby

kommuner.
Vi synes derfor, at det er
helt naturligt at lægge Amagers første tagfarm her, som
en bro mellem by og natur, og
Tårnby og København.
Vort mål med tagfarmen
er ikke at masseproducere
grøntsager til kommercielt
brug, men at skabe en taghave med et opholdsrum, åbent
for alle, med gadekær, bier,
blomster, høns og plads til at
dyrke grøntsager.
Inspireret af og i samarbejde med ØsterGro, der i flere år
har drevet en tag-restaurant
på Østerbro, ønsker vi også
et spisested og madskole. Det
kan give liv til lokalområdet,
og lære børn og andre interesserede om at dyrke grøntsager, holde høns og tilberede
mad.
Ideen er, at tagfarmen skal
ligge på toppen af et kom-

mende p-hus, så et parkeringshus ikke bliver en bygning, man flygter fra, men et
samlingssted, man søger hen
til.
Sammen med p-husets ejer

By & Havn arbejder vi på højtryk på, at drømmen skal blive
til virkelighed og finansieringen kan komme på plads.
Med et tagareal på indtil
3000 m2 kan Ørestad inden
længe forhåbentligt bryste
sig af at have Danmarks største taghave – til gavn og glæde for alle på Amager.

Det grønne Ørestad, der har
inspireret arbejdsgruppen
Asgers Have til at etablere
Amagers første tagfarm som
en bro mellem by og natur.

ØsterGro på Østerbro, der har inspireret
initiativtagerne til en kombineret taghave
og aktivitetstag, der skal ligge på et
parkeringshus i Ørestad kun få minutter fra
Vestamager Metrostation.

Arbejdsgruppen Asgers Have: Nick Vikander,
Mira M. Cordsen og Andreas Petersen, på
byggegrunden, hvor de planlægger at etablere
en tagfarm, der kan give liv til lokalområdet og
lære børn og andre interesserede om at dyrke
grøntsager, holde høns og tilberede mad.

Nødråb til foreninger i pengetrang
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Den danske hjælpeorganisation Børnehjælpsdagen
udsender et nødråb til det
lokale forenings- og skoleliv
på Amager!
Vil din forening eller klasse
hjælpe med velgørende lodsalg til fordel for anbragte
børn på Amager?
Anbragte børn og unge har
gennem årene haft stor glæde
af Børnehjælpsdagens mange
tilbud. Det bliver forhåbentlig også tilfældet i fremtiden,
selvom nutiden er særdeles
svær for hjælpeorganisationen, der har kontor på Amager.

For at kunne udføre det
humanitære arbejde er Børnehjælpsdagen afhængig af
indtægter fra to landslotterier
- Lillebror Lotteriet og Julelotteriet. Desværre har indtægterne været stærkt vigende
pga. Covid19-nedlukning og
restriktioner.
Derfor
sender
Børnehjælpsdagen nu et nødråb ud:
Organisationen beder Amagers forenings- og skoleliv om
hjælp til at sælge de velgørende skrabelodder henover
de næste par måneder - i takt
med, at samfundet genåbner.
Alene i 2020 har Børne-

hjælpsdagen afviklet følgende arrangementer lokalt på
Amager for anbragte børn og
unge: Lasergames, paintball
og rideture i Kongelunden,
sup yoga, sup surf og kajakpolo på Amager Strand samt besøg på Seerupgaaard i Dragør.
Anbragte børn og unge fra
Amager har også modtaget
bærbare computere til skolebrug eller har fået opfyldt en
stor drøm gennem indsatsen
’Drømmebanken’.
Læs mere på www.bhd.dk/
lotterier/bestil-lodder

BØRNEHJÆLPSDAGENS LILLEBROR LOTTERI
Lillebror Lotteriet 2021 bliver solgt indtil 4. juli - primært af
børn og unge, der er tilknyttet en fritidsforening, idrætsklub
eller skoleklasse. Et Lillebrorlod sælges for 30 kroner, heraf
går op til 14 kroner til foreningen, klubben eller klassen. Pengene er typisk øremærket udstyr eller aktiviteter.
Overskuddet fra salget af lodderne går til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
Børnehjælpsdagen har stået bag Lillebror Lotteriet siden
1926. Tilmelding som sælgere kan ske på www.bhd.dk

Uventede møder og oplevelser
midt i et boligområde
Tårnby Park Performance Festival
slører grænserne mellem kunst og
liv
Tårnby Park Performance Festival er
en international performance-festival
med en stærk lokal forankring, der
engagerer mere end 30 performancekunstnere, hvor omkring halvdelen
er fra Balkanlandene og resten er internationale og danske herboende

kunstnere.
Når Tårnby Park Performance Festival åbner, bliver der liv i lokalsamfundet på en anderledes, vibrerende
måde. Lokalbefolkningen, gæster
fra andre bydele og kommuner samt
udenlandske gæster får mulighed for
at opleve international performancekunst af høj kvalitet helt tæt på i private såvel som offentlige rum.
Græsplæner, fodboldbaner og et
beboerlokale tages i brug til optræ-

dener, fællesspisning, workshop og
debatter.

Mød en fremmed, mød en nabo:
Kom, det er til dig
- Tårnby Park Performance Festival
er en international performance-festival og et socialt samlingspunkt, hvor
grænserne mellem kunst og liv udviskes, fortæller festivalleder, Andreas
Liebmann.

International performancekunst,
fællesfrokost i det grønne og
workshops for børn
er blandt andet på programmet,
når Tårnby Park Studio præsenterer
Tårnby Park Performance Festival,
som finder sted nær Tårnbyparken.

Man kan derfor sige, at Tårnby Park
Performance Festival drejer sig om
‘invitationen’ i praktisk, metodisk, tematisk, filosofisk og naturligvis også
kunstnerisk forstand.
tsp
Tårnby Park Performance Festival
løber fra 8. - 12. juni og er åben for
alle med flere gratis events.

Foreningsliv skal på ’museum’
Lad kommunens lokalarkiv opbevare foreningens arkivalier
FORENINGSLIV PÅ ARKIV
Mange foreninger er usikre på hvilke
informationer, de må opbevare om
medlemmer i længere tid. Med den
megen snak de seneste par år om
persondata, og den såkaldte GDPR
(General Data Protection Regulation),
er nogle foreninger bekymrede for at
bryde loven, hvis de har gamle medlemslister liggende.
- Omvendt er foreningernes dokumenter vigtige for vores fælles kulturarv i Tårnby Kommune. Både de gamle
og de nye foreninger i kommunen er
en vigtig del af fritidslivet og deres
re s udvikling er inte-

sant lokalhistorie, fortæller Peter
Damgaard, der er Tårnbys Kommunearkivar.
- Derfor indsamler og bevarer
Tårnby Stads- og Lokalarkiv gerne foreningsarkiver. For eksempel har arkivet modtaget materiale fra grundejerforeninger, sports- og idrætsforeninger, politiske partier, kulturforeninger,
fagforeninger, sangforeninger og meget andet.

Arkivering og foreninger

Arkivet benytter også materialet til
formidling om lokalhistorie, blandt
andet gennem tidsskriftet Glemmer
Du. Arkivet har blandt andet skrevet
om foreningerne AK Viking, Røse Kajakklub og Nøragersminde Antenneforening. Man kan se mere om Tårnby
Stads- og Lokalarkiv og bladet Glemmer Du på siden www.taarnbybib.dk/
lokalarkivet
Tårnby Stads- og Lokalarkiv indsamler også gerne personlige dokumenter, breve, dagbøger og lignende
fra personer og familier i Tårnby Kommune – både nyt og gammelt. Den
slags personlige dokumenter holdes
selvfølgelig også helt lukket for offentligheden, medmindre man aftaler
andet. Desuden indsamles materiale
fra butikker, firmaer og andre organisationer i kommunen.
tsp

Sådan kan du aflevere til arkivet
Hvis en forening er interesseret i at
aflevere dele af sit arkiv til Tårnby
Stads- og Lokalarkiv, så kan man
kontakte kommunearkivar Peter
Damgaard på pdm.hb.bk@taarnby.
dk eller telefon 3076 0275.
På samme måde er man velkommen til at henvende sig, hvis man
har andre dokumenter, fra en person eller et firma, som man gerne
vil overdrage til arkivet.
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Til trods for lovene om persondata
er det faktisk altid tilladt at aflevere
foreningens arkiv til Tårnby Stads- og
Lokalarkiv, der ligger på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. Arkivet er særligt
interesseret i foreningens protokoller,
referater, medlemslister, medlemsblade og lignende materialer. På arkivet opbevares materialet sikkert i
klimasikrede lokaler.
Hvis dokumenterne indeholder følsomme oplysninger, er de først åbne
for offentligheden efter 75 år. Det er
eksempelvis tilfældet med medlemslister. Man kan også aftale en anden
frist. Normalt vil foreningens bestyrelse altid kunne se materialerne, selv
om offentligheden generelt ikke kan
få adgang.
Man kan også lave andre aftaler
med arkivet om, hvem der skal have
lov til at have adgang til materialet.
På arkivet bliver materialet bevaret
for eftertiden. Arkivet stiller kun det
åbne materiale til rådighed for interesserede.

Glemmer du – husker arkivet

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

DANMARKS-

PREMIERE

THE FATHER

Anthony er en kultiveret mand. Han lytter til opera,
spiller klassisk musik og læser stor litteratur.
Men Anthony har Alzheimers, og det skaber store
udfordringer for hans omsorgsfulde datter, Anne. Hun
forsøger at gøre tilværelsen så god som mulig for
sin far ved at lade ham blive i sine vante omgivelser.
Anthony skræmmer imidlertid alle sine hjemmeplejere
væk, og efterhånden som hans greb om virkeligheden
smuldrer, bliver Anne nødt til at træffe et svært valg –
for sig selv og for sin far.

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
25/5: THE HIGH NOTE
1/6: MARCO EFFEKTEN med danske undertekster
8/6: Forpremiere: THE FATHER
Foyeren åbner for gæster til Tirsdagsbio kl. 10.00

BABYBIO KL. 11.20:
25/5: THE HIGH NOTE
1/6: MARCO EFFEKTEN med danske undertekster
8/6: Forpremiere: CENTERVAGT med danske
undertekster
Foyeren åbner for gæster til Babybio kl. 10.30

© SF Studio

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.

I den nye film er Bea brudt igennem som
børnebogsforfatter med fortællingerne om Peter og
de andre kaniner. Men gnaveren er stadig ikke helt på
bølgelængde med Beas nye ægtemand Thomas, så da
parret tager på ferie, hopper Peter ind til storbyen for
at finde sig selv - men det nye eventyr gemmer også
på store farer.

Lejemord og svindel i millionklassen åbenbarer sig,
da vicekriminalkommissær Carl Mørck og Afdeling Q
begynder at grave i en henlagt kriminalsag om den
efterlyste pædofilisigtede embedsmand, William Stark.
Ved den danske grænse har politiet anholdt en ung
østeuropæisk dreng, Marco, i besiddelse af Starks
pas. Det nye fund bringer Carl Mørck og Afdeling
Q på sporet af årelang systematisk korruption med
ulandsbistand og mod opklaringen af et bestialsk
mord.
Men sagen stopper ikke der, for snart ledes Carl Mørck
igennem Københavns gader, ned i den kriminelle
underverden og dybt ind i den danske finansverden.

MARCO EFFEKTEN
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BUSTER OREGON MORTENSEN

Buster er en 11-årig opfindsom dreng, der elsker
at trylle og være sammen med sin familie – især
søsteren Ingeborg. Sammen med sin gamle ven
Hr. Larsen øver Buster sig på at vinde sommerens
talentkonkurrence, men klassens populære dreng
gør alt, hvad han kan for at forpurre tryllenummeret,
og samtidig stille ham i dårligt lys overfor den nye
søde pige i Brønshøj. Men Buster skal nok finde på en
løsning. For Buster Oregon Mortensen giver aldrig op!
Forpremiere:

Danmarkspremiere:

29 – 30/5: kl. 13.00

DANMARKS-

PREMIERE

CENTERVAGT

Da chefen for et skrantende shoppingcenter vil skære
ned på vagtpersonalet, må de to sikkerhedsvagter
Glen og MC ty til utraditionelle metoder for at beholde
deres jobs. Glen er hemmeligt forelsket i MC og
foreslår, at de stjæler i deres eget center for at bevise,
at centervagter ikke er noget, man sparer på.
Glen og MC har aldrig haft det sjovere, for det er let
at være heltemodig vagt, når tyven er din kollega
i forklædning. Men da centerchefen ansætter den
selvsikre hjerteknuser og supervagt Patrick, går der
grus i maskineriet.

FORPREMIERE

PETER KANIN HOPPER HJEMMEFRA

+
+
+
+
+

– dansk tale
20.15
5 – 6/6:
kl. 13.00 + 16.30
19.00 + 20.15
20.15
19.00 + 20.15
20.15

© UIP

© Nordisk Film

© Rolf Konow

MARCO EFFEKTEN

CROODS 2 – dansk tale

SMAGEN AF SULT

Maggie og Carsten elsker hinanden, har to skønne
børn og åbner deres egen gourmetrestaurant Malus.
De vil ha’ det hele. Og har det hele. Næsten. For de
mangler den forjættede Michelin-stjerne. Deres store
fælles drøm, som de har satset alt på at opnå. Men
en dag modtager Carsten et brev om, at hans kone
elsker en anden. Hvem har sendt det og hvorfor?

PREMIERE

DANMARKS-

29 – 30/5: kl. 15.30

DANMARKS-

PREMIERE

DANMARKS-

PREMIERE

THE HIGH NOTE

PREMIERE

PETER KANIN – HOPPER
HJEMMEFRA

Husk coronapas og mundbind!

med danske undertekster
27 – 28/5: kl. 17.20 + 19.00
29 – 30/5: kl. 13.40 + 17.20
31/5 – 4/6: kl. 17.20 + 19.00
5 – 6/6:
kl. 13.40 + 17.20
7 – 9/6:
kl. 17.20 + 19.00

FORPREMIERE
DANMARKS-

© Henrik Ogsten

Kulturhuset
Kastrup BIO

© Nordisk Film

© Angel Films

Filmoversigt

DANMARKS-

PREMIERE

FAST AND FURIOUS 9

Dom Toretto har trukket sig tilbage og lever et stille liv
sammen med Letty og deres lille søn Brian. Men nye
farer lurer lige rundt om hjørnet. Sammen med resten
af holdet skal han forsøge at stoppe en yderst effektiv
snigmorder og topkører, som viser sig at være Doms
bror, Jakob.
Handlingen bringer holdet til London og Tokyo,
Mellemamerika og Edinburgh og fra en hemmelig
bunker i Aserbajdsjan til myldrende gader i Tbilisi.
Undervejs genopstår gamle venner og tidligere fjender
vender tilbage.

Programmet for perioden 10 – 29/6 er ikke helt
klar endnu, men vi ved, at I kan glæde jer til:
10/6: Danmarkspremiere:
CENTERVAGT, PETER KANIN HOPPER
HJEMMEFRA og THE FATHER.
12 – 13/6. Forpremiere-weekend:
BUSTER OREGON MORTENSEN
Se mere og bestil billetter på
www.kulturhusetkastrupbio.dk, hvor det også er
muligt at se retningslinjerne for et trygt besøg
hos os.
Husk gyldigt coronapas og mundbind.

En børnefilm for børn i alle aldre
Knudsen og Ludvigsen – og
det store dyr er en norsk
produceret børnefilm med
mange sange, dejligt fjolleri
og masser af skør humor

og det vælger at hjælpe dem
et par gange igennem filmen,
dog uden at Knudsen og Ludvigsen ved af det.

Anmeldelse af Pernille Barth

På trods af filmens titel handler den mest om Knudsen og
Ludvigsens søgen efter bedstefar.
Filmen tager et opgør med
opfattelsen af familier og
hvem der er værd at have i
sit liv – ikke al familie er lige
sund for dig - og venner kan
være mere familie for dig end
dit kød og blod.
I slutningen spørger Ludvigsen, om ikke Kaptajn Knudsen også kunne være hans
bedstefar, hvor Kaptajn Knudsen siger, at han var så meget
rundt omkring i sine unge
dage, at det var meget muligt
at han faktisk var Ludvigsens
bedstefar – måske også hans
bedstemor!

Vennerne Knudsen og Ludvigsen bor i en togtunnel sammen med en grævling, men en
dag kommer der en konduktør
med et papir fra myndighederne. Der står, at her må de
ikke bo, så de bliver smidt ud.
Knudsen kommer i tanke
om sin bedstefar, der er sørøverkaptajn, som kan klare alt.
Derfra starter eftersøgningen på bedstefaren, Kaptajn
Knudsen!
I sand sørøverstil skal
Knudsen og Ludvigsen følge
et skattekort igennem tunnelen for at finde frem til
Kaptajn Knudsen og samtidig
undgå det store dyr, der siges
at bo i tunnelen.
Undervejs finder Knudsen
ud af, at bedstefaren havde
pyntet godt og grundigt på
sine historier; det er en hård
nød at sluge for Knudsen. De
har dog stadig brug for hans
hjælp og de fortsætter deres
søgen. Selvom det viser sig, at
de historier, Kaptajn Knudsen
fortalte, ikke var andet end
(sø)røverhistorier, så er han i
sidste ende stadig klar til at
stå imod skurken.
Knudsen og Ludvigsen havde uvidende delt tunnelen
som hjem med det store dyr

Det store dyr - en birolle

Knudsen og Ludvigsen
Denne norsk producerede film indeholder
en masse ørehængende
sange og er god
underholdning for
hele familien.
En 6-årigs mening
Filmen kan helt klart ses både
af børn og voksne – der er
meget humør på børns niveau
såsom pruttehumor, der helt

klart faldt i god jord hos anmelderens 6-årige nevø, Theo
Jesse, og fjollede scener som
for eksempel da Ludvigsen
forklarede Knudsen en huskeregel om højre og venstre, der
var så skør, at selv Ludvigsen
byttede rundt på højre og
venstre.
Det var også noget af det
Theo snakkede om efterfølgende, for hvorfor vil man
kunne kende forskel på højre
og venstre ved at lugte til
sine fingre for at finde ud af
hvilken hånd man piller næse
med?
Der var mange sange i varierende længde igennem
filmen alt efter situationen
eller omstændighederne. Der
var dog så mange små korte
sange, at de gik lidt i ét med
hinanden. Der var flere referencer i de længere sange,
som for eksempel Queens
Bohemian Rhapsody og andre
detaljer, der gjorde sangene
mere mindeværdige for anmelderen, mens Theo fandt
sangene sjove, fordi humoren
faldt lige i hans smag.

Klassisk og finurlig
Der var mange finurligheder,
der fastholdt både min og
Theos opmærksomhed. Der
blev også inkluderet forskellige slags klassisk kunst på
en aktiv måde, som børn vil
synes er sjovt og som de vil
få mere forståelse for, hvis
de ser filmen igen, når de

Konkurr
e

nce

6-årige Theo Jesse var med vores anmelder til
pressevisningen og godt tilfreds med Knudsen & Ludvigsen.
Ikke mindst, da han kunne fortælle kammeraterne, at han
havde været til en film ’før den kom i biograferne!’

bliver ældre; for eksempel
at Mona Lisa blev til Skriget,
fordi Knudsen og Ludvigsen
ødelægger hendes frisure og
da de brækker en arm i Michelangelos Adams Skabelse.
Der var også andre overraskelser, da det ikke kun var
en lineær fortælling; der var
sekvenser, hvor handlingen i
stedet for at være en almindelig ’løb for livet’ scene, blev
vist som en bane ala Super

Mario, hvilket var et fint twist.
Vi var begge underholdt
gennem hele filmen med alle
de skæve indfald og humor,
som den er fyldt med.
Filmen sluttede heller ikke
ved rulleteksterne – der hører
vi Knudsen fortælle om alle
de ting Kaptajn Knudsen har
lavet – men er det nu flere
(sø)røverhistorier?

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Konkurrence: Du kan vinde 2 billetter til filmen i valgfri biograf, hvis du
kan svare på spørgsmålet om, hvad Knudsen og Ludvigsen bruger til at
finde frem til Kaptajn Knudsen. Du kan finde svaret i anmeldelsen.

Vi skal modtage svar senest fredag 4. juni kl. 9, hvor vi trækker lod.

Dersom alt går, som det skal, vil vi starte
op med billetsalg og filmforevisning sidst i
september 2021 i Kastrup bio.
Nærmere om, pris, dato og tider, bliver
publiceret i Tårnby Bladet nr. august og september.
Vi glæder os til at se jer.

Vinderne modtager en mail med videre informationer.

Find gamle artikler på www.taarnbybladet.dk
eller www.facebook.com/taarnbybladet.dk

Hilsen
Hele holdet omkring Lisbeth Klubben.
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Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.dk sammen med dit navn,
adresse og telefonnummer. I emnefeltet skriver du ’kl2021’.
Vi modtager også svar per brev på adressen Tårnby Bladet, Englandsvej
290, 2770 Kastrup. For at deltage i konkurrencen, så skal brevet indeholde
samme informationer, som beskrevet ovenfor.

Fremtiden ser lidt lysere ud med hensyn til Lisbeth
Klubbens filmforevisning - 20 mandage i
Kastrup Bio- for sæsonen 2021-22.

Flest alvorlige cykelulykker sker i kryds
Cyklister kommer alt for
ofte til skade i kryds som
følge af dårlig eller manglende orientering i krydset
Når cyklister bevæger sig ud
i trafikken, er der nogle helt
bestemte steder, hvor det gi-

Råd til cyklister

• Tilpas din fart før kryds
og sideveje, så du kan nå at
standse, hvis det bliver nødvendigt.
• Brug 2 sek. mere på at
orientere dig i kryds eller
rundkørsel, før du kører
frem.
• Vær opmærksom på højresvingende biler, der kommer bagfra, og venstresvingende biler, der kommer
forfra.
• Prøv også Rådet for Sikker
Trafiks kryds-quiz

ver god mening at kigge sig
ekstra godt for. Flere end to
ud af tre alvorlige cyklistulykker sker nemlig i kryds, og det
gør det særligt vigtigt, at både
cyklister og bilister er ekstra
opmærksomme og holder øje
med hinanden netop her. Det
er ofte i mødet mellem cyklist
og bil, at ulykker opstår.
En undersøgelse blandt
cyklister viser, at hele 19 procent af de 18 til 30-årige cyk-

Råd til bilister

• Tilpas din fart før krydset,
så du kan nå at standse, hvis
der sker noget uforudset.
• Brug 2 sek. mere på at
orientere dig, før du kører
frem.
• Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til
højre eller venstre.

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

lister brugte deres mobiltelefon, mens de cyklede gennem
et kryds indenfor de seneste
to måneder.
Det er markant flere end for
cyklister generelt, hvor det er
9 procent, som svarer, at de
brugte mobiler i en krydssituation. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for
Rådet for Sikker Trafik i 2020.
Netop uopmærksomhed og
manglende orientering er afgørende i krydsulykker. 1.910
cyklister blev dræbt eller kom
alvorligt til skade i de politiregistrerede krydsulykker i perioden 2015 til 2019, hvilket
er alt for mange.
Derfor sætter den aktuelle
kampagne ’Brug 2 sek. mere’
fokus på, at både cyklister og
bilister skal kigge sig ekstra
godt for i krydssituationer,
hvor mange ulykker mellem
de to grupper opstår.
- Når man som cyklist eller

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218
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Fax: 3252 0344

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

bilist skal igennem et kryds,
er det afgørende, at man kigger sig grundig for, så man
ikke overser en farlig situation.
Ser man på mobilen, mens
man cykler i et kryds, er opmærksomheden et forkert
sted, og det problem er særligt stort hos de unge.

Så voldsomme kræfter udløses, hvis en bil eksempelvis rammer en cyklist i et kryds:
• Hvis en bil rammer en cyklist med 40 km/t., så
svarer det til, at cyklisten falder ned fra 2. sal.
• Hvis en bil rammer en cyklist med 50 km/t., så

- Der er bare ikke nogen
sms eller opdatering på Facebook, som er så vigtig, at den
ikke kan vente, til man holder
stille, siger Mathias Hjorth
Frederiksen, projektleder i
Rådet for Sikker Trafik.

svarer det til, at cyklisten falder ned fra 4. sal.
• Hvis en bil rammer en cyklist med 60 km/t., så
svarer det til, at cyklisten falder ned fra 5.-6. sal.
(kilde: DanCrash)

Kender du den gule fare?
Mange danskere ved ikke,
hvad gult lys i trafikken
betyder

GLARMESTER

1.910 cyklister blev i perioden 2015 til 2019 dræbt eller
kom alvorligt til skade i krydsulykker. Det svarer til, at to ud
af tre alvorlige cyklistulykker sker i kryds. Det viser data fra
Vejdirektoratet.

I 70’erne lærte alle børn der
gik i institution sangen:

Og hvad er det så lige,
det her betyder. Hvor
ligger du i quizzen
nederst?

Rødt lys betyder stop
Gult lys betyder stå
Grønt lys betyder du må gå,
men pas alligevel på

Det er de årgange, der er
trafikanter i dag, men to ud
af fem danskere kender ikke
reglerne for gult lys i lyskryds.
Grønt, gult, rødt. Hver dag
kører danskere landet over
gennem lyskryds, selvom signalet er skiftet fra grøn til gul.
To ud af fem danskere kender
nemlig ikke reglerne for gult
lys i trafikken. Det viser en
ny undersøgelse, som Kantar
Gallup har lavet for Gjensidige.
Læser man i færdselsloven,
er reglerne dog helt klare; gult
lys betyder stop - fuldstændig
på linje med rødt. Der er dog
den undtagelse, at man som

Har du oplevet farlige situationer i trafikken, fordi
du eller en anden trafikant
kørte over for gult?
• Ja, fordi jeg selv kørte
over for gult 5%

bilist skal fortsætte over for
gult, hvis det skaber en farlig
situation at bremse op.

Kørsel for gult skaber farlige
situationer
- Det er afgørende for trafiksikkerheden, at vi kan regne
med hinanden og ikke laver
uventede handlinger, siger direktør for Skade i Gjensidige,
Henrik Sagild.
- Desværre tror hver femte
dansker ifølge undersøgelsen, at man aldrig må køre
over for gult – en fejl der kan
skabe farlige situationer i trafikken med uventede, hårde

opbremsninger. For mange
kunne måske fristes til at tro,
at det bare vil være bedst at
stoppe for gult hver gang.
Men det kan også give problemer:
Udover at udsætte sig selv
og sine medtrafikanter for
potentielt farlige situationer
og ulykker, kan en tur over for
gult også udløse en bøde på
op til 1500 kr.
Undersøgelsen er foretaget
af Kantar Gallup for Gjensidige i december 2020 blandt
1506 repræsentativt udvalgte danskere.
tsp

Hvornår må du køre over for gult i bil?
• Kun hvis jeg kan nå over inden, det skifter til rødt 7%
• Hvis jeg når ind i lyskrydset, mens det er gult 28%
• Hvis det skaber en farlig situation, hvis jeg bremser 59%

• Ja, fordi en anden kørte
over for gult 39%

• Hvis der er få eller ingen trafikanter i krydset 0%

• Nej 50%

• Andet, notér 1%

• Ved ikke 9%

• Ved ikke 4%

• Man må aldrig køre over gult 20% (det eneste rigtige svar)

Tårnby - en grøn kommune
Det er et fint prædikat,
meeen .... er det nu også
nødvendigt at overdrive!
Der er adskillige grundejere,
som har misforstået det med

en grøn og nu også vildere
kommune. Også nogle af
kommunes egne parceller
mangler en kærlig hånd.
Mange steder kan det være
svært at passere uden at skulle ud på cykelstien, hvis man
går to ved siden af hinanden,
eller man går med en barnevogn.
Hegnsloven siger, at ’hegn
langs gade, vej, sti eller plads,
som er åben for almindelig
færdsel … skal rejses helt på
egen grund og levende hegn
plantes i en sådan afstand fra
vejens areal, at bevoksningen
til enhver tid kan holdes indenfor skellinien.’
Efter Tårnby Bladet er blevet gjort opmærksom på problemet, har vi været lidt rundt
i kommunen.

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

Observationer af Ole Gjedved

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

’Grøn er vårens hæk, kåben
kastes væk ’ - men der skulle
gerne være plads til en
barnevogn.

Hvem ejer fortovet, når ens
ejendom ligger ud til offentlig
vej? Det er de samme som skal
rydde for sne.

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

Kaniner på sommerudstilling
Hyggelig Kaninudstilling i
Tårnby
Amagerlands
Kaninavlerforening byder indenfor til
udstilling i ved klubhuset på
Nøragersmindevej 72.
Man kan komme og hoppe
med sin kanin på en lang flot
bane.
Søndag kl. 12 er der indskrivning til kæledyrsudstilling - mød op med din kælekanin - så bliver den bedømt
og de bedste får en fin lille
præmie.
De mange skønne racekaniner bliver bedømt af dommere, som har taget en uddannelse i at bedømme kaniner.
Kom forbi og se de forskellige kaninracer i mange størrelser og farver.
På udstillingen kåres den
bedste kanin som Amagermester, der er også en pokal
til ’hun med unger’, så der vil

komme en hel del små søde
kaninunger.
Foreningen kan hjælpe med
råd og vejledning, hvis du har
tænkt dig at anskaffe en kælekanin eller flere - måske til
avl eller slagtekaniner.
Det er nu blevet populært
at være selvforsynede med
eget produceret kød, kaldet
’Urban farmer’, så her er en
mulighed for sundt og dejligt
kød.

andet PR-materiale, som man
kvit og frit kan tage med hjem.
bbark

Tid: Udstillingen er åben for
publikum lørdag 19. juni kl.
14 - 19 og søndag 20. juni
kl. 10 - 15.
Sted: Nøragersmindevej 72.
Gratis adgang.
Yderligere info:
https://amagerkaniner.dk/

Win-win for haveejere
For havefolket leverer kaninhold en sidegevinst i form af
gødning til haven.
Og så er der også altid gode
muligheder for at finde føde
ude i naturen eller i haven en
stor del af året f.eks. skvalderkål, mælkebøtter og græsser,
som de er helt vilde med og
har godt af.
På udstillingen vil der være
pjecer, prøvetidsskrifter og

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

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

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