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DE KALDER DET HVERDAG IGEN: Men der er tale om alt andet end hverdag i
de institutioner for de mindste og de skoler, som igen lukker 2-12-årige børn
ind igen efter seks ugers fravær fra legepladser og klasseværelser. Med lidt
corona-humor kan man her tale om, at Børnehuset Syrefabriksvej har åbnet

en trafiklegeplads med spærrebånd og en halv nedgravet bil. Men leder af
Børnehuset, Pernille Henriksen, forsikrer, at ungerne har det så dejligt, at
Børnehuset gerne lægger foto til artiklen om den delvise genåbning
af Mads Vinterby (A), formand Børn- og skoleudvalget.
Læs på side 7.

Du skal bade hjemmefra Genåbning af idrætsanlæg,
BREAKING:

Den første spæde oplukning af foreningslivet gælder udendørs
idræt

Af Terkel Spangsbo

Det er på dagsordenen i
Kulturudvalget tirsdag,
at visse sportsaktiviteter igen må møde på
kommunale anlæg og
under de af sundhedsmyndighederne anbefalede og politikerne
bestemte regler.
- Det er jo sådan, at
forholdene - både de
positive og de negative
- hele tiden ændrer sig,
fortæller
kulturchef
Jens Lauridsen.
Det var oprindelig
Danmarks
Idrætsforbund, DIF, som selv foreslog den restriktive linje
med en total nedlukning
af alle idrætsaktiviteter.
Og det er også dem, som
nu anbefaler at sports-

grene som tennis, kajak
og golf kan afvikles med
få personer ad gangen,
med afstand og i mindre
grupper og uden at gå i
klublokaler, møde omklædt og tage hjem og
gå i bad efterfølgende.
Det gav straks aktivitet hos kulturchefen, for
mange foreningsledere
vil vide, om det også
kunne gælde for deres
klubber.
- Nu skal kulturudvalget vedtage de regler,
som skal gælde for Tårnbyklubber på et ekstraordinært møde.
BREAKING: Det forventes, at også spejdere
får lov at mødes i deres
huse - efter reglerne (se
sige 45).
Kajak og tennis er
nævnt som eksempler. I
DIF mener man, at omkring halvdelen af de
idrætsgrene, som hø-

bibliotek og legepladser
Der er stadig ’kun’ tale om begrænsede åbninger af udendørsanæg,
Hovedbiblioteket, legepladser og
fitness, men det er dog et skridt på
vejen - praktisk og psykologisk
Af Terkel Spangsbo

Kulturchef Jens
Lauridsen, Tårnby
kommune.

rer under DIF, vil kunne
komme i gang.
Når de nye regler er
vedtaget af Kulturudvalget vil de blive udsendt
til foreninger og offentliggjort på Tårnby Bladets hjemmeside som
side 49 i den elektroniske udgave.

Der er på ingen måde kommet normal
tilstand på hverken idrætsanlæg eller
legepladser i Tårnby efter udmeldingen fra Kulturudvalgets møde tirsdag
28. april, men der er dog tale om, at
nogle medlemmer i sportskubberne
kan mødes og under særlige forhold
være de første til at genoptage nogle
af aktiviteterne.
Der vil være en række sundshedmæssige forhold, der skal overholdes og det vil være foreningernes
bestyrelser, som skal sikre at de også
respekteres.

BIBLIOTEKERNE
Der er lagt op til, at man kan låne
bøger fra Hpvedbiblioteket i form af
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’temaposer’, som man kan ønske sig,
men man kan ønske alt, fortæller kulturchef Jens Lauridsen.
Læs mere på side 49 og på taarnbybib.dk
Ligger man inde med lånte bøger
og andet materiale kan de afleveres
i Bogindkastet på Hovedbiblioteket.
Personalet registrer, at materialet er
afleveret og lægger det i karantæne
i 72 timer.
- Biblioteket åbner forhåbentligt
igen 11. maj, siger Jens Lauridsen.
Alle udendørsanlæg med tre undtagelser er umiddelbart tilgængelige
for sportsklubberne efter sundhedsforskrifterne. Der er udsendt meddelelser direkte til idrætsklubberne.
Endelig er de offentlige legepladser også åbne, mens Søbad og Tårnby
ny skaterpark fortsat er lukkede.
Se mere på side 49 i denne Tårnby
Bladets elektroniske udgave.

En læsers bekendelser
Et af HC Andersens eventyr ’Den uartige dreng’
begynder med, at det tapper på døren. Det kom
der et underligt eventyr ud af som slutter med,
at den gamle digter bliver skudt i hjertet.

Lynhurtige besparelser i Kastrup

I begyndelsen af april blev lavprisstationen ombygget. Efter
ombygningen fremstår Uno-X lavprisstationen som en helt
ny og lynhurtig tankningsoplevelse. Uno-X vil stadig have de
samme lave priser og tøver ikke med at kalde lavprisstationen
til at blive øens flotteste og mest brugervenlige.
Uno-X Danmark er gået i gang med en landsdækkende indsats for at skabe Danmarks mest enkle, trygge og brugervenlige lavprisstationer.
- Efter ombygningen er Uno-X forvandlet til en topmoderne tankningsoplevelse, hvor der er tænkt på alt. Hos Uno-X vil
vi være billigst, og jeg er helt sikker på, at kunderne vil synes
godt om vores stationskoncept med de altid lave priser, siger
Thomas Jessen, der er distriktspartner hos Uno-X i Kastrup.

- Er det dig, der skriver de her historier på side 2?
Jeg svarer, at det er det da. Ligner jeg da ikke
tegningen?
- Sikkert for mange år siden. Du har endnu mindre hår nu!
Jeg siger noget om sommer- og coronaklipning,
men det er ikke emnet.

Kun luftfragt og få passagerer tilbage

- Jeg vil høre, om du har tænkt at fylde avisen
med advarsler, spådomme, fordomme og læserbreve og -kommentarer om det der corona. Det
gør jo alle andre medier DR1, TV2, Sverige1, alle
aviser og radioprogrammer. Det gider jeg ikke.

Standup maraton

Jeg kan kun indrømme, at jeg til hverdag også
synes, der er vel rigeligt, men nu sidder jeg med
min egen avis, Tårnby Bladet – i det omfang jeg
kan kalde den min, vi er trods alt mange om
produktet, selvom redaktionen er tyndt besat
for tiden med så mange hjemsendte.

Corona krisen har slået bunden helt ud af luftfarten og Københavns Lufthavn. 2.200 medarbejdere bliver i rotation
sendt hjem med lønkompensation. Den sidste uge i marts var
trafikken faldet med 98 procent. Eneste lyspunkt er luftfragten.
Ny forskning viser, at du kan forbrænde hundredvis af kalorier ekstra hver dag. Det eneste du behøver at gøre, er at stå op
på arbejdet – i stedet for at sidde. Faktum er, at hvis du står tre
timer pr. arbejdsdag i en måned, så svarer det til et helt maratonløb i forbrændte kalorier. Desuden reduceres risikoen for
type 2-diabetes, højt blodtryk og hjerte- og karsygdomme.
StandUp Marathon er en webapplikation, som holder styr
på, hvor mange timer du står op, hvor mange ekstra kalorier
du forbrænder sammenlignet med, hvis du havde siddet – og
hvilken afstand det svarer til i et fiktivt maratonløb i New
York. Det er desuden gratis.
Kilde www.staples.dk og https://standupmarathon.se/dk_da/
map

Vær hele tiden opdateret

Der kommer løbende nye informationer om corona og reglerne for, hvad man må og ikke må. Alt bliver ikke sagt på
regeringens pressemøder, detaljerne og hvordan det bliver i
praksis finder på på kommunens hjemmeside
Gå ind på Tårnby Kommunes hjemmeside på taarnby.dk.
På forsiden møder du dette ’skilt’, som er et aktivt link. Klik
på linket og du er pludselig meget klogere. Siden opdateres
24/7 (så godt som).
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Nu tapper det på ruden i døren til redaktionen
på Tårnby Bladet og ind kommer, ham/hende
læseren, som vi sjældent ser, så nu kan jeg vente hvad som helst. Ros, ris et ’Hvorfor skriver
du aldrig om …’
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Det er jo et vigtigt emne og læseren kan da ikke
komme uden om, at den der viltre virus har en
stor indflydelse på dagens og nattens Danmark.
- Hvad så med at skrive om de ligegyldige spørgsmål dine kolleger kommer med efter statsministerens meget lange tale på pressemøderne. De
må da have snorksovet, når det er nødvendigt at
spørge om det, hun lige allerede har gentaget tre
gange, mindst.

- Hjemme hos mig har vi fået en fast frase, som
vi bruger hele tiden. ’Hvorfor sagde du ikke det i
tirsdags’. Alting skal åbenbart have været sagt
to dage tidligere. Der fik du den Mette, bare vent,
alle kan nu høre og se, at jeg er en meget skrap
modstandspolitiker.
Det er ikke længere nødvendigt. Læseren er
selvkørende og om lidt siger hum (svensk) at
D’ for dårligt, ligesom Ditte Graabøl i sketchen
Fire almindelige danskere i udsendelsen Den
gode, den onde og den virk’li sjove fra DR i
1990-1992 inden hun kværulerende rømmer
sig uden at sende skrallet ned i albuen.
- Eller dem, der vil have restauranterne åbnet før
biblioteker. Det skal sgu’ nok redde nationaløkonomien ved, at vi alle tømmer hver vores værtshus. Så må Anonyme Alkoholikere klare næste
fase.
Det er ikke længere en samtale. Læseren indtager en positur som skulle han klippe en snor
ved Dannevirke eller åbne en metrostrækning,
mens ingen ser på.
- Vi kan med tryghed se frem til næste pandemi.
(jeg gyser). Landet har udviklet et korps af de
mest intelligente eksperter, som kan tage over
efter Søren og Kåre samt Allan Randrup. For det
er dog de værste amatører. Men flokken af bedrevidende, den ene mere vidende end den anden
vil gribe det hele an på en anden måde, end det
nu er sket.
Nu tager en rigtig journalist ikke stilling – i al
fald ikke åbenlyst – vi er neutrale og skal objektivt referere fra begge sider af enhver sag.
Heldigvis er der stille på politiker-flanken her
i byen og skulle kollegerne i dagspressen referere fra Christiansborg, kunne de ikke skrive
om andet.
- Og det er jo lige, hvad de heller ikke gør.

Inden jeg når at komme med et undskyldende
udsagn for journaliststanden, kommer han selv
med et svar.

Jeg stiller spørgsmålet om, hvad læseren mener, de burde skrive om og sende i tv.

- De vil bare høre sig selv. Det er det, de vil! De
har sikkert sat den hjemlige tv-boks til at optage
udsendelsen, så hele deres familie kan kaldes
sammen og overvære ’Se far/mor. Jeg har været
på DR1/TV2 i dag’ og chefen kan se, at jeg har
været flittig. ’Skriver du så om dit svar, hva’ far/
mor’. Nej det er ikke nødvendigt, hele Danmark
har jo hørt, hvordan jeg fik Søren Brostrøm, Kåre
Mølbak til at svare på mit geniale spørgsmål…’

- I bund og grund ikke noget og det er også mit
svar til dig. Jeg ved ikke, hvad du ellers skal skrive om – og nu går jeg.

- Det er jo netop det, de skulle spørge modstandspolitikerne om. Hvad ville du selv have
gjort fra begyndelsen?

Jeg får ikke en pil i hjertet som den gamle digter og har nu en måned indtil jeg forhåbentlig
kan skrive om noget andet end corona.

- Synes du ikke det er spild af skærmtid?
Jeg forsøger at få et ord indført ved at flytte
fokus fra journalister ved at trække politikere,
de landspolitiske altså, som er ved at gå til af
offentlighedssult frem.
- Du er inde på noget, siger læseren og for en
stund ånder jeg lettet op.

TRYK: Provins-Trykkeriet

DENNE UDGAVE OMDELES
Onsdag 29. april.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er 06 juni. Onsdag 27.
maj. Deadline fredag 22. maj.
kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 24. juni.
Deadline fredag 19. juni. kl. 12
https://ws.fk.dk/reklamation/rekla*.
08 august. Onsdag 5. aug.*
mation.jsp?kundeid=KR041Fdk
Deadline fredag 31. juli. kl. 12
... som du finder på Tårnby Bla09 september. Onsdag 26. aug.
dets hjemmeside hurtigst muligt Deadline fredag 21. aug. kl. 12
efter udeblivelse af blad. Husk at 10 oktober. Onsdag 30. sept.
opgive nøjagtig adresse.
Deadline fredag 25. sept. kl. 12
11 november. Onsdag 28. okt.
DISTRIBUTION: FK Distribution.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst FK Distribution på
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.3016, fre 8.30-15.30 eller på dette
link

Tænk hvis solen ikke havde skinnet
og den våde vinter havde forsat.
Så var vi i al fald ikke stimlet
sammen
Forårshilsen
Terkel Spangsbo, redaktør

Deadline fredag 23. okt. kl. 12
12 december. Onsdag 25. nov.
Deadline fredag 20. nov. kl. 12
2021		
01 januar. Onsdag 6. jan. * Deadline onsdag 30. december 2020
kl. 12 *
02. februar. Onsdag 27. jan.
Deadline fredag 22. jan. kl. 12

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

Borgmester Allan S. Andersen

Udendørs besøg på vores
plejehjem måske muligt
Sundhedsstyrelsen har ændret i vejledningen om besøg på plejehjem
I en vejledning fra Sundhedsstyrelsen
fremgik det, at besøgspåbud på plejehjem også gjaldt udearealer. Men det
er ikke det, som står i loven.
Det betyder nu, at kommunerne –
og selvfølgelig også Tårnby – endelig
kan komme i gang med at finde ud af,
hvordan besøg fra pårørende kan arrangeres på udearealerne ved plejehjemmene.
Det er plejehjemmene sammen
med rådhusets folk godt i gang med. I
starten af næste uge (uge 19) forventes en plan for besøg på udearealerne
at blive politisk behandlet, så en ny
ordning kan træde i kraft i løbet af
ugen. Besøgene skal naturligvis foregå på et sundhedsfagligt forsvarligt og
trygt grundlag.
Tårnby Kommune havde fredag eftermiddag (uge 17) endnu ikke modtaget endelige retningslinjer i forbindelse med besøg – det drejer sig
blandt andet om omfanget af brug af
værnemidler osv. I takt med at disse
retningslinjer modtages, bliver de
indarbejdet i den lokale planlægning.
Indendørs besøg vil fortsat ikke
være en mulighed på plejehjemmene.

Følgende tilbud er tilgængelige på Kastrup Apotek fra
mandag 27. april til og med 24. maj 2020

ske for de pårørende til vores beboere
på plejehjemmene at komme til at se
dem igen – og lige så stort er behovet
hos de ældre den anden vej rundt, siger borgmester Allan S. Andersen.
- Det glæder mig derfor, at det ser
ud til, at vi kan åbne op igen for besøg.
Men det skal naturligvis ske på et forsvarligt grundlag.
- Indtil videre er det lykkes at forhindre smittespredning på vores plejehjem, så et enkelt smittetilfælde er
inddæmmet, mens de enkelte borgere, vi har fået hjem fra hospitalet me
Covid-smitte, heller ikke har smittet
andre. Sådan skulle det meget gerne
fortsætte.
tsp

Et stort ønske

Er du opmærksom på hvor vigtigt det er at huske solcremen?
Solens UVA- og UVB-stråler
Solens ultraviolette stråler er en vigtig kilde til D-vitamin, som kroppen
har brug for. Men solens stråler bør nydes med omtanke, for de kan
også forårsage solskoldninger, øjenskader og for tidlig aldring i form
af rynket hud.
Både UVA-stråling og UVB-stråling kan medvirke til udvikling af hudkræft. Derfor er det vigtigt, at bruge en solcreme, der beskytter huden
mod begge former for stråling.

UVA-stråler
UVA-strålerne danner pignemt, som gør huden brun. De ælder også
huden og medvirker til at udvikle hudkræft.

UVB-stråler
UVB-stråler kan gøre huden rød og forbrændt. Gentagne solskoldninger øger
risikoen for hudkræft.

- Jeg ved, at det er et meget stort øn-

Lige nu kører Apoteket
forskellige tilbud på
solprodukter**.
Blandt andet: Er der 3 for 2 på Apotekets
solcreme, 3 for 2 på Vichy solcreme og 20 % på
Avene og Aderma solcremerne.

Str. 48

Str. 40
Str. 39
Str. 38
Str. 37
Str. 36

Mangler du ekstra pleje til fødderne?

Lige nu kan du købe 3 for 2 på Apotekets fodpleje-serie.
Forkæl fødderne med Apotekets fodbadesalt som indeholder mentol og eukalyptus, som frisker
trætte fødder op, saltet virker rensende og plejende, og mentol og eukalyptus giver en frisk, kølende fornemmelse og en let duft til fødderne.
Suppler med Apotekets Fodcreme 24 Timer som er en fugtgivende og blødgørende fodcreme med
blandt andet shea butter og panthenol til daglig pleje af tørre fødder.
Har hælene brug for lidt ekstra, så kan man bruge Apotekets hælcreme som indeholder carbamid, der blødgør huden og virker opløsende på hudens yderste
lag, så du lettere kan fjerne hård hud.

Lige nu kan du få 3 for 2 på alle Apotekets fodprodukter
og du vælger helt selv, hvordan du mikser dine favoritter.

Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til
omdeling af reklamer og aviser én til to gange
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.
Læs mere og søg jobbet på

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret
www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

blivomdeler.nu
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Når deres
fødder
vokser
- vokser
forbruget
også

Er det tid til,
at din teenager
tjener sine
egne penge?

*Apotekets solcremer indeholder
alle fotostabile solfiltre

Ser frem mod lysere tider

Det var ikke dagenes længde kulturchef Jens Lauridsen
mente, da han talte med
Tårnby Bladet

Af Terkel Spangsbo, redaktør

- Det er overraskende, at så
lidt aktivitet kan afføde så
meget arbejde, sagde kulturog fritidschef Jens Lauridsen,
da Tårnby Bladet fandt ham på
hans midlertidige kontor på 1.
salen i den tidligere PUC-center på Amager Landevej ved
siden af brandstationen.
Kulturchefen har – når det
ikke er Coronatid – kontor i en
sidefløj på Hovedbiblioteket,
men biblioteket ligger personaletomt hen og er pt. overtaget af håndværkere.
Store dele af det forvaltningsområde, en kulturchef
skal administrere, er lukket
ned. Idræts- og foreningslivet er et af områderne og
netop opringninger og andre
henvendelser kommer fra foreningsledere.
Forenings- og kulturlivet

i Tårnby er pakket ned som
stort set al anden menneskelig aktivitet i samfundet og
selvom der er forståelse for
baggrunden, farlig smitte,
er det frustrerende for flere
foreningsfolk, at de ikke kan
komme i deres sædvanlige
mødelokaler, på baner og i
haller. Kan det være rigtig,
at netop deres aktivitet ikke
kan opretholdes på et eller
andet niveau, fordi … og hvis
og hvis?
- Ja, det kan det, fortæller
Jens Lauridsen.
- Vi er nødt til at reagere
efter bogen. Og det kan man
jo også godt forstå, men så alligevel …
- Jeg ser frem mod normale
dage med normal aktivitet.
Det er det, jeg kalder lyse
dage, siger Jens Lauridsen.

Sådan lever foreningerne
Det er Kultur- og Fritidsafdelingen, som administrerer
økonomiske og lokalemæssige forhold for foreningerne

Mens størstedelen af de kommunalt
ansatte arbejder hjemme og kulturchef
Jens Lauridsens normale arbejdsplads på
Hovedbiblioteket er midlertidigt overtaget
af håndværkere, kan man finde ham helt
alene i et midlertdigt kontor i det gamle
PUC-center ved siden af brandstationen.
Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub.

i Tårnby. Over 100 foreninger
modtager en eller anden form
for tilskud til deres aktiviteter
overvejende aktiviteter for
børn og unge under 25 år.
Alle foreninger under Folkeoplysningsloven kan få
stillet lokaler, baneanlæg til
fodbold, rugby, tennis og lig-

GOD NYHED

Fra os til jer – vi holder åbent og afstand

Kjole

699,95
Bolero

399,95

Amager
Vil du have
lokale butikker
i morgen
så brug dem
i dag

T-Shirt

249,95

Plissé nederdel
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399,95

Åbningstider:
Mandag
lukket
Tirsdag-fredag 10-17:30
Lørdag
10-13:00

Bluse

399,95
Buks

449,95

Anna
Montana
buks

599,00

– os med tøjet og de sødeste kunder

Stewardess

MAGASIN
MAGASIN Stewardess
Kastruplundgade
9,
Tlf.
MAGASIN Stewardess 32 50 47 12
Bus 36 + 31 + 5C til Kastruplundgade – Metro Kastrup St.
Kastruplundgade 9, Tlf. 32 50 47 12

Bus 36 + 31 + 5C til Kastruplundgade – Metro Kastrup St.

Kastruplundgade 9, Tlf. 32 50 47 12

Bus 36 + 31 + 5C til Kastruplundgade – Metro Kastrup St.

www.magasinstewardess.dk • info@magasinstewardess.dk

nende samt haller til svømning, boldspil, gymnastik og
så videre til rådighed. Mange
aktiviteter finder sted på
skoler efter skoletid, andre
benytter
specialindrettede
sportsanlæg med mødelokaler eller får under særlige
regler tilskud til egne lokaler
(ofte på kommunal jord) som
eksempelvis
spejderhuse.
Omkring 15.000 borgere er
med i en eller anden form for
forening under Folkeoplysningsloven som også handler

om ’aftenskoleundervisning’.
- Alle aktiviteter som foregår i kommunale lokaler eller
anlæg er definitivt stoppet
foreløbig til 10. maj, siger
Jens Lauridsen.
Og dog. Sundhedsmyndighederne har i samarbejde
med de to store idrætsorganisationer DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger)
og DIF (Dansk Idrætsforbund),
- læs mere om dem i denne
Fortsættes næste side

Vil du være vores
chauffør?

Tårnby Bladet bliver husstandsomdelt, men
lægges også ud i stativer ca. 70 steder i Tårnby,
det sydlige Sundby og i Dragør, så folk, der
ikke får avisen på bopælen, kan tage et frisk
eksemplar. Her savner vi chauffører
Opgaven er delt op i 5 ruter, som varetages af lige så
mange chauffører. Vi søger
frivillige, som vil tage en
chaufførtjans en gang om
måneden.
Tårnby Bladet er i gang
med sin 26. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer
af Tårnby Bladforening.
Bladet husstandsomdeles i
Tårnby kommune og lægges
i stort oplag ca. 30 steder i
kommunen samt Kbh. S. og
Dragør.
Tårnby Bladet er et gemmeblad og vi vil fortsat
gerne være det magasin,
som samler information om
først og fremmest kulturog fritidslivet i Tårnby Kommune. Det gøres ikke uden
en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes meget højt. Redaktøren
er og har været professionel journalist i mange år,
bogholderi og kontor ledes
af fagfolk - og alle lærer fra

sig, så man bliver klogere
og dygtigere af at deltage i
opgaverne.

Tårnby Bladet udgives af
Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig
af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur
eksempelvis til vores trykkeri, Vordingborg Slotsruin,
kernekraftværket i Barsebäck - og...
Ledelsen af omdelingsopgaven varetages af Mona
Gjedved, men kontakt kontoret dagligt på 32 509 290
mellem kl. 9 og 12 eller ring
direkte på 2374 9123.
Du kan også skrive til Tårnby bladforening, Postboks
34, Englandsvej 290, 2770
Kastrup.

udgave af Tårnby Bladet på side 23
og 24 - åbnet for, at visse udendørs
sportsaktiviteter under særlige forhold kan genoptages. Stadig skal de
sundhedsmæssige forhold være efter
reglerne, men hvordan skal det forstås
– efter reglerne. Se faktaboks til højre.

Hvad kan lade sig gøre?
Indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget er, at alle udendørs idrætsgrene, bortset fra fodfold, amerikansk
fodbold og rugby, kan gå i gang på de
nævnte vilkår.
Det første lillebitte skridt mod mere
normale tider.
Det er blandt andet det, Jens Lauridsen og hans afdeling arbejder med.
De skal komme med forslag til regler,
som Kultur- og fritidsudvalget skal
godkende.
Selvom det er regeringen, som udstikker det store linjer, hvem må hvad,
er det de lokale politikere som skal
foretage den endelige godkendelse, i
Tårnby er det politikerne i Kulturudvalget, som Jens Lauridsen er sekretær for.
Der er hasteindkaldt til et ekstraordinært møde i Kulturudvalget tirsdag
28. april, mens Tårnby Bladet er trykken.
Først efter mødet kan Jens Lauridsen svare de utålmodige foreningsledere, hvad der i første omgang kan
lade sig gøre under hvilke vilkår og
hvem, der stadig ikke må noget.
Når de aktuelle vilkår ændrer sig,
får foreningslederne direkte besked
på mail. I øvrigt opdateres kommunens ’corona-side’ på www.taarnby.
dk stort set 24/7.

Reglerne er:
• At man ikke må samles flere end 10 personer
• At man skal holde afstand på to meter til andre
• At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug
håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder
med vand og sæbe
• At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
• At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer
som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem
ved selv milde symptomer

• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som defineret af Sundhedsstyrelsen
• Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter
benyttes rekvisitter (som ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver
gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
• Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og
badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Her er jeg i gang med at
gøre mig klar til at modtage
en mulig COVID19-patient.
Privatfoto.

1. maj på nettet
Kl. 8–9.30

Programmet
• Korte taler fra: Pernille Skipper,
Karsten Hønge og Peter Hummelgaard
• “Syng-med-sange” med Leif Ernstsen og Bente Kure
• Cirkus Panik underholder
Alle er velkomne!

o
Facebook rup
a
k/k st
www.3f.d
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1. maj som det plejer i 3F - næsten

3F Kastrup inviterer til den
traditionsrige 1.maj kl. 8.00
– 9.30 med talere, musik
fællessang og cirkus - men
ikke tradition på den traditionelle måde

Kaffe, rundstykker og ’den
lille en’ må du selv sørge for,
det bliver nemlig en 1. maj
over internettet.
Corona’en forhindrer fagforeningen i at invitere til
festlighed i fagforeningshuset på Saltværksvej, som man
ellers har gjort i mange år.
- Der er dystre udsigter for
mange brancher, ikke mindst
luftfart, siger 3F’s lokale formand Henrik Bay-Clausen.
- Men 1. maj skal vi sgu
have, så må det blive på net-

tet, fastslår han.
Fagforeningen
inviterer
alle, der har lyst, til at lytte og
synge med. Sangene er allerede lagt ud på hjemmesiden
www.3f.dk/kastrup og på
Facebook, siger Henrik BayClausen.
Musik og sang bliver som
sædvanlig en vigtig del af
årets 1. maj arrangement. Musik og fællessang står Bente
Kure og Leif Ernstsen for. Det
bliver både forårssange, arbejdersange og andre gode
viser.
- Vi annoncerer sangene
på forhånd, så folk kan finde
dem og synge med hjemme
hos sig selv, siger Henrik BayClausen.
Indimellem kommer indslag fra Cirkus Panik, der ellers plejer at optræde udendørs for børn og barnlige
sjæle.

Det politiske ikke glemt
Majdagen er også dagen for
politiske budskaber og talerstolen i Kastrup har altid haft
besøg af prominente navne. I
år bliver talerne holdt af Peter Hummelgaard, minister
Peter Hummelgaard på
talerstolen i 2018, før han
blev minister. Foto: Erik
Nielsen.

Vi har modtaget:

Kommunale
opgaver bliver til
lærepladser
Af formand for Dansk
Byggeri Hovedstaden
Mads Raaschou

og lokalt folketingsmedlem
for S, samt Karsten Hønge,
3F’er og folketingsmedlem
for SF. Og så er det Enhedslistens politiske leder Pernille
Skipper, der holder dagens
sidste 1. maj-tale.
- Vi er en af de fagforeninger, hvor medlemmerne er
hårdest ramt af den aktuelle
situation. Ca. 2.400 medlemmer er sendt hjem via Trepartsaftalens
hjælpepakke.
Ca. 220 er opsagt UDEN varsel
med henvisning til Force majeure. Yderligere et antal er
opsagt med normalt varsel og
vores ledighed er mere end
fordoblet.
- Vi står for fællesskab
og nærvær, så det her med

Musik og fællessang står
Bente Kure og Leif Ernstsen
for. Det bliver lidt blandede
forårssange mm. og så de
gode røde sange . Arkivfoto
fra 2018. Erik Nielsen.

streaming, transmission og
feeds er ikke det, vi dyrker
normalt, siger Henrik BayClausen og ser frem til mere
normale tider med åbne døre.
- I år bliver det på nettet, og
det bliver garanteret hyggeligt at se med. Prøv det, lyder
opfordringen til alle fra den
lokale 3F fagforening.
spanger

Coronakrisen har mange
konsekvenser. En af dem
er, at vi ser ind i en fremtid,
hvor det bliver sværere for
eleverne på erhvervsuddannelserne at få en praktikplads. For med færre
opgaver skærer virksomheder ned på både antallet af
medarbejdere og lærlinge.
Det betyder dog ikke, at
der ikke bliver brug for flere
med en erhvervsuddannelse på den lange bane. Derfor er det en kærkommen
håndsrækning, når kommunerne melder ud, at de vil
fremrykke byggeprojekter,
så virksomhederne fortsat
kan holde alle ansatte i arbejde. Lige nu er der alene
her i hovedstadsområdet
292 unge mennesker, som
får brug for en læreplads.
Kære kommuner, tak fordi
I fremrykker opgaver, men jo
hurtigere I kan få opgaverne
ud til virksomhederne, jo
flere lærepladser og arbejdspladser kan vi redde.

”Altid på pletten”
Medlem af Dansk Renseriforening
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Ka Vi har åben

Vi tilbyder både pels-opbevaring og syerskeservice. Vi vasker også
dyner og puder, renser tæpper + møbelbetræk/hynder, vasker duge og
gardiner.
Vi renser også telte, markiser og bådkalecher. Ring og hør nærmere og
få et godt tilbud allerede i dag.
Vores tilbud er:
3 par bukser renset og presset for 180 kr.
5 skjorter vasket og håndstrøget for 110 kr.
Som noget nyt samarbejder vi med Nordica Airlines - få gode priser
på rens af dit arbejdstøj.
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Åbningstider: Mandag – Fredag: 09:30 – 17:30 Lørdag: 09:30 – 13:00 •
Søndag: Lukket

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

Skottegården 6 • 2770 Kastrup
3250 4855
Kastruprens@live.dk

Delvis genåbning af dagtilbud og skole
Lige som alt andet, er vores
eftermiddagsmåltider
anderledes. Det er den
voksne, der smører brødet og
deler frugt ud til børnene.

grænsningerne, men derudover har taget det i stiv arm.

Alle har arbejdet med

Af Mads Vinterby (A),
formand Børn- og
skoleudvalget

også en smule naturlig bekymring.

Foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub

Min personlige bekymring for
en genopstart er stort set forsvundet. Den forsvinder måske aldrig helt og sådan skal
det også være for forældre.
Men
sundhedsstyrelsen
har efter min vurdering sat

Da statsminister Mette Frederiksen i marts bebudede
nedlukning af dagtilbud og
skoler som en del af en større
nedlukning af samfundet,

Bekymringer forsvundet

måske til en start lige skulle
være med på et par af be-

Jeg er ligeledes imponeret
over kommunens personale
og børnenes nærmeste. Der
er blevet arbejdet hårdt for at
kunne åbne efter sundhedsmyndighedernes
retningslinjer. Alle personalegrupper
i vores dagtilbud, fritidsordninger og skoler er trådt i karakter som hverdagens helte.
Vi arbejder med og for jeres
børn, og vi er utroligt glade
for at være i gang igen.
Vi kan og vi vil vores børn.

Det første, man møder ved
Børnehuset, er en skammel
med en flaske sprit. Det er
for ikke at få en flaskehals
ved indgangsdørene; så
spritter forældrene deres
børns hænder ude, hvorefter
personalet henter børnene
ved døren.

JA, VI HAR ÅBENT

Hver dag fra kl. 7.30–15.45 (fredag til kl. 15)

TÅRNBY KAROSSERI APS
AMAGER AUTOLAKERING
Skal din bil til syn?
– så klargør vi den mekanisk,
kører den til syn og får den godkendt

Har din bil fået en bule?
Børnene vasker hænder
sammen med en vokse, for
at sikre, at børnene husker
det hele.

så stramme retningslinjer
for vores børns tilbagekomst
i dagtilbud og skole, at hvis
ikke vores børn har fået lært
at vaske hænder på den anden side af Corona, så er der
noget, som er gået galt.
I Tårnby - som i andre kommuner - har vi efter statsministerens udmelding arbejdet
på højtryk for at blive klar til
at modtage børnene.
De stramme retningslinjer
fra sundhedsmyndighederne
er efter min vurdering rigtige
ud fra et forsigtighedsprincip.
Det forsigtighedsprincip gør
så også, at vores genåbning
ikke helt har kunnet være på
de vilkår, vores børn og forældre har været vant til. Jeg er
imponeret over børnene, som

På vort autolakereri

lakerer vi meget andet end person, vare
og lastvogne, busser og entrepenørmateriel
– Vi lakerer også kontor- og udstillingsmateriel, alle typer møbler, ud- og
indvendige døre, altangitre – og hvad
du nu ellers gerne vil have lakeret!

Kom med din opgave og få et tilbud

Kun
fantasien
sætter
grænser

TÅRNBY KAROSSERI ApS
Bjørnbaksvej 14–20, 2770 Kastrup

25 15 11 50 eller 32 50 23 00
www.amagerautolakering.dk
ha@taarnbyautorep.dk
info@amagerautolakering.dk

64 år på Amager
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var det en svær, men rigtig
beslutning. Vi er som nation
netop ikke havnet i italienske tilstande og det er en sejr
menneskeligt såvel som økonomisk.
På den anden side af kurven, som toppede, har det
været muligt gradvist og kontrolleret at åbne dagtilbud og
skoler igen.
Regeringen annoncerede
med baggrund i sundhedsmyndighedernes faglige vurdering en gradvis og kontrolleret åbning fra onsdag 15.
april for vores dagtilbud, fritidsordninger samt skoleklasserne 0. til 5. klasse.
Den udmelding skabte naturligt nogle forventninger
hos vores børn og deres forældre. Rigtig mange af vores
børn blev glade og så frem
til en genåbning 15. april. De
savnede deres venner og veninders samvær, nærvær og sociale relationer.
Vi forældre havde måske

– så får vi den takseret hos dit forsikrings
selskab, retter og lakerer den
– Vi arbejder for alle forsikringsselskaber

Vi har modtaget:

Brug for hjælp til verdens svageste

Nu rammer Covid-19 for alvor
verdens svageste

Et så stort fald i økonomien i ikke
mindst de fattige lande, vil sammen
med svage sundhedssystemer formentlig koste mange tusinder mennesker livet, skabe massiv arbejdsløshed
og risikere at presse unge mennesker
til at forlade deres hjemegne i jagten
på en fremtid – og måske i sidste ende
søge mod Europa.
Verden står over for den største
udfordring i FNs 75-årige historie. Sådan har FNs generalsekretær, António
Guterres, beskrevet den verdensomspændende corona-krise. Det er derfor nu, at vi skal udvise rettidig omhu
og international solidaritet. Vi har som
nation og samfund en forpligtelse til
at hjælpe verdens svageste.
Jeg har i de seneste uger taget kontakt til mine kolleger i Norden og EU.
Jeg er i tæt kontakt med lederne af
de vigtigste FN-organisationer. Og så
har vi tidligere fra dansk side givet en
her-og-nu respons på 100 millioner
kroner og skabt en standby-reserve på
en milliard kroner, hvoraf vi med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget har udmøntet 350 millioner. Hertil
kommer yderligere 300 millioner kroner fra humanitære reserver allerede
afsat på Finansloven for 2020.
Vi tænker ikke kun på os selv her
til lands – det kan vi være stolte af. Vi
har desværre nok ikke set det værste
endnu. Og der vil være brug for, at vi og andre trods alt privilegerede lande
- bliver ved med at hjælpe verdens
svageste. Det er en international solidaritet, vi vil leve op til.

Af udviklingsminister Rasmus Prehn

Forestil dig at skulle føde et barn i
et afrikansk land, men ikke kunne få
hjælp til fødslen, fordi læger og andet sundhedspersonale er optaget
af kampen imod coronavirus? Eller
at leve i en flygtningelejr, hvor der
ikke kan komme fødevarer frem, fordi
landegrænser er lukket ned og forsyningskæder brudt?

Det er desværre virkelighed. COVID-19 er nu begyndt at ramme verdens svageste ekstra hårdt.
De frygtelige historier kommer ind
i en lind strøm nu: FN’s World Food
Programme (WFP) kæmper for at finde
nye måder på fortsat at hjælpe de 11,6
millioner børn, der ikke længere modtager WFP´s skolemad på grund af
skolelukninger. UNICEF beretter om, at
115 millioner børns livsvigtige vacci-
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Rasmus Prehn, minister for
udviklingsarbejde. (S) Foto: Steen
Brogaard.
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TÅRNBY KOMMUNE
INFORMERER
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

ORIENTERING FRA TÅRNBY KOMMUNE
Her bringes en oversigt over situationen på udvalgte
velfærds- og serviceområder:
Mere detaljerede oplysninger findes på www.taarnby.dk
Der sker løbende ændringer på flere områder, så det er på
hjemmesiden, at der vil være helt aktuel information.

SKOLER, KLUBBER OG SFO

Skoler, klubber og SFO er åbne igen fra 0.-5. klasse.
Forældre skal tilmelde deres børn til SFO og klub samt
oplyse i hvilke tidsrum de har brug for pasning.

DAGTILBUD OG DAGPLEJEN
Dagtilbud og dagpleje er åbne.

Forældre skal tilmelde deres børn, hvis der er brug for
pasning i tidsrummene 6.30-8.00 og efter 16.00.

KULTUR OG FRITID

Indendørs faciliteter er fortsat lukket ned. Lige nu er der
drøftelser i gang omkring en mulig gradvis genåbning af de
udendørs faciliteter, naturligvis under hensyn til de sundhedsfaglige myndigheders anvisninger og med iagttagelse af
forsamlingsforbuddet som fortsat gælder.
Følg med på www.taarnby.dk omkring udviklingen på området.
Retningslinjerne ændrer sig løbende på området.
Der arbejdes i øjeblikket også på en mulig gradvis genåbning
af Tårnby Hovedbibliotek. Det vil dreje sig om muligheden
for aflevering af materialer, og muligheden for afhentning af
bogposer, hvor man angiver et tema, og får op til 8 bøger med
hjem inden for det tema.
Hold øje med bibliotekets hjemmeside for mere information om
dette tiltag.

RÅDGIVNING OG FOREBYGGELSE

Åben rådgivning kan træffes alle hverdage i tidsrummet 14.00
til 17.00. Rådgivningen er bemandet af kommunens psykologer
og familiebehandlere. Der er åbent for telefonisk konsultation
på telefon 3076 0341.

FAMILIEAFDELINGEN

Familieafdelingen kan kontaktes på telefon 3247 1474
Mandag - onsdag kl. 08.00-15.15
Torsdag kl. 09.00-18.00
Fredag kl. 08.00-14.15

UNGECENTER TÅRNBY – JOB OG
UDDANNELSE

Ungecenteret kan kontaktes på telefon 3252 5274
Nyledige kan henvende sig på telefon 2366 5718

PLEJEHJEM OG HJEMMEPLEJEN

Alle akutte og nødvendige funktioner opretholdes. Der sker
en løbende prioritering på området, så de mest udsatte
borgere tilgodeses først. Det er fortsat trygt at være beboer
på vores plejehjem.
Hjemmeplejen kan blive nødsaget til at prioritere opgaverne
skarpt og vil i denne forbindelse prioritere behovet for personlig pleje højst, og kan derfor være nødsaget til at aflyse
praktiske opgaver som f.eks. rengøring.
Vi håber på en generel forståelse for at alle opgaver, der
IKKE er relateret til pleje eller omsorg, vil blive nedprioriteret
og vores ressourcer vil blive prioriteret til de mest trængende.

Rådhuset, og herunder Servicecentret, holder fortsat lukket.
Hovednummeret holder fortsat åbent, som normalt.

Der vil være åbent for telefonerne i tidsrummet man-fre
kl.10.00-14.00 på telefonnr. 32 47 14 63.

Der vil dog være mulighed for i meget akutte tilfælde, at få aftalt
en tid til personlig fremmøde i Servicecentret vedrørende:

Regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19
lukker også de fleste af aktiviteterne ned på landets jobcentre.
Tårnby Jobcenter kører nu med et nødberedskab. Beskæftigelsesindsatsen suspenderes midlertidigt. Dette betyder at alle
planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og
der bliver ikke igangsat nye tilbud.

• Udstedelse af pas
• Hjælp til NemID
• Kørekort
• Benyttelse af kommunens borger PC´er
Nærmere aftale sker ved opringning til kommunens hovednummer 32 47 11 11. Her vil man ligeledes i akutte tilfælde kunne få
hjælp i forhold til Udbetaling Danmark, såfremt man ikke selv er
i stand til at ringe til Udbetaling Danmark.
Betaling kan kun finde sted med betalingskort.

SÆRLIGT OM KØREKORT – SPECIELT
TIL KØRELÆRERNE
Sundhedsstyrelsen har som en del af den gradvise
åbning givet tilladelse til, at genoptage den praktiske
køreundervisning. Har du som kørelærer brug for
godkendelse af kørekortsansøgning eller lignende
kan denne afleveres på Tårnby Rådhus i postkassen
ved hovedindgangen. Du vil blive kontaktet med
nærmere information om afhentningstidspunkt, når
kørekortsansøgningen er klar til udlevering.

TANDPLEJEN

Der er nu åbnet for behandlinger og undersøgelser i et vist
omfang.
Siden den 21. april har der været mere personale på tandklinikken til at behandle patienter, og fra den 27. april vil personalet
dagligt arbejder forskudt i to hold. Arbejdet tilrettelægges så
det lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer mht. hygiejne,
afstand, minimering af smittespredning, brug af værnemidler og
efter konkret vurdering af patientens behov.
Tandklinikken vil have åbent for behandling fra kl. 08.00-16.30
mandag-fredag.

SUNDHEDSCENTRET

Visse funktioner er igen åbne. Det gælder blandt andet visse
typer af genoptræning. Kontakt Sundhedscentret for yderligere
oplysninger.
Hvis borgere er særligt udsatte ift. smitte og har stort behov for
genoptræning tilbydes genoptræningen i hjemmet. Genoptræningen sker selvfølgelig i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og afstand.
Hvis et fysik fremmøde i Sundhedscentret ikke vurderes
som relevant, tilbydes borgeren i stedet telefonrådgivning og
udarbejdelse af hjemmetræningsprogram. Al holdtræning er
pt. aflyst, men Sundhedscentret vil lægge udvalgte videoer på
hjemmesiden, som der kan trænes efter hjemme.
Forebyggende hjemmebesøg er genoptaget fra den 20. april
og vil primært blive varetaget telefonisk frem til 11. maj. Det
samme gælder sundhedsindsatser som fx kost- og rygestopvejledning.
Sundhedscentret kan kontaktes på tlf. 32 47 00 70 i tidsrummet
mandag - torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

UDBETALING AF YDELSER

Alle sociale ydelser bliver udbetalt som sædvanligt.

VISITATIONEN

Der vil kun i meget begrænset omfang blive tilbudt besøg i eget
hjem i forbindelse med visitation.
Visitationen i Ældrecentret holder telefonerne åbent for at
kunne imødekomme spørgsmål fra borgere og pårørende til
svage ældre borgere.

JOBCENTRET

Jobcenteret kontakter alle ledige hver 14. dag for at sikre, at
alle har det ok i situationen. Der er generelt stor tilfredshed med
Jobcentrets opmærksomhed på borgerne i situationen.

DER BYGGESAGSBEHANDLES FORTSAT
I TÅRNBY KOMMUNE

Selvom store dele af den offentlige sektor – og dermed også
myndighedsafdelingen Plan, Byg og Miljø i Tårnby Kommune –
er sendt hjem p.g.a. krisen, så arbejdes der fortsat. Det sker nu
fra hjemmearbejdspladser, hvor hver enkelt medarbejder svarer
på mails, sagsbehandler mv.
Vi kan kontaktes via de almindelige postkasser:
• Byggesag@taarnby.dk
• Plan@taarnby.dk
• Miljo@taarnby.dk
- og miljøtelefonen er åben på mobil 21485819. Det er en
nødtelefon, som kan bruges, hvis der skulle opstå akutte miljøproblemer.

FØLG SUNDHEDSSTYRELSENS
ANBEFALINGER

Vi opfordrer stadig til at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – især hvis du er syg, så vis hensyn og bliv hjemme.
Se alle anbefalinger på coronasmitte.dk

MELDING FRA BORGMESTEREN
OMKRING PLEJEHJEMSBESØG
Udendørs besøg på plejehjem
”Sundhedsstyrelsen har ændret i vejledningen om besøg
på plejehjem
I en vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremgik det, at besøgspåbud på plejehjem også gjaldt udearealer. Men det
er ikke det, som står i loven.
Det betyder nu, at kommunerne - og selvfølgelig også
Tårnby - endelig kan komme i gang med at finde ud af,
hvordan besøg fra pårørende kan arrangeres på udearealerne ved plejehjemmene.
Det er plejehjemmene sammen med rådhusets folk godt i
gang med.
Planenerne for besøg er ved at blive politisk behandlet i
øjeblikket.
Besøgene skal naturligvis foregå på et sundhedsfagligt
forsvarligt og trygt grundlag.
Indendørs besøg vil fortsat
ikke være en mulighed på
plejehjemmene.
Følg med på plejehjemmene
egne hjemmesider og på
www.taarnby.dk for opdateret
information om besøg”.
Borgmester Allan S. Andersen
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RÅDHUSET

Som udgangspunkt er der ikke adgang til Rådhuset eller til
betjening personligt. Det gælder også Servicecentret, der indtil
videre holder lukket for personlige henvendelser.

Foråret og banerne er der – nu venter
man på spillerne
Mænds Mødested på Sirgræsvej har færdiggjort petanque-banen, men venter på
spilletilladelsen
Af Terkel Spangsbo
Privatfoto fra foreningen Mænds Mødested

Foreningen Mænds Mødested har længe
ønsket en petanque-bane i haven ved foreningshuset på Sirgræsvej 134; foreningen
har søgt om penge til materialer, for fundamentet skulle ikke bare være en bulet
græsplæne, men en bane med faste kanter
og med stenmel på banen, så det ikke var tilfældigt, hvor ballerne havnede.
Alle tilladelser og planer kom på plads i
slutningen af 2019, den våde vinter satte
dog en stopper for yderligere aktivitet.
Men så kom foråret og opførte sig eksemplarisk til det manuelle arbejde med at grave
Indtil coronaen tog rigtig fat, kunne flere af medlemmerne tage del ud til banen, nivellere, sætte sten og andet
i arbejdet med maskiner, skovl og spade.
arbejde, som medlemmerne selv stod for i
marts måned, lige i opstart af coronatiden.

Den officielle indvielse må vente til coronaen og regeringen
tillader det - det bliver vel tidligst efter 10. maj. Men naturligvis
skal banen prøves om ikke andet så til ære for fotografen.

De ældre drenge har heldigvis kørekort til
en større maskinpark, så arbejdet med at
flytte de mange kubikmeter jord den ene
vej og stenmelet den anden, blev noget
lettere.

Udskiftningsbænken er også prøvesiddet. Banen er anlagt af medlemmer
af Mænds Mødesteder med økonomisk støtte fra Tårnby kommune.

- Mange var ivrige efter at give en
hånd med, men efter der var gravet
ud, kunne vi ikke være så mange
mænd på pladsen, da der skulle holdes afstand. Jeg påtog mig opgaven
at sætte diverse betonsten samt fliser og bænk, fortæller Jimmy Erik
Meincke Petersson.
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Åbning og spilleklar
- Det er jo egentlig meningen, at vi
skal have en officiel åbning af banen,
men det må vente lidt endnu til denne corona-tid er holdt op, fortæller
Per Eilertsen og fortsætter:
Vi har talt om denne Petanquebane i flere år, men det var lidt svært at
komme ud af starthullerne. Der skulle jo økonomi til, så dette måtte vi jo
skaffe blandt andet med kommunal
hjælp. Men nu er banen på plads og
så håber vi den gør glæde hos alle
mændene i Mænds Mødested Tårnby.
Har du lyst til at høre mere eller
være med, kan du kigge forbi på Sirgræsvej 134, hvor vi som udgangspunkt holder åbent tirsdage, onsdage og torsdage kl. 12 - 22 efter dansk
coronatid.
maends.moedested.taarnby@gmail.
com eller på hjemmesiden Mænds
Mødesteder. Formand Per Eilertsen
kan kontaktes på mjpe.3636@gmail.
com eller på tlf.: 40 96 37 95.

Aksel Skriver erindrer

4. maj 1945 kl. 20.36 på Vestamager
Nu snart 95-årige Aksel
Skriver fra Vestamager har
nedfældet erindringer
fra befrielsesdagene
plus lidt mere

Som 19-årig oplevede jeg ved
selvsyn befrielsesaftenen fredag 4. maj.
Jeg boede hjemme hos
mine forældre på Studsbøl
Allé, hvor vi som sædvanlig
lyttede til radioen fra London, der på helt traditionel vis
bragte aktuelt om den endnu
igangværende krig – især i
Nordvesteuropa – fulgt op af
de sædvanlige kodeord, som
vi godt vidste var budskaber
til den danske modstandsbevægelse.
Vi – mine forældre, min lillebror og jeg – sad nok med
den efterhånden lidt afslappede fornemmelse af, at det
mest var rutinemæssige fremskridt for de allierede magter,
der var dagens tema, men lyttede dog også efter ting, der
kunne bringe afgørende nyt.
Ikke nu, selvfølgelig, men vi
vidste efterhånden meget om
den ’Svenske Brigade’ og vi
havde da familiemedlemmer,
der mere eller mindre åbenlyst var med i en eller anden
form for modstandsbevægelse.
Blandt andet havde jeg en
nu forlængst afdød svoger,
der gik vældig meget op i
sagen som medlem af AMPA
(Amager Partisaner) og derfor
havde indrettet sit hus til et
veritabelt våbendepot med
sprængstoffer og alskens
håndvåben.
Vi drøftede jævnligt i fami-

lie og blandt venner og bekendte, hvad der ville ske, når
krigshandlingerne blev bragt
til ophør. ’De lange knives
nat’ eller krigshandlinger på
dansk jord? Mulighederne var
mange – ja, der var vel lige så
mange meninger, som der var
mennesker til stede.

ikke finde det! Jeg ledte og
ledte og blev mere og mere
befippet, men åndede lettet op, da en behjertet soldat
med hæleklap og honnør rakte mig kortet, som jeg havde
tabt. Jeg skal lige tilføje, at vi
fik vore våben tilbage kort tid
efter besættelsens ophør.

Snakken gik

Så blev det 4. maj

Og der var mange, der talte
med. Vi kom meget sammen
i grundejerforeningen Pilegården under besættelsen,
eksempelvis med arrangementer i grundejerforeningens selskabelige forening,
der holdt til i ’Hønsehuset’ på
Nybøl Allé. (Nærmere måske
om det en anden gang).
Også på Blågård Seminarium, hvor jeg gennemførte
min uddannelse, gik snakken
livligt, især fordi en klassekammerat, der var lidt ældre
end de fleste af os, jævnligt
medbragte våben - vel til lidt
pral, men vi var meget politisk
engagerede, mest til venstre
side!
For mit eget vedkommende
var jeg så dårligt indstillet
på situationen, at jeg så sent
som 2. maj måtte efterkomme
myndighedernes krav om
aflevering af jagtvåben for
både min far og mig, hvad jeg
så gjorde ved ’besøg’ på Københavns Politigård, tyskernes højborg, med en lille episode, som jeg ikke kan dy mig
for at nævne. Ved indgangen
på ’Gården’ viste jeg mit legitimationskort til vagten og gik
videre til rette sted, hvor jeg
igen skulle vise kortet.
Men ak og ve: Jeg kunne

Som det fremgår, var vi absolut ikke indstillet på afgørende nyt, da vi lyttede til radioen fra London om aftenen
4. maj. Men så lød det kendte
budskab: ’I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har
oplyst, at de tyske tropper i
Holland, Nordvesttyskland og
i (med næsten uhørlig ekstra

patos) Danmark har overgivet
sig....’
For mit vedkommende
kontaktede jeg straks min
kæreste – min senere hustru,
bosat i sommerhalvåret på
Pilegård Allé og vi tog straks
vognmand Wennekes bus og
efterfølgende sporvogn på
Amager Boulevard for at nå
frem til Rådhuspladsen, hvor
vi sammen med flere tusinde
andre gav vores glæde til kende. Mange lys blev tændt ved
den lejlighed.
Og så var det ellers ned
med mørklægningsgardinerne og væk med afblænding
på alle lygter, biler såvel som
cykler. Nu skulle der festes!
Der er sagt og skrevet me-

get om tiden derefter. Vi
regnede vel alle med, at der
meget snart ville være varer
på alle hylder, og at alle ville
få en retfærdig skæbne – afhængig af valg af side. Men
mange blev skuffede. Rationeringen af de fleste varer
fortsatte i det store og hele,
og der gik en rum tid, før der
’kom en båd med bananer’.
Politisk udartede det i mange
tilfælde til grimme opgør på
en - efter min mening – dårligt oplyst baggrund.
Ja, det var altså 4. maj 1945
set med mine briller. Andre
briller har set noget andet!

Amager Landevej lige nord for
Korsvejskrydset, hvor man venter
på Montgomery lørdag 12. maj
1945. Foto venligst udlånt af Tårnby
Lokalarkiv. 1212.

Den tyske kapitulation
Klokken 20.36 fredag 4. maj 1945 bekendtgjordes den tyske kapitulation i
Danmark over BBC. Det var dog først
med ikrafttræden fra lørdag 5. maj 1945
kl. 8 om morgenen. Dette gjaldt dog ikke
Bornholm, der blev besat af sovjetiske
styrker indtil den 5. april 1946.
kilde: danmarkshistorien.dk
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Det er i år 75 år siden, budskabet lød og
Tårnby Bladet havde forberedt flere indlæg med erindringer fra dagen og dagene efter, ligesom vi ville lægge op til en
stemningsfuld aften i Travbaneparken
med alsang i årsdagens anledning.
Desværre er realiteterne blevet, at alt
for meget lige nu drejer sig om corona,
direkte og indirekte. Eksempelvis kan vi
ikke besøge de personer, som gerne vil
fortælle deres personlige erindringer fra
befrielsesdagene. De er personer oppe
i årene og er derfor særligt beskyttede
mod besøg.
Store begivenheder bliver typisk markeret med særlig højtidelighed på selve
årsdagene eller i jubilumsåret. Det må vi
fravige denne gang, men beretninger vil
være lige gode i kommende udgaver af
Tårnby Bladet.

Alsangs-arrangement ikke aflyst, men udsat
Alsangs-arrangementer
over hele
landet og
derfor også i
Tårnby flyttes
til 2021
Den stort anlagte Alsangs-komsammen i Travbaneparken bag plejehjemmet på Løjtegårdsvej er nu definitivt
udskudt. Stævnet skulle markere 75året for Danmarks befrielse efter besættelsen, en platform til udfoldelse
af glæden ved fællessang for alle.
Præcis som i dag blev sang især i begyndelsen af besættelsen i 1940’ne
brugt som en moralsk modstand og
et nationalt sammenhold mod en tru-

ende fjende. Dengang kunne man stå
fælles og synge og ved flere stævner
var flere end 1000 mennesker samlet.
I Tårnby har en selvbestaltet komité
sat sig for at stå for et stort stævne,
med håbet om, at mellem 500 og 1000
personer kunne mødes i Travbaneparken mandag 4. maj ved aftenstide og
høre musik og synge med på sange,
som relaterede til besættelsestiden.
Komitéen har bygget op til en stemningsfuld aften med taler, sang fra og
med lokale kor og artister, professionel konferencier, fakkeloptog, faneborg – alt det er nu lagt på is til 2021.

Alsang næste år – 2021
Mulighederne for at flytte årets alsang i Travbaneparken til eksempel-

vis efteråret 2020 løber ind i flere
vanskeligheder, da de lokale kor er
foreninger, som Coronaen også har
lukket ned og de kan derfor ikke mødes til øveaftener før efter september
(i bedste fald). På samme vis er andre
foreninger ramt, så de ikke kan stå til
rådighed med deres frivillige indsats.
- Men vi var så langt med planlægningen og havde næsten alle aftaler
på plads, at vi ikke bare vil sige ’Det
blev altså ikke til noget’, siger initiativtageren til Alsangs-komitéen i Tårnby, Ninna Feldvoss.
- Fællessang udendørs og med rigtig mange deltagere er en fest i sig
selv og håbet er og var, at 4. maj i år
kunne lægge kimen til en tradition,
så lige nu har vi alle lyst til at arbejde

LIFE & STRESSCOACH KASTRUP
V/ HELLE BODAL THEMSEN
Pga Covid-19 har du nu mulighed for at tale
med mig på FaceTime el. Messenger

Jeg kan hjælpe dig:
^ Hvis du er stressramt samt forebyggelse deraf
^ Omkring optimisme vs. pessimisme
^ Til bedre selvværd & selvtillid
^ Hvis du lider af angst
^ Med sparring/coaching ift. livs- udfordringer
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Allerede efter én session hos mig,
lover jeg, at du får det bedre…
Jeg er certificeret Life- og
StressCoach
Ring for en uforpligtende samtale
på: 4220 4444
eller læs om priser m.m. på:
www.stresscoachkastrup.dk

UDSAT

videre på at gennemføre alsang 4.maj
2021.
Den nationale komité ’Alsang 2020’
arbejder videre med alsang 4. maj
2021, som de kalder ’ALSANG Live’; og
andre ALSANGs-arrangementer lokalt
skal selvfølgelig ikke droppes.
- De ønsker og opfordrer derfor til,
at så mange arrangementer som muligt skydes til 2021 med særligt fokus
på 4. maj 2021, siger Ninna Feldvoss.

En national bevægelse
Længe før bølgen af syng-sammen
arrangementer over hele landet med
Phillip Faber i spidsen på DR1, - og
båret af Corona-situationen, var der
også nedsat en landsdækkende alsangskomité, finansieret af Nordeafonden. Den benævnes ’Alsang 2020’
og støtter og koordinerer på forskellig
vis alsang 4. maj over hele Danmark.
Da Coronaen ramte, gik ’Alsang
2020’ i gang med at planlægge en
alternativ markering af 4. maj i år –
’Alsang og lys’.
- Vi er i fuldt sving med at planlægge en alternativ markering af befrielsen i år 4. maj, fortæller projektkoordinator i ’ALSANG 2020’, Astrid
Vadgaard Christensen.
- Det bliver i en digital/virtuel version, formentlig i samarbejde med DR
a la ’Fællessang - hver for sig’. Og som
det ser ud lige nu, bliver det et aftenprogram formentlig kl. 20.30-21.30
eller 20-21.
spanger
Tårnby Alsangskomité 2020:
Ninna Feldvoss
Tom Aggerholm, Visens Venner
Bent Aggerholm, Visens Venner
Dorrit Erlandsson, Tårnby Koret
Johnny Fredelund
Terkel Spangsbo

Nyd nu foråret
Du skal snart på
arbejde igen

TÅRNBY MUSIKSKOLE

Trods udskudt affaldsindsamling:

Danskerne samler stadig
skrald – hver for sig
Den årlige affaldsindsamling er blevet rykket til
efteråret, men der bliver
stadig samlet affald rundt
om i landet
Søndagen sidst i april skulle
tusindvis af frivillige have
været ude med sæk, handsker
og gribetang for at gøre forårsrent i naturen og i de danske byer i forbindelse med
Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Men indsamlingen er
rykket til efteråret.
Det har dog ikke afholdt
danskerne fra at gå på affaldsjagt på egen hånd. Der bliver
flittigt samlet affald rundt
omkring i landet, oplever
Danmarks Naturfredningsforening.
- Vi får allerede mange
tilbagemeldinger fra gæve
danskere, der ikke har kunnet
vente helt til efteråret med at
fjerne noget af al det skrald,
der ligger og flyder rundt
omkring, siger Anders Vogel,
projektleder på Affaldsindsamlingen.

endnu flere vil trække udendørs i den gode sags tjeneste.
- Grib en sæk, et par handsker og kom med ud i det
gode vejr på søndag. Så kan
du være med til at gøre en
forskel for vores natur, der
selvfølgelig ikke skal snydes
for en ordentlig rengøring her
op til sommeren, siger han.

Med i det store resultat
Spontane indsamlinger bliver
også en del af den officielle
indsamling og oplysninger
om, hvor meget skrald, der
er blevet samlet på de lokale
indsamlinger, kan allerede nu
registreres på affaldsindsamlingen.dk.
Hermed kommer de små
spontane indsamlinger til at
tælle med i det samlede resultat for Affaldsindsamlingen 2020.
Anders Vogel understreger,
at man stadig skal huske at
følge myndighedernes anbefalinger og at man skal sørge
for at holde afstand til andre
derude. Derudover bør man
altid bruge handsker.

Kom ud en søndag
eller en anden dag
Anders Vogel håber, at tendensen vil vare ved, og at

MUSIK
I DIN
HVERDAG
Fællesskab
Faglighed
Fordybelse

TILMELD DIG
SÆSON 20/21
TAARNBYMUSIKSKOLE.DK

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY MUSIKSKOLE & KULTURHUS
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I STEDET FOR:
Sådan forløber Affaldsindsamlingen 2020
• Den officielle indsamlingsdag er rykket fra 26. april til
19. september pga. corona-situationen.
• Frivillige kan samle ind allerede nu og indtaste deres resultat på affaldsindsamlingen.dk året ud – herved tæller de med
i det samlede resultat for Affaldsindsamlingen 2020.

TÅRNBY MU

Hvorfor koster vand, hvad vand koster
Tårnbys kommunalbestyrelse har netop godkendt
vandpriserne for 2020. Det
vil sige prisen for køb af
vand samt afledning af spildevand
Af Einer Lyduch,
bestyrelsesformand
i TÅRNBYFORSYNING
A/S samt medlem af
kommunalbestyrelsen.

Hvad ligger der imidlertid bag
vandpriserne, og hvorfor skal
forsyningsselskaberne i Danmark låne penge hvert år.
Først og fremmest vil jeg
slå fast, at Tårnby Forsyning
er helt uafhængig af kommunens økonomi og udelukkende lever af det, som kunderne
betaler for vandet. Vi leverer
vand, der er billigere end
landsgennemsnittet, og vi er
blandt selskaberne med de
laveste driftsomkostninger.
Som
bestyrelsesformand
i Tårnby Forsyning og medlem af kommunalbestyrelsen
hører jeg tit misforståelser
omkring vandpriserne. Jeg vil
derfor forsøge at rydde nogle
af disse af vejen.

En typisk fejlopfattelse
”Vandet i Tårnby er dyrt”
Dette har jeg hørt nogle gange. Men nej, prisen på vand
i Tårnby er i 2020 fastsat til
17,40 kr. pr. m3. hvilket er
4,92 kr. lavere end landsgennemsnittet. Vandet i Tårnby er
derfor ikke dyrt, og det bliver
billigere år efter år.
Hvordan kan det være?
Tårnby Forsyning har lave udgifter til drift og administration. Faktisk er vi blandt de 10

bedste forsyningsselskaber i
Danmark.
Det skyldes blandt andet,
at vi har en effektiv drift med
fokus på lave priser, effektivisering, udvikling og naturligvis kvalitet. Det har udmøntet
sig i den lave ramme for, hvad
vi må opkræve hos kunderne.
Den årlige ramme indeholder
endvidere en besparelse, så
selskaberne hele tiden må
oppe sig.
”Overskuddet af de penge, som
Tårnby Forsyning får ind på
vandpriserne, ender i kommunekassen”
Nej, selvom kommunen ejer
forsyningsselskabet, er det
ikke tilladt at overføre pengene til kommunekassen.
Reglerne betyder, at selskabet ikke kan sende overskud
til kommunen.
”Tårnby Forsyning bruger pengene på alt muligt unødigt”
Nej, det kan og vil vi ikke. Som
selskab må Tårnby Forsyning
(ligesom alle andre forsyningsselskaber i Danmark)
ikke tjene penge til sig selv
og spare op. Vi må kun bruge
pengene fra indtjeningen til
driften af selskabet. Eventuelt overskud skal betales tilbage til kunderne eller bruges
til investeringer.

Hvorfor skal selskaberne
hvert år låne så mange
penge?
Fra statslig side har man et
ønske om, at forsyningsselskaberne skal finansiere deres investeringer ved låntagning frem for via højere vandpris. Det er der to årsager til.
Kundernes penge kommer
derved ikke til at ligge og

,

vente i forsyningsselskabets
kasse. Man sikrer sig, at det er
de kunder, der får nytte af en
investering, der også betaler
for den over den fremtidige
vandpris.
Det andet forhold knytter
sig til, at hvis selskabet skulle
spare op til sine investeringer,
så skulle der ligge en masse af
kundernes penge i selskabet
til de kommende investeringer. Det har imidlertid været
et politisk ønske, at ’borgernes penge ikke skal ligge i de
offentlige kasser’. Derfor venter man med at betale, til der
afdrages på lånene.
Med en lav vandpris ville
det her være oplagt at hæve
prisen en smule for at undgå
at gældsætte sig som selskab,
men det må vi altså ikke. Rammen ligger fast, og vil man
mere, må man låne.

Forvaltningschef i Teknisk Forvaltning Betina Grimm
og formand for Teknisk udvalg og bestyrelsen i Tårnby
Forsyning Ejnar Lyduch, da vandværket i 2017 indviede
afkalkningsanlægget, som skal give borgerne ’blødere’ vand.

100 år gammelt ledningsnet
skal fornys
I vores vandselskab ønsker vi
i at forny ledningsnettet. Det
kan kun lade sig gøre ved at
investere. Vi har valgt at afsætte 10-15 mio. kr. årligt.
Dele af ledningsnettet er op
imod 100 år gammelt, så det
trænger kraftigt til at blive
fornyet. Vi har omkring fem
gange flere brud på vores
ledninger end gennemsnittet
i Danmark.
Da man i 2009 lavede lovgivningen til vandselskaberne, valgte staten en model,
der bevirker at selskaber med
gamle anlæg fik en lav vær-

disætning til investeringer,
og nyere selskaber fik en høj
værdisætning og dermed et
større investeringsgrundlag.
Det forekommer helt forkert,
men det betyder, at selskaberne, specielt omkring hovedstadsområdet, herunder
Tårnby Forsyning, har behov
for at låne mange penge.
En anden pointe kan være,
at man i 2009 var meget optaget af, at vandet var for dyrt.
Hvis man havde givet de store
hovedstadsselskaber mulighed for at finansiere ledninger over vandprisen, så ville
vandet ikke blive billigere.
Her vil jeg gerne indskyde
en vigtig pointe. For spilde-

Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22
Online booking
www.kastrupfodterapi.dk
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Ved statsautoriserede fodterapeuter
Mariah Kruse, Kristine Stokholm, Karin Zachariasen og Camilla Dehn

På grund af Corona har klinikken kun åbent for akutte behandlinger.
Har du smerter, betændelse eller sår, så kontakt klinikken telefonisk.
De bedste hilsner                             
Mariah Kruse
Statsautoriseret Fodterapeut
Kastrup Fodterapi

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

Fakta om vandpriserne:
Priserne for (vand og spildevand) i
Tårnby kommune i 2020 er 44,70
kr. pr. m3. Dvs. der er sket et fald
på 5,03 kr. pr. m3 fra 2019, hvor
prisen var 49,73 kr. pr. m3
Prisen for vand alene er 17,40 kr.
pr. m3 (i 2019 17,75 kr.) Heraf udgør afgifter til staten 6,35 kr/m3.
For spildevand alene er prisen
27,30 kr. pr. m3 (i 2019 31,98 kr.).

vandsselskabet, som også ligger under
Tårnby Forsyning, er det anderledes.
Her er indtægtsrammen bedre i stand
til at rumme de nødvendige investeringer. Og selv om vand- og spildevandsforsyningen organisatorisk er
samlet under et selskab, så må der ikke
anvendes midler til aktiviteter fra det
ene til det andet.
Og her kommer jeg så til den måske
vigtigste pointe.

handling og levering samt køb af den
mængde drikkevand fra HOFOR, som

- Er det ikke risikabelt med al denne
gældsætning for vandselskabet?
Nej, på ingen måde. Vandselskabets
samlede gæld er på 45 mio. kr. hvilket er betydeligt lavere end værdien i
selskabet, som er på omkring 175 mio.
kr. – og gældsætningen er betydeligt
mindre, end hvad vi ser i de fleste
virksomheder eller i boliger. Dernæst
finansieres lån gennem Kommune
Kredit til lavest mulige omkostninger,
og sidst men ikke mindst vil selskabet
altid have lov til at opkræve, hvad der
svarer til afdrag på lånene på vandprisen.
Som et selskab med monopol skal vi
naturligvis agere ansvarligt og hele tiden bestræbe os på at være effektive.
Det er dog først og fremmest hensynet
til vandkvalitet, som vi har fokus på.
Hidtil har myndighederne kun haft
fokus på den økonomiske vinkel. Når
rammen hvert år strammes, bliver det
sværere og sværere at se for sig, hvordan man også får plads til at fokusere
på f.eks. klimaindsatsen.
Det er et meget kompliceret område, men jeg håber hermed at have
bibragt lidt klarhed.
Nyd vandet – og drik det fra hanen.
Det er både billigere og bedre.

Hvad bestemmer prisen på drikkevandet?
• Prisen for rent drikkevand omfatter
grundvandssikring, oppumpning, be-

er nødvendig. Tårnby Forsyning køber
2/3 af vandet hos HOFOR - vand som
ligger udover selskabets egen kapacitet.
• Prisen på vand varierer desuden
meget over det ganske land. F.eks. af
hvorvidt der er særlige geologiske forhold, hvor meget der er by og land, om
der er vandforbrugende industri eller
små kunder som fx sommerhuse. Nogle steder kan grundvandsforurening
betyde, at der skal investeres i nye kildepladser.

Danmark har både lav vandpris og
lavt vandspild
• En gennemsnitshusholdning i Danmark bruger i dag 1,4 procent af udgifterne til vand. Det er meget lavt i
forhold til andre lande. Det skyldes
blandt andet, at vi i dag kun bruger
omkring den halve mængde vand end
for bare 20 år siden. I år 2000 brugte vi
ca. 200 liter i døgnet pr. person. I dag
er det ca. 103 liter.
• Vandets pris har faktisk været stabil siden 1997 - godt 2.000 kr. omregnet i 2019 tal.
• Desuden er vandspildet i Danmark
meget lavt i forhold til andre lande.
Tidligere var det over 10 procent, men
er nu nede på ca. 6,7 procent.

Tårnby Forsyning låner i 2020:
• Til anlægsarbejder i 2019 skal der optages lån for 9,8 mio. k.
• For spildevandsområdet er det anderledes. Her er rammen for 2020 49,6
mio. kr. og investeringerne er på 20 mio. kr. Pengene fra det ene selskabs
område må dog, som beskrevet, ikke bruges på det andet.

Skattesagen, som
forsyningsselskaberne vandt
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Tilbage i 2009 besluttede folketinget at udskille de kommunale vandværker
og gøre dem til aktieselskaber fra 1. januar 2010, da man mente, at de så
ville være mere effektive. Dermed blev selskaberne også skattepligtige, men
man ønskede ikke, at selskaberne skulle betale skat, da det jo vil medføre, at
vandet bliver dyrere, og ikke billigere, som det var planen.
Skatteministeriet kom dog til at lave en fejl så vandselskaberne alligevel
kom til at betale skat helt som almindelige selskaber. Vandselskaberne har
ikke noget overskud, men der blev forlangt skat af selskabernes værdier ved
oprettelsen af selskaberne.
Denne fejlagtige opfattelse hos SKAT betød, at en række selskaber kom til
at betale en skat, som ikke var hensigten. I alt lå der skatteopkrævninger for
36 mia. kr. hos forsyningsselskaberne. Det førte til en række retssager, som
endte med, at Højesteret i 2019 forkastede den metode, som SKAT havde
valgt, og det hele så må starte forfra. Det ville ellers havde gjort vandet dyrere – og ikke billigere – som det var hensigten.

Insekternes nye Strandpark
Som sidste år vil dele af græsarealerne i Tårnby stå uplejet hen, dog med slåede stier
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Tårnby Kommune er for tiden i gang med at oprette insekthoteller i strandparken. Tårnby er
nemlig nu en certificeret bivenlig kommune.
At være en certificeret bivenlig kommune be-

tyder, at man vil forbedre levevilkårene for flora
og fauna i 2020.
- Det er vigtigt, at vi øger bevidstheden om, at
vi skal passe på vores vilde flora og fauna. Det er
ikke alene på grund af herlighedsværdien, men
også for at fremtidssikre vores fødevaregrundlag,
da insekterne bestøver vores fødevarer, fortæller
borgmester Allan S. Andersen.

pel i Ugandaskoven, langs ridestier og langs Kalvebod Fælled. Dertil vil vi fortsætte med at udvælge arealer, som kan
omlægges med tanke for den vilde flora og fauna.
EKSTRA INFO:

Som følge af Tårnby Kommunes indsats er kommunen
blevet certificeret bivenlig kommune. Det er Dansk Biavler
Forening, der administrerer denne ordnings ansøgning og
betingelsen for certificeringen er, at der udlægges mindst
én hektar med bivenlige planter fra frøfirmaet DLF, som
Dansk Biavlerforening samarbejder med.

Han understreger, at certificeringen er helt i
tråd med det generelle fokus på FN’s verdensmål,
som vi har i Tårnby Kommune.
I 2019 udlagde Tårnby Kommune mere end
194.130 kvadratmeter, eller små 300 parcelhusgrunde, af de kommunalt ejede og -passede
arealer som arealer med særlig fokus på at sikre
biodiversiteten. Der er udsået mere end 10.000
kvadratmeter blomsterblandinger med insektvenlige blomsterfrø fra DLF og der er plantet
flere insektvenlige stauder, buske og træer samt
udlagt flere arealer med naturgræs.
Der er fortsat gang i arbejdet med at forbedre
biodiversiteten og naturkvaliteten på kommunens mere vildtvoksende arealer, som for eksem-

Linda K Hjemmeservice
”Brug fritiden på noget godt
få gjort rent imens du er på job”
Ring for uforpligtende tilbud så vi sammen
kan finde ud af hvad der virker for dig.
Kontakt os på Tlf.: 60 85 29 56 eller
mail på:
linda.khjemmeservice@gmail.com
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De reneste hilsner
Linda Klintholt

Ny kommunalbestyrelse
efter dødsfald
sten som 1. viceborgmester
efter Allan Holst (S), der døde
i marts 2020. Peter Læssøe er
tidligere 2. viceborgmester.

Derudover har de fire aftaleparter indstillet følgende
til beslutning:
Nicolaj Bertel Riber (S) fortsætter som formand for Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget
Annette Nyvang (T) bliver
Allan Holst (tv.) og Eik Dahl
Bidstrup

Dragør Kommunalbestyrelse har ny-konstitueret sig
efter viceborgmester Allan
Holst’s død i marts

ny formand for Skoleudvalget
Lisbeth Dam Larsen (S) bliver ny formand for Børn-, Fritids- og Kulturudvalget
Morten Dreyer (DF) bliver
ny formand for By-, Erhvervsog Planudvalget
Desuden indstilles det til
kommunalbestyrelsen,
at
der oprettes tre midlertidige
politiske udvalg inden for
områderne havn, klima og
kystbeskyttelse, strukturændringer og rekruttering og
fastholdelse.
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Kredsen bag konstitueringen
af Dragør Kommunalbestyrelse er blevet udvidet, så den
nu også omfatter Tværpolitisk
Forening i Dragør, skriver Dragør Kommune.
Den samlede kreds bag
konstitueringen består derfor nu af Socialdemokratiet,
Venstre, Dansk Folkeparti og
Tværpolitisk Forening i Dragør (T). Eik Dahl Bidstrup (V)
fortsætter som borgmester,
mens ny viceborgmester er
Peter Læssøe fra Tværpolitisk
Forening i Dragør.
Han overtager dermed po-

Leg for pokker – leg
Red dig selv fra overflødig skænderier på bilturen – biblen er her
Boganmeldelse af
Terkel Spangsbo, farfar

Computer Support hjemme hos dig
Dine computer-problemer løses nemt, hurtigt og
sikkert af lokalt firma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Salg af computere, software og antivirus.
Intet kørselsgebyr på Amager.
Telefon: 53 30 00 04

E-mailadresse:
post@supportkonsulenterne.dk

Lad os ratholdere bare indrømme, at vi
har svært ved at forstå den udeblevne
begejstring fra bagsædet i bilen, når
vi kører lange ture gennem de smukke
landskaber på vej fra A (der hvor vi
bor) til B (der, hvor familiens voksne
har besluttet, vi skal hen). ’Se dog
ud af vinduerne i stedet for at
glo på jeres IPad’.
Det kan vi sagtens sige.
Vi har individuelt indstillet
førersædet præcis til vores
højde, vi har ryddet forbrættet for alt unødigt, vi har
hele panoramaet frit foran os,
måske bortset fra en souvenir
dinglende i bakspejlet, vi benytter flittigt solskærmen også den i
passagersiden. Bagsædet er uindstilleligt, lige i synsfeltet sidder nakkestøtten, benpladsen er reduceret af
forsæde-folkets benlængder.
Er der noget at sige til – når vi tænker os om – at det er en kedelig placering, hvis ikke der er sørget for noget
entertainment, når nu teknologien er
til det. Men der er også andre løsninger, hvis man har forberedt sig.
Det er her Michael Rist og Lene Alfa
Rist kommer ind i billedet med deres
bog Bagsædelege, 100 sjove lege, spil
og tidsfordriv til rejsen og lad mig
sige det med det samme, også til hyggestunder ved spisebordet, rundt om
pejsen (selv om man ingen pejs har)
eller på stranden, ved bålet, eller ved
en hvilken som helst situation, hvor
man samles med eller uden to meters
afstand.
Der er mange af opskrifterne på
lege, som også kan bruges som ice-

breackers, når fætre/kusiner/nabobørn føres sammen, men lad os blive
i bilen i første omgang. Først en leg,
jeg ikke bryder mig om ’Gul bil’. Den
går ud på at den, der først får øje på
en gul bil, busser og taxier undtaget,
må slå en anden person i bilen eventuelt suppleret med udtrykket ’Av min
arm’. Barnebarnet synes, det er uhyre
sjovt at daske til farfar, mens farfar
ikke bryder sig om at slå sønnesønnen.
Derimod
er
’Eventyrtid’
skæg. En deltager starter en
historie med en sætning ’Inde
i den store by boede smeden;
han…’ så skal næste deltager fortsætte og kan sige ’…
men han havde mistet sin
hammer og nu skulle han
lave hestesko…’; tredje deltager fortsætter ’… så i stedet
måtte han bruge…’; ’ … et gammelt franskbrød, som havde ligget
længe og nu var tørt…’ og så videre.
Det kan blive ganske absurd og det
er ekstra sjovt, hvis man kan sende
stafetten videre med en finte ved at
stoppe midt i en sætning.
Fangeleg kan også anbefales. Første deltager siger et navneord eksempelvis tog, næste skal sætte et ord på
tog og siger tog-vogn. Næste skal nu
bruger ordet vogn og sætte et nyt ord
efter vogn. Det bliver vogn-mand.
Næste siger mand-skab og så videre.
Taberen er ham m/k som ikke kan
komme videre, ham m/k som sendte
det ’umulige’ ord videre, må vælge
næste startord.
Man kan aftale regler om, at man
ikke må køre i ring vogn-tog - togvogn - vogn-tog, eller man kun har x
antal sekunder til at komme med næste ord. Er man flere aldersgrupper
kan man droppe regler; det er sjovere
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Farfars tillæg:
Afprøvning af lege på børnebørnene, som netop skal på timelang
tur i minibus til sommer, affødte,
at farfar kom i tanke om en leg
fra hans dramatid. Associationslegen.
Den første siger et navneord,
næste skal komme med et ord
som ’læner’ sig op ad det første.
Eksempel: Vindue-rude-glas-vinøl-ølkusk-hestevogn (her råber
de yngste stop. ’Det passer ikke
sammen!’ ’Jo’, siger de ældre og
farfar får lov at (gen-)fortælle historien om, hvordan han og en
kammerat fik ’startet’ ølmandens
hestekøretøj, som holdt foran købmandsbutikken og endte oppe ved
Englandsvej før kusken kom ud fra
butikken).
Farfar fik lov at blive i runden
og starte en ny serie ord. Fuglebur-kanariefugl-De
kanariske
øer-ferie-badetur-swimmingpoolhåndklæder ….

at komme langt i ordrækkerne end at
gå i stå hele tiden.
Det fine ved mange af bagsædelegene er, at man kun er taberen et
splitsekund, så er det glemt og man er
videre med en ny runde.
Flere lege kræver viden om lande og
hovedstæder, det menneskelige skelet, ordsprog, forkortelser og lignende
og hvem kan dem; men forfatterne har
afsat 32 sider til lister bag i bogen, så
uden at vide det, kan legekammeraterne i bilen og blive klogere.

Start hjemmefra
MEN … lær legene hjemmefra. Brug karantænetiden til at lære et antal lege,
så flest mulige kan et antal, inden
bilturen begynder. Så kan man lege
som beskrevet i køkken/i tv-rummet,
så man glemmer at tænde, for det her
er meget sjovere. Klart at alle legene,
som går ud på at observere, ikke kan
leges hjemme.
Visse lege kræver papir og blyant.
Køb en kinabog stor nok til at tegne og
skive i til alle. Der er også anbefalinger af legetid for de enkelte lege og
frem for alt, de er lette af lære, uden at
legene bliver for banale. Nye lege kan
læres på et cafeteriestop – som der
også er legeopskrifter til, så blodomløbet kan komme i gang efter megen
stillesiden og hjernen får ilt…

Hvordan har man kunnet undvære
denne bog, som genopfrisker tiden,
hvor alle kunne alle mulige lege.

Året der gik 2019

Vind bogen
Vi er så glade for at sprede budskabet om bogen, at vi har indkøbt fem
eksemplarer, som vi trækker lod om
blandt læserne. For at vinde skal du
skrive en (gerne kort)
histore70om
en 25
Telefon
20 13
personlig oplevelse fra en biltur med
børn.
Send historien til redaktionen, se
adresse i kolofonen side 2 inden mandag 4. maj på mail eller fysisk, vinderne vil få besked direkte og vi forbeholder os ret til at bruge historierne
i Tårnby Bladet. Mærk brev, postkort,
mail med ’Bagsæde’.

Telefon 70 20 13 25

www.hjemmehjaelpen.dkwww.hjemmehjaelpen.dk Året der gik 2019

Få dine egne faste hjælpere
dine
egne faste hjælpere
til fast, aftalt tid

Få
til fast, aftalt tid

Michael Rist & Lene Alfa Rist
Paperback: 148 pages
Forlag: Penhagenco
Udgivelsesdato: 18. december 2019
Sprog: Dansk
Antal sider: 150
Isbn: 9781792927041
Pris: 119 kr
Forhandler og dansk distributør:
Con Amore: webshop: www.cona.dk
Telefon: 31192219
Mail: lrist@penhagenco.com

HjemmeHjælpen A/S er et alternativ til den kommunale hjemmepleje og gratis for dig
HjemmeHjælpen A/S
som borger. Den hjælp du er visiteret til, koster dig derfor ikke noget hos Hjemmeer kendt for:
Hjælpen A/S.
HjemmeHjælpen A/S er et alternativ til den kommunale hjemmepleje Samme hjælpere
og er gratis for dig som borger. Den hjælp du er visiteret til,
Fast, aftalt tid
dig derforMed
ikkeHjemmeHjælpen
noget hos Hjemme-Hjælpen
A/S.
Jeg er yderst tilfreds med bådekoster
rengøring
A/S er jeg sikker på,

”

”

og personlig pleje fra HjemmeHjælpen
at der ikke kommer 7 forskellige hjælpere
A/S. Det er faste og søde hjælpere,
som
ugen.
Det er altid de samme, der komJeg er yderst
tilfreds medom
både
rengøring
jeg er tryg ved og samarbejdet
med grupmer.
og personlig
pleje fra HjemmeHjælpen
HjemmeHjælpen A/S
pelederen fungerer perfekt.”
A/S. Det er faste og søde hjælpere, som– Margrethe Scheel, Kastrup
er kendt for:
jeg erKøbenhavn
tryg ved og samarbejdet med
– Susanne Raja,

Tryghed i
hverdagen

alle mine rutiner og som gerne tager med
Min faste hjemmehjælper har været her
Fast, aftalt tid
mig
café,her
i Zoo eller i Tivoli.
siden starten og det gør mig
tryg.
Min faste hjemmehjælper
harpå
været
siden starten og det gør mig
Jeg
Medtryg.
HjemmeHjælpen
A/STryghed
kan jeg gøre
Jeg oplever et forløb hos HjemmeHjæli
næsten som jeg vil og jeg nyder tryghepen A/S som er præget af oplever
omsorgetogforløb
em- hos HjemmeHjælpen
hverdagen
som er præget af omsorg
og emden ved
en hverdag, der fungerer.”
pati. De lytter og er yderstA/S
forstående.”
pati. De lytter og er yderst forstående.”
Valby
Pålidelighed
– Aase Borg, Frederiksberg
– Vita Riel, Frederiksberg – Bent Rasmussen,

Veluddannede
medarbejdere

”

’’
’’

”

gruppelederen fungerer perfekt.”
hjælpere
Jeg har
min faste hjælper, Samme
som kender
– Susanne Raja,
København

Fleksibilitet

’’

Pålidelighed
Fleksibilitet
Respekt

Oplevelser udenfor hjemmet
Hjertet med på
arbejde

Med HjemmeHjælpen A/S er jeg sikker
Sådan
skifter
du til HjemmeHjælpen A/S
på, at der
ikke kommer
7 forskellige
Respekt
om ugen. Det
er alti
d de samEr du borger i København,hjælpere
Tårnby/Kastrup
eller
Frederiksberg
Kommune og visiteret til hjemmehjælp, kan du frit
skifte til HjemmeHjælpen me,
A/Sder
vedkommer.
at henvende dig til kommunens visitator.
Hvis du har brug for hjælp eller har du
Veluddannede
– Margrethe Scheel, Kastrup

medarbejdere
spørgsmål til processen, kan du helt uforpligtende kontakte HjemmeHjælpen
A/S på telefon 70 20 13 25.

’’

Oplevelser udenfor hjemmet
Hjertet med på
arbejde

Sådan skifter du til HjemmeHjælpen A/S
Er du borger i København, Tårnby/Kastrup eller Frederiksberg Kommune
og visiteret til hjemmehjælp, kan du frit skifte til HjemmeHjælpen A/S
ved at henvende dig til kommunens visitator på 38 21 50 20. Hvis du har
brug for hjælp eller har du spørgsmål til processen, kan du helt uforpligtende kontakte HjemmeHjælpen A/S på telefon 70 20 13 25.
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Jeg har min faste hjælper, som kender
alle mine rutiner og som gerne tager
med mig på café, i Zoo eller i Tivoli.
Med HjemmeHjælpen A/S kan jeg gøre
næsten som jeg vil og jeg nyder trygheden ved en hverdag, der fungerer.”
– Bent Rasmussen, Valby

I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsat vejbane. Med
de mobile autoværn kan det gøres på ca. 30 minutter.

Mere og hurtigere sikkerhed
med mobilt autoværn
Autoværn til uheld, renoverings- og
vedligeholdelsesarbejder samt til
motionsløb og cykelløb på Storebæltsbroen
Midt i april tog A/S Storebælt hul på
de første arbejder, der skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen.
Den første del af arbejdet omfatter
opsætning af mobile autoværn flere
steder på broen, så trafikken hurtigt
kan ledes over i den modsatte vejbane, når det er nødvendigt.
- Ingen bilister synes, det er morsomt at holde i kø, og timelange trafik-køer har store omkostninger for
samfundsøkonomien, siger Finn Raun
Gottfredsen, projektchef i Storebælt.
- De mobile autoværn er derfor en
løsning, hvor vi kan få trafikanterne
hurtigere over forbindelsen ved større
uheld, som lukker broen i flere timer i
den ene retning (se foto).

Sikkerhed med mere information
Ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på broen vil de mobile autoværn give større sikkerhed
for dem, der arbejder på broen. Også i
forbindelse med motions- og cykelløb
vil de komme i funktion.
Foruden tiltaget med de mobile
autoværn gennemfører Storebælt en
omfattende opgradering af skiltning
og trafikovervågning på broen. Der
kommer skilteportaler op på øst- og
vestbro, som blandt andet kan informere trafikanterne om nedsat hastighed ved trafikomlægninger til ét spor.
Her opsættes samtidig kameraer til
styring af trafikken for at understøtte
en sikker trafikafvikling.
Desuden sker der opgradering af
teknologi bl.a. med særlige kameraer,
som døgnet rundt kan registrere eksempelvis standsede køretøjer eller
spøgelsesbilister.

Stofa Vestamager
Indkalder hermed til ordinær
GENERALFORSAMLING
Tirsdag 26. maj 2020, kl. 1900 i
Skelgårdskirkens mødelokale, Ugandavej 111.
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Bemærk! Evt. udsættelse og ny dato vil fremgå
af hjemmesiden.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden, regnskab, forslag og øvrige mødereferater
kan senest 1. maj ses på foreningens
hjemmeside www.stofavestamager.dk
Materialet kan også bestilles hos sekretær,
Erling Hansen, tlf. 2555 1144 eller på
mailadressen: sekretaer@stofavestamager.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Gratis bøger til coronalæsning
Det plejer at være ved sommertid
eller i al fald sent forår maj/juni, at
Tårnby Bladet tilbyder sine læsere
at få de bøger, som vi har haft til
anmeldelse eller bare fået tilsendt

Af redaktør Terkel Spangsbo

Da mange er bundet til bopælen og
ikke engang kan komme på bibliotekerne og hente litteratur, må vi fremskynde vores uddeling af bøger.
Vores flittige anmeldere Bitte Christensen og Else C. Andersen har læst
og skrevet om en hel del bøger, siden
vi i juli 2019 sidst tømte lageret af anmeldereksemplarer.
Forlagene sender gerne først en
pressemeddelelse om en ny bog og
spørger, om vi har tid og lyst til at anmelde, men vi kan også få tilsendt bøger uopfordret. Derfor indeholder listen over gratis bøger både anmeldte
og ikke anmeldte bøger og visse bøger
kan have et par år på bagen.
Du kan se hvilke bøger, vi uddeler,

på listen herunder. Har den været
anmeldt, kan du se hvilken måned,
anmeldelsen har været bragt. Du kan
finde hele anmelselsen på Tårnby Bladets hjemmeside www.taarnbybladet.
dk, klik videre på ’MERE’ og ’ARKIVET’

Sådan vinder du
Send os en mail om, hvilken bog du
ønsker på redaktionen@taarnbybladet.dk.
Vi skal have dit navn, adresse og
telefonnummer, så vi hurtigt kan kon-

takte dig, hvis du har vundet.
Ønsker kan også afleveres i vores
udendørs postkasse på Englandsvej
290 eller sendes som brev/postkort til
Tårnby Bladet, Englandsvej 290, postboks 34, 2770 Kastrup. Men altså send
det hele til os senest mandag 11. maj.
Vi ved godt, det er hurtigt, men
fotsæt gerne med at sende ønsker, vi
fortsætter med at uddele, til der ikke
er flere bøger.
Vinderne får direkte besked og
skal selv afhente bogen på redaktio-

nen, men det kan
være, vi undtagelsesvis har et
cykelbud,
som
bringer bogen til
din postkasse, det
taler vi om.
Vi sender ikke, og de første 14 dage
i maj er vi her kun i kontortiden daglig
mellem kl. 9 og 12.
Det er en god idé at ringe i forvejen
på 32 509 290 og høre, om vi er her.

At vælge imellem:

HR. KUKULA af Mikkel Harris
Carlsen, anmeldt august 2018
EFTERSMAG af A.J. Sandahl
anmeldt marts 2019
VINTERKRIGEN af Finn Wiedemann
anmeldt april 2019
ENDOFINER af Jo Gylling anmeldt
juli 2017
MORD OG KÆRLIGHED TIL TIDEN af
Jan Sass Petersen anmeldt januar
2020
EGNE RÆKKER, ET MUNTERT TIDSBILLEDE af Niels Christian Larsen
anmeldt august 2019
EN LILLE HVID LØGN - EN KÆMPE
KATASTROFE af Annegerd Lerche
Kristiansen, anmeldt november
2019
REFUGIUM af Anita Albers anmeldt
marts 2020
Ikke anmeldt bøger
STJERNE ADVOKATEN af John
Grisham
2004.
HVIDBOG, Danmark på Vippen,
2015.

Bliv medlem i
Tårnby
Bladforening

Uden folkelig fundering - intet
Tårnby Bladet

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

Listen offentliggøres ingen
steder.

SUNDHEDSCENTRET INFORMERER

COVID19 - EKSTRA GOD GRUND TIL AT DROPPE SMØGERNE!

Rygere der bliver smittet med coronavirus kan have større risiko for at blive alvorligt syge af Covid-19 end ikke-rygere.
Det er et godt tidspunkt at holde op med at ryge nu!
Grundet COVID19 er vores fysiske rygestopkurser desværre lukket ned midlertidigt på grund af smitterisiko. Til gengæld
er vi klar med individuelle telefoniske forløb, som kan hjælpe dig med at blive røgfri.
Forløbet består af fem gange telefoniske rådgivninger á ca. 30 minutters varighed med en rygestopinstruktør. Hvis du
følger et telefoniske rådgivningsforløb, har du mulighed for at få tilskud til nikotinerstatning. Derudover benyttes app’en
”E-kvit” der hjælper til rygestop gennem sms’er, videoer, øvelser og blogs.
Ønsker du at stoppe med at ryge eller vil du vide mere om rygestop, så kontakt rygestoprådgiver Birgit Munk på telefon
3076 0448
Du har også mulighed for at få gratis hjælp til rygestop gennem følgende tilbud:
• ”Stoplinien”: Gratis vejledning af en specialuddannet rådgiver. Du kan ringe på telefon 80 31 31 31 eller sende en sms
med ”rygestop” til 1231.
• ”E-kvit”: Digitalt rygestop der hjælp til rygestop gennem sms’er, videoer, øvelser og blog. E-kvit hjælper også, hvis du
først vil undersøge dine rygevaner og måske skære ned på forbruget af cigaretter.
TÅRNBY KOMMUNE
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Du bliver medlem af Tårnby Bladforening ved at maile, skrive, ringe
til os med navn, adresse, mailadresse og telefon, som får du en (kedelig, men sådan virker systemet)
faktura. Når den er betalt er du
medlem.

TÅRNBY
KOMMUNE

En hjemkomst der påvirker

En roman om at vende hjem
til sandblæste Læsø
Boganmeldelse af Bitte Christensen

Romanen ’Sand’s omslag gjorde mig
allerede nysgerrig med sin vilde,
stride natur fra den barske ø Læsø udi
Kattegat.
Forfatteren Jørgen Børglund Larsen
fremhæver hovedpersonens forpligtelser i sit fremtidige liv allerede fra
niårsalderen. Lidt af en opgave at indfri. Måske derfor opfattes Stig som en
person, der aldrig har gjort det godt
for sig selv.

En fast rutine i Stigs liv er at nedskrive ’noter’ i en lille notesbog, der
med tiden er blevet til mange små bøger samlet i æsker, som troligt er flyttet med gennem årene - dog
uden nogensinde senere at
være åbnet!! Sådan er det
så meget, der ikke bliver til
noget.
Efter en årrække at være
bosat i England med sin lille
familie, der nu er i opløsning,
kommer den aldrende mors
opringning om hjælp til at afhænde familiens mangeårige som-

s
o
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n
e
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merhus, lidt uventet.
Moren udtrykker på det bestemteste, at det må være en søns opgave,
skønt begge døtre bor i umiddelbar
nærhed. Måske et pålæg til sin unge
søn fra faren før dennes død for år
tilbage. Ved hjemkomsten til det
nordjyske påminder moren adskillige
gange sønnen, om det dog ikke var
mest nærliggende for Stig at overtage
Lyngbakken ... med alle minderne.
Især synes moren at være optaget
af, hvad der er foregået specielt i
forhold til en pige, som Stig havde et
ungdommeligt forhold til for ca. 30 år
siden. Men Stig har hverken lyst eller
økonomi til at overtage familiestedet.
Alligevel påvirker det Stig at
gense den skønne ferieø, trods
Lynghusets forfald efter at
have stået ubrugt i årevis. Gensyn med ungdomsbekendte
på godt og ondt og tilbageblik om manglende initiativ
på rette tid og sted.
Ja, mødet med fortiden kan alligevel give et kick til en mand, der
aldrig rigtig er kommet i gang og det
gælder garanteret også for det modsatte køn.

Om forfatteren:
Jørgen Børglum Larsen, født 1950, er
cand.theol. og har i mange år været
sognepræst i Vendsyssel, Aalborg og
Svendborg.
Forfatteren har tidligere udgivet 10
bøger; blandt andet fortællingerne
Egils papir (1995), romanen Vinterkøreplan (1998), romanen Den vrede
pige (2012) og novellerne Alt er jeg
blevet (2016). Jørgen Børglum Larsen
har tidligere modtaget arbejdslegat
fra Statens Kunstfond.

Fødselsdage, bryllup, firmafester,
receptioner, begravelsesarrangementer.

SOMMERJOB I ISHUS

Is-huset ”Sneglehuset” ved Kastrup Strandpark 53 søger timelønnet
personale til sommerjob fra ca. midten af maj til slutningen af august 2020.

Op til 44 spisende gæster
• Vi sørger for en smuk opdækning, mad, drikke og servering
• Vi sammensætter en lækker menu med dig.
• Ønsker I at holde festen hjemme, kan vi også levere maden,
dog mindst 10 kuverter.
• Ring, skriv eller kom forbi og få en snak om hvordan vi sammen
kan gøre jeres mærkedag til en fantastisk dag/aften.

Du er minimum 16 år, smilende, udadvendt
og har lyst til at arbejde i et ofte travlt is-hus.
Jobbet består primært af servering af is, drikkevarer, mad
samt rengøring i forretningen.
Vi forventer ikke at du har erfaring indenfor faget, men at du er klar til at
tage fat og er serviceminded. Du vil naturligvis blive lært op.
Arbejdstiderne ligger for det meste mellem kl 12-20, men kan variere.
Beliggenhed kan ses på vores hjemmeside www.amagersneglehus.dk

Fødselsdagsbrunch fra 119,Ring og hør nærmere

Smørrebrød fra 25,FROKOSTBUFFET fra 135,-
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I huset eller ud af huset - mod forudbestilling

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

Papillon

Bodega og restaurant
Vestamager Centret, Ugandavej 111, 2770 Kastrup
Telefon: 3253 8485 • e-mail: allan@petersen.dk
www.bodegapapillon.dk
Masser af tidsubegrænset parkering, bus 33,34 og 36 lige døren.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøgning sendes til sneglehuset1@gmail.com
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at
kontakte Patrick på tlf. 28 38 61 60

Læs på www.taarnbybladet.dk

Noget at glæde sig til

Et anderledes forår på
Vestamagers kulturhus, Kulturzonen, blev
som resten af Danmark lukket ned 12.
marts

Hvor det før nedlukningen var et sted med et dagligt
liv af gæster i caféen, foreninger og institutioner, som
booker sig ind i lokalerne, musikskoleelever, der kommer og går, og børn på legepladsen og det store grønne
areal omkring gården, er der nu uvant stille og alle arrangementer er aflyst til og med august.
Kulturhusets medarbejdere arbejder fra hjemmekontorerne - når de ikke lige er udlånt til Tårnby Kommunes nødberedskab i skoler og institutioner - med at
tilrettelægge en spændende ny sæson, sådan at der er
noget at glæde sig til, når vi igen må samles om kulturelle og sociale begivenheder.
Tårnby Musikskole, som har base på Kulturzonen,
plejer der også at være mere lyd i, men det skal man
nu ikke lade sig narre af; musikskolens undervisere har
lige som skolelærerne i vid udstrækning taget udfordringen med online-undervisning op og sørger for at
holde kontakt til alle soloelever. Alt efter temperament
og teknologiske muligheder gør de hver især alt, hvad
de kan, for at eleverne kan holde gang i deres instrumenter og bevare musikken som en del af deres p.t.
meget anderledes hverdag.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter.
Kulturzonen er åben alle hverdage:
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16
Caféen: Mandag til torsdag kl. 15.30-21.30. Dagens
ret kl. 17-19
Administration: Man. - fre. kl. 9-15
Kulturzonens gule længer lyser smukt i forårssolen og
rundt omkring bliver træer og buske grønnere og grønnere for hver dag, men indenfor er der stille….

Telefon: 3076 0335
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Indtil Kulturzonen igen bliver fyldt med børn, unge
og familier, der nyder en friskbagt bolle eller et måltid mad i caféen, har gang i bordtennis-, billard- og
airhockey-bordene eller blot nyder en rolig stund i et
hjørne med en computer eller en bog, er en del af Kulturzonen blevet indrettet til Skelgårdsskolens 1. klasser.
Skolen får på den måde et ekstra klasselokale med ad-

Aktuelt er Kulturzonen lukket pga. corona/ COVID-19.

gang til et stort udendørs område, som kan hjælpe til,
at skolen kan overholde retningslinjerne for god afstand
mellem børnene. Det bliver så dem, der får lov at nyde
pære-espalierets smukke hvide blomster…

Det går langsomt, men det går fremad
Som en del allerede ved,
lukkede Udstillingscentret
Plyssen i december 2019.
Herefter gik de frivillige i gang
med at sortere og nedpakke
med henblik på flytningen til
det nye udstillingssted ved
Diget 26
Tekst og foto: Stig Løvenkrands
Der har været alle mulige tænkelige og
utænkelige forhindringer, som en efter
en er blevet løst.
Selve nedpakningen er forløbet ganske som forventet, men renoveringen og
genskabelsen af bygningerne ved Diget
26 har haft sin egen vilje, og nu stritter
hovedbygningen lidt imod for tiden.

Østlængen er blevet så klar, at udstillingsgenstandene fra Plyssen er blevet
flyttet til de nye lokaler og de frivillige
vagter, som nu kaldes frivillige kustoder,
glæder sig til at opbygge den nye udstilling.
Ak, vores verden er for tiden ramt af
Covid-19 og vi som alle andre må følge
de regler, der er udstukket for vores
samfund, så der bliver nogle yderligere
forsinkelser. Det håb, vi havde, om at
åbne i pinsen 2020, er nu blevet urealistisk, og vi tør pt. ikke gisne om en ny
dato.

Her er et par foto af det nye flotte
udstillingslokale i Østlængen.

En lille sjov historie fra nedpakningen
Vi var 4 frivillige til stede på
Plyssen, da bagdøren pludselig
gik op

Kastrupgårdsamlingen ...
... er i lighed med resten af Tårnby Kommunes
kulturinstitutioner lukket mindst indtil 10. maj 2020.
Men Kastrupgårdsamlingens udstilling er programsat
helt til 7. juni 2020, så der bliver forhåbentlig mulighed
for at se den, inden den lukker helt.
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Ind kom Heinrich vores mangeårige
leder af Plyssen. Heinrich er jo efterhånden også blevet en ældre herre på 95 år,
men det holder ham ikke tilbage.
Han havde taget 3 busser, hvilket
havde taget 1 time, og det var en kort
distance fra 2300 S til 2770. Desværre
er busruterne ikke optimale på Amager
og det er han som andre ikke synderligt
tilfreds med.
Jeg var dog atter imponeret over hans
evne til at ville overvinde evt. strabadser

og jeg spurgte Heinrich om, hvor gamle
hans forældre egentligt var blevet.
Svaret var, at moderen blev 89 og
faderen 93; jeg spurgte forsigtigt indtil hvad årsagen var til, at de var gået
bort. Faderen var død i alder af 93, da
han faldt ned fra æbletræet, mens han
plukkede æbler; og moderen var også
faldet, men jeg husker ikke de præcise
omstændigheder.
Det er altså meget svært ikke at smile
med respekt over en sådan historie som
ovenikøbet er sand.
Stig Løvenkrands

Noget at opleve i naturen og på ’nettet’ mens coronaen huserer

Opdag naturen tæt på dig

Der er stadig god plads til at holde
afstand til hinanden ude i naturen.
Foto: Kurt Pedersen. Amager Fotoklub.
På udinaturen.dk kan du finde
inspiration til ture ud i naturen nær dig i
hovedstadsområdet - hvad enten du leder
efter cykelruter, shelters eller skjulte
naturperler
Mens mange fritidsaktiviteter er lukkede på grund af
coronavirus, er naturen som altid åben. Og nu bliver
det endnu nemmere at tage på opdagelse i det fri.
Udinaturen.dk, der er Danmarks samlede guide til oplevelser i naturen, er gået i luften i en ny og opdateret
version.
Her kan du begynde turen, hvis du vil finde et godt
sted at gå en tur og trække frisk luft, spise mad i det
fri eller overnatte under åben himmel. På udinaturen.
dk får du konkrete oplysninger om fx vandreruter, information om hvor du må parkere og overnatte og hvor
der er et særligt godt sted at nyde en flot udsigt. Siden
tilbyder også inspiration til ture og oplevelser, små som
store, hvis du ikke ved, hvor du skal starte din tur.
- I Bøllemosen kan du gå ud over mosen, også kaldet

hængesækken, på en ny gangbro, i Hareskoven kan du
lufte mountainbiken på et fedtspor, eller du kan nyde
en frokost i en af de mange nye bålhytter i Naturpark
Amager. Der er et utal af gode muligheder for dem der
vil besøge naturen og være aktive, fortæller Jes Aagaard Naturvejleder i Naturstyrelsen Hovedstaden.
Udinaturen.dk er en guide, hvor man ud fra et kort
finder frem til de oplysninger, man skal bruge. Den
første version gik i luften i 2010, og den er nu blevet
opdateret med et mere detaljeret kort, et inspirerende
og mere mobilvenligt design og en mere enkel webnavigation. Alle oplysninger fra den gamle version er
desuden blevet kvalitetstjekket for at sikre den bedste
oplevelse for brugerne.
Alle de oplysninger, som danskerne får adgang til på
udinaturen.dk, kommer fra en fælles friluftsdatabase,
hvor stat og kommuner kan uploade indhold om egne
naturområder. Det har mange kommuner allerede gjort,
og håbet er, at endnu flere kommuner vil bidrage med
deres viden om lokale muligheder for et aktivt friluftsliv, så borgerne samlet kan få det bedste overblik over

mulighederne i det fri.
Moderniseringen af Udinaturen.dk er blevet til i et
samarbejde mellem Naturstyrelsen, GeoDanmark, Miljøstyrelsen, en række kommuner, Friluftsrådet og Kommunernes Landsforening og vil løbende blive udviklet.

Et besøg værd - kender du:
•
•
•
•
•

Herstedhøje i Vestskoven
Mølleåen ved Rådvad
Pinseskoven i Naturpark Amager
Stendyssen ved Skovbrynet station i Hareskoven
Femsølyng i Rude skov
Udinaturen.dk viser også alternativer i nærheden,
hvis der er mange mennesker det sted, I oprindeligt
havde udset jer.

Tip: Brug bagdøren
Find de mindre indgange til naturområderne, hvis der
er mange mennesker ved de store indgange. På Udinaturen.dk kan man se, hvor der er parkeringspladser
rundt om naturområderne.

Folk strømmer ud i naturområderne tæt på byerne
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Naturstyrelsen oplever langt flere
besøgende i de statslige naturområder end
normalt for årstiden. Især de områder, der
ligger tæt på byerne er velbesøgte. Der
er stadig god plads til at holde afstand i
naturen

Hvad får danskerne tiden til at gå med nu, hvor skoler,
restauranter og seværdigheder er lukkede?
Meget tyder på, at rigtig mange tager en tur i naturen. I de statslige naturområder, som Naturstyrelsen
forvalter over hele landet, oplever styrelsens medarbejdere mange steder markant flere besøgende end
normalt. I udvalgte naturområder er der sat tællere op,
der også viser en kraftig vækst i antallet af besøgende.
Mens store dele af samfundet er lukket ned på
grund af coronavirus, er naturen stadig åben. Rigtig
mange søger mod naturområderne for at få frisk luft og
brænde ungernes energi af. Der er stadig god plads til
at holde afstand langt de fleste steder, og er det sted,
man har udset sig hjemmefra meget velbesøgt, er der

gode muligheder for et alternativer, siger kontorchef i
Naturstyrelsen Mads Jensen.

Skove nær byerne er populære
Fire ud af fem danskere har under 5 km til et statsligt
naturområde. Og det er da også de by- og bolignære
områder, der har haft en markant stigning i antallet af
besøgende. I hovedstadsområdet har f.eks. tælleren
ved Vestvolden registreret en stigning i besøgstallet på
25-50% i forhold til tidligere år, mens der i Hareskoven
og på Vestamager er registreret stigninger på helt op
mod 100%. Også på helt nyligt opsatte tællere i bl.a.
Sønderskoven i Sønderborg og Bøllemosen i Skodsborg
nord for København, har Naturstyrelsen registreret en
kraftig stigning i antallet af besøgende, som er atypisk
for årstiden.
Men der er også tællere, hvor der ikke har været en
stigning eller der har været et direkte fald i besøgstallet. De sidder typisk på steder i de større naturområder,
som for de fleste kræver en længere køretur at nå frem

til fx skovene ved Himmelbjerget, Hulsig ved Skagen og
Kalø Slotsruin ved Mols Bjerge.
- Meget kan tyde på, at danskerne har lyttet til
myndighedernes anvisninger om, at man gerne må gå
ud og nyde naturen, så længe man holder afstand til
andre.
Fra Naturstyrelsen lyder opfordringen, at man gerne
må fortsætte med at gå på opdagelse i naturen - der er
stadig masser af steder med god plads til alle. Men man
skal også være klar til at søge mod alternativer, hvis
der er fyldt det sted, man havde udset sig. Og så skal
vi alle husk at passe på hinanden ved at holde afstand
og følge anvisningerne på www.coronasmitte.dk

Fakta

• Naturstyrelsen har samlet flere end 150 digitale naturguider, måske finder du et interessant naturområde
nær dig: https://bit.ly/33LsjsH
• Sørg for at holde afstand til andre og følg anvisningerne på www.coronasmitte.dk

Noget at opleve lige nu mens foråret er over os

Viben i fortsat fremgang i Naturpark Amager
Mens viberne generelt har det svært i den danske natur, gælder det modsatte i Naturpark Amager.
Her stortrives den karakteristiske vadefugl, som foretrækker åbne strandenge, præcis som på Kalvebod Fælled. Det fortæller ornitologisk caretaker i naturparken
Thomas Hellesen, der glæder sig over fremgangen for
viberne.
- Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger gennem
mere end 40 år har vist, at vi har mistet ca. fire ud af
fem viber! Men på Kalvebod Fælled har den - takket
været en nu mangeårig plejeindsats - vist god fremgang, siden lavpunktet for lokaliteten i start 1990’erne,
forklarer han.
Selvom den endelige opgørelse over årets viber først
forventes at ske i juni måned, ser de første tællinger
lovende ud, fortæller ornitologen, der tror på nok et
rekordår for den smukke fugl.

Corona lukker IKKE det digitale
bibliotek
Corona lukker IKKE det digitale
bibliotek. Selvom biblioteket er lukket,
er der masser af digitale tilbud indenfor
både fakta og fiktion, som du kan bruge
hjemmefra

Gå på kursus også når biblioteket
er lukket ... eKurser.nu guider dig
gennem hverdagens IT
Klik ind og lær mere om digital post, borger.dk, windows 10 facebook, skype og sikkerhed på nettet.

Corona lukker Naturcenter
Amagers indendørs og
organiserede aktiviteter... men
ikke naturen!
Se i boksen nedenfor, hvornår der er
åbent i friluftshuset, når Coronavirussen igen tillader os at være mere sammen... sammen.

Naturcenter Amager Åbningstider i Friluftshuset

Indtil 26. juni:
Hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15.
Weekender kl. 10 - 17.
I ferieperioder alle ugens dage kl. 10 - 17.

Det hedder vanris
Hvis du går tur i Kongelunden kan du
mange steder se store gevækster på de
gamle egetræer
Redaktionen har undret sig og spurgt naturvejleder Jes
Aagaard fra Naturstyrelsen i hovedstaden om hvad det
er.
Og han svarer beredvilligt:
- Det hedder vanris. Når der er lys tilgængeligt, så
forsøger et egetræ at danne nye grene, som kan sætte
blade, hvor der er ledigt lys.
Hvis man vil have en knastfri planke, så fjerner man
vanris fra stammen, så der ikke danner sig en gren.
Så let er det!
Haveejere kender vanris fra æbletræet, der efter
vinterens omhyggelige og møjsommelige beskæring
sætter masser af lange nye skud lige op mod himlen og
lyset i løbet af den næste sommer. Så er der basis for
fornyet beskæring næste vinter!

Ungdomsskole
i en coronatid
Som alle andre skoler har UngTårnby
desværre været nødt til at lukke vores
sæson i år på en ret pludselig måde. Det
var ikke mange timers undervisning vores
elever gik glip af, da vores sæson i forvejen
var planlagt til at slutte lige op til påske.
Men den afsluttende tid er selvfølgelig altid
vigtig. Vi fik ikke sagt ordentlig farvel og
PÅ GENSYN i sæson 2020/21
Til gengæld har vi fortsat kontakten til de unge på de
såkaldte sociale medier Facebook og Instagram. Vi har
i hele denne sæson opgraderet vores tilstedeværelse på
disse medier. Det er en utrolig vigtig kontaktflade til de
unge. Det er her de ’mødes’ og har deres kontakter og
derfor skal vi selvfølgelig også være der.
Siden starten af corona perioden har vi været endnu
mere aktive på de sociale medier. Vi har lavet foto- og
tegnekonkurrencer og en kontaktservice, hvis nogen
har lyst til at snakke med en voksen om, hvordan de
har det i disse tider. Selvfølgelig har det også været
vigtigt at give informationer om alle de aflysninger, vi
desværre har måtte foretage. Det er trist, fordi vi havde
en lang række spændende ture, rejser og weekendarrangementer her i foråret.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

Find os på Facebook og følg os. Søg UngTårnby. Det
samme gæler Instagram.

... har aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand alle
lørdage og søndage kl. 10-14.

Coronavirus og færdsel i naturen
Man må gerne må være ude, så længe man holder
afstand og følger anbefalingerne fra myndighederne
til færdsel i det offentlige rum. Og tag dit skrald med
hjem - vi er i øjeblikket ikke så mange til at tømme
skraldespandene ved p-pladser, lejrpladser og stier.
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Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt, eller vi kan
være udenfor, så prøv igen.

Vores Facebook og Instagram har været flittigt besøgt, og vi har fået en del henvendelser og ’synes godt
om’ og det er vi glade for. Det er vigtigt, at de unge
ved, at vi stadig er her og at der starter en ny sæson i
UngTårnby til september. Vi er i fuld gang med at planlægge endnu en spændende, lærerig og fællesskabsdannende sæson.

Sommerfugle og bier i have og på altan
Foråret er hastigt ved at
bide sig fast, og sommerfuglene er for alvor ved at
komme på vingerne
Foto: Peder Størup

De første er dem, der overvintrer som voksne og derfor er
på vingerne, så snart lyset og
temperaturerne stiger. Det er
arter som nældens takvinge,
dagpåfugleøje, det hvide c og
den gule citronsommerfugl,
der lyser op om foråret.
Men også de sommerfugle,
der overvintrer som æg på en
bladknop, som det hvide c eller okkergul pletvinge, hvis
larver overvintrer i et spin i
vegetationen er under forvandling, ligesom den særligt
smukke og elegante sommerfugl aurora er på vej.
Mange vil sikkert både
hjemme i haven og under
gåture i natur og skov blive

mødt af spørgsmål fra børn og
børnebørn som: Hvad hedder
den sommerfugl? De fleste
kender de mest almindelige
sommerfugle, men det er de
færreste, der kender navne
på alle Danmarks 72 dagsommerfuglearter.
Mange er desværre meget sjældne, men der er stadigvæk en 10-15 arter, man
med lidt held kan se de fleste
steder foråret og sommeren
igennem. Navnene kan man
finde på en plakat med Danmarks dagsommerfugle, produceret af Naturbeskyttelse.
dk

Altanen som et paradis for
sommerfugle og bier
Bier og sommerfugle er under et stort pres. De mangler
nemlig steder at bo og mad at
spise. Ifølge den seneste rødliste fra 2019 er hele 35 ud af

75 arter af danske dagsommerfugle truet eller sårbare.
- Du kan gøre en hel del for
at hjælpe insekterne på vej,
også selvom du bor i lejlighed
midt i byen. Har du en altan
eller en tagterrasse, så skal
der faktisk ikke så meget til
for at skabe et lille paradis for
bier og sommerfugle, siger
Therese Nissen, natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks
Naturfredningsforening.
De vigtigste ingredienser
til en insektvenlig altan er
mangfoldighed og planter,
der blomstrer på forskellige
årstider. Med mange forskellige planter kan du nemlig
hjælpe mange forskellige insektarter.

Forårsblomster
Når foråret begynder, er humlebierne nogle af de første på
vingerne. Derfor er det optimalt at plante blomster, som
de buttede flyvere elsker. Det
kan være løgplanter som krokus, perlehyacinter og skilla.
- Du kan også lave stiklinger af pil. Du skal bare have
fat i han-planterne, for det er
dem, der har gule blomster
med pollen, som bierne skal
bruge, siger Therese Nissen.

Sommer og efterår

Dagpåfugleøje.

Citronsommerfugl.

Om sommeren er der rigtig
mange planter at vælge imellem. Du kan forkæle både de
enlige vilde bier, humlebierne og sommerfuglene med
for eksempel roser, lavendel,
merian, timian og salvie. Men
roserne skal være åbne, så bierne kan komme ned i dem.
I de lidt koldere måneder,
er det oplagt at vælge planter
som hedelyng, gedeblad og
solhat. De blomster nemlig
alle relativt sent på året. Men
der er også flere af sommerblomsterne, der blomstrer
hen over efteråret.

Frugttræer er gode til både
mennesker og insekter
- Du kan også pynte din altan med små frugttræer. De
blomstrer typisk om foråret
eller i den tidlige sommer,
og om efteråret kommer der
frugter til, som både mennesker og fugle kan spise af,
siger Therese Nissen.
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Træer og buske i haven

Nældens takvinge.

At plante et nyt træ eller en
ny busk er næsten ligesom
at få et nyt møbel. Det puster
nyt liv i haven - bogstavelig
talt.
- Træer og buske tiltrækker biller, sommerfugle, bier
og fugle. Jo flere træer og
buske du har, jo mere liv kan
du tiltrække, forklarer Henrik
Jørgensen, fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.
Han forklarer, at dyrene kan

bruge træer og buske som
gemmesteder eller spisekammer. Det afhænger af, hvilket
træ eller hvilken busk du vælger at plante.

Hjemmehørende træer og
buske
Du bør plante træer og buske,
der hører til Danmarks natur.
- Køber du en plante, der
ikke oprindeligt er hjemmehørende, så vil den normalt
ikke være til nogen særlig
gavn for insekter og fugle
herhjemme, fordi danske dyr
ikke er tilpassede til at leve
på og af fremmede træer og
buske. siger Henrik Jørgensen
og fortsætter:
- Hestekastanjen er dog et
eksempel på et træ, der gavner naturen. Både på grund
af deres blomster, men også
fordi de ofte har saftflod.
- Saftlod er en sød klæbrig
saft, som pibler ud fra sprækker i træet. Sådan en saft er
guf for insekterne, siger han.
Derudover bliver hestekastanjer også hurtigt store,
krogede træer, og det giver

Agerhumle.

Plakat med danske
dagsommerfugle.

mange levesteder til mindre
dyr som insekterne.

Frugttræer og bærbuske til
bier og sommerfugle
Flere arter af bier og sommerfugle har det hårdt i både
Danmark og udlandet. Derfor
kan det være en god idé, at
tænke bier og sommerfugle
ind, når man skal vælge nye
planter til haven.
- Buske som tørst, fjeldribs
og almindelig hyld er gode
buske. På dem kan bierne
nyde godt af blomsterne,
mens fuglene gerne spiser
bærrene, siger Henrik Jørgensen.
Skovæble, fuglekirsebær
og sejlepil er træer, som bierne holder særligt af. Sejlepil,
giver desuden en livsvigtig
tidlig forårsmad til humlebier
og mange andre insekter, så
den er rigtig god i haven.
bbark

Maj 2020

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

Sidste nyt
Ingelise og Poul Jensen -

Online stolemotion –
et fuldt program at følge
Nu er der mulighed for at få stolemotion hjem i stuen.
Motionsaktiviteterne er på pause, og det rammer især
mindre mobile ældre, der ikke kan motionere på deres
almindelig stolemotionshold, og har svært ved at finde
andre motionsalternativer.

ledere af Tirsdagsklubben har holdt diamantbryllup den 16. april.
Lissi Bak Petersen
- leder af Sorg- og
Livsmodsgruppen har modtaget en flot buket
fra Ældre Sagen
og INTERFLORA
pga sit store arbejde
med at holde kontakt via
telefonen til ”holdet”.
Lis Christensen
- leder af et populært gymnastikhold - stopper
efter 7 års ”tro tjeneste”.
Hun vil blive savnet - vi arbejder på at komme
med andre motions tilbud til de mange deltagere.

Pas på jer selv og hinanden

God hjemmetræning!
Find det fulde stolemotionsprogram på Ældre Sagens
hjemmeside www.aeldresagen.dk

Information om gratis vaccination mod
pneumokokker
Fra 22. april 2020 vil der blive tilbudt gratis vaccination
til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko
for invasiv pneumokoksygdom samt ældre = 65 år som
har forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom på
grund af kronisk sygdom.
Man tilbyder særligt udsatte grupper gratis vaccination
mod pneumokokker, for at beskytte dem og for at
reducere antallet af sårbare patienter, som bliver ramt
af andre alvorlige infektionssygdomme under epidemien
med COVID-19.
Ældre Sagen vil gerne hjælpe med, at informationen
når ud til alle, så flest muligt gør brug af tilbuddet.
Læs om vaccinationen på www.aeldresagen.dk og om
hvem der i første omgang kan blive vaccineret gratis

Hold jer orienterede på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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PÅ GRUND AF CORONAVIRUS
ER ALLE ARRANGEMENTER
I ÆLDRE SAGEN DESVÆRRE UDSKUDT
ELLER AFLYST FREM TIL 1. JUNI.

Der er indspillet nye videoer med stolemotion, som
er tilgængelige for alle på Ældre Sagens hjemmeside.
Det er et fuldt program lige til at følge fra start til slut.
Programmet varer godt en time, og bygget op som et
almindeligt stolemotionsprogram ligesom Træn dig glad
DVD’en. Alle kan få effektiv træning og pulsen op med
programmet – uanset alder og fysisk form.

’Jeg holder af hverdagen’
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I 1984 udkom Dan Turèlls stemningsfyldte
digt, ’Hyldest til hverdagen’, der indledes
med den velkendte strofe ’jeg holder af
hverdagen’. Det er et digt, der hylder
hverdagen med alle de små øjeblikke,
som vi dagligt ikke tillægger den store
opmærksomhed eller værdi: Indkøbslisten,
lyden fra bussen, der skramler udenfor,
huslejen, opvasken og morgenkaffen. ’Jeg
holder af hverdagen’, ja, således lyder
ordene fra den excentriske forfatter og
digter.
Hverdagen er blevet en anden i disse dage.
Godt nok har indkøbslisten, opvasken,
huslejen og morgenkaffen stadig sin plads i
hverdagen. Men noget har ramt mig! Noget
jeg tror har ramt mange – nemlig længslen
efter hverdagen. Den hverdag vi deler med
et ’godmorgen’ når vi hver især, fortravlet,
er på vej til hvert sit. Den hverdag vi deler,
når vi sender et smil og et nik idet vi krydser
hinanden på gaden. Ja, selv om vi ikke
kender hinanden, så deler vi en hverdag –
uden vi altid sætter så mange ord på det.
Jeg savner hverdagen! Jeg savner
hverdagen, hvor enten håndtrykket eller
krammet får lov til at indlede mit møde med
et andet menneske. En hverdag, hvor vi ikke
længere skal tænke i håndsprit og to meters
afstand. Og jeg savner den hverdag, hvor et
fysisk fællesskab ikke længere skal defineres
af et tal. Ja, der er nok meget vi alle savner.

Det gør vi også i kirken! Ja, vi savner
hverdagen. Den hverdag, der består af
mennesker, der kommer ind og ud af kirken –
i glæde og i sorg! Den hverdag der består af
mennesker, der alle har et liv i kirken. Enten
dagligt, jævnligt eller lejlighedsvis. Hvor vi
holder gudstjenester og arrangementer, der
alle som ét, taler håb ind i vores liv. Og nu
er vi på den anden side af påsken, som er
håbets fest. Og selv om kirkedøren ikke stod
åben påskemorgen, lød budskabet til hver
og en af os, nemlig: Han er opstanden! Og
med det skabte Gud et håb påskemorgen.
Kristendommen er håbet og troen på, at
livet er stærkere end døden. Ja, sagt med
lidt mere mundrette ord, så er påsken
fortællingen om, at det bliver godt igen.
Og netop de ord kommer til at pryde
kirkens facade den næste tid. Vi har valgt i
Korsvejskirken at hænge et banner op med
en regnbue og de fire ord: Det bliver godt
igen! Det gør vi fordi, at vi som kirke har til
opgave at tale håb og trøst ind i svære tider.
Det er en svær tid for mange, voksne som
børn! Børn der som os, længe har haft en
hverdag, der har været præget af savn efter
den normalitet, de aldrig før har længtes så
meget efter.
At tegne regnbuer, som et tegn på håb, gør
man mange steder – også udenfor Danmarks
grænser. Ja, efterhånden har mange børn
rundt omkring i verden taget symbolet

til sig og prydet det med de samme syv
farver, der altid udgør en regnbue. En
regnbue, som de hænger i vinduet, så håbet
også når ud til naboen, genboen og de,
der spadserer tilfældigt forbi. Regnbuen
kender vi også fra Biblen, for eksempel i
Det Gamle Testamente med fortællingen
om Noa, der gik ombord på Arken med
sin familie og alle dyrene for at overleve
verdens første naturkatastrofe. Gud satte
derefter regnbuen på himlen som et tegn,
et fredstegn mellem Gud og mennesker. Ja,
regnbuen som et løfte fra Gud om altid at
være med os. Et løfte, der giver håb! Også
når det ser allersværest ud.
Og det er netop budskabet om håb, vi gerne
vil sprede i disse dage. Et budskab om, at vi
ikke er alene, selv om vi stadig sidder hver
for sig. Et budskab om, at hverdagen mere
og mere vil komme til at ligne den hverdag,
vi går og længes efter – selv om det vil tage
tid.
Jeg holder af hverdagen, skrev Dan Turèll.
Og jeg stemmer i, jeg holder også af
hverdagen med indkøbslisten, lyden fra
bussen, der skramler udenfor, huslejen,
opvasken og morgenkaffen. Men jeg holder
endnu mere af hverdagen, når hverdagen
betyder, at vi igen kan samles i kirken. Vi
glæder os til at se jer.
Sognepræst Miriam Joensen

Kirken kommer til dig:

Orgelrecitals og prædikener på
Facebook og hjemmeside

Indtil kirken åbner igen fortsætter
Korsvejskirkens organist, Ole Reuss Schmidt,
med at præsentere en orgelrecital på
Korsvejskirkens Facebookside. Det vil han
gøre hver fredag. Den kan også høres og ses
på vores hjemmeside.
Hver søndag kan du også høre og læse en
prædiken på Facebook og på hjemmesiden.
Følg med på
www.facebook.com/
Korsvejskirken/

og på
www.korsvejskirken.dk

Tal med en præst

Selvom kirkerummet er lukket, så er
Korsvejskirken til rådighed. Føler du dig
alene og nedtrykt? Har du brug for en
samtale med en præst? Henvend dig gerne
til sognepræst Miriam Joensen. Hun kan
træffes på 27 12 24 30 og træffes bedst
telefonisk kl. 10-11. Mandag er fridag.

Maj
Kan vi komme tilbage til vores kirke i
maj måned? Vi ved det ikke endnu og
afventer, ligesom andre kirker, nærmere
retningslinjer. Vi kommunikerer ud via vores
hjemmeside og Facebookside, så snart der
er nyt om genåbning.

Hvis kirkerne åbner igen
efter 10. maj
Højmesse
Søndag 17. maj, kl. 10.00 v. sognepræst
Miriam Joensen
Højmesse – Kristi Himmelfartsdag
Torsdag 21. maj kl. 10.00 v. sognepræst
Miriam Joensen
Orgelrecital
Fredag 22. maj, kl. 17.00 v. Ole Reuss
Scmidt
Højmesse
Søndag 24. maj, kl. 10.00 v. sognepræst
Miriam Joensen

Informationsmødet om
konfirmation til 2021...

... som var annonceret
til 19 maj, bliver
først afholdt efter
sommerferien. Dato
bliver annonceret på
vores hjemmeside og
herfra vil du også kunne
indskrive dit barn til
konfirmandundervisningen.
www.korsvejskirken/konfirmation

Tegn en regnbue
Hvis du kommer forbi Korsvejskirken i disse
dage, vil du kunne se et stort banner med
en regnbue på facaden ved klokketårnet.
Og vi vil gerne have flere regnbuer i
vores kirke: Derfor inviterer vi jer til
at være med i et lille projekt, både for
børn og for voksne. Tegn en regnbue, og
gå hen til Korsvejskirken og put den ind
gennem brevsprækken i den dør, der går
ud til Sirgræsvej. Skriv gerne dit navn på
tegningen. Alle tegningerne vi modtager,
bliver hængt op på de store vinduer i
våbenhuset, så alle der kommer forbi, kan
se dem.
Hvorfor nu det?
I husker måske fortællingen om Noa? Ham,
der reddede alle dyrene og sin familie i sin
store båd, dengang Gud lod vandet stige

Kontoret
Kirkekontoreter åbent for telefoniske
henvendelser på telefon 2399 7508
alle hverdage mellem kl. 10 og 13. Alle
personregistrering som fødselsregistrering,
begravelsesanmodninger, navngivning- og
navneændringssager vil blive behandlet som
normalt.

Da vandet var sunket og landjorden kom
frem igen, så mennesker og dyr igen kunne
komme ud, lavede Gud en regnbue på
himlen. Den var et tegn på, at Gud aldrig
mere ville lade jorden oversvømme. Siden
dengang har regnbuen været et tegn på
håb.
Når noget ser sort ud eller er kedeligt, er
der altid håb om, at det bliver bedre igen.
Sådan er det også her under coronakrisen.
Det har været anderledes og udfordrende
på mange måder, men vi skal nok vende
tilbage til en almindelig hverdag igen,
selvom det måske tager tid inden alt er
normalt.

Præster
Sognepræst Miriam Joensen: mijo@km.dk •
Tlf. 2712 2430 • Træffes bedst telefonisk
kl. 10-11. Mandag er fridag.
Sognepræst Julie Aaboe er sygemeldt.
Sognepræst Martin Herbst kbf. har orlov.
Organist Ole Reuss Schmidt • Tlf. 2581 5762
olereuss@hotmail.com • Træffes efter aftale.

Vi vil glæde os til at se både ’gamle
kendinger’ og nye venner, til vores ulvetime
og andre arrangementer i Korsvejskirken.
Skriv gerne til lone@korsvejskirken.dk hvis
du vil på vores mailingliste. I kan også
vælge at skrive en mailadresse på bagsiden
af jeres regnbuetegning.

Kordegn Britt Marie Övermyr • 2399 7508 træffes hverdage kl. 10-13 • bmo@ km.dk
Kirketjener Johnny Løndorf • 6116 3336 •
johnny@korsvejskirken.dk
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup.

www.korsvejskirken.dk
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Kontakt

og lod det regne, så hele jorden blev fyldt
med vand.

Tanker søndag morgen i en tom kirke

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

Klokkerne ringede højt og smukt, da jeg med min
kobberfarvede nøgle låste kirkedøren op i morges kl. 9.

Det er underligt at se det tomme kirkerum. Og den
tomme gårdhave. Og det tomme køkken.

”Jeg savner søndage i kirken” havde jeg sagt til
Miriam ved morgenbordet.

Da klokken blev 10 ringede klokkerne igen. Og
jeg forestillede mig tilstedeværelsen af alle de
mennesker, jeg savner. Alle mine kolleger. Og
menigheden.

”Så tag derop” svarede hun. Og det gjorde jeg så.

Jeg savner jer alle sammen. Og jeg glæder mig til, at
kirken åbner op igen, så vi alle kan samles med og
om hinanden. Og jeg glæder mig til at være sammen
med jer alle med mindre end to meters afstand.
Nu er det så maj måned. Den måned, hvor Danmark
blomstrer op og folk mødes i gader og stræder. Ja,
den måned hvor varme for første gang siden den
foregående sommer fylder mere end kulde.

Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk /
Tlf. 2913 8323
Træffetid: Tirsdag - fredag
9-12 samt 20-21 - Fri
mandag
Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk /
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. - fre. 9-12
Kordegn
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og
kulturmedarbejder Grethe
Hamborg
grbh@km.dk /
Tlf. 2447 3830
Organist
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I
Jens Andersen
Al henvendelse sker
tlf. eller på mail til
kirkekontoret
Kirketjener II
Annette Honoré
Al henvendelse sker
tlf. eller på mail til
kirkekontoret

”Der er kaffe på kanden” plejer at være de første ord,
jeg hører når jeg træder ind søndag morgen.
”Dejligt” svarer jeg altid og går ned til Jens i
køkkenet, der sidder klar med den sorte termokande
og en kop til ham og mig.
Det er et søndagsritual at sidde der og drikke kaffe
med ham, mens vi taler om weekendens kulinariske
eventyr. Jeg prøver altid at imponere ham med
sjældne og eksotiske retter, men kommer altid
til kort, for Jens er en kulinarisk feinschmecker,
der med sine mange grill-gadgets kan fremtrylle
overdådige retter.
Søndage i kirken indeholder også altid masser af
kram. Jens får altid et kram. Og det gør Sandra
også, når hun ankommer med det smil, der næsten
permanent pryder hendes ansigt.
”Har du haft en god weekend?” spørger hun altid. Og
for det meste svarer jeg ”ja”.
9.30 går jeg altid ind i kirken, hvor jeg siger
godmorgen til de første kirkegængere. De sidder
altid de samme steder. Det er der en behagelig
tryghed ved. Både for dem og for mig.
Og så kigger jeg op til koret og Niels. Jeg vinker og
siger hej. De smiler og vinker tilbage.
Og så er det ud til køkkenet, hvor jeg mødes af
Annettes smil.
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Kirkegården
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
Hjemmesiden:
www-Kastrup-kirke.dk

Jeg tænker i disse dage ofte på en maj måned
for mange år siden. Det var en maj måned, hvor
restriktioner og afstand blev ophævet med ét,
da en fremmed magt kapitulerede. Det var i maj
måned 1945. Det fik en apoteker fra Kolding
ved navn Mads Nielsen til at skrive en sang,
som også i dag taler lige ind i det håb, som vi
alle har som vores nærmeste rejsefælle i disse
dage. Sangen hedder ”En lærke letted, og tusind
fulgte”, og i det første vers lyder der ord, der på
tværs af de 75 år, der adskiller mig fra teksten,
stadig bevæger mig:
”En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.”

Kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Maj har altid været min yndlingsmåned. Men i år
er maj ikke som den plejer at være. Nej, fremfor at
stimle sammen i gader og stræder bliver vi nødt til at
gøre det modsatte: Holde afstand fra hinanden. Og
det passer så dårligt til maj.

Klokken 10 går gudstjenesten i gang.
Det gjorde den ikke i dag. Og heller ikke sidste uge
eller ugen før. Nej, kirken er så mærkelig tom. Ja,
denne søndag mødte jeg hverken Jens, Sandra,
Annette, Niels, koret eller kirkegængerne. Der var
helt tomt.

Jeg glæder mig til at lærken letter og luften endnu
engang bliver et væld af sang. God maj alle
sammen. Og pas godt på hinanden – på afstand!
Allan Ivan Kristensen

Det sker også i
Kastrup kirke

Det er forår
Solen skinner
Skønne forventningsfulde unge mennesker går ind i Kastrup kirke i hvide kjoler og skøn outfit, mens
orglet bruser og alle i kirken rejser sig for at tage imod - og festen kan begynde!
Sådan har det været år efter år i Kastrup kirke, men i år vil ”en mærkelig tid” det anderledes.
Derfor sender vi jer en stor varm og kærlig hilsen, og tænker på hver og én af jer, som vi savner og
glæder os til at gense.
Konfirmationerne er nu fastlagt til den 5. september kl. 10.00 for Skottegårdsskolen og kl.12.00 for
Steiner skolen.
Gå ind på Kastrup kirkens FB side eller vores hjemmeside https://www.kastrup-kirke.dk/ den
8. maj, der vil I kunne lytte til en sang og en hilsen fra os i kirken til jer.
På glædelig gensyn – så snart Danmark åbner op igen.
Allan Ivan Kristensen og Susanne Worm Steensgaard

Maj
Søn. 17. kl. 10 Elizabeth
Laursen
Kristi Himmelfartsdag
Tors. 21. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Søn. 24. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Tors. 28. maj kl. 19
Menighedsrådsmøde
Andagt hver onsdag kl. 12
– når alt blir’ normalt igen
Højmesse hver søndag
kl. 10 - når alt blir’ normalt
igen
– men se om søndagen på
facebook
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

Arkivfoto samt Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

En samtale i det fri

Præsterne, Kastrup Kirke
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Er et tilbud om ”walk and talk” til dem, der har lyst til en samtale og en gåtur
med præsten – og så klart med den anbefalende afstand imellem og på brede
ruter.
Almindeligvis kommer vi hjem eller holder samtaler på vores kontor, men da det
ikke er muligt her i coronatiden, kan ”walk and talk” være et godt alternativ.

Tænd et lys for sammenholdet foran Skelgårdskirken
En lysende idé er ved at
brede sig – og nu er den
også kommet til Vestamager
Med inspiration fra Stefanskirken på Nørrebro har
Skelgårdskirken nemlig stillet
lys, lightere og håndsprit frem
foran kirkens hovedindgang,
så bydelens borgere kan tænde et lys for sammenholdet,
for hinanden – og for venner
og familie, som vi alle er adskilt fra pga. coronavirus
Landets mere end 2.000
folkekirker er lukket ned –
for første gang nogensinde i
Folkekirkens mere end 500
år lange levetid. For en institution, hvis grundlag er, at vi
er der for hinanden og altid
har døren åben for dem som

måtte have brug for det, så er
nedlukningen en meget svær
og uvant situation.
- Kirker landet over finder lige nu alle mulige og
umulige måder til fortsat at
være aktive på, selvom vi er
lukkede alle sammen. I Skelgårdskirken knokler vi med
facebookgudstjenester
og
digital morgensang, siger
Phillip Bergenhammer Østergaard, fra Skelgårdskirkens
menighedsråd.

En lysende ide
Men også udenfor telefon- og
computerskærmene sker der
meget. En lysende idé har
foreløbigt bredt sig fra Nørrebro til Vestamager. Tændte
stearinlys foran trædøren i

Stefanskirkens hovedindgang
gav inspiration i Tårnby. Nu
har Skelgårdskirken under
overskriften ’Stå sammen
hver for sig – tænd et lys mod
Corona’ fyret op under ’Lys
Vestamager op’.
- Kirken er en del af vores
liv i medgang og modgang.
Når de største øjeblikke skal
fejres, og når vi skal have en
hånd til at klare os igennem
de svære tider. En nedlukning
af Danmark er svært for alle.
Derfor vil vi i Skelgårdskirken
finde nye måder til at være
der for dem, der ønsker det
og har brug for det. Det er
det, vi forsøger på nu med
’Lys Vestamager op’, uddyber
Phillip Bergenhammer Østergaard.

Mens
nedlukningen
af
Danmark står på, står Skelgårdskirkens præster til rådighed hjemmefra for samtaler med folk, der gerne vil tale
med en præst. Vi opfordrer

også til, at man kan skrive til
den digitale platform Sjælesorg På Nettet (www.sjaelesorg.nu), hvor præster fra
hele landet sidder klar ved
tasterne.

at fortælle, og det er bare så
hyggeligt. Jeg spørger ind til,
hvordan de har det, hvilke
interesser de har, om de har
familie osv. Alle er glade, det
er meget positivt og jeg får
mindst lige så meget ud af
det, fortæller Mona, som er en
af de frivillige samtalevenner
hos Røde Kors.

SnakSammen.dk er gratis,
men for at kunne benytte
SnakSammen, skal man have
adgang til en nyere computer,
iPad eller mobiltelefon med
kamera. Læs mere på www.
SnakSammen.dk om hvordan
du kommer igang.
bbark

Folk fra hele landet efterspørger en digital snak
Der er landet rundt skabt
digitale fællesskaber, trods
denne svære tid hvor ekstra
mange mennesker sidder
alene, og har lyst til at være
i kontakt med andre.
Under Corona nedlukningen
har Røde Kors og Boblberg
lanceret det nye digitale fællesskab, www.SnakSammen.
dk. Nem og hurtig kontakt
imellem mennesker, selvom
vi ikke er fysisk til stede med
hinanden. Borgere fra 75
kommuner har allerede fået
en god snak via video.

Alle kan få et digitalt besøg
– også dig!
Et stort antal frivillige samtale-venner sidder klar, og
venter på at blive booket til
en snak. Særligt om aftenen,
har efterspørgslen på en snak
på
www.SnakSammen.dk
været stor.
En samtale over video på
SnakSammen.dk er hverken
terapi eller rådgivning, men
en helt almindelig medmenneskelig samtale imellem en
frivillig samtaleven fra Røde
Kors og dig.

Hvad snakker man om?
En samtale varer typisk ca. 15
minutter, og kan handle om
hvad som helst. Man kan dele
sine bekymringer, snakke
om fælles interesser og ikke
mindst udveksle smil.
- Jeg var lidt nervøs første
gang, men folk er så glade for

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.

Drachmann Begravelser
fremlagt priser
på hjemmesiden.
Omsorg,Vi har
Nærvær
& Til
for Jer

www.burchhardt.dk
Vi fokuserer på at være nærværende
og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

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

Rikke Drachmann

Vi fokuserer på at være
nær værende & omsorgsfulde, når vi guider Jer
igennem en af livets svære
stunder. Vores nærvær vil
for jer føles trygt.

Kunsten i kirken

Casper Drachmann

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

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

Udstillingen med Bjørgs,
Tages og Michaels (natur)
skønne fotos i Skelgårdskirken er forlænget til slutningen af juni måned

Såfremt kirken åbner efter 10.
maj har du derfor stadig chan-

cen for at lade dig rive med af
stemningen på billederne.
Og hvem har ikke brug for
at lade sig rive med af kunsten i disse tider.
Såfremt omstændighederne tillader, vil der desuden

Foto: Tage Jensen

blive afholdt (stærkt forsinket) fernisering. Info herom
senere.
Vi ses forhåbentligt snart.
Else C. Andersen

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD MAJ 2020
Kære Tårnby

Mit navn er Louise Rosenberg. Jeg er jeres nye
præst. Efter to år som sognepræst i to små landsogne
på Fyn, er jeg vendt hjem til København, hvor jeg
er født og opvokset. Jeg blev indsat den 1. marts,
og jeg vil gerne sige tak til alle, der deltog. Det var
en festlig og fin indsættelse, og det er så rart at blive
taget godt imod, når man skal starte et nyt sted.
Jeg nåede knap nok at komme i gang, før Danmark
blev lukket ned af Coronavirussen, og det blev
så begyndelsen på mit nye virke. En tom kirke,
samtaler over Skype eller med mindst 3 afsprittede
borde mellem os, bisættelser, hvor kun 13 gæster
må deltage, og hvor de pårørende kun må sidde
sammen i husstande med 3-4 bænkerækker mellem
hver husstand.
Coronakrisen bragte en alt omsiggribende ændring
af vores måde at være sammen på. Og jeg kan kun
tale ud fra mit eget perspektiv. Som sognepræst så
jeg en stor udfordring i, hvordan jeg skulle kunne
bevare og værne om det nære og sårbare rum, som
vi præster ofte bevæger os i, når vi møder mennesker
i kriser. For pludselig kom der restriktioner på det
rum. Rummet blev bestemt udefra. Et rum, hvor
det nære og sårbare skal kunne udfoldes, skabes ved
at indbyde til fortrolighed. Men fortrolighed kræver,
at stemmen kan tale stille, ja endda, få lov at hviske,
om alt det, der bevæger sig inderst inde. Men med
to meters afstand til hinanden, er det rigtig svært

Maj 2020

På grund af manglende viden om, hvordan coronavirus
udvikler sig, kan vi desværre ikke oplyse ret meget om
den kommende tid.
Vi glæder os meget til at se jer igen.
Præsterne

Netværksgruppen

Børnegudstjeneste:

Indtil videre er alle større arrangementer som
børnegudstjenester aflyst.

- Det er barske tider, for farvel!
Men! Mens Coronakrisens bølger banker ind over
landet og vi må lukke os om os selv, så sker det lige
midt i en påske. Påsken der manifesterer og fejrer,
at der altid er et nyt nu, at fremtiden altid bringer

Babysang

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

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Korsvejsmarkedet lørdag 6. juni er aflyst som
følger af corona virus.
Kredsleder: Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Dåb og vielser

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan
gennemføres i folkekirken, men de skal overholde
kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og
kirkebetjening må deltage.
Vi opfordrer vores dåbsfamilier og brudepar, der
har planlagt en kirkelig handling de kommende uger
om at udskyde, hvor det er muligt. Kontakt gerne
kirkekontoret eller en præst for nærmere aftale.

Begravelser og bisættelser

Ved begravelser og bisættelser i Tårnby Kirke skal
deltagergrænsen på 13 pårørende overholdes. Vi
opfordrer til, at man forud for højtideligheden
informerer familie og pårørende om de skærpede regler.

nye konfirmander 2020-21

Skal du konfirmeres næste år eller er du nysgerrig på,
hvad konfirmandforberedelse er, så kom og skriv dig
op som konfirmand.

en ny begyndelse på trods. Det eneste konstante er
forandringen, og håbet for fremtiden må altid læne
sig ind i visheden om at, morgendagen altid bringer
en ny begyndelse med sig: Alt er muligt og alt bliver
godt igen!
På trods af situationen, så er det en fornøjelse at
være kommet til Tårnby Kirke. Jeg glæder mig til
at møde jer, og jeg glæder mig til alt det nye som
vil komme, og som jeg skal opleve sammen med
jer. Og på trods af afstand og restriktioner på vores
kirkerum, det fortrolige samtalerum, ja, alle vores
sociale, velkendte og trygge rum – så er vi præster
stadig til rådighed for en samtale om alt, hvad
der rører sig mellem himmel og jord; mellem os
mennesker i tiderne, der konstant forandrer os,
vores rum og vores verden.
Vi ses på et tidspunkt lige her i Tårnby.
Louise Husted Rosenberg

MIDLERTIDIG KONTAKT TIL KIRKENS
PRÆSTER OG KONTORER
Kirkens præster står fortsat til rådighed for
samtale og sjælesorg.
Vi træffes dagligt telefonisk og på mail.
Karsten Møller Hansen
tlf. 2175 1030 / kmha@km.dk
Ida Nielsen tlf. 3250 4186 / idni@km.dk
Desirée Risum tlf. 3046 2040 / dr@km.dk (betjener
også Psykiatrisk Center Amager på Digevej 110)
Louise Husted Rosenberg
tlf. 3046 0886 / lrr@km.dk
Kordegnekontor og kirkegårdskontor kan
udelukkende kontaktes telefonisk og via mail
i kontorenes træffetid. Mail med følsomme
personoplysninger sendes via sikker formular,
find direkte link på taarnbykirke.dk.
Kordegnekontoret:
Kordegn Tine Bendsten & Jane Koch
tlf. 3250 4195 & E-mail: Thbe@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye
Tlf. 3250 5798 & E-mail: taarnbykigrd@gmail.com

Indskrivningen af konfirmander fra sognets
skoler sker tirsdag 9. og onsdag 10. juni kl.15-17.00
i sognegården. Mere information vil følge på vores
hjemmeside.
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Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående
af enker og enkemænd. Men andre, der har tid og lyst
til et nyt socialt fællesskab, er også velkomne. Så er
arbejdet ikke så krævende længere, og er børnene flyttet
hjemmefra, så er det måske noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det
er ofte i forbindelse med gudstjenester, enten
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, eller om
søndagen efter en Højmesse. Der er altid kaffe og nogle
gange et andet arrangement.
På grund af frygten for spredning af Corona virus
åbner landets kirker tidligst mandag 11. maj, alle
arrangementer indtil da er derfor aflyst, og da det er
uvist, hvad der sker efter 11. maj, gælder det også
forårsmiddagen torsdag 14. maj.
Men vi håber stadig at kunne holde gudstjeneste
Pinsedag, søndag 31. maj, og så vil vi mødes der – med
afstand – og tale sammen efter gudstjenesten om den
svære tid, og give gode råd videre til hinanden.

at høre, hvad der bliver sagt, hvis det hviskes. Med
to meters afstand bliver stemmeføringen nød til at
være højere og tydeligere, og lige der så jeg en stor
udfordring i at skabe det fortrolige rum, som en
efterladt har brug for, og hvor jeg som præst kan
passe på og værne om de sagte og hviskede ord.
Det er faktisk en enorm smertelig tid på så mange
planer, men i det daglige arbejde ser jeg smerten
tage en ny og sær form ved bisættelserne: Bl.a. at
den nærmeste familie skal vælge familie, venner
og bekendte fra og som ikke må deltage ved
handlingen, og at se, den familie, som kunne samles
omkring afdøde ikke må give hinanden det kram,
som bare skriger stille til himlen om at blive givet
og modtaget i en sådan situation. Der er meget i
mit arbejde, jeg før gjorde uden at tænke over det,
men som nu har fået så vigtig og betydelig værdi og
mening. F.eks. min højre hånd, der hilser, som jeg
ikke længere må give, når jeg møder de pårørende.
Den føles som den symbolske håndsrækning, jeg
som præst vil give til det sørgende menneske. Det
er en håndsrækningen der siger; ”at jeg er her med
dig/jer. Jeg vil lytte og gå med i noget som er rigtig
svært”. Og det har været rigtig svært, ikke at måtte
give hånd i hvert enkelt møde – det føles helt
forkert.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

MENS VI
VENTER

Vi ved det godt – ingen
tænker på at bestille
ferie lige nu.
Vi dedikerer ventetiden
til ferieinspiration med
ankomster fremme i tiden
– når verden
åbner igen.

Vinferie ved Mosel
Hotel Alte Dorfschänke HHH i Kinderbeuern, Sydtyskland
Mosel slynger sig gennem et af de smukkeste flodlandskaber i verden, hvor borgruiner
på ensomme bjergtoppe troner over frodige vinterrasser og sejlbåde på evig fart langs
flodens blå bånd. Mellem Trier og Koblenz flyder Mosel bugtende gennem den ene traditionsrige vinby efter den anden. Og her, i en dalsænkning oppe i højderne, ligger det
hyggelige og familieejede Hotel Alte Dorfschänke i den lille middelalderby Kinderbeuern
omgivet af de bløde, grønne bjerge. Herfra er der blot 4 km ned til den lille vinby Ürzig,
der ligger omgivet af vinterrasser ved bredden af Mosel.

Celle & Lüneburger Heide
Tryp Hotel Celle HHH i Tyskland
Celle er indbegrebet af middelalderromantik
med smukke facader, brostensgyder og ølstuer
– og i området Lüneburger Heide finder I mere
end 700 km afmærkede vandre- og cykelstier,
som leder jer ud i det enestående landskab.
Valgfri ankomst frem til 18.12.2020.

•
•
•
•

Din specialpris

1.399,-

Normalpris 1.549,3 overnatninger
Også 2, 4 og 5 nætter
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters middag/buffet
1 x entre inkl. rundvisning
på slottet i Celle m.m.

Ankomst søndage 24.5.-27.9.2020.
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Hytteferie i ærkesvensk naturidyl
DalaWärdshus Hantverksbyn i Rättvik
En meteorit, der slog ned i Dalarna for 365
millioner år siden, skabte det smukke landskab, der pryder egnen i dag. Det tydeligste
levn er den store, funklende sø Siljan , der ligger centralt i området, og som også kommer
til at være midtpunktet for jeres ferie i den
storslåede svenske natur.

Din specialpris

1.399,-

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 3 x 2-retters middag
/buffet

Normalpris 1.699,-

2 nætter 799,3 nætter 1.099,-

Valfri ankomst frem til 16.12.2020.

•
•
•
•
•

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters middag
Velkomstdrink
En vinsmagning eller en flaske vin pr. værelse

1.899,-

Din specialpris

Normalpris 2.199,-

Ankomst søndag 3.5.-18.10.2020.

Miniferie i Mols Bjerge

Din specialpris

799,-

Hotel Fuglsøcentret
• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
Normalpris 949,SOMMER: 3, 4 og 5 nætter
• 2 x 2-retters middag/buffet
• Fri adgang til sportshaller og boldbaner m.m.
Hotel Fuglsøcentret ligger midt i Mols Bjerge, kun 1 kilometer fra Fuglsø
Strand og med imponerende udsigt over området.
Ankomst torsdag og fredag frem til 26.6. og 1.9.-11.12.2020.

Miniferie i Hamburg

Best Western Premier Alsterkrug Hotel HHHH

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 3-dages transportpas til bus, sporvogn,
U-bahn og transportbåde på Elben

Din specialpris

1.249,-

Normalpris 1.399,-

3 nætter 1.649,-

I får hjemme 7 km fra centrum af den populære storby, der på én gang
emmer af shopping og caféliv, havnehygge og tilbagelænethed.
Ankomst torsdag, fredag og lørdag frem til 20.6. og 27.8.-19.12.2020.

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 hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET

Aktuelle informationer fra
Senior- og pensionist- samt specialforeninger • Maj 2020
OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Arrangementer fra 10. maj under forudsætning af, at Tårnby kommunes foreningslokaler er åbnet igen:
Banko 14. maj
Kr. Himmelfartsdag lukket 21. maj
Vi spiser ude - i hører nærmere 28. maj
Derefter sommerferie til 5. september

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr.
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr.
Der kan købes øl og vand til 10 kr.
Arrangementer fra 10. maj under forudsætning af, at Tårnby kommunes foreningslokaler er åbnet igen:
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 13.
Banko fredag 15.
Løvsprings skovtur kl. 10 kr. 350,- onsdag 20.
Banko fredag 22.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 27.
Banko fredag 29.

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune,
er velkommen i Bordinghus. Er du
interesseret i, at se hvad der sker i
huset og kunne du tænke dig at høre
nærmere, så kig indenfor til åbent
hus:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00
Fredag kl. 14.00 - 17.00
Søndag kl. 13.00 - 16.00

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider i centret for aktiviteter:
Mandag - fredag kl. 10 - 16.30
Et mødested for friske, raske
folkepensionister og deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i
Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for
borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil sommerferien)
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
mere.
Foreløbig lukket indtil 10. maj.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Deltag i vores faste aktiviteter f.eks. siddedans, slægtsforskning, seniordans, edb snakkeklub,
gåtur på fælleden, knipling og 3-d
kort, litteratur, folkedans, frimærker,
fællessang, gymnastik, Pilehavekoret, gymnastik for krop og hjerne.
Derudover er der mulighed for kortspil, petanque og billard.
Mandag, lørdag og søndag kun åbent ved særlige arrangementer.
Foreløbig lukket indtil 10. maj.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes kl.
14 – 16. Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 /
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Det er fortsat muligt at kontakte os: Inge-Lise Adelhardt
2883 4785 eller iadel@stofanet.dk.
Sund motion på Hjertestien starter 17. maj. Vi går i ‘gåsegang’.

Gigtforeningen

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

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Ingen arrangementer i maj.

Café Livsglæde

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

Netværkshuset

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

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

Netværkshuset er lukket indtil 10. maj. Du kan holde dig
orienteret på Face-book:
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden:
https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/frivillighed/
netvaerkshuset-kastruplund

Parkinson Klub Amagerland

Hjerteforeningen ... i København S.

Høreforeningen

Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999.
Holder ferie indtil efter sommerferien.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej . Med
henvisning fra egen læge. Ons. kl. 13-14. AFLYST INDTIL
FYSIQ GENÅBNER.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom - finder sted kl. 19-21, Daghøjskolen, Peder Lykkes
vej 63, 2300 Kbh. S.
Info:Tommy Rasmussen amager@bedrepsykiatri.dk
tlf. 3251 5335/ 2757 5333.
Arrangementer i maj er aflyst.

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
I disse tider bliver der ikke arrangeret stavgang og andre
arrangementer i Diabetesforeningens regi, hverken i
Tårnby eller Dragør.
Vi vender tilbage lige så snart det er muligt og glæder os til
at se jer igen. Pas på jer selv derude.
Mange hilsner fra bestyrelsen i Lokalforeningen.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Lokale aktiviteter ses i kalenderen, og omtales på vores
Facebook-side. Kalender: http://kbhs.hjerteforeningen.dk/
og Facebook: https://www.facebook.com/hjerte2300s/

I hjerteforeningen føler vi et stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes mulighed for at
håndtere denne meget specielle og kritiske situation.
Frem til og med 2. juni 2020 gennemfører Hjerteforeningen
derfor ikke nogen aktiviteter og arrangementer, der enten
er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter
og andre borgere tænkes at deltage. Både inde og ude, unge
som ældre.
Dvs i København S vil der indtil 2. juni 2020 ikke være
følgende aktiviteter :
• Søndagsture på Amager Fælled
• Hjertemotion
• Flimmer-gruppe-møder
• Hjertecafeer og foredrag
• Ej heller forbold for hjertet
Pas godt på hinanden og jer selv.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Tilskud til bedre adgang til naturen
Det er tid at søge tilskud nu.
Ansøgningsfrist er 15. maj
Friluftsrådet ønsker at fremme adgangen til naturområder, som i dag er
svært tilgængelige for hele eller dele
af befolkningen. Nu kan du søge om
tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der skaber bedre
adgang til naturen.

Har du en god idé til et projekt, som
kan skabe bedre adgang til naturen?
Det kan enten være projekter, der giver adgang til områder, som i dag er
utilgængelige for befolkningen, eller fysiske tiltag som gør det muligt
for særlige målgrupper, eksempelvis
mennesker med funktionsnedsættelser, at komme ud i naturen.

Tilskud til lokale initiativer

Projektet skal være forankret i en
civilsamfundsorganisation eller et
partnerskab, hvor en civilsamfundsorganisation er ledende partner. Der er
i alt afsat 4 millioner kroner. Der kan
søges om tilskud på mellem 20.000 og
200.000 kroner.

Udviklingsprojekter skal løfte området
Det er også muligt at søge om tilskud
til udviklingsprojekter, som udvikler
nye veje til at fremme befolkningens
adgang til naturen. Det kan for eksempel gøres ved at aktivere frivillige og
foreninger til at belyse barrierer for
adgang til naturen, eller ved at udvikle og afprøve redskaber og metoder,
der støtter de grupper i befolkningen,

som har sværest ved at komme ud i
naturen.
Der er i alt afsat 6 millioner kroner
til projekter af denne art, og Friluftsrådet forventer at kunne støtte to eller
tre projekter.
Derudover kan der søges støtte til
pilotprojekter, der med afsæt i det
organiserede friluftsliv kortlægger
og synliggør rekreative stier og ruter
i Danmark med henblik på at skabe
bedre muligheder for adgang til naturen. Der er i alt afsat 5 millioner
kroner, og Friluftsrådet forventer at
kunne støtte et eller to pilotprojekter.
bbark

Læs mere om mulighederne for at
søge tilskud på friluftsraadet.dk/
tilskud-til-projekter
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Der kan søges om tilskud til lokale initiativer, som gennem fysiske tiltag til
lands eller til vands skaber adgang og
tilgængelighed i et naturområde, hvor
der ikke i dag er det, eller skaber adgang og tilgængelighed for målgrupper, der ellers ville have svært ved at
komme ud i det givne naturområde.
Ved etablering af nye naturområder
er det vigtigt, at friluftsliv og adgang
til naturen tænkes ind fra start, understreger Friluftsrådet. Derfor priorite-

res det at støtte projekter, der fremmer adgangsforhold på svært tilgængelige eller nyudlagte naturarealer.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Idrætten udnytter den ufrivillige pause
Flere end 2,2 millioner medlemmer af DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) idrætsforeninger har
fået en ufrivillig pause, mens coronaen hærger.
Mens vi venter på, at landets boldbaner og idrætshaller igen myldrer med glade ansigter i alle aldre,
så holder danskerne sig i gang på andre måder.
- Der er et stort ønske om at holde sig i gang,
nu hvor foreningerne og fællesskaberne er sat på
pause, siger Maja Holm, der er adfærdskonsulent i
Bevæg dig for livet.
- Men det skal være meget konkret og let at gå til,
hvis det skal passes mellem hjemmearbejde, børnepasning og andet praktik. Vores hjemmetrænings-

Gymnasterne savner deres
træning og hinanden

- I KG66 har vi på
mange hold haft
gang i forskellige
former for hjemmetræning her i
corona tiden, fortæller Pia Thomsen formand i
KG66. Det er ikke
alle hold, der har gjort dette, da det er
vanskeligere med de yngre børn, især
når de ikke kender øvelserne godt
nok til at vide, om de gør noget forkert. Derfor er det primært de større
gymnaster på de lukkede hold, der har
gjort brug af hjemmetræningen.
Det har foregået ved at trænerne

Str. 48

Str. 40
Str. 39
Str. 38
Str. 37

36 TÅRNBY BLADET MAJ 2020

Str. 36

Når deres
fødder
vokser
- vokser
forbruget
også

app bliver hentet seks-syv gange oftere end den
plejer, og der er stor interesse for hjemmetræningsvideoer på de sociale medier.

Savner fællesskabet
Også i foreningerne mærker de det store afsavn af
fysisk aktivitet og de stærke fællesskaber. Selvom
medlemmerne ikke længere kan troppe fysisk op, så
fortsætter mange med at træne sammen på Skype,
Microsoft Teams eller via Facebook. Det gælder
blandt andet Fodbold Fitness-holdet fra foreningen
ORI Frederikssund.
- Det giver følelsen af at træne sammen, selvom
vi er hver for sig , siger Michelle Larsen, der er træ-

har lavet instruktioner via Facebook,
i form af videoer de selv lavede eller
links til andre træningsprogrammer.
Nogle trænere har så opfordret til,
at man optog sine øvelser, når man
udførte dem og sendte videoen til
træneren, som så har klippet små videoer, der er sendt ud til fælles glæde
på holdets facebookgruppe eller på
instagram. Generelt har disse medier
været meget benyttet.
Der har også været onlinetræning
både via Facebook og Zoom, hvor
gymnaster og til tider deres forældre
har deltaget hjemme i stuerne.
Da gymnastik ofte kræver forskellige redskaber, som ikke findes i alle
hjem, har meget af træningen haft fokus på at holde gymnasterne smidige
og stærke. Trænerne har benyttet vi-

Er det tid til,
at din teenager
tjener sine
egne penge?
Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til
omdeling af reklamer og aviser én til to gange
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.
Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu

ner for holdet og står for træningsøvelserne på Facebook.
- Jeg forsøger også bevidst at tale direkte til deltagerne, når jeg kan se, at de er på.
Det var lidt grænseoverskridende første
gang, men jeg har fået så mange svedige billeder
og gode kommentarer tilbage, der gør, at jeg har lyst
til at blive ved.
Udover hjemmetræning vælger mange danskere
at træne videre i naturen, hvor der fortsat er åbent
for blandt andet løb og cykling.
Bevæg dig for livet er en vision om at Danmark
skal være verdens mest idrætsaktive nation.
Tårnby Bladet har haft kontakt til nogle idrætsklubber for at høre om, hvordan det går med selvtræningen.
SH

deoerne til at holde motivationen og
for at de skulle have noget kontakt til
hinanden. Gymnasterne savner deres
træning og hinanden og glæder sig
meget til at komme til træning igen.

Håber at kommunen lukker
op for stadion

- Desværre har
covid-19 ikke
udløst
større
nytænkning,
app eller lignende i Amager
Atletik
Club,
siger Elisa Thyrsted.
På trods af at atletik er en individuel
sport, hvor afstand ikke burde være
et problem, så har vi at gøre med en
sport med en del tekniske discipliner.
Så vi har i den grad savnet at have adgang til stadion for at kunne træne fx
længde-, højde- og stangspring.
De ældre, ungdom og voksne har
fra deres egne trænere modtaget træningsprogrammer, så de har kunnet
holde grundform ved lige uden for
stadion og evt. i mindre grupper.
Men vores største gruppe består
af yngre børn, som vi ikke på samme
måde har kunnet holde i gang på egen
hånd.

Derfor er glæden i dag også stor ved
nyheden om, at DIF/DGI nu åbner op
for udendørs kontaktfri træning i mindre grupper også selvom det betyder,
at vi er nødt til at afvikle træning lidt
anderledes, end vi plejer. Så håber vi
bare, at kommunen lukker op for stadion, for det er jo den største udfordring for, at vi kan komme i gang igen.

Reparationer og klargøring
i Amager Lawn Tennis

Formand Jens Geschwendtner fortæller, at ’da både
vores indendørsog udendørsaktivitet blev lukket
helt ned, vores
restaurant
også
lukket, så det blev
besluttet at totallukke alle aktiviteter,
møder m.v.’
- Til gengæld benytter vi lejligheden til istandsættelser, reparationer
og klargøring af baner, alt udført af vores tre fastansatte inspektører.
Vort fællesskab er helt intakt og alle
glæder sig til sommersæsonen, slutter
Jens Geschwendtner .

Værdifuld hjælp til idrætsforeningerne
Kulturministeriet har offentliggjort en hjælpepakke på 50 millioner, der
blandt andet betyder økonomisk hjælp til idrætsforeningerne
DIF glæder sig over, at der er blevet sat nogle meget vigtige flueben i coronahjælp til idrætten.
- I første fase kom idrætten med i lønkompensationsordningen og muligheden for at få kompensation ved større arrangementer, siger Niels Nygaard,
formand for Danmarks Idrætsforbund.
- Men krisen kradser langt bredere i dansk idræt og også vores breddeklubber er hårdt ramte. Derfor er vi super glade for, at politikerne har lyttet
til os og nu udvider hjælpen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en
meget stor tak til kulturministeren og folketingets partier.

Pølsepenge og sponsorkroner mangler
- Mange af foreningernes ildsjæle arbejder normalt frivilligt på sommerens
festivaler, kræmmermarkeder og stævner for at tjene penge til deres klub.
- De manglende indtægter fra salg i pølseboden til klubkampe og udsigten
til vigende sponsorindtægter presser de lokale idrætsforeninger.
Midlerne administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab
samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI,
3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Medlemsrekord i sportsklubberne
Historisk mange medlemmer i
idrætsforeningerne i DGI og DIF og
over en million er kvinder
Landets idrætsforeninger under DGI
og DIF havde fremgang i alle aldersgrupper, og for første gang er der over
en million kvindelige medlemmer.
De seneste medlemstal fra DGI og
Danmarks Idrætsforbund viser, at der
er kommet 49.274 flere medlemmer
i landets 11.349 idrætsforeninger i
det seneste medlemstals år fra 2018
til 2019. Det samlede medlemstal på
2.306.288 er det højeste nogensinde
og for første gang over 2,3 millioner.
Det er strømmet til med medlemmer i
landets løbeklubber, fitnessforeninger
og på tennisbanerne det seneste år.
- Vi er enormt stolte over den kæmpe indsats, der leveres i idrætsforeningerne, og som nu giver historisk

mange medlemmer. Det at bevæge
sig for livet taler til hver enkelt af os,
og både børn, unge og voksne værdsætter aktive fællesskaber, siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.
- Samtidig har idrætsforeningerne
taget nye aktiviteter og organiseringsformer til sig. Det styrker foreningernes rolle i samfundet. Hvis vi
kan holde fast i udviklingen sammen
med foreninger, kommuner og andre
samarbejdspartnere, så når vi i mål
med vores ambitiøse målsætning i
Bevæg dig for livet om 325.000 flere
foreningsaktive danskere.

Fakta om medlemstal
Medlemstallene og andre foreningsoplysninger for DGI og DIF-medlemmer registreres i Centralt Forenings
Register (CFR) tallet er renset for, at
flere idrætsforeninger/klubber er

medlem af begge organisationer.
Portalen er udviklet og drevet af de
tre idrætsorganisationer DIF, DGI og
Firmaidrætten.
Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten og tallene bruges
også til at beregne tilskud til eksempelvis de enkelte idrætter.

Hvad registreres i CFR?
Der registreres kontingentbetalende
aktive medlemmer, som har betalt aktivt kontingent i et kalenderår og som
har været medlem mindst tre måneder i kalenderåret.
Det er desuden en forudsætning,
at medlemskabet giver stemmeret på

foreningens generalforsamling.
Hvis man i en forening har flere
forskellige aktiviteter, for eksempel
fodboldafdelingen og håndboldafdelingen, registreres medlemmet to
gange – en gang i fodbold og en gang
i håndbold, såfremt personen har betalt kontingent i begge aktiviteter/
afdelinger.
Det samme gør sig gældende, hvis
man er aktivt medlemmer af flere forskellige foreninger og betaler kontingent flere steder.
SH

På www.dif.dk/medlemstal og tilsvarende på www.dgi.dk/medlemstal
kan du dykke dybere ned i detaljerne for de to organisationer.

Hvordan ser CFR-tallene ud for Tårnby?

Der er tale om landstal - i Tårnby er der et fald
Opgørelsen fra DIF og DGI kan ikke overføres
direkte til lokale klubber og kommuner
Som nævnt er CFR tilgængeligt for alle, der har lyst
til at studere medlemsudviklingen på kommune- og
klubniveau.
Samlet set er der et lille fald i aktive idrætsmedlemmer på 398 i Tårnby-klubbernr og ultimo 2019
var det samlede antal aktive idrætsudøvere 15.218
og antallet af idrætsforeninger er 65.
Tårnby Bladet har spurgt nogle af de idrætsklubber, der i statistikken havde nogle markante udsving
både relativt og procentuelt og modsat udviklingen
på landsplan. Realiteter og statistik stemmer ikke
nødvendigvis overens

Et fald skyldes klub-flytning
Formanden for Roklubben Øresund. Hanne Winther,

sender os denne mail.
- Jeg har ikke studeret DIF/DGI tallene. Der findes kun to roklubber i Tårnby Kommune, Roklubben
Øresund og Øresunds Ældreroere.
Roklubben Øresunds antal medlemmer over 25 år
var i 2017: 54 2018: 60 2019: 62
- På grund af fejl i indberetningen til CFR-registret
var medlemmer under 25 år ikke medtaget i 2017
og 2018. Så jeg har trukket den medlemsgruppe fra
i 2019 tallene, så årene er sammenlignelige. Som du
kan se, er der en svag stigning i medlemsantallet de
sidste tre år.
Øresunds Ældreroere ligger på omkring 55 medlemmer over 25 år.
Dette fik så Tårnby Bladet til at undersøge nærmere, hvorfor antal romedlemmer var faldet med ca.
100 medlemmer. Forklaringen er, at SAS Roklub, der
før var hjemmehørende i Tårnby, i løbet af 2019 er
flyttet til København.
Så Roklubben Øresund lever altså i bedste velgående fortæller Hanne Winther, der samtidig kan oplyse, at de har plads til flere nye roere i deres både.
Så alle er velkomne i Roklubben Øresund.

Kun betalende tæller

En hel ro-klub har flyttet til anden kommune. Det
betyder naturligvis nedgang i de tilbageværende
klubber - statistisk set.

- I AK Viking (Atlet-klubben Viking, vægtløftere) har
vi registreret 502 medlemmer i 2016, 540 i 2017,
500 i ’18 og 352 i 2019, skriver formand Christian
Bærensen, AK Viking vægtløftning i en mail.
Nedgangen på papiret skyldes dels, at vi måske
er lidt færre medlemmer, men også, at vi tidligere
har registreret en del af vores unge, der ikke betaler
kontingent.
DIF understreger, at det er betalende medlemmer

Mange omkomne på havet i 2019
17 personer mistede livet ved fritidsaktivitet på
vandet i 2019

Husk de 5 sejlråd
1. Lær at sejle
2. Hold dit grej i orden
3. Planlæg din tur
4. Hav en livline til land
5. Brug vesten
- Set med sejlerøjne har det derfor været et meget
dårligt år, mens de to ulykker blandt fritidsfiskerne
er lavere end normalt, og ulykkerne blandt roere og
dykkere er lavt og på niveau med tidligere år, fortæller Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens
Sikkerhedsråd, som driver Sejl Sikkert sammen med
Tryg Fonden.
Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

der skal indberettes i 2019, så rent faktisk er vores
medlemsskare næsten, som den plejer.
- Som Tårnby Bladet ved, er det for vores cheftræner Roland Gissing et must for ham og hans team, at
vores unge under 18 år kan komme og træne uden
at betale kontingent og vi har kun det sidste halve
år overhovedet begyndt at have styr på også præcist
hvem de er, da de tidligere har kunnet komme og gå
som det passede dem, hvilket de stadig kan, men nu
registreres de med navn og alder.
- Der er cirka 160 under 18 år, der træner jævnligt
hos os, fortæller Christian Bærensen.
Så her er forklaringen jo enkel nok, medlemstallet
er intakt, men indberetningsmetoden er ændret og
det er jo en fantastisk ide, at en klub vil påtage sig
det sociale ansvar at give alle unge den mulighed at
møde op til træning uden at være afhængig af familiens økonomi.
SH

Har du en
sports-historie
... som du synes skal
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores
sportsredaktør
Søren Havemann

sporten@havemann.dk
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Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fonden har netop
udsendt statistikken for antallet af drukneulykker
ved fritidsaktivitet på vandet i 2019, der omfatter
sejlads, fritidsfiskeri, kano- og kajakroning samt
dykning. Antallet af omkomne var rekordhøjt for
sejlerne med 12 druknede mod et gennemsnit på
fem i de seneste 10 år.
Udover de druknede 12 sejlere, var det to dykkere, en roer og to fritidsfiskere, der mistede livet.
Hvert af de mistede liv er et for mange, lyder det
fra Sejl Sikkert, som opfordrer til at følge de fem
sejlråd.
Erfaringen er nemlig, at de alvorlige ulykker som

regel skyldes, at sejlrådene ikke bliver fulgt.

Der er masser af medlemmer i AK Viking, men de
tæller ikke med i statistikken. De betaler nemlig
ikke kontingent før de bliver 18 år.

Om CISV...

... Children’s International
Summer Villages

I 2018 var der Step up camp
på Kastrupgårdskolen.
Arkivfoto.

Ingen lejre i hele verden denne sommer
Heller ikke den lejr, CISV
Amager havde planlagt at
afholde på Kastrupgårdskolen i Tårnby bliver til noget

Winnie Ramsing, formand for
CISV Amager, fortæller, at alle
CISV’s aktiviteter og lejre er
aflyst i år pga corona virus.
Det betyder, at alle de
11-årige, der havde set frem
til at rejse ud i verden eller
deltage på lejre i Danmark
denne sommer, må erkende,
Winnie Ramsing, formand for
CISV Amager er ked af ikke
at få mulighed for at afholde
international børneby for 80
11årige børn denne sommer..
Arkivfoto.

at deres chance er forspildt.
Det er nemlig kun det år, man
er 11 år, man kan deltage på
en sådan lejr.
I alt skulle 25 danske delegationer have været rejst ud i
hele verden denne sommer…
ingen kommer afsted.
Foruden de traditionelle
børnelejre laver CISV også
såkaldte ’Step up camp’ for
14-15 årige og her gælder
det samme for de 15 årige,
der skulle have deltaget i år
– de får ikke en ny chance, til
forskel for de 14 årige, der får

chancen til næste år.
CISV Amager skulle selv
have afholdt lejr på Kastrupgårdsskolen, men har også
måttet aflyse. På redaktionens spørgsmål om, hvad det
evt. betyder for CISV Amager
rent økonomisk, forklarer
Winnie Ramsing, at det ikke
betyder det store.
- En sådan lejr koster typisk omkring 150.000 kroner
til mad og aktiviteter for de
80 deltagere. Udgifter til en
sådan lejr dækkes nationalt,
men der modtages oftest sto-

Sammen rykker vi verden hver for sig
Som alle andre foreninger, har vi
også hos KFUM- Spejderne Vestamager gruppe haft alle fysiske aktiviteter sat på standby siden 12. marts
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Tekst og foto:Michael Rosenquist
Gruppeleder for KFUM-Spejderne
Vestamager gruppe

Vi har også måtte aflyse vores gruppeweekend, som vi så meget frem til.
Der er flere enheder, der i mellemtiden har holdt fanen højt.
Der er bl.a. lavet hjemmespejd og
virtuelle møder, med spændende
programmer. Vi følger med og står på
spring for at komme i gang igen, når
myndighederne giver mulighed for
det. Vi har netop modtaget retningslinjer fra korpset, der beskriver, hvordan vi eventuelt kan starte op.
Forsamlingsforbuddet har aflyst en
del af de aktiviteter, hvor vi plejer at
deltage og tjene lidt til vores spejderarbejde, herunder Royal Run, Copenhagen Maraton og Sankt Hans på
Kulturzonen.
Vores ældste spejdere skulle desuden have været på Wings lejren i
London, der dog ikke er aflyst, men
udsat til 2021.
Også et spejderbål
kan være... hver for
sig.

Hjemmespejd, spejdermøder, forberedelse
til en kommende ny start på fyskiske
spejdermøder... alt er foregået virtuelt, mens
KFUK-spejderne venter utålmodigt på at
kunne mødes igen.

En kop... foldet af papir. Det er en del
af projekt ’Hjemmespejd’... Men det
forlyder ikke, hvor hurtigt, man skal
have drukket sin te!

CISV Danmark er en demokratisk, ikke-politisk og
ikke-religiøs organisation
med 9 lokalforeninger fordelt over hele landet. En af
disse er hjemmehørende i
Tårnby kommune.
CISV International er en
verdensomspændende
bevægelse, der arbejder
mod fred og interkulturelt
samarbejde og forståelse.
Organisationen uddanner
og inspirerer børn og unge,
med fokus på blandt andet
at sætte dem i stand til at
spille en aktiv rolle i at skabe en bedre verden.
CISV arrangerer hvert år
forskellige aktiviteter, herunder børnebyer, Step up
camps og workshops.
CISV’s Børnebyer er internationale lejre som inspirerer 11-årige børn til at forestille sig en mere fredelig
og retfærdig verden. Børnene mødes fra forskellige
lande og deltager sammen i
en række uddannende, kulturelle og sjove aktiviteter.
Børnebyens læringserfaringer og venskaber kan vare
resten af livet.
re donationer til disse, så der
sjældent er udgifter for CISV
Amager og CISV Danmark, fortæller Winnie og fortsætter:
- Donationer kan vi nok
ikke samle ind, men vi har jo
heller ingen udgifter i år.
Derimod betaler deltagerne et deltagergebyr, hvoraf
en del går til aktiviteter, som
CISV International står for,
og disse indtægter kommer
hovedorganisationen til at
mangle det kommende år.
bbark

Vi Tror, Vi Kan - sammen, hver for sig!
FDF Korsvejen er som de fleste andre fritidsaktiviteter
lukket, og det er et afsavn
for både børn og voksne,
ledere og assistenter
Af Allan Christensen,
Kredsleder, FDF Korsvejen

Flere har været kreative og
har lavet nogle forskellige
online opgaver, for at ses med
vores kære unger online og
udfordre dem lidt. Der er FDF
opgaver og lidt praktiske ting,
som kan løses når de har tid.
Vi ved også, at mange forældre til særligt mindre årgange
har været lidt pressede i forhold til arbejde, hjemmegående, børn og lektier - så vi
har ønsket at lave nogle opgaver og aktiviteter, der kunne
tages ved lejlighed.
FDF har et godt netværk,
også på Facebook, og mange
kredse har delt erfaringer,
opgaver og inspiration med
hinanden. En leder har fun-

det på lidt krea-opgaver, hvor
man skal lave forskellige ting
af det man har i hjemmet. Og
vi har lavet et udendørs løb,
som kan aflæses med QR koder og give lidt motion - op til
12 km gang, hvis man tager
den lange tur rundt.
En del FDF-arrangementer,
lejrture og andet er desværre
aflyst, ligesom vi ikke kan
mødes hver uge - så man må
finde på noget andet. Derfor nogle udfordringer, som
kan give et mærke til skjorte
’Sammen - hver for sig’ - vi
håber denne tid bliver den
eneste chance for at få præcis
det mærke.
Økonomiske udfordringer
Økonomisk er det naturligvis også en kæmpe udfordring, at vores aktiviteter ikke
kan gennemføres. Nogle af de
sædvanlige indtægtskilder,
som vores årlige Korsvejsmarked første lørdag i juni, er
aflyst. Det kommer til at give

Kastrup Søspejder…
... i coronatider
Også søspejdere tænker
kreativt, når de ikke kan
mødes, som de plejer. Når
bådene ikke kan komme i
vandet, fordi det kræver, at
man er tæt sammen med de
børn og unge, lederne skal
instruere og hjælpe, så de
kan lære at færdes sikkert
på vandet
Redaktionen spurgte Henny
Scheurer, hvad Kastrup Søspejder gjorde i en sådan situation.
Henny fortæller, at lederne
startede med at sende mail:
’Hej ulve.
Hvis I nu kommer til at kede
jer, når I går hjemme hele
dagen, kan I jo øve jer på
de knob og stik, I skal bruge
til søspejder. Både når vi
sejler, men også når vi tager
på f.eks. divisionsturnering
eller på sommerlejr og til
konkurrencer.
Og når I så har lært det, kan
I jo udfordre jeres forældre,
bedsteforældre og søskende
og se, om de kan.
Hvis I kan de fleste, når vi
ses igen, lover jeg at give is!

Spejderne fik også mail om
knivøvelser... men samtidig
besked på at spørge
forældrene om lov til at
lave dem!

Hverken Korsvejsmarked eller sommerlejre bliver til noget i
år. Arkivfoto fra Korsvejsmarked 2014.

Minder fra tidligere FDF
sommerlejr... men det
er godt at have minder
at huske på. Arkivfoto.

Økonomi
På spørgsmålet om hvilke
økonomiske
konsekvenser
denne tid kan have for gruppen svarer Henny, at hun ikke
forventer at det får sådanne.
- Vi bor i kommunens hus
og vi sælger Lillebrorlodder,
som vi forventer at kunne
sælge i en længere periode i
år. Og så er vores kontingent
ikke særlig højt, så vi håber
ikke det kan få nogle forældre til at melde deres børn ud,
slutter Henny Scheurer, der
glæder sig til at komme på
vandet med ulvene igen.
bbark

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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Venskabsknobet i den første
video behøver I ikke lære.
Det er et, landspejdere
binder deres tørklæde
med. Vi sø-spejdere binder
vores tørklæde med et
råbåndsknob.’

De fik link til videoer på
YouTube med instruktioner.
Senere kom mail om knivøvelser… ’men spørg jeres
forældre om lov til at bruge
kniv’.
Endnu senere lavede en af
lederne en quiz med 12 prøvelser – alle skulle udføres i
uniform!
De 12 prøvelser skulle
enten foto- eller videodokumenteres eller der skulle sendes en tekst, ligesom eksempelvis indsamlet skrald skulle
vejes.
- Sådan har vi kunnet fastholde kontakten med vores
spejdere i denne tid, fortæller
Henny.

gruppen en langsigtet udfordring. Heldigvis er det mindre
Skottemarked til efteråret
ikke aflyst (endnu), så vi satser på at hente lidt indtægter
der. Forud for en sæson med
Landslejr og større udgifter
bliver det en udfordring, så
ethvert tilskud eller kreativt
forslag vil være velkomment.
Vi Tror, Vi Kan - sammen, hver
for sig!

Kan man være beredt på en
Corona-krise?
Nej, det er der nok ikke
nogen der kan. Men hos os i
DDS Stifinderne var vi meget enige om, at vi var nødt
til at gøre noget for, at spejderne ikke skulle glemme os
Vi oprettede en leder-Facebook-gruppe, så vi voksne i
det mindste kunne snakke
sammen der.
Her foreslog én, at man
jævnligt kunne lægge opgaver på Facebook, som spejderne skulle løse. Ret hurtigt bredte der sig en ny ide
blandt spejdere over hele
landet på nettet. - Man kunne
i Coronatiden tage et unikt
mærke, som KUN var muligt at
få nu – nemlig mærket ’Hjemmespejd’.

Hjælp fra andre grupper
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Vi begyndte at lede efter differentierede opgaver i øst
og vest, men andre spejdere
havde hurtigt tænkt samme
tanke og gjort det meste af
arbejdet for os, så meget blev
hentet på andres hjemmesider til fri afbenyttelse.
Vi blev enige om, at mærket skulle kunne tages ved, at
spejderne havde løst alle 10
opgaver inden for en bestemt
tidsramme - så var mærket i
hus.
En fin lille intro blev præsenteret for spejderne og
deres forældre. En sms blev
sendt ud til hele gruppen,

hvorved nogle meldte sig og
gerne ville have opgaverne
sendt på mail, da de ikke
havde Facebook. Vi fik endda
nogle flere forældre, som
fulgte med på ’Stifinderne
– spejderne på Nordstjerne
alle’ på Facebook.
Som sagt, så gjort. Vi startede op hver dag med opgaver. Nogle gange var det en
fælles opgave, som spejderne
blev præsenteret for og andre
gange fik de hver sin. – Ret
hurtigt gik det op for os, at
travle spejdere og deres forældre, der var på overarbejde
derhjemme med hjemmeskole også, ville få travlt med at
nå alle de opgaver oveni, så
vi blev enige om, at bare alle
10 opgaver var løst senest
19. april 2020, så ville de få
mærket.
Indimellem gik der lang tid,
inden vi fik nogen svar, men
så lige pludselig dumpede
de ind i indbakken i en lind
strøm.

Varierede opgaver
Vi har set billeder af pandekager, affaldsindsamling, regnbuetegninger mærkede ’Det
bliver godt igen’, løsninger af
diverse koder og morse, knob
på tørklæder, fletning af hår,
foldning af papirkop og mange andre tossede ting – alle
mere eller mindre spejderrelaterede.
Vi har kun fået positive til-

bagemeldinger fra de deltagende spejdere. – De synes,
det har været sjovt at løse
de anderledes opgaver derhjemme, som en slags frikvarter. Vi har rigtig nydt at tage
dette mærke sammen med
spejderne.

Ordstyrer nødvendig
Vi har også brugt de sociale
medier til at holde virtuelle
ledermøder. – Det er gået meget godt, da vi fandt en ordstyrer – vi er jo ikke så gode
til det, som mange unge mennesker er det i dag.
Den 18. april var vi tre ledere ovre i hytten. Vi lavede
en lille reklamefilm til vores
spejdere i fin Corona-afstand,
som blev lagt på Facebook og
fra mandag 20. april er Vinkelhuse Børnehave booket
ind i dagtimerne, så de kan få
plads til alle børn, når de skal
holde afstand… Fantastisk at
man kan hjælpe hinanden og
at vores dejlige hytte bliver
brugt.
Og vejret kan man ikke klage over…
Stay safe out there…
Jette Bjerre, DDS Stifinderne,
Amager

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Værelse m

ed balkon

og aircondi

tion

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

Sommer
i Veneto

Pr. pers. i enkelt/dbl. værelse

3.399,-

Hotel Sporting
by Radisson Blu Resort HHHH
i Norditalien

Læn jer tilbage, og nyd en afslappet ferie mellem den frodige
kurby Galzignano Terme (4 km) og
nabobyen Battaglia Terme (2 km).
I befinder jer i Padova-provinsen
med oplagte muligheder for kultur- og hyggeudflugter til hovedbyen Padova (17 km) og selvfølgelig i resten af jeres smukke
ferieregion, Veneto. I får hjemme
på stilfuldt, 4-stjernet hotel med
wellnesscenter og fri adgang til
bl.a. boblebad, sauna og tyrkisk
bad med termisk vand.
Vær. m. terrasse

Pris uden rejsekode 3.699,-

•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
3 x 4-retters middag
Fri adgang til indendørs
og udendørs termiske
swimmingpools
• Fri adgang til spacenter
• Spa-kit med badekåbe
og badehåndklæde
• 20 % rabat på greenfee

Valgfri ankomst
1.6.-25.7.2020.
5 nætter 2.399,-

og tekøkken
SOMMER, 3 nætter 1.249,-

SOMMER, 3 nætter 1.999,-

2 børn med

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

Pr. pers. i dbl. vær.

1.299,-

Pris uden rejsekode 1.449,-

•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
En 2-retters middag
En 3-retters middag

2 nætter fra 1.249,4 nætter fra 2.099,-

Slotsophold i Nordtyskland
Schlosshotel Gross Plasten HHHH
i Mecklenburg-Vorpommern

Valgfri ankomst frem til 18.12.2020.

rabat

Pr. pers. i dbl./enkl. vær.

1.649,-

Pris uden rejsekode 1.799,Pristillæg i udv. perioder maks. 350,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• Velkomstcocktail og
en 3-retters middag
• En flaske vin på værelset

Pris uden rejsekode 1.099,-

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
Fri Wi-Fi og check out kl. 12

errasse
Værelse m. balkon/t

3 nætter 1.849,4 nætter 2.349,7 nætter 3.949,-

4 børn med

Familieferie i Sydtyskland
Hotel Hochwiesmühle HHH i Saarland
Her har I masser af plads at boltre jer på, og ud over
keglebane, restaurant og Biergarten er her en dejlig wellnessafdeling med jacuzzi og pool, som har
åbent fra morgen til aften. I har dessuden fri entre
til byens badeland, som ligger 100 m fra hotellet.
Valgfri frem til 16.12.2020.

rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

2.849,-

Pris uden rejsekode 3.149,-

•
•
•
•
•

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
4 x 3-retters middag/buffet
Velkomstdrink
Fri entre til hotellets
wellnessafdeling og pool

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 hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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Her er historisk intimitet, knirkende trapper,
plys, prismer og moderne pool og wellness.
Det hele ligger i Nationalpark Müritz, der er et af
Nordtysklands mest populære naturområder.

949,-

Park Inn by Radisson Malmö HHHH
Her bor I skønt nær havet, vartegnet Turning Torso
(550 m) og World Trade Center Malmö (400 m) – en
perfekt beliggenhed til en afkoblende miniferie
med det bedste, Malmø har at byde på.

•
•
•
Ankomst fredage 3.4.-19.6. og 14.8.-27.11. samt valgfri •
8.-17.4., 20.-22.5., 29.-31.5., 5.-16.10. og 23.-30.10.2020.

Ankomst onsdage, torsdage og fredage frem til 25.6. og 26.8.-11.12.2020.

3 børn med

Miniferie i Malmø

rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

Ældre Sagen og Interflora hylder frivillige
Lissi Bak Pedersen fra
Tårnby, leder af Sorg- Og
Livsmodsgruppen, er en af
dem
Af Anne-Grethe Kragerup

Over hele landet hjælper Ældre Sagens frivillige til at gøre
livet nemmere for udsatte
ældre under Corona-krisen.
Ældre Sagen og Interflora
er gået sammen om at fejre
frivillige, der gør en ganske
særlig indsats.
Corona-virussen har lagt sig
tungt hen over Danmark, og
som bekendt er ældre men-

nesker relativt mere udsatte.
Mange har brug for ekstra
hjælp i denne svære tid, hvor
vi skal holde os for os selv.
I Ældre Sagens 215 lokalafdelinger, heriblandt Tårnby,
arbejder frivillige på højtryk
for at hjælpe og sprede glæde. De køber ind for ældre,
ringer om morgenen og hører,
om alt er ok, og som besøgsvenner holder de kontakt via
telefon og Skype.
Gennem et samarbejde
mellem Ældre Sagens lokalafdelinger og blomster- og
gavekæden Interflora har lo-

Friluftsfestival - det
ska’ vi ha’
En opfordring til alle om at
tænke på friluftfestival datoen taler vi om
Af Naomi Gurfinkiel,
Frivillighedskoordinator
Tårnby kommune & Malene
Pedersen, boligsocial
medarbejder i Tårnbyhuse

Der var flag over det hele, da Interflora afleverede buketten
hos Lissi Bak Pedersen.

kalafdelingerne udvalgt 215
frivillige, som gør en helt særlig indsats i denne tid.
Interflora sponserer og
sender en blomsterbuket og
en personlig hilsen hjem til
den frivillige, som den lokale
Ældre Sagen-afdeling har udpeget.

Fortsætter trods nedlukning
I Tårnby har lokalforeningen
valgt Lissi Bak Pedersen. Lokalformand Anne-Grethe Kragerup fortæller om den særligt udvalgte, der er frivillig
hos Ældre Sagen i Tårnby:
Lissi gør et stort og engageret arbejde for de mennesker,
der har mistet og er i en livskrise. Efter den midlertidige
nedlukning af gruppen, har
Lissi gjort et stort arbejde for
at holde kontakten til den enkelte.
Lissi Bak Pedersen blev
hyldet for sin store indsats
i Ældre sagens Sorg- og
livsmodsgruppe.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, understreger, at
der er god grund til at hylde
de frivillige:
- De frivillige, der modtager
en buket blomster, fortjener
i høj grad at blive hyldet. De
modtager buketten på egne
vegne, men også på vegne
af de tusindvis af frivillige i
Ældre Sagen, der selv i disse
tider gør en stor indsats for
ældre mennesker, der har behov for hjælp.

Interflora sætter pris
Interflora er glad for at kunne
minde hinanden om og sætte
pris på, at nogen gør en ekstra
stor indsats for andre mennesker i en svær tid.
- Så godt som alle danskere
er påvirket af Corona-krisen
og kæmper for at få det hele
til at hænge sammen. Ældre
Sagens frivillige gør en enorm
indsats for at støtte og hjælpe i Tårnby, fortæller Søren
Flemming Larsen, administrerende direktør for Interflora
Danmark.

Vi ved, at det for mange er
en underlig tid og at det kan
synes mærkeligt at beskæftige sig med planlægning af
diverse sociale aktiviteter.
Måske denne tid netop giver mulighed for fordybelse
og kreativitet i forhold til
planlægning af festivalen,
så vi sammen kan skabe noget unikt for børn og unge
i Tårnby. Alle idéer er velkomne.
For de af jer der ikke har
været med tidligere, har Friluftsfestivalen blandt andet
til formål at inspirere børn
og unge til (nye) fritidsaktiviteter og hjælpe forældre,
der mangler ressourcer til
at finde og bakke op om
fritidsaktiviteter for deres
børn. Festivalen arrangeres
som en markedsplads, hvor
gæsterne kan møde lokale
klubber og foreninger.
Flere har foreslået, at festivalen holdes en weekend
i stedet for en hverdag. Det
er en god ide og derfor holdes festivalen 2020 på en
søndag i Tårnbyparken. Den
eksakte dato bliver fastsat,
når vi ved hvem, der har lyst
til at være med.
Kontakt Malene Pedersen,
2573 7135,
boligsocial@taarnbyhuse

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive det selv - bliv en del af vores produktionshold
At producere Tårnby Bladet er som at bygge den
kinesiske mur - i legoklodser
... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor
dine interesser kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
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- skriveopgaver som journalist eller redigerende

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...
Tårnby Bladet er i gang med sin 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for
det. Det betyder, at bladets annoncepriser er rimelige og bladet kan omdeles
gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre
skæve påfund.
Tårnby Bladet er også med til at lave byens nemmeste internet-portal:
www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

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

Se www.taarnbybladet.dk

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

AMAGERTEATRET
.... orienterer

UDSA

T

AMAGERTEATRET ‘s forestillinger

Vi glæder os til at se jer til maj og til næste sæson.

Det’ lunt i nat den 23., 24. og 25. marts er aflyst på grund
af Corona virus.

Efter omstændighederne kan vi ikke hjælpe
med at bytte dage, hvis I ikke kan deltage på
jeres ugedag.

Da der er tale om Force Majeure, ydes der ikke økonomisk kompensation til abonnenter og andre, der har købt
billetter i løssalg.
Imidlertid tilbyder Amagerteatret, at alle kan se
forestillingen den 18., 19. og 20. maj 2020, kl. 19.30, på
samme ugedag, som der er købt billetter til.
Det betyder følgende:
- billetter til mandag 23. marts kan anvendes
mandag den 18. maj kl. 19.30
- billetter til tirsdag 24. marts kan anvendes
tirsdag 19. maj kl. 19.30
- billetter til onsdag 25. marts kan anvendes
onsdag 20. maj kl. 19.30

De bedste hilsner
Helle Myhre, formand

Næste sæson
Abonnement og billetter til kommende sæson sættes til
salg senere. Følg med på hjemmesiden, som vi vil
opdatere efterhånden som situationen og verden bliver
mere normal.
Se dog allerede nu, hvad du kan glæde dig selv og andre
med til den kommende sæson

Hurra
De tre Musketerer. Figaros og Den
Ny Operas udgave af “De tre Musketerer” tilsat hits fra
opera, operette og musical og krydres med komik.
22. - 23. og 24. februar 2021

årets brag af et juleshow med masser af
julestjerner, pebernødder og jødekager.
Med ny viden om ’Herbergets evangelium.
Med Farshad Kholghi og Lukas Birch
23., 24. og 25. november 2020

26. - 27. og 28. oktober 2020

Blinkende Lygter.

En ny dansk
folkekomedie af Vivian Nielsen – baseret på Anders
Thomas Jensens film.
15. - 16. og 17. marts 2021
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Hvid Jul - med brune nuancer er

Jacob Morilds 20-års Jubilæumscabaret. Skal man grine eller græde
over Verdens tilstand… Jacob Morild
vælger det første!

Stenen står omtrent dér, hvor
den gamle Tømmerup Station
lå. Der er stort set intet tilbage
af landsbyen Maglebylille, da
lufthavnen endnu en gang blev
udvidet.

nogen mennesker, som lægger mærke til.
Da
Alsangskomitéen
i
Tårnby blev opmærksom på
stenen og den upåagtede placering fandt de på, at sten og
anlæg ville få en meget bedre
placering i Travbaneparken
eller Byparken, der løber fra
det gamle vandtårn til Amager Landevej, men først skulle
ejeren af stenen findes.
På stenen står, at den er
rejst af Maglebylille Bylag,
som ikke eksisterer mere og
grunden ejes af Københavns
Lufthavn. Derfor er forslaget
sendt til såvel Københavns
Lufthavn og til Tårnby Kommune, som jo ejer by- og

travbanepark. Det var håbet,

at flytningen, som forekom
alsangskomitéen at være en
simpel opgave (hvis man har
de rette maskiner og mandskab), derfor kunne være gennemført på dagen 4. maj i 75året for befrielsen.
Nu har coronaen skaffet
forslaget noget ekstra tid og
håbet er, at når der afvikles
et alsangsstævne i 2021, står
stenen med et ny anlæg i en
af parkerne.
I Korsvejskrydset mellem
Amager Landevej og Tårnbyvej er rejst en sten over de
faldne i frihedskampen 19401945.

Besættelsen, mindesten og flytning
Landet over er hændelser
fra besættelsestiden mindet
med monumenter eller mindesten. Tårnby har også sine
som på hver sin måde skal få
os til at huske frihedskampens faldne og befrielsen

I Maglebylille er rejst et mindesmærke over besættelsen,

kaldet Storkestenen, som tidligere lå ved et gadekær i Maglebylille. En gammel overtro
siger, at unge piger, der trådte
på stenen, fik besøg af storken
inden årets udgang.
Efter besættelsen blev stenen rejst til minde om befrielsen i den daværende plantehave. Da Maglebylille blev

eksproprieret, blev stenen
flyttet Naviair Allé, en sidevej
til Tømmerup Stationsvej
Stenen står omtrent dér,
hvor den gamle Tømmerup
Station lå. Der er stort set intet tilbage af landsbyen Maglebylille, da lufthavnen endnu
en gang blev udvidet og det
lille anlæg er der sjældent

En velbevaret hemmelighed
Her er de muntre koner
fra Kastrup samlet på
hjemmebane omkring
formanden Helle HoffmanBang (nr. 2 fra venstre i første
række). Privatfoto.

- Hvad får man ud af at være
med i Inner Wheel?
Inner Wheel er demokratisk opbygget og vælger hvert
år en ny bestyrelse. Lige nu
er Helle Hofman-Bang præsident, og hun fremhæver det
udbytte, hun har af at være
med i kvindenetværket:
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Inner Wheel er et lokalt og
internationalt kvindenetværk, som byder på mental
fitness
I Inner Wheel udfordres man,
undres, oplever nyt, får ny viden og bruger hjernecellerne,
mens man har socialt samvær
og oplever glæden ved at
hjælpe andre.
Kastrup Inner Wheel er en
af Danmarks ca. 100 klubber,
hvor aktive kvinder mødes.
Klubben støtter blandt andet
voldsramte kvinder i Dannerhuset. På landsplan har Inner Wheel en samarbejdsaf-

tale med Mødrehjælpen, som
alene i efteråret gav Mødrehjælpen 110.000 kroner ved
salg af kurvetasker, og lige nu
strikker vi til Mødrehjælpens
lokale butikker.
Distrikt
Storkøbenhavn
samlede sidste år 350.000
kroner ind til fordel for Sct.
Lukas Børnehospice.

Klubmødet
Et månedligt klubmøde er
krumtappen i klublivet og
danner basis for det velgørende arbejde, som har fokus
på kvinder og børn. Mødet
foregår på en lokal restaurant

og omfatter spisning og et
foredrag.
Foredragenes emner stritter i alle retninger eksempelvis:
- hundeadfærd
- hvordan man spiser sig
rask af en diabetes 2
- krigssejlerne - de
glemte frihedskæmpere
- brandforebyggelse
- at være anden etnisk
i det danske uddannelsessystem
Klubben holder også ’udemøder’ hos blandt andet SAS
Flyhistorisk Museum og Nordisk Film.

- oplevelser og aktiviteter, du ikke kan opnå på
egen hånd
- engagement i projekter og hjælpearbejde

efter eget valg
- personlig udvikling
- venskabelige relationer og socialt netværk
- også internationalt
- For mig er Inner Wheel meget mere end en månedlig
hyggeaften sammen med
nogle gode kammerater, siger
Helle Hoffman-Bang.
- Jeg bliver klogere på verden omkring mig og får glæden ved at være med i et arbejdsfællesskab om at hjælpe
medmennesker, som er mindre priviligerede end jeg selv.
Det er bare så meningsfuldt
at gøre en lille forskel her i
verden!
spanger

OM INNER WHEEL:

Inner Wheels formål er at fremme og styrke venskaber
• at yde hjælp og støtte
• at fremme og styrke forståelse mellem mennesker lokalt
- nationalt - internationalt
Vi forventer, at medlemmerne engagerer sig i klublivet og i
det velgørende arbejde.
Mød os på www.innerwheel.dk, Facebook og Instagram.
• Inner Wheel var oprindeligt en klub for hustruer til medlemmer af Rotary, og navn samt logo har relation til Rotarys
logo, som er et tandhjul. I takt med kvindernes frigørelse, og
at Rotary nu også er åben for kvinder, er Inner Wheel blevet
åben for alle kvinder, som kan gå ind for formålet.
• Inner Wheel er stadig med i Rotary-familien, og Kastrup
Inner Wheel hjælper for eksempel Kastrup Rotaryklub med
Socialmarathon hver Nytårsaftensdag.

Corona og Covid-19 på otte sprog

Livsglade SAS-ansatte danser i
corona-tømt lufthavn
omstændigheder
Airbus
A320 og er også en rigtig
god fotograf. Så da han blev
spurgt, om han kunne optaget
videoen, tog han imod udfordringen.
Alle de cirka 30 medvirkende på videoen er SASansatte. Der var hjælp fra en
professionel koreograf, Lela
Hansen, til optagelserne ved
check-in, i Finger C og fra et
fly i en hangar i Københavns
Lufthavn.
bbark

sens Hovedorganisation og
en række relevante civilsamfundsorganisationer, herunder Dansk Folkeoplysnings
Samråd, DFS, understøtter
indsatsen ved at distribuere
og videreformidle materialet.

Dansk Folkeoplysnings Samråd opfordrer alle foreningsfolk til at videreformidle dette til deltagere og medlemmer i målgruppen.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter sin 54. sæson med et meget
varieret program af danske og udenlandske film,
men ... kære venner...
For os at se, har det lidt lange udsigter med
at få genoptaget vore filmforevisninger i
Kastrup Bio.
Vi har nu fået bestilt de kommende
21 film til sæsonen 2020-21, og
klippekort er parat, så nu venter vi bare
på, at tiderne bliver bedre rent Corona
mæssigt og der bliver åbnet op for
forsamlingsfrihed, for mange
personer og biografen åbnes.
Vi skal lige nævne, at der bliver ikke
noget forsalg af klippekort i år, men det
går jo nok alligevel, så vi ses mandag 21. september i
biografen.
- Hvis den er åbnet op?

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand
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Til Elton Johns ’I’m Still
Standing’ optræder 30 uniformerede SAS-medarbejdere fra ground handling til
kabinepersonale og piloter
i en glad video fra en ellers
tom Københavns Lufthavn
Videoen, der udkom torsdag
23. april, og som kan ses via
linket www.standby.dk, er allerede, ifølge Standby.dk, blevet set snart 80.000 gange,
alene på SAS’ Facebook-side.
Videoen blev optaget torsdag i sidste uge, fortæller
SAS-kaptajn Henrik Boserup
til Standby.dk
Han flyver under normale

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen
med boligministeren om en
oplysningsindsats
målrettet udlændinge, der ikke kan
forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/
COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor
oversat til en lang række
sprog.
De otte sprog er arabisk,
farsi, polsk, tyrkisk, urdu,
kurdisk, dari og somalisk. Oplysningsindsatsen består af
oversættelse af plakater, pjecer og film.
Styrelsen for International
Rekruttering og Integration
er ansvarlig for indsatsen og
arbejder tæt sammen med
Sundhedsstyrelsen og Mino
Danmark, som har stået for
oversættelsen.
KL, foreningen BL Danmarks
Almene Boliger, Fagbevægel-

En katastrofe for verdens fattigste
Folkekirkens Nødhjælp gør
klar til genåbning – når
forhold og myndighederne
tillader
Coronakrisen har tvunget
Folkekirkens Nødhjælp til at
lukke organisationens 116
genbrugsbutikker. Det går
hårdt ud over økonomien og
dermed verdens fattigste.
Men det rammer også de frivillige, der savner tryghed og
fællesskab blandt andet Meta
i Sydhavnen
Folkekirkens
Nødhjælps
genbrugsbutikker har været
lukket fra coronakrisens dag 1
af hensyn til kunderne og ikke
mindst de næsten 4000 frivillige, der driver butikkerne,
hvor størstedelen er ældre og
dermed mere udsatte.
De mange ugers nedlukning har betydet et tab på
omkring 1,5 mio. kroner i
omsætning hver eneste uge.
Lukningen har ikke kun store
økonomiske konsekvenser for
Folkekirkens Nødhjælps arbejde i en række udviklingslande.
Det har også sociale konsekvenser for de frivillige,
blandt andet 71-årige Meta
C. Palle, der er daglig leder
af genbrugsbutikken i Københavns Sydhavn.

Røde Kors åbner igen
Lukningen af Røde Kors’
genbrugsbutikker betyder
mistet indtjening til Røde
Kors’ aktiviteter herhjemme og ude i verden

71-årige Meta C. Palle, der er daglig leder af
genbrugsbutikken i Københavns Sydhavn. Hun savner
nærværet og fællesskabet i butikkerne.

- Vi er vant til at passe på
hinanden, og fællesskabet
har en stor værdi. Det gælder både for de frivillige men
også for kunderne. De kommer ikke altid kun ind for at
købe noget, men også for at
sludre.
- Vi har også kunder, der
hver dag lige vinker ind til os,
så vi ved, at de har det godt, og
så de kan gå hjem i vished om,
at nogen har set dem i dag.

Gradvis åbning fra 1. maj
Nu planlægges en gradvis
genåbning af en række gen-

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

brugsbutikker 1. maj.
- Vi har brug for at komme
her i butikken og have samvær både med hinanden og
vores kunder. Det har overrasket mig, at nogle af de ældste og svageste er dem, der
presser mest på for at komme
tilbage til butikken, siger Alf
Jensen, der er frivillig butiksleder i Horsens.
- Butikken har modtaget
store mængder af varer og
donationer, trods det at butikken er lukket.
tsp

2019 var et fantastisk år for
Røde Kors’ genbrugsbutikker. Røde Kors’ genbrugsforretning omsatte dette år
for 218 mio. kroner.
Omkostninger i butikker
og til supporten fra centralt
hold eksempelvis centrene
og butikssupport var 145
mio. kroner.
Derved har Røde Kors-butikkerne skabt et fantastisk
resultat på 73 mio. kroner i
2019 til Røde Kors’ hjælpearbejde. Det er en stigning
på 21 procent på bundlinjen fra 2018 til 2019.

Glæde over genåbning
- Det er et fuldstændig fantastisk resultat, vi er meget
stolte af. Og det kommer af
de frivilliges handlekraft,
evne til at innovere, skabe
nyt, nye fællesskaber og
salgskanaler, siger chef for
genbrugsbutikkerne, Tina
Donnerborg.
Siden nedlukningen af

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218
Fax: 3252 0344

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Hjemmeside skal
hjælpe lokale
virksomheder
I Dragør har man fundet en
ny måde at hjælpe de lokale
virksomheder gennem den
hårde Corona-tid. En hjemmeside skal gøre det lettere
at støtte lokale forretninger,
skriver TV2/Lorry.
- Det handler om at række
ud til hinanden og finde nye
forretningsmuligheder, siger
Rasmus Gundelund Nielsen,
formand hos Dragør Erhverv.
I kampen mod at forebygge
udbredelsen af covid-19 har
mange virksomheder nemlig været nødsaget til enten
at lukke helt eller kun holde
åbent i begrænset omfang.

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Danmark har Røde Kors’
240 genbrugsbutikker i
hele landet været lukket.
Og det kan få konsekvenser
for organisationens arbejde
fremadrettet og evnen til
at agere hurtigt i katastrofer. Derfor er det med stor
glæde, at Røde Kors nu genåbner butikkerne.
- Det er fantastisk, at vi nu
igen kan invitere kunderne
ind i butikkerne, siger chef
for
genbrugsbutikkerne,
Tina Donnerborg.
Efter planen åbner Røde
Kors-butikkerne langsomt
i takt med, at de kan skabe
tryghed for frivillige, kunder og donorer efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
tsp

I Dragør kommune har de
derfor med et nyt initiativ forsøgt at hjælpe de lokale virksomheder. De har oprettet en
hjemmeside, hvor virksomhederne i Dragør kan eksponere
deres varer, tilbud og ydelser.
Og det er noget, der vækker
glæde i kommunen.
Hjemmesiden, der skal
være en håndsrækning til de
lokale virksomheder i Dragør,
lanceres i løbet af april. Og for
at hjælpe virksomhederne så
meget som muligt, så har idemændene bag besluttet, at
det skal være gratis for virksomheden at benytte hjemmesiden.
bbark

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

Tårnby Teater går virtuelt
Et realistisk billede på hvordan det er at leve midt i en
Corona krise ved forestillingen ’I Tiden Efter’ ved
Tårnby teater
Line Engelhardt Knudsen,
anmelder af scenekunst.

Tårnby Teater er i disse tider
også udfordret på at kunne
glæde deres publikum med
kulturelle teateroplevelser i
deres egen teatersal.
De har som så mange andre
af de professionelle teatre
valgt at gå Live med deres
forestilling ’I tiden Efter’.
Forestillingen tager udgangspunkt i en etageejendom, hvor vi møder fire personer. Vi bliver hevet med
ind i deres lejligheder og
hverdag fra starten af, hvor
man lige så stille begyndte at lukke Danmark ned.
Kasper er en ung fyr, som er
kronisk syg og bor alene. Man
får et indblik i hvilke tanker
han kæmper med og hvor ensomt han føler det.
Vi ser et kærestepar, Alma
og Astrid, som bor sammen.
De har hver deres syn på,
hvordan man skal takle denne
virus og alle de retningslinjer,
der følger med.
Som den fjerde person

møder vi også Oscar, som er
hjemsendt fra arbejde med
løn og følger ham i hans dagligdag og hvilke udfordringer,
han oplever ved en ændret
hverdagsstruktur.

Et hold-arbejde
Stykket er bygget op ved at
holdet har fået tilsendt realistiske og sande oplevelser af,
hvordan Covid-19 har ramt os
som forskellige mennesker.
Dette har instruktøren Morten Bøje Stensgaard Larsen
formået på bedste vis at få
smeltet sammen til en realistisk og interessant forestilling, som er relevant lige nu.
Han har fået hjælp af dramaturg Signe Wriedt Jakobsson
og sammen med de fire medvirkende på scenen, Rasmus
Isager-Sally, Laura Kjær Jensen, Ida Møller Mikkelsen og
Asger Nordbæk Rasmussen,
formår de fire skuespillere at
fremhæve i hvert fald fire typer af borgere, der har kæmpet hårdt for at kunne komme
igennem denne lukning af
Danmark.
De har skullet løfte en stor
opgave i form af at skulle spille skuespillet for et kamera.
Man er som teaterskurspiller
vant til at kunne mærke og
høre publikums vejrtrækning,

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

grin, applaus, men det er bedre at få lov til at få afløb for
sit kreative udstillingsbehov
via en live streaming end slet
ikke.

En forestilling som kunne
mærkes hjem i stuen
Selvom det var en live
streaming, kunne jeg tydeligt
mærke intensiteten og kemien mellem skuespillerne her i
min egen stue.
Jeg oplevede også, at jeg
selv kunne identificere mig
med karaktererne på scenen
hen over hele forestillingen,
i form af hvilke stadier man
har gennemgået i forhold til
Covid-19.
Efter min personlige overbevisning er det værd at
holde øje med Tårnby Teater
og hele produktionsholdet
bag forestillingen, da de øjensynlig ikke lader en Covid-19
virus stoppe deres lyst til at få
formidlet scenekunsten live
ud til deres ventende publikum.
Live streamingen af forestillingen ligger på Tårnby
Teaters facebook side. Den
er optaget søndag 26. april
2020.

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

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

Når du
skal sælge
din bolig,
så spørg de
lokale.
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Vi ved hvad din bolig er værd,
og hvem der gerne vil købe den.
Ring 36 30 15 55 for en gratis vurdering.

www.lokalbolig.dk
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Gang i idrætten med
omgående virkning
Hvis aktiviteten kan foregå udendørs og
med afstand er der adgang til idrætsanlæggene for klubber og borgere. Spejdere må
ligeledes mødes igen
Af Terkel Spangsbo

Nærmest som en tyvstart må idrætsfolkene,
spejdere og tilsvarende igen komme på deres udendørsanlæg og som det siges i en hver
anden anledning i corona-tiden – ”naturligvis
under hensyn til de sundhedsmæssige forholdsregler”.
Rygterne var løbet i forvejen, da de to nationale idrætsorganisationer DGI og DIF havde
luftet, at de regler de i første omgang havde
anbefalet, var for skarpt skåret og at der var
plads til at lukke op for sportsanlæg, hvis kommunerne var med på den.
Det var man så i Tårnby, hvor Kulturudvalget
skyndsomst blev indkaldt til et ekstraordinært
møde tirsdag 28. april om formiddagen og
meddelte at klubberne og borgere umiddelbart efter mødets afslutning kunne anvende
de kommunale idrætsanlæg såfremt Sundhedsstyrelsen anvisninger ’Til dig der træner
udendørs’ efterleves, se Ill. th.
Klubbberne vil ligeledes få tilsendt anbefalinger fra DGI vedrørende opstart.

Tre undtagelser
Dog blev fodbold, amerikansk fodbold og rugby undtaget, dog med den krølle at ungdomstræning i de tre idrætsgrene kan gå i gang med
træning uden kropskontakt, hvis Kultur og fritidsforvaltning forinden kan indhente accept
hos DGI, DIF og DBU.
Det bliver op til klubbestyrelserne at stå for,
at sikkerheds- og sundhedsreglerne overholdes.

Spejderhytterne må også godt
Spejdergrupper får mulighed for at mødes
udendørs i mindre grupper på højst 10 og
med skærpede hensyn til hygiejne og afstand.
Der er naturligvis ingen tvang for hverken
spejdere eller idrætsklubber, at de skal sætte
gang i aktiviteter. Men mulighederne er der,
hvis det er muligt at organisere sig under de
regler, som kendes fr a supermarkedet, byggemarkedet og andre steder i samfundet.
Omklædningsfaciliteter og klublokaler fortsat være lukkede, indtil videre til og med søndag den 10. maj.

Kravene fra Sundhedsstyrelsen er:
 At man ikke må samles flere end 10 personer.
 At man skal holde afstand på 2 meter til andre
 At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit,
hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks.
feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem ved selv milde symptomer
 Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af
Sundhedsstyrelsen
 Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes
rekvisitter (f.eks. ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt
muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal
der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

LEGEPLADSER, FITNESS-UDSTYR, SKATERBANE OG SØBAD

LEGEPLADSER, FITNESSUDSTYR,
SKATERBANE OG SØBAD

De offentlige legepladser
og fitnessudstyret ved
Kastrup Lystbådehavn,
i Kastrup Strandpark og
Byparken genåbnes med
intensiveret skiltning
af Sundhedsstyrelsens
anbefalinger.
Der er legepladser ved
Kastrup ny Lystbådehavn,
i Kastrup Strandpark og i
Kamillehaven. Trænings/
fitness udstyre forefindes
i Kastrup Strandpark, i
Kamillehaven og i Byparken.
Derimod må Tårnby Skaterpark og Kastrup Søbad
vente til efter 10 maj og
skaterparken til en samtidighed med tilsvarende
anlæg i København.

Bestil en bogpose to-go!
Du kan nu bestille én bogpose om
ugen til afhentning på Hovedbiblioteket med op til otte bøger eller
lydbøger.

Hvordan bestiller jeg?
Udfyld formularen nederst på denne
side med dine informationer og øn-

• Forslag til bogposer:
• Bøger til børn og børnefamilier • Voksen skøn- og faglitteratur
• På bestillingsformularen på taarnbybib.dk kan I også komme med ønsker til
bøger af en bestemt forfatter, bøger i en bestemt genre eller fagbøger om et
bestemt emne.
• Vi har ikke mulighed for at skaffe bestemte titler, og vi kan ikke bestille bøger
fra andre biblioteker.
• For yderligere lån eller lån af film henviser vi til eReolen og Filmstriben.
https://taarnbybib.dk/nyheder/biblioteket-informerer/bestil-en-bogpose-go
sker til bogposen. Du vil herefter
modtage en e-mail med et afhentningsnummer, som du skal medbringe,
når din bogpose er klar til afhentning.

Lånetid & aflevering
Lånetid 30 dage. Aflevering i Bogpostkassen på Tårnby Hovedbibliotek.
Du kan også aflevere materialer i

Indhold og afhentning:
• Én pose pr. uge.
• Maks. 8 bøger eller lydbøger.
• Afhentning af bogpose:
• Mandag og onsdag kl. 10:00 – 14:00.
• Tirsdag og torsdag kl. 14:00 – 18:00
• Udleveringen vil foregå fra Hovedbibliotekets hovedindgang.
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For at du kan bestille en bogpose, skal
du være bosat i kommunen og være
registreret bruger ved Tårnby Kommunebiblioteker*
*.
Bibliotekarerne har samlet en række
forslag til spændende tema-bogposer
til voksne og børn, som kan bestilles
og tages med hjem.

Valg af bøger:

Bogpostkassen, du lånte før nedlukningen. For alle materialer gælder,
at der ikke tilskrives gebyrer før fem
dage efter, at biblioteket er åbnet
igen.
*Er du ikke oprettet som bruger
endnu, så kan det gøres her på hjemmesiden med NemID.
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Sådan var corona-sitiationen 28. april i Tårnby
Resume af den statusmelding borgmester Allan S.
Andersen udsendte på www.
taarnby.dk
Det positive er, at for hver
dag, der går, kommer vi alle
sammen lidt tættere på en
normal hverdag og en genåbning af samfundet.
Krisen har allerede sat
sig sine alvorlige spor ikke

mindst på vores lokale arbejdsmarked, der, virkelig har
lidt under krisen indtil nu. Ledigheden er på kort tid steget
med omkring 50 procent, ikke
mindst på grund af den kraftige nedgang i aktiviteterne
i og omkring lufthavnen og
i SAS, som vil afskedige omkring 1700 medarbejdere i
Danmark, en del af dem bor
her i Tårnby.
Også mange af vores lokale
håndværkere, lokale leverandører og ansatte inden for
servicefag, som ligeledes er
ramt af nedgangen i lufthavnen - af den simple grund, at
de hidtil har serviceret eller
leveret til lufthavnen.

Besøg på vores plejehjem
Der er et stort dilemma på
plejehjems området. På den
ene side skal vi beskytte beboerne på plejehjemmene
mod smitte og dødsfald. På
den anden side skal vi sikre,
at der er mulighed for besøg

Det gør vi i kommunen
Vi har politisk besluttet at tage en række initiativer i den forbindelse. Og flere kommer til. Det er hjælp til mange forskellige typer af erhvervsdrivende, ikke kun dem med relation til
lufthavnen.
• Udskyde betalingen af dækningsbidrag
• Henstand i forhold til betaling af leje for virksomheder i
kommunens ejendomme
• Fremrykket betalinger for 45 mio. kr.
• Ekstra indsats fra Jobcenter for hurtigt at få kanaliseret afskedigede medarbejdere videre til potentielle mangelbrancher
• Derudover vil vi bidrage yderligere til opkvalificering af
medarbejderne til eksempelvis andre brancher.
• Nedsat en helt ny tænketank, som skal være katalysator for
genstarten af det lokale erhvervsliv og sætte strøm til lokale
tiltag. Her deltager lokale virksomhedsledere, blandt andet
den adm. direktør i lufthavnen, Dragørs borgmester og repræsentanter fra kommunen.

Foto af skolepatrulje efterlyses
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- Har i billeder af skolepatruljen fra 1960’erne og
1970’erne, det er den tid jeg selv er fra.
Sådan stod der i en mail
som Tårnby bladet modtog
først i maj.
Det har vi ikke. Avisen udkom første gang i 1993 og i
begyndelsen fotograferede
vi på den klassiske måde med
film, som efterfølgende skulle fremkaldes og overføres til
papir.
Kun få optagelser endte på
papir og selv mange af disse
foto er forsvundet med medarbejdere, som har forladt
avisen gennem årene.
Mailen kom fra Steen B.
Clausen, der måske har den
situation, så han spørger yderligere ” Hvis ikke, så fra 1980, i
hvert fald før vestens tid.
- Jeg ville gerne have nået
at være patrulje, og stå med
det komplette hvide udstyr.
Jeg havde en klassekamme-

rat, en pige, der mente at vi
kunne undværes. Hun gad
ikke selv, så skulle jeg hellere
ikke gide. Så det nåede jeg
ikke.
- Så hvis I har disse billeder,
vil I så sende dem til mig, på
forhånd tak, slutter mailen fra
Steen B. Clausen.
Vi videresender opfordringen til Tårnby Blades læsere
og tilføjer, at vi på egne og
Steen B. Clausens gerne vil
låne foto af skolepatruljer i
funktion og andre materialer
fra skolepatruljernes virke i
Tårnby.
Vi kan tilbyde at gengælde
lån af foto med at scanne dem
ind og returnere såvel originaler og de elektroniske udgaver til udlåneren.
tsp

Det var vebntet, men alligevel
et chok at SAS afskedigede
1700 medarbejder i
Danmark. Det påvirker direkte
arbejdsløsheden i Tårnby.
Foto: Amager Fotoklub

fra pårørende.
De centrale myndigheder
har i den første del af krisen
udsendt nogle meget restriktive regler for besøg på plejehjemmene, som har betydet,
at end ikke kontrollerede besøg på udearealer har været
en mulighed.
Sundhedsstyrelsen har nu
ændret i vejledningen om
besøg på plejehjem, og det
betyder, at kommunerne - og
selvfølgelig også Tårnby - endelig kan komme i gang med
at finde ud af, hvordan besøg
fra pårørende kan arrangeres
på udearealerne ved plejehjemmene.
I disse dage bliver en plan
for besøg på udearealerne
politisk behandlet, så en ny
ordning kan træde i kraft hurtigst muligt.
Mere information kommer
på de enkelte plejehjems
hjemmesider.

Vi vil melde mere ud på
hjemmesiden (www.taarnby.
dk), når vi nærmer os.
Vores udendørs legepladser, Tårnby Skatepark og fitness muligheder åbner også
igen snarest muligt.
Forsamlingsforbuddet stadig gælder. Så man skal ikke
samles mere end 10 personer
samme sted.
På Hovedbiblioteket vil der

om stor kreativitet og anderledes dage, hvor alle er med
til at tage de nødvendige forholdsregler om afstand, hygiejne og nye måder at være
sammen på.
Jeg er utrolig glad for, at vi
har kunnet sikre en så smidig
og fleksibel åbning af skoler
og dagtilbud i Tårnby. Det vidner om, at personale, forældre
og børn har villet det her sam-

Kultur- og fritidsområdet
Vi har begyndt en gradvis åbning af de udendørs idrætsfaciliteter og andre dele af
vores kultur- og fritidstilbud.
(se side 49).
Det betyder blandt andet,
at tennisklubber, atletikklubber, roklubber, spejdergrupper, hundeklubber mv. fra kan
begynde deres aktiviteter i
begrænset omfang.

også snart være aktivitet igen.
Hold øje med bibliotekets
hjemmeside, hvor der kommer mere information om det
nye initiativ.

Skoler og dagtilbud
Der er undervisning op til
5. klasse og alle dagtilbud
er åbent. Der er færre børn i
dagtilbud end ellers. Vi hører

Roklubben Øresund er glade
for, at netop aktiviten roning
er nævnt i Allan Andersens
status-beretning om ’frigivne
idrætsanlæg ’

men, siger Allan S. Andersen,
borgmester.
Forkortet af Tårnby Bladets
redaktion. Den fulde ordlyd
findes på www.taarnby.dk

Trafikken på Øresundsbroen
påvirket af Coronakrisen
Vejtrafikken på Øresundsbroen reduceres i kølvandet på coronapandemien. Personbilstrafikken blev hårdest ramt, mens trafikken af lastbiler på over 9 meter steg marginalt i
årets første tre måneder.
– Sveriges og Danmarks
indsatser for at begrænse
spredningen af coronavirussen begyndte at påvirke
trafikken tydeligt fra midten
af marts, i takt med at der
blev indført strammere
restriktioner, og Danmark
fra 14. marts midlertidigt
lukkede grænserne for
personer uden et anerkendelsesværdigt formål
til indrejse, siger Caroline
Ullman-Hammer, administrerende direktør for
Øresundsbro Konsortiet.
Vejtrafikken faldt med 69
procent i ugerne 12-13
sammenlignet med samme

uger sidste år – de to hele
uger, der tydeligst er blevet
påvirket af covid-19 i løbet
af årets første kvartal.
Personbilstrafikken faldt
med 74,8 procent i denne
periode, mens lastbiltrafikken over ni meter
faldt med 4,5 procent.
Fritidskunder bliver
hjemme på myndighedernes opfordring,
samtidig med at pendlere arbejder hjemmefra når
arbejdspladserne lukkes.
Godstransporter er ikke

omfattet af de skærpede
indrejseregler i Danmark.

