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Om Ensomhed

El-installatørstuderende 
Casper Lund Fischer har ind-
stillet sin praktivirksomhed 
ingeniørvirksomheden MOE 
til prisen som Årets KEA-
praktik 2022 

PRISVINDER

Casper Lund Fischer læser til 
el-installatør på KEA og har i 
forbindelse med studiet væ-
ret i praktik i den rådgivende 
ingeniørvirksomhed MOE A/S. 
Praktikken har været så god 
en oplevelse, at Casper ind-
stillede MOE til prisen som 
Årets KEA-praktik 2022 - og 
de vandt

- Allerede fra start har jeg 
følt mig velkommen i virk-
somheden. Når jeg har haft 
spørgsmål, har ingen tøvet 
med at svare og hjælpe mig 
videre med en opgave, for-
tæller Casper Lund.

- MOE er bare for vilde. Jeg 
er blevet inviteret med i for-
skellige projekter og har fået 
lov at prøve lidt af det hele, 
så jeg virkelig kan få en føling 
med rådgivningsbranchen, og 
hvad jobbet som rådgivende 

ingeniør går ud på.

Det svære løses med bravur

For Casper har praktikken 
uden tvivl rykket ham fagligt:

- Jeg har fået et større 
kendskab til de programmer, 
som rådgivende ingeniører 
bruger, eksempelvis Simaris, 
Revit, Bluebeam, men jeg er 
i høj grad også blevet bedre 
til at deltage i tværfaglige 
projekter og rådgive om hele 
byggeprocessen, fortæller 
Casper.

- Jeg er blevet langt mere 
omstillingsparat. Selvom jeg 
som elektriker var vant til, at 
mine opgaver kunne skifte 
fra dag til dag, så er det nu 
nærmere fra det ene sekund 
til det andet, at jeg skal skifte 
over til noget nyt, men det er 
fedt. Jeg har udviklet mig me-
get på den måde, at jeg kom-
mer fra marken og er vant til 
at montere stikkontakter da-
gen lang til nu at sidde med 
tre skærme foran mig og lave 
alt fra at kigge betonelemen-
ter igennem til at snakke med 
forsyningsselskaber om net-
tilslutning af ejendomme.

MOE vil beholde Casper

I MOE er de så glade for Ca-
sper, at de håber på at kunne 
beholde ham som medarbej-
der efter endt uddannelse. 
Indtil videre har de tilbudt 
ham et studiejob, mens han 
færdiggør sine el-installatør-
studier på KEA.

- Vi er sindssygt glade for 
Casper. Han tager ansvar, og 
han er god til at reflektere 
over tingene.

Læs mere om Casper Lund 
og MOE på side 50

Praktikanten indstiller sit firma til pris

Lørdag 

d. 4. juni 

kl. 1000-2000
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Casper Lund Fischer fra 
Tårnby indstillede sin 

praktik-virksomhed som 
Årets KEA-praktik. 

Ensom eller 
’bare’ alene
I samarbejde med Senior-
rådet i Tårnby sætter Tårnby 
Bladet fokus på ensomhed.

Af Terkel Spangsbo

Mange rammes på et tidspunkt 
i deres seniorliv af ensomhed. 
Ofte sker det i forbindelse med 
en partners bortfald eller syg-
dom. Det kan komme snigende 
med, som det beskives ’en dag 
af gangen’

I flere artikler beskives hvad 
ensomhed er - først og frem-
mest er det forskelligt fra per-
son til person, men fælles for 
mange er, at det virker uover-
skueligt at komme ud af. Man-
ge står parat til at hjælpe, men 
hvordan mødes ’hjælperne’ 
med de ensomme?

Se artikler med ovenståen-
de logo på siderne 10 og 11 
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Skak kun for piger
30 skak-interesserede piger 
fra hele landet sloges om 
danmarksmesterskaber i 
tankesport

Af Terkel Spangsbo

Det er nok den mest tyste 
sportsgren som findes (måske 
sidestillet med undervands-
rugby) som foregik på Ama-
ger Privatskole på Hornevej, 
da Dansk Skoleskak i samar-
bejde med skolen afviklede 
danmarksmesterskaberne.

Selv i det sejrende øjeblik 
var det beherskede sports-
folk. som takkede og roste 
modstanderne for spillet. 

DM for pigeskak er en årlig 
begivenhed som går på skift 
landet over. Mange havde 
rejst fra Jylland for at spende-
re en weekend i ’stillesport’.

Der var deltagere fra 0. til 
9. klassetrin som i de ind-
ledende runder spillede al-
dersinddelt, men senere i 
turneringen blev matchet 
efter et særligt system, hvor 
modstandere mødte hinande 
efter vundne partier.

Flere foto og artikel  
på side 9
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Jacob stopper på Naturskolen
Efter 15 år (er det virkelig ikke mere?) stopper Jacob Jensen 
(tv. på foto) på Tårnby Naturskole. Han beskriver det selv 
som 15 forrygende år med ufattelig mange spændende, ud-
fordrende og dejlige opgaver. Han roser sine knalddygtige 
kollegaer, hvor de sammen har udviklet aktiviteter for dag-
tilbud, naturdagpleje og naturambassadører. Vi har stablet 
en samlende kulturel kæmpebegivenhed i Tårnby på benene: 
Stjerner i Natten; en formidlingsbase i havnen: Blå Base samt 
solidt arbejde for at Tårnby vandt prisen som Danmarks Fri-
luftskommune. Og senest etablering af Lærkereden – som nu 
er godt indtaget af kommunens yngste borgere.

Allerede. 1. juni tiltræder Jacob Jensen som chef for Natur-
afdelingen i Dansk Ornitologisk Forening/ Birdlife Danmark.

92.000 borgere skylder lidt mindre
I april begyndte udbetalingen af overskydende skat fra årsop-
gørelsen. Gældsstyrelsen har indtil videre modregnet for ca. 
293 mio. kroner hos 92.000 borgere i Region Hovedstaden 
med gæld til det offentlige. Det svarer til, at der i gennemsnit 
er modregnet ca. 3.200 kr. pr. person.

Skattestyrelsens udbetaling af overskydende skat betyder 
højsæson for såkaldt modregning hos Gældsstyrelsen. 

Tror på skovtur i år
Tårnby Kommune har bevilget udvalgene for De Gamles 
Skovtur og De Gamles jul i alt 520.000 kroner.

Deltagerbetalingen til skovturen bliver til 190 kr. pr. per-
son, og det forventes at ca. 1500 borgere deltager, mens del-
tagerne til julefesten bliver 90 kr. pr. person og her forventes 
at ca. 250 borgere deltager.

Der er i 2022 afsat et budget på 971.491 kr., som i tidligere 
år er anvendt på omsorgsklubber og frivilligt socialt arbejde. 
Omkring 30 forskellige foreninger har fået tilskud via service-
lovens §18 til støtte af frivilligt socialt arbejde blandt andet 
Sprogcafeen i Tårnby, Mænds Mødested, Tårnby og ældresa-
gen.

Nordmænd så på CPH
Københavns Lufthavn og Tårnby Kommunes samspil var i fo-
kus, da 21 kommunalpolitikere og embedsfolk fra seks norske 
kommuner nær Oslos internationale lufthavn Gardermoen 
fredag besøgte Tårnby. 

Baggrunden for den norske studietur var at blive klogere 
på, hvordan Tårnby som lufthavnskommune har håndteret 
Covid-19-krisen, som satte en brat stopper for det meste luft-
fart over hele verden tilbage i foråret 2020. 

Kilde: taarnby.dk/nyheder

HER PÅ REDAKTIONEN og også andre steder 
hænger udtrykket ’Læseren ved ikke, hvad vi 
ikke bringer!’ i luften. Men her er en beret-
ning, som ikke bliver bragt/omtalt - for den er 
der ikke noget ved - i pressens optik!

JEG HAR VÆRET EN BELASTNING for sund-
hedsvæsenet de seneste par måneder. De 
første par uger af forløbet klarede jeg mig 
stort set selv med familiens totale håndsræk-
ninger – derefter tog 1813 og hospitalsvæse-
net over. Da jeg godt kender den ringe inte-
resse, der er for andres sygdomsforløb, skal 
jeg skåne læserne for detaljer, for det er ikke 
mine sygdomme som sådan, der er interes-
sante, men det offentlige system, som trådte i 
kraft, da det var værst.

FØRST VAR JEG SUPERSKUFFET over at blive 
corona-ramt (herfra bare benævnt C), jeg har 
været først i køen til de tilbudte vaccinationer 
– jeg har livet igennem accepteret forslag om 
vaccinationer. Mod polio, tuberkulose, røde 
hunde, mæslinger i barne- og ungdomsårene. 
Senere mod influenza og lungebetændelse 
og bortset fra sukkerknalderne mod polio 
som kom for sent, har indsprøjtningerne vir-
ket. 

JEG FIK MINE TRE ANTI-C-STIK og udsatte mig 
selv for kraftige hovedrystninger af de flokke 
af vaccinemodstandere, der opstod – jeg sled 
kartoner med mundbind op og undgik min 
elskede familie, sammenkomster (to gange 
smal jul), kørsel i metro og bus, ingen teater-
ture, så streaminger af musicals, noget mere 
fladt og stemningsløst kan jeg ikke forestille 
mig og så alligevel bang! Hvad bildte det C-
virus sig ind! Tag de andre, ikke mig! 

MEN NEJ! Mit C-tilfælde var ovenikøbet uden-
for statistik, hvad angik virkningerne. Dem 
er der heller ikke nogen, som interesserer 
sig for. Og det er også ok, for skulle emnet 
komme på tale, fortalte medhørerne altid, at 
de kendte nogen ’og det havde stort set ikke 
påvirket dem!’ Det har jeg stor nytte af at vide 
– eller også var det komplet ligegyldigt, at an-
dre, som sandsynligvis (i al fald i min fantasi) 
havde opført sig uansvarligt, smidt mundbind 
i metro, gået for tidligt på job, eller havde fe-
stet som var de Boris Johnson, var sluppet let.

I SKYGGEN AF C dukkede nogle markante 
smerteanfald op, men det var nok bare lang-
strakte eftervirkninger, sådan måtte det være, 
så da jeg alligevel på stærk familiær opfor-
dring (det mindede mest om tvang af højeste 
karat) ringede 1813 og var nummer 37 i køen, 
tænker jeg på de ventetidsrædsler, som me-
dierne så livligt bragte. Kun de voldsomme 

smerter holdt mig på linjen. Inden surheden 
nåede at tage over, meddelte telefonautoma-
tikken, at nu var jeg nummer 28 og venteti-
den var beregnet til 10 minutter. 

DET VAR DA TIL AT LEVE MED (et dumt ud-
tryk, skal det senere åbenbare sig). Så var jeg 
nummer 14, kort efter nummer 8 og så inden, 
der var gået de anmeldte 10 minutter, var jeg 
nummer 3-2-1 i køen. Det var da godt, jeg 
ikke troede, jeg havde haft 10 minutter til rå-
dighed for andre gøremål.

SÅ GIK DET STÆRKT. Endnu mens samtalen 
med 1813 var i gang holdt en ambulance på 
min adresse. Da jeg afbrød forbindelsen, stod 
ambulance-redderne i stuen og inviterede 
mig ud på båren i bilen. Ambulancen var ekvi-
peret, som om det var spacecenter Houston 
og dommen faldt hurtigt. Af sted med mig til 
en endnu eksisterende afdeling på Sundby 
hospital (jeg siger også stadigvæk ’henne hos 
Lanner’, uagtet at Menu har boet på Tårnbyvej 
i mange år).

EFTER ET OPHOLD PÅ SUNDBY på 24 timer var 
det videre til Gentofte Hospital, hvor jeg blev 
iført operations modebeklædning og opere-
ret som dagens nummer 2. Operationsholdet 
knoklede med mig i fire timer – og (næsten) 
vupti, var jeg frisk som en 74-årig havørn.

HVIS OVENSTÅENDE SKULLE VÆRE TYPISK for 
sundhedsvæsenets standard, bliver det ikke 
med mig som følger i føljetonen af negativ 
omtale til 1813 med mere. Plejepersonalet 
på Gentofte (i sygdomsfortællinger bruger 
man ikke udtryk som hospital og sygehus) 
var så omsorgsfulde og omhyggelige, at det 
var godt, mit ophold indskrænkede sig til fire 
dage – og det var kun grundet påskens afvik-
ling – at det kunne have endt med et ægte-
skabstilbud, hvis jeg havde kunne vælge mel-
lem dag-, aften- og natsygeplejersken.

MEN DET ER JO IKKE NOGET AT SKRIVE OM, 
omtale i radio eller vise på tv – så derfor bru-
ger jeg min status som klummeskriver til at 
fortælle min historie – jeg tror, det i bund og 
grund er manges historie. For en gangs skyld 
ville jeg skrive på Trustpilot, hvis der var en 
platform for oplevelser med sundhedssekto-
ren.

Må I få et trygt forår. 

En overkåd redaktør
Terkel Spangsbo

Det man ikke bringer -

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Eng-
landsvej 290 • 2770 Kastrup  
• cvr 16978647 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus en hel 
del mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres og lay-
outes af medlemmer af Tårnby Bladfor-
ening.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.
Redaktionssekretær Birgitte Barkholt.

Redaktionsmedarbejdere: Mia Engstrøm, 
Mona Gjedved, Ole Gjedved, Ninna Feld-
voss, Anne Palm Henriksen, Britta Wilsen.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00,  
ton@hellerupgrafisk.dk.

OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomde-
les, resten distribueres via butikscentre, 
biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter 
Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste 
onsdag hver måned af FK Distribution. 
Omdelingen skal være afsluttet senest 
efterfølgende torsdag kl. 21.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt venligst 
FK Distribution dette link 
https://ws.fk.dk/reklamation/reklamation.
jsp?kundeid=KR041Fdk 

... som du finder på forsiden af Tårnby 
Bladets hjemmeside hurtigst muligt efter 
udeblivelse af blad. Husk at opgive nøjag-
tig adresse.

DENNE UDGAVE OMDELES  
Nr. 06 juni: Onsdag 25. maj. 

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
Nr. 07 juli/aug: Onsdag 29. juni.
Deadline: Torsdag 23. juni. kl. 12
Nr. 08 august: Onsdag 10. aug.*
Deadline: Torsdag 4. august.*  kl. 12 
Nr. 09. September. Onsdag 31. 
august. 
Deadline: Torsdag 25. aug.
Nr. 10. Oktober: Onsdag 28. sept.
Deadline: Torsdag 22. sept. 
Nr. 11. November: Onsdag 26. okt. 
Deadline: Torsdag 20. okt.

Nr. 12. december: Onsdag 30. nov. 
Deadline: Torsdag 24. nov.

2023
Nr.01. Januar: onsdag 4. jan.*
Deadline: Onsdag 28. december 2022* 
kl. 12
Nr. 02. Februar: Onsdag 25. jan.
Deadline: Torsdag 19. jan. kl. 12
Nr. 03. Marts: Onsdag 22. feb.
Deadline: Torsdag 16. feb. kl. 12
Nr. 04. April: Onsdag 29. marts
Deadline: Torsdag 23. marts. kl. 12
Nr. 05. Maj: Onsdag 26. april 
Deadline: Torsdag 20. april. kl. 12

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
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Miljøminister så på 
Tårnbys vilde natur
En del af Tårnbys bidrag til Dan-
marks Vildeste Kommune blev vist 
frem i og omkring Kastrup Strand-
park
Miljøminister Lea Wermelin besøgte 
mandag eftermiddag Tårnby Kom-
mune for at se på et udsnit af Tårnbys 
vilde natur. Tårnby deltager i konkur-
rencen Danmarks Vildeste Kommune, 
og miljøminister Lea Wermelin så 
sammen med borgmester Allan S. 
Andersen på en del af kommunens 
bidrag til konkurrencen om at blive 
Danmarks Vildeste Kommune.

Tårnbys indspark i konkurrencen 
er etableringen af en såkaldt spred-
ningskorridor, der skal forbinde na-
turområderne ved Naturpark Amager 
hen over kommunen i et 600-1000 
meter bredt bælte til de grønne om-
råder ved Kastrup Strandpark og Øre-
sund. Spredningskorridoren omfatter 
kommunale arealer såvel som private 
haver, boligselskaber og erhvervsvirk-
somheder. Dermed bliver både sko-
leelever, borgere, boligselskaber og 
erhvervsområder inddraget aktivt, så 
biodiversitets-idéen bliver forankret 
bredt i lokalområdet.

Miljøminister Lea Wermelin be-
søgte netop området ved Kastrup 
Strandpark, hvor der som en del af 
spredningskorridoren er etableret et 
kvashegn på et område, hvor der tid-
ligere var en stor kortklippet græs-
plæne. Ministeren oplevede under sit 
besøg desuden Tårnby Naturskoles 
Blå Base, hvor kommunens børn og 

unge lærer om havmiljø. Desuden fik 
hun lejlighed til at høre om en rende, 
der er etableret i Kastrup Havn for at 
separere regnvand fra spildevandssy-
stemet, ligesom hun var en tur ude på  
Sneglen.

Både pæn og vild natur

Borgmester Allan S. Andersen var glad 
for, at miljøministeren kom til Tårnbys 
for at se på en lille del af kommunens 
natur.

- Vi har rigtig meget natur i Tårnby, 
og der er både den pæne, velplejede 
natur, men vi har også masser af vild 
natur, hvor der tages hensyn til biodi-
versiteten. Den vilde natur får vi sat 
endnu mere fokus på nu, hvor vi er 
med i konkurrencen om at blive Dan-
marks Vildeste Kommune. Derfor var 
jeg rigtig glad for, at miljøminister Lea 
Wermelin kiggede forbi vores kom-
mune, så vi kunne vise hende et ud-
snit af vores vilde natur, siger Allan S. 
Andersen og tilføjer:

- Naturen spiller en stor rolle i Tårn-
by, og arbejdet med biodiversitet bety-
der, at vi får sat spot på nogle af de na-
turområder, vores borgere måske ikke 
kender så godt, siger borgmesteren.

Biodiversitet har fyldt meget i Tårn-
by i de senere år. Alle kommunens 
medarbejdere, som arbejder med de 
grønne områder, har været på et toda-
ges kursus om biodiversitet, og med-
arbejderne er engagerede i forhold til 
at forbedre biodiversiteten.

Afgående leder af Tårnby Naturskole, Jacob Jensen, var selvfølgelig med, da 
miljøminister Lea Wermelin blev præsenteret for Tårnbys vilde natur.
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser  
(ulønnet - kun fornøjelsen) tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan 
tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestem-
mer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire 
personer om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 

Amager Rammemand

Åbent: man-fre 08-17-00 • lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 • 2300 S • 32 59 00 88

Professionel indramning
på eget værksted

35-års jubilæum
Få 20% rabat på alle 

indramninger, hvis du  
medbringer billede af  
denne annonce til butikken 

Tårnbys borgere er glade for at være 
aktive, men der er stadig plads til 
forbedring fremgår det af en stor 
landsdækkende undersøgelse ’Dan-
mark i bevægelse’, der blev præsen-
teret af adjunkt fra Institut for Idræt 
og Biomekanik på Syddansk Univer-
sitet Jens Høyer-Kruse ved et arran-
gement på Tårnby Hovedbibliotek

Mange øjne og ører fulgte spændt 
med, da borgere, foreninger, forvalt-
ninger og repræsentanter for det lo-
kale erhvervsliv onsdag var samlet i 
Tårnby Sundhedscenter for at blive 
præsenteret for en analyse af Tårn-
bys motions- og bevægelsesvaner. 
Analysen skulle informere, men også 
inspirere deltagerne til, hvordan man 
fremadrettet kan skabe bedre sund-
hedsfremmende muligheder for kom-
munens borgere.

Borgmesteren om initiativer

Borgmester Allan S. Andersen ind-
ledte med at fortælle om nogle af de 
initiativer, der skal fremme bevægel-
sesmulighederne:

- Gode foreninger er vigtige, men 
der er flere borgere uden for forenin-
gerne end indenfor. Den nye folkeop-
lysningspolitik er mere mangfoldig og 
forpligtiger også kommunen på at ar-
bejde med udsatte, handicappede og 
ældre borgere. 

- Her kan den selvorganiserede 
idræt være et redskab. Nu er det mu-
ligt for alle borgere at booke en bad-

mintonbane, selvom man ikke er med-
lem af en forening. Man kan spille pa-
deltennis på den nye bane bag Tårnby 
Hovedbibliotek, og Kultur- og Fritids-
sekretariatet arbejder på muligheden 
for også at booke tennisbaner.

Aktive Tårnby borgere

Under Jens Høyer-Kruses præsen-
tation var det tydeligt, at borgere i 
Tårnby Kommune sammenlignet med 
lignende kommuner i hovedstadsom-
rådet generelt har sunde bevægel-
sesvaner både i fritiden, i hjemmet, 
under transport til arbejde samt i or-
ganiseret og selvorganiseret idræt og 
motion.

Eksempelvis bruger borgerne i Tårn-
by oftere cyklen som transportmiddel 
til og fra arbejde sammenlignet med 
de øvrige hovedstadskommuner, lige-
som cyklen også oftere bliver taget i 
brug, når der skal handles dagligvarer.

Generelt er Tårnbys borgere glade 
for at være aktive. Det er især be-
vægelse ved vandet og i kommunes 
mange svømmehaller, som borgerne i 
Tårnby i højere grad end gennemsnit-
tet af hovedstadskommunerne holder 
af at benytte. 

Undersøgelsen viste også, at bor-
gerne i Tårnby Kommune er tilfredse 
med de lokale muligheder for at dyrke 
motion og idræt. Noget som ifølge 
Jens Høyer-Kruse har stor betydning 
for, hvor fysisk aktiv man er.  

Analysen viser, at borgerne i Tårnby 
Kommune i højere grad end gennem-

snittet blandt hovedstadskommuner-
ne er helt enige i, at de har gode mu-
ligheder for at dyrke idræt og motion i 
indendørs, udendørs og kommercielle 
idrætsfaciliteter, i grønne områder, på 
eller i vand, hjemme hos sig selv og på 
veje, stier og fortove.

Lidt om analyserne

Analyserne i undersøgelsen bygger på 
data fra den hidtil største kortlægning 
af danskernes bevægelsesvaner. Den 
er gennemført fra midten af okto-
ber til slutningen af november 2020. 
Spørgeskemaet blev besvaret af mere 
end 163.000 danskere fra 15 år og op.

Undersøgelsen giver kommuner, 
staten, organisationer og andre aktø-
rer på området en detaljeret viden om 
borgernes bevægelsesvaner, hvad der 
motiverer dem til forskellige former 
for fysisk bevægelse, og hvilke mu-
ligheder og barrierer de oplever for at 

være fysisk aktiv. 
Denne viden er et værdifuldt værk-

tøj, når fremtidige  indsatser skal prio-
riteres og planlægges med fokus på at 
skabe et Danmark i bevægelse.

Kilde: Tårnby Kommune.

Sunde bevægelsesvaner 
i Tårnby

Borgmesteren indleder kommunens 
arrangement om sunde vaner. Foto: 

Tårnby kommune.

Er der varme i carbon capture, hav-
vands-varmepumper og geotermi

FREMTIDSMØDE

Borgmester Allan S. Andersen, borg-
mester Kenneth Gøttrup og direktør 
i ARC Jacob Simonsen har sammen 
med direktør Kamma Eilschou Holm 
fra Centralkommunernes Transmis-
sionsselskab I/S, CTR, der står for 
logistikken i fjernvarmenettet holdt 
møde om fremtidens fjernvarme i 
Tårnby og Dragør. CTR leverer i dag 
varme til varmeselskaberne i Køben-
havn, Frederiksberg, Gentofte Glad-
saxe og Tårnby. 

Formålet med mødet var at sætte 
gang i en nærmere undersøgelse af 
mulighederne for at etablere en ef-
fektiv fjernvarmeløsning i de natur-
gasforsynede områder af Tårnby og 
Dragør, som også er forberedt til frem-
tidens energikilder som overskuds-
varme fra carbon capture, havvands-
varmepumper og geotermi.

- Jeg er glad for, at Tårnby og Dra-
gør som gode nabokommuner går 
sammen om at finde løsninger til den 
naturgas-konvertering, vi står med, 
sagde Allan S. Andersen efter mødet. 

- Grøn omstilling fylder meget i 
vores kommune, og fjernvarme er et 
godt, grønt alternativ til olie og na-
turgas. Vi har et stort fokus på at ud-
vide kommunens fjernvarmenetværk 
så hurtigt som muligt. Derfor er jeg 
glad for, at vi i samarbejde med Dra-
gør sætter en undersøgelse i gang, 
som skal kortlægge muligheden for 
en effektiv fjernvarmeløsning, og som 
samtidig også ser på nye teknologier.

Også borgmester Kenneth Gøttrup 
udtrykte glæde over muligheden for, 
at fjernvarme kan erstatte naturgas, 
fordi det er en komfortabel løsning, 
der også passer ind i det bymiljø, vi 
har.

Der er mange ting, der skal under-
søges yderligere, før projektet kan 
blive en realitet, herunder er det 
endnu for tidligt at sige noget om 
omkostningsniveauet og tidshorison-
ten. Alle var dog helt enige om, at den 
indledende dialog gav grundlag for at 
gå videre. Mødet blev derfor afsluttet 
med en aftale om at undersøge mulig-
hederne for at sætte yderligere skub i 
udrulningen af fjernvarme. 

tsp

Mulighed for mere 
fjernvarme undersøges
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Storbyer vinker farvel til 
mange flere børn, end de 
siger goddag til nye tilflyt-
terbørn - Tårnby er atypisk 
– her flytter de til

FLYTTEREGNSKAB: 

Børnefamilier er fremtidens 
borgere, som alle kommuner 
vil ’lege med’, men der er stor 
forskel på, hvor mange nye 
småtilflyttere kommunerne 
får – og hvor mange familier 
de siger farvel til, viser en 
analyse fra ejendomsmægler-
kæden Home på baggrund af 
tal fra Danmarks Statistik.

- Her er det tydeligt, at flere 
store byer har ’underskud’ af 
børn, mens andre kommuner 
har ’overskud’ og trækker 
langt flere børn til, end der 
flytter væk fra kommunen, 
siger Michael Dalsager, senior 
kommunikationskonsulent og 
talsperson i Home.

75 kommuner havde flyt-
teoverskud i 2021, mens 23 
kommuner havde flytteun-
derskud af børn i alderen 
0-17 år, viser Homes analyse.

København mistede næ-
sten tre gange så mange børn, 

som man tog imod nye tilflyt-
terbørn.

I Frederiksberg og Aarhus 
var der omtrent dobbelt så 
mange børn, der flyttede fra 
kommunen, som der flyttede 
til.

Søger mere luft - og gode 
skoler

Børnefamilierne flytter ek-
sempelvis til kommuner rundt 
om og lidt længere væk fra 
byerne, hvor de kan få mere 
plads og mere hus for penge-
ne – og corona har ligeledes 
skubbet på manges boligøn-
sker om luft omkring sig, have 
og natur.

- Det er velkendt, at mange 
flytter ud af byerne, når de 
stifter familie og får børn, 
men det ser ud til, at flere 
familier dropper bylivet lidt 
tidligere, og corona har skub-
bet ekstra på boligplanerne 
de sidste par år, siger Michael 
Dalsager, der er talsperson 
og boligmarkedsanalytiker i 
Home.

I en kommune som Aarhus 
var næsten tre ud af fire fra-
flytterbørn under seks år i 

2021. For 10 år siden var det 
knap seks ud af 10, viser tal-
lene fra Danmarks Statistik.

I København toppede ande-
len i 2020, hvor syv ud af 10 
børn var under seks år, da de 
flyttede fra byen – men for-
skellen til tidligere år er ikke 
så markant som i Aarhus.

Flytteregnskabet kigger 
kun på børn, der flytter ind og 
ud – ikke på hvor mange børn 
der bliver født i kommunen. 
Selv om København har sagt 
farvel til flere og flere børn 
de senere år, så er børnetallet 
faktisk steget i kommunen – 
indtil 2020.

tsp
Kilde: Danmarks Statistik – 
beregning: Home.

Sådan flytter børn mellem 0-17 år til og fra Dragør, Tårnby og København (2021). Foto: Home

Home har kigget nærmere på flytteregnskabet, altså 
antallet af børn, der flytter til og fra alle landets 98 

kommuner. Foto: Home

Børnefamilier forlader byen lidt tidligere

Supercykelsti-sekretariatet 
har henvendt sig til Tårnby 
kommune om etablering 
af supercykelsti på Amager 
Strandvej fra Bøjlevej til 
Skøjtevej 

TRAFIK

Supercykelsti-sekretariatet 
oplyser, at Københavns 
Kommune ønsker at søge 
Vejdirektoratets nye pulje 
til deres del af Lufthavns-
ruten. I anledning af dette 
spørger sekretariatet, om 
Tårnby Kommune vil være 
med til at søge puljemidler til 
etablering af en forlængelse 
af supercykelstien i Tårnby 
Kommune. 

Teknisk Forvaltning mener, 
at der her er en mulighed for 
en opgradering på et mindre 
stykke af Lufthavnsruten til 
en supercykelsti fra Kom-
munegrænsen til Skøjtevej. 
Ændringen vedrører forløbet 
ud for Amager Strandvej 390, 
SAS-bygningen, hvor cykel-
stien har et forskudt forløb 
(og derfor ikke opfylder den 
vejledende bredde for en su-
percykelsti) plus hævning af 
kantsten mellem Saltværks-

vej og Alleen i begge sider.
Det samarbejde sagde Tek-

nisk udvalg derfor jatak til og 
indstiller til kommunalbesty-
relsen, at opgraderingen sæt-
tes i værk.

Skal skiltes

Fra skøjtevejskrydset fore-
slås etableret henvisnings-
skiltning til cykelbroen over 
motorvejen for enden af Ka-
struplundgade. 

Fra Skøjtevej til Lufthavnen 
er der på Amager Strandvej 
dobbeltrettet cykelsti. Men 
det er ikke foreneligt med an-
befalingerne for supercykel-
stikonceptet. Den doppeltret-
tede cykelsti er imidlertid en 
nødvendig konsekvens af, at 
krydsningen af Øresundsmo-
torvejen er udfordret plads-
mæssigt og der findes ikke 
nogen let løsning til at opnå 
supercykelstistandard på 
denne strækning. 

Det må dertil forventes, 
at hele området vil blive på-
virket af de trafiktekniske 
ændringer, der vil opstå ved 
etablering af en østlig ringvej.

tsp

Samarbejde om anlæg 
af supercykelsti 

Tårnby Bladet søger - altid nye medarbejdere 
Interesseret??  

... så kontakt redaktøren på tlf 4038 0450
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NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsens møder i 2022
Kommunalbestyrelsen afholder møde den 21.6.2022, kl. 18.30 i mø-
desalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2022 afholdes i mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 30.8., 27.9., 25.10., 
29.11. og 13.12.2022.

KULTURZONEN
Tårnby Kommunes store Sankt Hans-fejring løber af stablen på Kul-
turzonens store plæne torsdag 23. juni fra kl. 17.00.
Musikken leveres af Moonjam, midsommertalen holdes traditionen 
tro af borgmester Allan S. Andersen og midsommervisen står Tårnby 
Musikskoles kor Nordlys for.
Vi genopliver desuden nogle af de gode før-corona-traditioner som 
flødebollekast, ballondart, snobrød og grillpølser i samarbejde med 
KFUM Vestamager og ikke mindst et stort fællesmaleri, som kommer 
op at hænge indendørs på Kulturzonen.
Der er gratis adgang til arrangementet.  
Se flere detaljer på kulturzonen.net.

Sankt Hans på Kulturzonen 2021, hvor der var begrænsning på antal-
let af deltagere. Det er der ikke i år… 
Der tages forbehold for ændringer.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
VI SØGER KANDIDATER TIL SUNDHEDSPRISEN 
OG NYE SUNDHEDSAMBASSADØRER
Hvem er med til at skabe sundhed og trivsel? De kan komme i 
betragtning til kommunens sundhedspris
Tårnby Kommune uddeler hvert år en sundhedspris og nye titler som 
sundhedsambassadører til personer, foreninger, virksomhed eller institu-
tion, der gør en særlig indsats for at støtte sundhed og trivsel.
Der er stort fokus på, hvor meget vi selv kan gøre for at holde os sunde 
og leve et godt og langt liv. Og der er rigtig mange borgere i Tårnby Kom-
mune, som er gode til at træffe sunde valg. Heldigvis er der også mange, 
der giver andre mulighed for at leve et liv med mere sundhed og trivsel. 
Det er dem, vi gerne vil hylde med Sundhedsprisen og titlen som sund-
hedsambassadører.
Sundhedsprisen på 25.000 kr. og titlen som sundhedsambassadører på 
2.500 kr. vil blive overrakt i forbindelse med Familiedagen på Tårnby Sta-
dion lørdag 8. oktober 2022. 
Sådan indstiller du kandidater til Sundhedsprisen og/eller 
Sundhedsambassadør-titlen
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4-side senest onsdag 7. september 2022. 
Vi lægger vægt på kandidater som:

• Har været med til at vise nye veje, iværksætte sund-
hedsfremmende tiltag
• Har været med til at inspirere andre og udbrede for-
ståelsen for sundhed/trivsel
• Har udført et særligt og usædvanligt tiltag for folke-
sundheden i kommunen
• Ildsjæle der formidler tiltag om sundhed/trivsel

Du kan enten sende indstillingen via brev til SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1.th., 2770 Kastrup, eller sende en mail til sundhedsuge@
taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. Læs 
mere på taarnby.dk

STJERNER I NATTEN  
FREDAG 3. JUNI KL.17.00-22.00
Så er der endelig Stjerner i Natten igen på Naturcenter Amager. 
Der er mange forskellige ting at 
lave, se og opleve. Tag familien 
med, din nabo eller volley-makker. 
Vi fra SundhedsCenter Tårnby 
inviterer til at male på sten og lære 
om den japanske kunstform ’Hama 
Zome’, hvor man gør brug af blom-
ster og blade ’trykt’ på lagen eller 
papir. Det er for alle aldre, børn un-
der 5 år i følgeskab med en voksen
Til Stjerner i Natten kan du 
også finde DGI Go-play. DGI 
Storkøbenhavn Go-play vil gerne 
aktivere alle, der vil være med til 
fysisk aktiv idrætsleg. Go-Play 
handler om deltagelse for sjovs skyld, identitet og tilhørsforhold gennem 
idrætsleg. 

Go-Play strækker sig over en lang række forskellige rekvisitter og 
elementer, som tilsammen er med til at give den unikke oplevelse, der 
kan opnås via aktivitet og leg. Der er plads til alle! Kom og leg med.

 

TÅRNBY KOMMUNE

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

HAR DIN FORENING LYST TIL AT MEDVIRKE I 
TÅRNBY SUNDHEDSUGE? 
I uge 41 fra lørdag 8. oktober til søndag 16. oktober er der Sundheds-
uge i Tårnby - og det er en mulighed for at gøre jeres forening synlig, 
møde borgere og potentielle nye medlemmer og frivillige. 
Skulle I have lyst til at byde ind med en aktivitet, eksempelvis åbent 
hus, gratis prøvetime, foredrag eller andet, så kontakt:  
sundhedsuge@taarnby.dk Deadline for tilmelding er 15. august

FORTÆL FOR LIVET – ET NYT FÆLLESSKAB
Savner du nogle at dele minderne med fra et langt liv? Så får du her 
muligheden for at skabe nye relationer igennem livsfortællinger.
Hvis du har mistet store dele af dit netværk og ønsker mulighed for 
nærværende samtaler, kan Fortæl for Livet være en god måde at blive 
en del af et nyt fællesskab.
Med udgangspunkt i gode minder og betydningsfulde øjeblikke er her 
mulighed for at lære andre i samme situation at kende.
Fortæl for Livet grupperne består af 5-7-seniorer og en forebyggelses-
konsulent som gruppeleder, der hjælper med at sætte samtalerne i 
gang og sørge for, at alle bliver hørt.
Gennem en møderække på 10 gange vil du møde den samme gruppe 
og du får mulighed for at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde 
historier fra hinandens liv. I Fortæl for Livet lærer du dig selv og grup-
pen bedre at kende på en dybere og mere indgående måde end 
normalt.
Samtalerne vil hver gang tage udgangspunkt i et udvalgt emne, og 
du vil sammen med gruppen have mulighed for at få indflydelse på, 
hvilke emner, der bringes op.
Eksempler på emner kan være, barndomshjemmet, søskende, første 
skoledag, konfirmation, bryllup eller andre højtider og meget mere.
Praktiske oplysninger
Hvem 
Til dig over 65 år, boende i Tårnby Kommune.
Hvor 
Møderne foregår i Sundhedscenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th.
Hvornår 
Der forventes opstart i slutningen af august, og der vil i den 
forbindelse blive afholdt et informationsmøde, når tiden nærmer 
sig. Dette vil blive annonceret på Kommunens hjemmeside, på 
Sundhedscentrets Facebookprofil og i lokalavisen.
Hvordan
Ved behov for yderligere oplysninger og for tilmelding til Fortæl for 
Livet gruppe kontakt Forebyggelseskonsulenterne imellem kl. 8.15 og 
9.00 i hverdagene: Maria Poulsen tlf.: 3076 0441 eller Christina Sahl 
tlf.: 3076 0442. 
Eller send en mail med dine kontaktoplysninger til  
hjemmebesog.sc@taarnby.dk

KRÆFTCAFÉ TÅRNBY – FOR 
KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE
At være kræftramt er en livslang proces – også for pårørende. I Tårn-
by er der cirka 250 nye tilfælde hvert år. 
Kræftens Bekæmpelse, SundhedsCenter Tårnby og Kræftcaféen 
Tårnby holder fælles informationsmøde for alle interesserede onsdag 
8. juni kl. 16.30-19.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, 
Kastrup. 
På mødet fortælles om den samlede vifte af tilbud. Der vil være en 
pause ca. midt i programmet, hvor vi byder på lidt spiseligt og hvor du 
har mulighed for at tale med de frivillige fra Kræftcaféen, medarbej-
derne fra Sundhedscentret samt Kræftrådgivningen. Arrangementet er 
gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig på: john-
nyf058@gmail.com

BOBLBERG
Det bobler i Tårnby – skal du boble med? 
Boblberg mener, at alle har ret til at være en del af fællesskabet. Derfor hjælper 
Boblberg med at forbinde mennesker i fællesskaber. Måske du søger en læse-
makker? En at spille badminton med? En der vil snakke? En at gå i biografen 
med? Eller noget helt 5. Du kan selv lave en bobl og skrive hvad du søger, eller 
svare på andres bobler. Uanset hvad, så kan du finde fællesskaber på Boblberg.
Du finder Boblberg på Boblberg.dk eller henter den som app, der hvor du plejer 
at hente dine apps. 

SOLGÅRDEN
Nordmarksvej 90 
2700 Kastrup 
tlf. 32 52 95 00
Solgården er 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)

Vi er et hus, hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 

Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i 
specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste 
aktiviteter, tage med på  udflugter og rejser, og meget, meget mere.  

Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10.00 - 16.00
De faste aktiviteter, som vi tilbyder hver uge, er:

Billard, vi har 3 forskellige gymnastikhold, 2 darthold, stolegymnastik, 
linedans, sanghold, glasværksted, bridge, mindfulness, petanque, stavgang, 
sundhedshold, strikke/hæklehold, sy-værksted.

Udover disse aktiviteter tilbyder vi i juni måned:
30. maj – 3. juni 5-dages rejse til Århus og omegn

Fredag 10. juni kl. 13.15 - 15.30
Caféeftermiddag: Bankospil.
Fredag 17. juni kl. 10.00 - 17.00
Skovtur til Odsherred.
Tirsdag 21. juni kl. 12.00
Fællesspisning med forudbetaling.
Fredag 24. juni kl. 12.15 - 15.30
Sommerfest hvor temaet er sommer.
Tirsdag 28. juni kl. 10.30 - 11.45
Walk and Talk - en tur til kolonihaven.
Fredag 1. juli kl. 13.30 - 15.00
Caféeftermiddag: Den sidste dag inden vores 
sommerferie, hvor vi har åbent med HYGGE. 

Solgården holder ferielukket resten af juli måned. 

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup - tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Åbningstid
Tirsdag: klokken 9.30-15.30 
Onsdag: klokken 9.00-17.00 
Torsdag: klokken 9.00-16.00 
Fredag: klokken 9.30-15.30 
Lørdag, søndag og mandag er der kun 
åbent ved særlige arrangementer.
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TÅRNBY KOMMUNE

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS
Klitrose Allé 30 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 50 73 95
Hver tirsdag og fredag kl. 
13.30 – 16.00 ’åbent hus’
Der hygges med kaffe/kage og en 
god snak. 
Alle er velkomne og der kræves 
ikke tilmelding.

Torsdag 2. juni kl. 15.00-17.00 Petanque
Har du lyst til sammen med andre at hygge med lidt petanque, så er 
du velkommen til at møde op.
Lørdag 11. juni kl. 13.30-15.00 Minikoncert med 
Telekoret
Efter flere års pause, får Bordinghus atter besøg af dette dejlige sang-
kor. I pausen serveres kaffe/kage. Kolde drikke kan købes separat.
Der er et begrænset antal billetter, som sælges ved ’åbent hus’ senest 
7. juni. Pris kr. 50,00.
Torsdag 16. juni kl. 12.30 Frokosttur
For yderligere information/tilmelding se opslag i Bordinghus. Mad og 
drikke er på egen regning.
Fredag 24. juni kl. 13.00- 16.30 Fællesfrokost
Medbring selv madpakke og deltag i en hyggelig frokost med andre. 
Der er mulighed for køb af øl/ sodavand/kaffe/kage.
Der kræves ikke tilmelding, du møder bare op.

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26
Etape 1 af det nye 
udstillingscenter, der 
erstatter det gamle Plyssen, 
er åbent hver søndag kl. 
13-16.

Der udstilles lokalt 
materiale fra Amager - 
især Tårnby. Desuden vil 
udstillingscentret i etape 
1 fremvise enkelte stykker 
kunst og håndarbejde. 

Hav god tid - der er meget at se og studere. 

Udstillingscentret Ved Diget 26 har gode parkeringsforhold, og det er 
kun 5 min gang fra nærmeste metrostation.

Email: Diget26@youmail.dk
Adresse: Ved Diget 26, 2770 Kastrup.

© Dines Bogø

Fortsat fra forrige side

TÅRNBY  
KOMMUNE informerer

Det nye bofællesskab Plushusene er 
på vej i Tårnby
De første beboere kan flytte ind i Plus-
husene i Tømmerup Parken til decem-
ber, og aktiviteten på byggepladsen er 
stor. På området, som ligger mellem 
Ugandavej og Munkebjergvej, er der 
gang i støbning af fundamenter, gra-
vearbejde og elementmontage. 

Plushusene henvender sig til et mix 
af børnefamilier og aktive voksne 55+ 
- og andre med interesse i boformen. 

En helt særlig gruppe af meget nys-
gerrige interessenter fra naboskabet 
var inviteret forbi – nemlig børnene 
fra Børnehuset Tornholms Ager, som 
ligger som nabo til grunden. 

- Det er en rigtig hyggelig idé, og vi 
har med glæde taget imod invitatio-
nen, fortæller Institutionsleder Char-
lotte Ewald.

- Det er jo sjældent, at der er mulig-
hed for at komme helt tæt på de store 
maskiner. Nu er chancen der på en 
måde, hvor alle sikkerhedshensyn er 
taget og helt specielt for os. Børnene 
og jeg har set frem til besøget.

Børnene fik i helt små hold mulig-

hed for at komme tæt på og, hvis de 
havde lyst, op i en gravko. De allermo-
digste kom med på en lille tur. At der 
var sikkerhedsvest og rigtig bygge-
mand-bob-hjelm gjorde ikke oplevel-
sen mindre. 

Bofælleskab og andet fælleskab

Plushusenes bofællesskab med 155 
lejeboliger bliver en del af det nye 
kvarter i Tårnby, som har fået navnet 
Tømmerup Parken. I Plushusene er der 
fokus på fællesskab og bæredygtig-
hed. Beboerne bor hver for sig i privat 
lejebolig med fri adgang til et fælles-
hus med mange aktivitetsmuligheder 
og fælles udearealer med legepladser, 
opholdszoner, orangeri, væksthus og 
nyttehaver.

Både en vært og en vicevært er til-
knyttet bofællesskabet og skal under-
støtte bofællesskabet. Værten driver 
eller hjælper fælles aktiviteter i gang, 
som tilpasses beboernes interesser.

Hvor meget og hvad, man som be-
boer ønsker at deltage i, er helt frivil-
ligt. 

tsp

’Klap en gravko’, lød invitationen til Børnehuset Tornholms Ager, der med 
glæde tog imod tilbuddet fra byggeriet Plushusene. De modigste fik både lov 
at komme op i gravkoen og få en lille køretur... med både sikkerhedshjelm og 
-vest forstås!

Tømmerup Parken, hvor Plushusene snart skyder op,  ligger mellem 
Ugandavej og Munkebjergvej. Beboerne kommer til at bo hver for sig i privat 
lejebolig med fri adgang til fællesarealer med mange aktivitetsmuligheder.

De første flytter  
ind i december 

tang til rullegræs
Teknisk Forvaltning har udarbejdet 
en tilladelse til Amager Rullegræs 
A/S, så de i en 5-årig periode får mu-
lighed for at bruge tang til jordfor-
bedringsformål af marker til produk-
tion af rullegræs i Tårnby Kommune 
og i Dragør Kommune. 

Tangen er indsamlet fra Mormor-
stranden ved Dragørfortet i Dragør 
Kommune. Dragør Kommune har 
søgt på vegne af Amager Rulllegræs 
A/S.

Mormorstranden ligger ved Dra-
gørfortet i Dragør Kommune. Dragør 
Kommune anvender Mormorstran-
den til rekreative formål om somme-

ren. Derfor renses stranden for tang 
for at gøre den mere indbydende 
som badestrand. 

Det fjernede tang ønskes anvendt 
til jordforbedringsformål. Dragør 
Kommune indgik i 2020 en sam-
arbejdsaftale med virksomheden 
Amager Rullegræs A/S, om årligt at 
modtage ca. 800-1000 tons tang 
til udspredning på virksomhedens 
marker. Amager Rullegræs er en 
virksomhed i Tårnby Kommune, som 
dyrker rullegræs på marker placeret 
både i Tårnby Kommune og Dragør 
Kommune.

Tilladelsen blev givet for en 5-årig 
periode.
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Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de 
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som 
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje 
dine fødder.

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

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

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

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Amager Privatskole lagde lokaler 
til danmarksmesterskabet i skak for 
piger

Af Terkel Spangsbo

Der rugede en total tystnad over fest-
salen på Amager Privatskole, da Tårn-
by Bladets udsendte besøgte skolen, 
i minutterne før finalen skulle løbe 
af stablen i danmarksmesterskabet i 
skak for piger.

To meget uge piger sad alene ved 
det ene af de to langborde, intenst 
stirrende ned på de overlevende brik-
ker, mens et tidtagerur viste, hvor få 
minutter der var tilbage af matchen 
(foto i højre hjørne af ariklen).

Deres duel fra 6. runde havde truk-
ket ud - alle de to gange 30 minutter, 
spillerne havde til rådighed var ved at 
være brugt. De sidste træk skete næ-
sten på millisekunder.

Kampen blev fulgt af mesterska-
bets øvrige deltagere, som lige så stil-
le vimsede omkring de to spiller, så på 
brikkerne, nikkede eller trak ansigtet i 
alvorlige folder, alt efter deres opfat-

telse af udviklingen.
Pludselig var det overstået og der 

blev vekslet håndtryk og et ’tak for 
kampen’. Hvem, der vandt, kunne bla-
dets udsendte ikke vurdere. Der var 
ingen jubelscene fra vinderen og in-
gen sammenbrud fra taberen. Det var 
så rart at se.

Skolen medarrangør

Danmarksmesterskabet i pigeskak 
blev afviklet på Amager Privatskole 
med deltagere fra 0. til 9. klasser og 
fra hele landet. Også turneringen, der 
holdes over to dage, har været ramt 
af corona. Men nu var det muligt at 
samles fysisk, hvad godt 30 piger nød 
godt af. 

Dansk Skoleskak og Amager Privat-
skole stod sammen for arrangemen-
tet, som også omfattede alle måltider. 
Dog ingen overnatning, sjællænderne 
tog hjem. Jyderne boede hos bekend-
te.

Der er åben tilmelding og de dy-
stende blev i første runde inddelt i to 

aldersgrupper. I anden runde seedes 
alle vinderne, så de spiller mod hinan-
den. I 3. runde parres først alle med 2 
point og sådan fortsætter det gennem 
alle 7 runder, til der søndag er fundet 
en vinder.

Hvad er Pige DM?

Dansk Skoleskak er ansvarlig for 
pige-skoleskakken i Danmark. I sko-
leskakklubberne rundt om i landet er 
pigerne lidt i undertal, derfor gør vi 
meget for, at pigernes sociale netværk 
styrkes på tværs af klubber og kredse.

Hvert år holdes Pige DM, det of-
ficielle danmarksmesterskab i pige-

skoleskak, for piger under 20 år. Alle 
kan deltage uanset deres styrke – 
også nybegyndere.

Pige DM har været afholdt hvert år 
siden 1983, og mange af pigerne kom-
mer igen hvert år. Ud over at få spillet 
en masse skak, er der altid lagt meget 
vægt på hygge og socialt samvær.

Der er en vandrepokal til hver grup-
pevinder og pokaler til de 3 bedste i 
hver aldersgruppe – også i tilfælde 
af, at enkelte grupper slåes sammen. 
Desuden er der erindringspræmie til 
samtlige deltagere.

Resultaterne og mere om pige DM 
kan ses på www.pigedm.dk

Skak men bestemt ikke mat

7. omgang var finale og netop sat i gang. Forude ventede en time med total 
koncentration blandt de 30 piger, som stillede op til mesterdysten.
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Ensom eller ’bare’ alene

Alderdommen kommer en dag ad gangen

Der er ??? personer over 60 år  i 
Tårnby, som bor alene, men er de 
alle ensomme?

Af Kirsten Sietam og Jonna Jensen, 
Seniorrådet Tårnby kommune

I 2020 var der valg til Seniorrådet. Vi 
opstillede havde alle forskellige mær-
kesager. Men ét af de emner, der gik 
igen, var bekæmpelse af ensomhed. 

Det viste sig nemlig, at Tårnby kom-
mune i en undersøgelse fra 2017, pro-
centvis havde rigtig mange ensomme.

I september 2021 arrangerede vi  et 
borgermøde med emnerne, Ensom-
hed og Seniorboliger.

Men ak, det var nok seniorboliger, 
der løb med opmærksomheden. Vi 
kom ikke rigtig ind på, hvad der kunne 

gøres for de ensomme.
Set i bakspejlet var det nok heller 

ikke på et stormøde, der skulle disku-
teres ensomhed. 

Hvem har lyst til at stille sig op i en 
forsamling på 100 mennesker og ind-
rømme, at man er ensom?

Det var derfor med stor glæde, at 
redaktøren på Tårnby Bladet, Terkel 
Spangsbo foreslog denne dobbeltside 
om emnet.

Under arbejdet med teksterne kom 
der mange input fra de medvirkende, 
så ikke alle emner om ensomhed ver-
sus at være alene kom med. Eksem-
pelsvis spørgsmålet om, hvornår man 
skal begynde at planlægge en senior-
tilværelse? 

Når man nu bor godt og sammen 
med en ægtefælle, hvorfor så flytte 

eller bare planlægge at flytte til noget 
mindre, til et bofællesskab; nyere bo-
liger er ofte dyrere end det store hus/
lejligheden, man har.

Skal man engagere sig i en forening 
eller i en læseklub eller på et aften-
skolehold. Det kan være en god idé, 
for er man først alene, er det ofte svæ-
rere at tage de nødvendige initiativer.

Alenehed kommer for mange i køl-
vandet på tab af en ægtefælle. Hvis 
man nu havde engageret sig i noget, 
mens man var sammen - så kan det 
måske være lettere at fortsætte, hvis 
man pludselig bare er en.

Vi skriver måske og muligvis, for det 
er ikke bare sådan hokuspokus, så er 
man i gang med en anden tilværelse, 
det ved vi - også af egen erfaring.  
Som disse artikler viser, er der mange 

professionelle og frivillige, som står 
parat, men ofte skal du/I selv tage det 
første skridt til at opsøge en forening, 
et læsehold, melde sig til en senior-/
singlerejse, foredrag og møder på bib-
lioterne eller som bruger i et af kom-
munens tre senior/ældrecentre.

Det skridt er svært - men det kan 
seniorer også få en håndsrækning til.

Om bekæmpelse af ensom-
hed ved indflytning i et 
fællesboskab!

Af Susan Titland  

Gennem livet har vi i travlhed 
ofte været så fokuseret på vo-
res karriere, familiestiftelse, 
traditioner og økonomisk be-
skaffenhed, så  når vi kommer 
til seniorårene, kan ensomhe-
den langsomt komme, måske 
ubemærket og snigende. 

Nu - som seniorer med 
fremtiden for øjnene, stopper 
vi måske op og ser, hvordan li-
vet har været levet og begyn-
der at forstå det efterfølgen-
de. I forbindelse med vores 

alderdom, oplever vi  ældre 
familiemedlemmer, venner 
og bekendte begynde at falde 

bort.  Vores værdier ændres. 
Samvær, omsorg, empati, og 
fællesskab er prioriteret på 
en anden måde. 

Et pift til livets glæder

Som vi bliver ældre, er sam-
vær med andre et ‘pift’ til 
livets glæder. Vi som men-
nesker udvikler os og trives 
blandt andre. Det bare at kun-
ne dele en kop kaffe med no-
gen, få en lille sludder skaber 
interesse for hinanden. Det 
giver mulighed for at hjælpe 
hinanden, dele gode som 
dårlige oplevelser og dage, 
dele festligheder, arrangere 
sammekomster, dele interes-

ser, dele oplevelser og ikke 
mindst at have nogen til at 
dele det hele med.

Som ældre ægtepar vil den 
ene på et tidspunkt miste sin 
partner. I mange tilfælde en 
livslang partner og måske 
nogle tætte relationer og be-
kendte. 

Seniorbofællesskabet

Et netværk i et seniorbofæl-
leskab vil være en stor støtte 
og ballast under den sorgpro-
ces, der skal gennemleves og 
efterfølgende give støtte til 
livet, nu som enlig.

For den enlige, som vælger 
et bofælleskab til, vil ligele-

des få udbytte og samtidig 
berige deres liv i et bofælle-
skab.

Et godt netværk med mu-
lighed for samvær, interes-
sedeling, gensidig omsorg 
og hjælp giver tryghed. Et 
seniorbolfælleskab kan med-
virke til bekæmpelse af en-
somhed og vil kunne holde 
‘gejsten’ til livet oppe, hvilket 
forskning også beskriver.

Jeg tror, at livet i et senior-
bofælleskab forhindrer man-
ge plejehjemsplaceringer 
senere hen; bofælleskabet  
er der for hinanden så længe 
som muligt.

Sig hej til din nabo – det er godt for jer begge to
Det virker så ligetil, men …

Af Anita Køldal,  
frivilligheds- 
koordinator i 

Tårnby

Vi er alle sammen nogens nabo, og 
vi møder hinanden ved cykelskuret, 
i opgangen eller når vi tømmer post-
kassen. Men vi er ikke så dygtige til 
at lære vores naboer at kende i dag. 
Mange af os synes måske, vi har for 
travlt, eller måske er vi slet og ret for 
generte?

Vi kunne ellers alle sammen have 
glæde af at komme hinanden lidt 
mere ved i vores nabolag. Forskning 
viser nemlig noget, mange af os også 
selv har erfaret: 

• Godt naboskab gør os mindre 
ensomme
• Godt naboskab gør os mere gla-
de for at bo lige netop der, hvor 
vi bor
Derfor er her et par ideer til små 

og lidt større ting, vi hver især kunne 

prøve at gøre for at hjælpe naboska-
bet lidt på vej:

• Sig hej til dine naboer, når du 
møder dem på gaden eller i op-
gangen
• Tag en kort snak med en nabo
• Byd en nabo på en kop kaffe
• Inviter en nabo med til et fæl-
les arrangement i Tårnby

• Inviter til vejfest/opgangsfest 
eller anden komsammen for fle-
re naboer på en gang

Det kan også være, der er forenin-
ger i dit nabolag, hvor du kan få flere 
lokale relationer. Det kan være alt fra 
idrætsforeninger, mødesteder og akti-
viteter, kirker eller lignende. 

Om alene- og ensomhed
Forfatteren Thorkild Hansen citerer 
i sit værk om Jens Munk en sømand 
for at sige:

- Man kan være ensom på havet, 
men aldrig så ensom som i Genua!

ENSOMHED ER DER nok ikke nogen 
af os, der slipper for, men den kan 
begrænses. Kirken har mange for-
skellige fællesskaber, som hjælper 
mod ensomhed. 

For mig er torsdag altid en god 
dag, for da er jeg og mine kirke-
venner ude og vandre på fælleden. 
Her snakker og hygger vi i et par 
timer. Det er en af måderne at imø-
degå ensomhed på. 

Carl Erik Sandberg Jensen

ENSOMHED ER EN UNDERLIG ’ven’. 
Jeg tror, at vi alle har den ’ven’. Min 
’ven’ kommer hver dag meget tid-
ligt om morgenen, og så forsvinder 
’han’ igen, når jeg tager hul på min 
dag, hvor jeg skal være sammen med 
enten min dejlige familie, dejlige 
venner eller det dejlige fællesskab, 
vi har i Skelgårdskirken. Så kommer 
min ’ven’ ensomheden først igen 
næste morgen.

Så når ensomheden møder op, 
sender jeg ’ham’ bare væk igen. 

Jytte Schmidt

Opslaget redigeret af Kirsten Sietam og Jonna Jensen, Seniorrådet i Tårnby kommune. Layout og assistance: Terkel Spangsbo

Om Ensomhed
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Mit liv som pårørende 
til dement
Alle siger til mig, at nu skal du passe på dig selv!

Jo, men hvordan gør jeg det? - Jeg forsøger alt, hvad jeg kan

Af Jonna Jensen

Jeg deltager i en del fritidsaktiviteter og interesser, som jeg 
holder meget af. Og jeg siger hurtigt ja tak til at deltage i al-
ting, for ikke at blive alt for ensom. 

Jeg nyder virkelig andres selskab mere nu end før. Men jeg 
har det også fint i mit eget selskab i kortere tid af gangen. 

- Men jeg mener, det er vigtigt at foretage sig noget og 
komme ud af døren, hvis jeg skal kunne bevare humøret som 
pårørende til en dement, fordi det slider utrolig hårdt på én.

Selvfølgelig støtter vores to børn og lille familie mig på 
bedste vis.

Efter 52 års ægteskab er der virkelig mange store udfor-
dringer, blandt andet bare i forbindelse med at gå alene af-
sted til eksempelvis festligheder.

Jeg er meget taknemmelig, fordi vi heldigvis stadigvæk har 
alle vores dejlige venner, også efter min mands sygdom.

 

Vi er her for at hjælpe
Tårnbys forebyggelseskonsulenter er 
med i opgaven mod ensomheden

Af Maria Evald Poulsen og Christina  
Sahl, forebyggelseskonsulenter

Hvis du eller en ældre, du kender, har 
svært ved at holde ensomhed fra dø-
ren, kan vi forebyggelseskonsulenter 
hjælpe. 

Vi tager på hjemmebesøg hos borge-
re fra 65-års alderen og kan ved behov 
hjælpe med formidling af nye venska-
ber og muligheder for at få rørt sig sam-
men med andre.

Mange ældre oplever, at netværket 
og omgangskredsen svinder ind, og for 
nogle fører det til en følelse af at være 
uønsket alene. 

Det kan være en svær psykisk be-
lastning for den enkelte, og derudover 
viser undersøgelser, at mennesker, som 
rammes af langvarig ensomhed, har øget 
risiko for sygdom, indlæggelser, funktionstab og behov for 
andres hjælp i hverdagen.

Den onde spiral kan brydes

I Tårnby har vi taget kampen op mod ensomheden. Blandt 
andet derfor tilbyder vi forebyggende hjemmebesøg. Se ne-
derst i denne artikel.

Ved et forebyggende hjemmebesøg får du besøg af en os, 
og sammen taler vi om trivsel, herunder mental trivsel, med 
udgangspunkt i dine behov og eventuelle udfordringer.

Overblik og en hjælpende hånd

Vi har et godt kendskab til kommunens mange tilbud, som 
skaber netværk og kan være med til at afdække hvilke mu-
ligheder, der passer til den enkeltes behov. Nogle tilbud har 
særligt fokus på fysisk aktivitet, mens andre har fokus på ven-
skaber.

Hvis der er behov for støtte til at komme i gang, hjælper vi 
med at få skabt kontakt til foreningen eller stedet, hvor akti-
viteten foregår, og får lavet en aftale om en god start. 

Vi lægger i fællesskab en plan for det videre forløb og ar-
bejder sammen på at overkomme eventuelle forhindringer 
for, at ensomheden kan holdes i skak. 

Yderlige information 

Hvis du er digital, kan du finde flere oplysninger på Tårnby 
Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk og i søgefeltet skri-
ve sundhed-og-omsorg. Så er du godt på vej.

Du kan også ringe til forebyggelseskonsulenterne på tele-
fon 3076 0441 eller 3076 0442, daglig mellem kl. 8.15 og 
9.00.

Maria Evald Poulsen

Christina Sahl 

Der er en Folkebevægelse mod ensomhed
Både unge, gamle og men-
nesker midt i livet kan ram-
mes af ensomhed

Af formanden for  
Ældre Sagen i Tårnby,  

Anne-Grethe Kragerup

Vi skal bekæmpe ensomhed i 
alle aldre, og derfor har Ældre 
Sagen taget initiativ til Folke-
bevægelsen mod ensomhed 
- sammen med 90 andre orga-
nisationer. 

Hvert år i uge 17 og uge 45 
laver vi ’Danmark spiser sam-
men’ for at bekæmpe ensom-
hed og for at fremme fælles-
skabet.

Det afvikler vi også i lokal-
afdelingen i Tårnby.

Faktisk 35 tilbud

Vi har mange aktiviteter og 
arrangementer - ca. 35 - her i 
Tårnby - incl. vores cafeer, som 
Cafe Livsglæde (for demens-

ramte og deres pårørende). 
- IdéCafeen (her får du ideer 
til et fællesskab) - Søndags 
Caféen (sidste søndag i hver 
måned, hvor du bare møder 
op - kl.14 til kaffe/kage og ’en 
lille en’, levende musik, lotteri 
og hyggesnak). 

Hvis du er ny, henter vi dig 
ved indgangen og hjælper dig 
ind til en plads. Du er også 
velkommen til at tage en per-
son med...

Vi tager imod ...

Vi planlægger hvert år - de 
seneste år desværre med 
forhindringer - at invitere 
alle vores nye medlemmer til 
en eftermiddag, hvor vi for-
tæller om Ældre Sagen og i 

særdeleshed om vores lokal-
forening og hvad man kan for-
vente af os... de seneste to år 
har vi fået omkring 1.000 nye 
medlemmer, så nu må vi se, 
hvordan vi får plads!

Ældre Sagen har et kursus, 
hvor man kan ’lære’ at tage 
godt imod - både nye med-
lemmer, nye frivillige og også 
nye brugere af vores arrange-
menter, hvor man ikke behø-
ver at være medlem af Ældre 
Sagen

Der er tid til ny viden, 
selskabelighed og kaffe til et 

edb-kursus i Ældre Sagen.

100 år og en madpakke
Det er længden på Elisa og 
Flemmings ægteskab, som 
hun selv beskriver det

Af Terkel Spangsbo

Der gik ikke lang tid fra Elisa 
Olsen mistede sin ægtefælle 
gennem 65 år til hun sad 
uvirksom hjemme i huset.  
Elisa blev klar over, at hun selv 
skal gøre noget for at komme 
ud af ensomheden, men efter 
et par kiksede besøg i et æl-
drecenter ’fandt jeg mig selv 
helt alene i huset’.

Manden fik tidligt i tilværel-
sen en benprotese, som slog 
ham helt ud en periode – men 
kun en periode, så vendte et 
ukueligt humør tilbage. Fami-
lien, børn og børnebørn tog 
sammen på flere rejser. Livet 
gik videre.

I mange år beholdt Elisa 
sit arbejde som sygehjælper 

blandt andet på Peder Lykke 
Centret, men en dag opgav 
hun jobbet for at passe Flem-
ming i hjemmet. Det blev 
hverdag i 20 år. Det var ikke 
nogen ringe tid, der var til-
pas selskabelighed i huset og 
Flemming var midtpunkt.

Det blev en elsket rutine, at 
Elisa og Flemming satte sig på 
terrassen hver formiddag og 
drak kaffe – en daglig intens 
stjernestund. Dog - udvik-
lingen i Flemming’s sygdom 
bandt ham og dermed Elisa 
mere og mere til hjemmet. 

Elisas egne interesser tråd-
te i baggrunden og ubemær-
ket udeblev besøg fra venner 
og bekendte. Da Flemming for 
to år side døde, forsvandt den 
sidste ven af huset.

- Jeg har lyst til at se men-
nesker og jeg ved, jeg selv skal 
gøre noget, men jeg kan jo 

ikke bare traske ind i folk med 
træsko på, siger Elisa.

Humøret fejler som sådan 
ikke noget, og Elisa holder en 
smuk have og et kønt hjem (får 
lidt rengøringshjælp), også Eli-
sas børn kommer og passer på 
deres mor, men der mangler 
noget.

Kommentar:

Samtalerne med Elisa Olsen 
afslører, at her er en person, 
som trænger til et menneske, 
der kan ’puffe på’. Tilbud til 
aktivitet på internettet og i 
brochurer er ikke løsningen. 
Elisa kan ikke det med nettet.

Elisa Olsen ved faktisk ikke, 
om der har været henvendel-
ser fra Kommunen. Hun har 
ikke være helt rask og kan 
have være kontaktet, men ikke 
svaret tilbage.

Jeg 
fatter 
ikke mig 
selv, 
at jeg 
sidder 
her hver 
dag, 
siger 
Elisa 
Olsen.

Det var her ved 
formiddagskaffen roen lagde 
sig over ægteparret gennem 
65 år og glæder og i mindre 
omfang sorger blev drøftet.
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Alle unge ved, hvad MGP betyder – 
andre vil have det oversat til Melodi 
Grand Prix

Af  Dorte Perdersen og Hanne Larsen,  
Korsvejens Skole.  

Foto: Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub

Så fik de unge på Korsvejens Skole 
igen mulighed for at gennemføre det 
traditionsrige Korsvejens MGP. 

Efter to år med corona var det ons-
dag midt i maj tre år siden, at skolen 

sidst kunne samle alle eleverne, for-
ældrene, de ansatte og tidligere ele-
ver, bedsteforældre og andre med 
kendskab til Korsvejens Skole.

Og selvfølgelig blev det et brag af 
en MGP-fest!

Det blev også dagen, hvor skolen 
endelig kunne indvie en ny scene, 
som blev bygget, da dygtige elever i 
2019 kom i mål med Undervisnings-
ministeriets projekt Elevløft.

Fællesskab og ferietid

1.klasse åbnede sangkonkurrencen 
med skolens MGP-sang og derefter 

Det traditionsrige ’Korsvejens MGP’ kunne endelig efter  tre års pause 
genoptages. Det blev også anledningen til at indvi den nye scene, der 
blev færdigbygget af dygtige elever allerede i 2019 i forbindelse med 
Undervisningsministeriets projekt Elevløft.

Skolens 3. - 7. klasser havde hver lavet en sang, som de 
deltog med i konkurrencen. Både tekster og musik var skrevet 
af eleverne selv, ligesom det selvfølgelig var eleverne, der 
stod på scenen.

Korsvejen på vej mod 100 års jubilæum

Korsvejens Skole har 
deres egen MGP

1.klasserne åbnede Korsvejens MGP med skolens egen MGP-sang.

fulgte 3.-7. klasse med hver 
deres sang. Melodi og tekst 
var skrevet af eleverne selv og 
både sang og musik fremført 
af eleverne, og hvor havde de 
øvet sig – det lød rigtig godt!

Sangene bar som altid præg 
af børnenes ønsker om gode 
fællesskaber og ferietid.

Da stemmerne var talt op, 
var det 5.A der stod som vin-
dere af Korsvejens MGP 2022.

Ud over sang og musik sør-
gede klassernes mange farve-
rige og lækre boder for en god 

festivalstemning. Igen var der 
tale om godt samarbejde på 
tværs af børn og forældre og 
til stor glæde for alle os andre.

Korsvejens MGP bliver i 
2023 et indslag i 100-års fe-
sten for Korsvejens Skole.

PS: Har du en relation til 
Korsvejen, og har du lyst 
til at være med til at starte 
foreningen Korsvejens 
Venner, tager du bare 
kontakt til skolens kontor på: 
ko.uk@taarnby.dk

Nye lægdommere
Hvert 4. år indstiller kom-
munen lægdommere (doms-
mænd og nævninge) til Østre 
Landsret. Næste gang er ved 
årsskiftet 2022/2023.

Kommunern udvælger de 
personer, der kommer på en 
såkaldt grundliste. Grundli-
sten sendes til Landsretten, 
og de trækker så lod blandt 
de indstillede.

Grundlisten afspejler be-
folkningen i kommunen og 
tager hensyn til køn, alder, 
etnicitet, uddannelse og 
beskæftigelse. Hvis flere er 
interesserede, kan det få be-

tydning for, hvem der bliver 
udpeget.

Rollen som lægdommer 
er et borgerligt ombud. Det 
betyder, at du som udgangs-
punkt har pligt til at være 
lægdommer, hvis du er valgt 
til det.

I starten af 2023 går kom-
munen i gang med at udvæl-
ge nævninge og domsmænd 
for næste periode den 1. ja-
nuar 2024 til 31. december 
2027.

Læs mere om at være læg-
dommer på domstol.dk

Har du spørgsmål, kan du 
kontakte Servicecentret.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret 
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grund til at smide 
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret 

TOP TRE GRUNDE TIL
at vælge en køkkenrenovering 

fremfor et nyt køkken
✓  Du sparer penge

en renovering koster 40-60% 
mindre end et nyt køkken

✓  Du sparer tid
et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

✓  Du skåner miljøet
da fungerende elementer genbruges

Ring til os i dag på 38 79 16 14 
og få et gratis og uforpligtende tilbud.

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Alt er dansk produceret Dansk design

EFTER

FØR

fremfor et nyt køkken

en renovering koster 40-60% 

et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

BESØG VORES SHOWROOM MANDAG-ONSDAG. KL. 11-16 + D. 1. LØRDAG I MÅNEDEN KL. 10-13

 KØKKEN

gratis og uforpligtende tilbud.

LÅGER EFTER MÅL

TOP TRE GRUNDE TIL

15% 
på 

underlimede 
vaske

GÆLDER
JUNI

36 års
erfaring

•  Dansk 
produceret

Færdselsstyrelsen har nu afviklet 
100.000 køreprøver siden oktober 
2021

Af terkel Spangsbo  
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Færdselsstyrelsen overtog ansvaret 
for kørekort-området i oktober 2021, 
hvor det før var en opgave for politiet. 

Der er iagttaget så mange skole-
vogne i veje og gader i Tårnby Øst, at 
mange (jf. Facebook) mener, at alle de 
100.000 køreskoleelever øver sig her i 
distriktet. Det er ikke helt korrekt, men 
rigtigt er det, at Færdselsstyrelsens 
køreprøvesagkyndige har hjemme på 
adressen Amager Strandvej 390.

Her foregår størstedelen af teori-
prøverne i København og herfra udgår 
et meget stort antal praktiske prøver, 
fortæller Dennis Wollesen, selv køre-
lærer i Tårnby (og medlem af kommu-
nalbestyrelsen).

Der øves baglæns parkeringer og 
vendinger på veje og alléer i Kastrup, 
for det er i samme område, køreprø-
verne skal foregå.

Som de allerfleste bilister husker 
det, var de praktiske prøver spredt 
ud over byen, alt efter hvor den køre-
prøvesagkyndige boede. Kørelærerne 
kendte de sagkyndiges vaner, så når 
de vidste, hvem eleven skulle op hos, 
blev mange køretimer - og i al fald de 
sidste før prøven - lagt i den sagkyn-
diges ’revir’.

Nu foregår det i en passende radius 
ud fra Amager Strandvej 390.

Vi har selv været der

Veje og gader med særlige udfordrin-
ger er meget populære for de sagkyn-
dige at jage aspiranterne ud på. Ved 
Kastrup Metrostation på østsiden er 
der en fuldstændig umotiveret lille 
rundkørsel, så her kan der ligefrem 
være kø ned af Søvangs alle, oplyser 
en beboer til Tårnby Bladet.

- Vi (flere kørelærere) har rettet 
henvendelse til Færdselsstyrelsen, 
om man ikke kunne droppe prøver 
i den lille rundkørsel, som ikke har 
nogen seriøs betydning, siger Dennis 
Wollesen.

- Vi har jo alle sammen været der på 

et tidspunkt. Det er ikke altid, man kan 
se det på dagens bilister, at de har kørt 
så nobelt, som man gør til køreprøven, 
men vi har været der. Siger Dennis 
Wollesen Clausen.

Denne artikel blev bragt i Tårnby 
Bladet april. Vi har ventet på svar fra 
Færdselstyrelsen. Det er nu kommet, 
så vi gentager artiklen fra april i 
redigeret form.

Skolevogne i gadebiledet

Vi spurgte - de svarede
Der er klart et øget antal af køresko-
lebiler på Kastrups vejnet

Tårnby Bladet ringede og vi mailede 
vores spørgsmå til Færdselsstyrelsen, 
som har flyttet administration og stør-
steparten af deres køreprøvesagkyn-
dige til den tidligere SAS-.bygning på 
Amager Strandvej.

Vi spurgte:
Tak for telefonsamtale i dag. Jeg er 
interesseret i at følge op på artikel i 
Tårnby Bladet april vedr. køreprøver, 
skolevogne som er   blevet markante i 
trafikbilledet - ikke mindst i Kastrup-
området.

- Bestemte veje er øveplads med 
parallel-parkeringer og vendinger og 
bilister bruger voldsomme ord om 
fænomenet, det lyder som om dom-
medag er raslet ned over kommunens 
bilister. Men hvad er fakta.

- Hvor mange sagkyndige er på job 
herude, hvordan tilrettelægger de 
sagkyndige ruterne og andre oplys-
ninger om afviklingen (belastningen) 
på lokalområde.

Færdelsstyrelsen svarede:
- Færdselsstyrelsen har ikke kendskab 
til, at vores aktiviteter i Kastrup-om-
rådet skulle medføre store trafikale 
gener for områdets øvrige bilister, 
skriver Yngve Saxil Andersen, presse-
konsulent i Direktionssekretariatet i 
en mail til Tårnby Bladet.

- Færdselsstyrelsen afvikler mellem 
300-500 praktiske prøver om ugen fra 

vores prøvested i Kastrup, omend det 
tal varierer meget, da antallet af prø-
vesagkyndige varierer på vores prøve-
steder. 

- Færdselsstyrelsen afvikler pri-
mært vores køreprøver mellem klok-
ken 8 og 16 på hverdage. Vi forsøger 
generelt at tilrette vores prøver så-
ledes, at vi kan sikre, at kørekortele-
verne bliver testet i deres evner til at 
køre bil under normale trafikale for-
hold, så vi kan kontrollere, om de kan 
færdes sikkert i trafikken.

- Den maksimale belastning på vej-
nettet i området, som Færdselsstyrel-
sen bidrager med, i tidsrummet mel-
lem 8 og 16 på en hverdag, er minimal, 
taget de generelle trafikale forhold i 
området i betragtning.

- Derudover, så foregår Færdsels-
styrelsens køreprøver uden et skole-
vognsskilt oven på bilen. Færdsels-
styrelsen kan derfor ikke udtale os 
om, hvorvidt køretøjer med et skole-
vognskilt på, skulle medføre særlige 
trafikale gener eller udfordringer. 

- Jeg skal i øvrigt beklage, at det har 
taget så lang tid at vende tilbage.

Vores kommentar: Tårnby Bladet 
mente jo heller ikke, at det direkte 
var køreprøverne som gav den øgede 
køreskoletrafik - men hvis alle sag-
kyndige vælger prøveruter i distriktet 
er det også her, eleverne trænes - og 
det langt flere timer end de 3-500 
timer, en køreprøve tager.

tsp
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3F Kastrup hædrer lokal 
ildsjæl og foreningen Almen 
Modstand med Aktivprisen 
2022

3F’s Aktivpris er indstiftet i 
forbindelse med fagforenin-
gens (dengang SID Kastrup’s) 
100 års jubilæum i 1996 og 
uddeles hvert år ved 1. maj 
arrangementet. 

Aktivprisen gives efter 
beslutning i vores bestyrel-
sen til ’personer eller grup-
per, der aktivt arbejder for at 
sikre, forbedre eller beskrive 
livsvilkårene for almindelige 
arbejdere. Dette glæder både 
arbejdsmæssigt, kulturelt, 
miljømæssigt, uddannelses-
mæssigt, historisk, videnska-
beligt mv.’

Aktivprisen gives til en ‘ude 
fra’ og til en eller flere med-

lemmer fra 3F Kastrups egne 
rækker.

Prismodtager fra egne 
rækker er 3F medlem Kurt 
Haugaard, der får prisen for 
sit mangeårige virke som 
fotograf.

Han har taget utallige fotos 
af steder og begivenheder, 
der har betydning for Am-
ager og for vores medlemmer. 
Billeder som han gerne deler 
med andre. 

Hans arbejde har været 
med til at dokumentere ud-
viklingen for lokalområdet og 
han har ofte været til 3F Kas-
trups arrangementer, der også 
har fået et foto med på vejen.

De mange billeder er kom-
met os alle til gode. Både lo-
kalaviser, på sociale medier 
og foreninger. 

Et svar på ghettopakken

Den anden pris bliver givet 
til foreningen Almen mod-
stand. Det er en sammenslut-
ning af mennesker, som bor i 
den almene boligsektor. Den 

er etableret som et svar på 
Ghettopakken, som betyder 
at gode billige boliger rives 
ned eller gøres til ejerboliger. 
Foreningen arbejder imod, at 
mennesker smides ud af de-
res boliger. 

 Almen modstand arbejder 
også for at gøre forholdene i 
boligområder bedre og for at 
fortælle de gode historier, der 
er en del af hverdagen – også 
i de såkaldte ghettoområder. 

Prisen består af et kontant 
beløb, et diplom, et kun-
stværk og naturligvis - og 
vigtigst - hæder og ære.

Sheku Jallo modtager på 
vegne af foreningen Almen 

Modstand 3F Kastrups 
Aktivpris 2022. Det foregik 

i forbindelse med 1.maj 
festlighederne i 3F Kastrups 

lokaler på Saltværksvej. 
Foto: Mette Lisberg.

Kurt Haugaard jubler, da 
han modtager 3F Kastrups 
Aktivpris 2022 ved 1.maj 
festen i 3F Kastrups lokaler 
på Saltværksvej. 
Kurt Haugaard har taget 
utallige billeder af livet i 
Kastrup, men er her for en 
gangs skyld kommet på den 
anden side af kameraet. 
Foto: Mette Lisberg.

Aktivprisen 2022 til lokal ildsjæl og Almen modstand

Godt arbejde er godt for alle

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

På jobpatruljen.dk  På jobpatruljen.dk  
kan du læse om  kan du læse om  

unges rettigheder,  unges rettigheder,  
når de har feriejob.når de har feriejob.
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Det er måske ikke alle, der 
ved det, men i Ørestad af-
vikles hvert år en helt unik 
filmfestival tilegnet unge 
filmskabere

Af Trine Hvam Madsen, 
Ørestad Gymnasium. 

Ørestad Gymnasium har en 
lang og stolt tradition for at 
holde ASTA filmfestival, hvor 
de hvert år hædrer de bedste 
medieproduktioner, eleverne 
har skabt gennem året.

Stemningen er summende 
og spændt til bristepunktet i 
foyeren til Nordisk Films bio-
graf i Fields’, hvor første del af 
Asta Filmfestival løber af sta-
blen. Aftenens tema er James 
Bond, og unge mennesker i 
suits og smukke kjoler bevid-
ner, at de klassiske spionfilm 
stadig er ikoniske. 

12 film, skabt af Ørestad 
Gymnasiums mediefagsele-
ver, er nominerede. Særligt 
3.g’erne har noget på spil, da 
deres nominerede film også 
er deres eksamensfilm. 

Ind i mørket

To veloplagte elev-værter 
guider publikum gennem 
aftenens forevisning. De 12 

nominerede film er meget 
forskellige, både i forhold til 
genre, stil og længde. Men 
fælles for alle er, at man som 
publikum tydeligt fornemmer, 
at der er blevet brugt mange 
timer på at filme, klippe og 
kræse for detaljerne. 

I midten af salen sidder den 
professionelle jury, der i år 
blandt andet består af Andre-
as Bøggild Monies, instruktør, 
klipper og manuskriptforfat-
ter samt skuespiller, stuntman 
og instruktør, Klaus Messer-
schmidt Juhler. 

Prisfest i guld og glimmer

Efter visningerne foregår re-
sten af aftenen på Ørestad 
Gymnasium, hvor stemningen 
sættes af gymnasiets husor-
kester, der spiller klassiske 
bond-tracks. 

Den ene af aftenens to 
værter, Pedro Oliveira Ramos, 
roser stemningen og medie-
fagslærer, Mette Eggert Dahl 
Olander, er glad for at deltage 
og bakke eleverne op. 

- ASTA filmfestival er jo et 
sted, hvor vi fejrer elevernes 
produktioner. Hele året har de 
knoklet for at lave de her flot-
te film og så kulminerer det i 

filmfestivalen, hvor vi udvæl-
ger de bedste for hver klasse. 
Og det er altid en super fest-
lig aften, fortæller hun. 

I VIP-loungen, der er et om-
råde, kun for de nominerede 
elever, sidder Lucas Blom 
Burchhardt sammen med 
sin gruppe. De er nomineret 
for gyserfilmen Insomnium, 
der virkelig fik publikum op 
af stolene under filmvisnin-
gen pga. de mange uventede 
chokeffekter. Lucas er meget 
imponeret over filmenes kva-
litet.

- Jeg synes, feltet er virkelig 
stærkt i år, så jeg tror ikke på, 
at vi vinder noget, siger Lucas. 

And the winner is…

Musikken forstummer og 
Ørestad Gymnasiums medie-
fagslærere takker på skift me-
diefagsklasserne for at være 
ukuelige, hårdtarbejdende 
og dedikerede til at lave film. 
Spændingen udløses, da ju-
ryen kommer på scenen og 
uddeler de 7 priser. Andreas 
Bøggild Monies roser alle fil-
mene for det høje niveau, og 
påpeger for evt. uindviede, at 
det er rigtig svært og meget 
tidskrævende at få alt til at gå 

op i en højere enhed, når man 
laver film. Klaus Messersch-
midt Juhler stemmer i. 

- Jeg er selv filmskaber, og 
det er meget hårdere end man 
tror, fordi alt skal spille på et 
højere plan, så jeg er meget 
imponeret over jeres præsta-
tioner her i aften, siger han, 
inden han uddeler prisen til 
bedste film. 

Vinderfilmen bliver fikti-
onsdramaet Skyld, der hand-
ler om en ung mand, som 
mister sin søster i et færdsels-
uheld, hvor han selv sidder 
bag rattet. Klaus Messersch-
midt Juhler pointerer på jury-
ens vegne, at Skyld fungerede 

på flere planer - både tema-
tisk, stilistisk og klippemæs-
sigt, og så er det samtidig en 
film, der rørte publikum.

Alle vinderfilmene kan ses 
på Ørestad Gymnasiums 
YouTube-kanal OEGTuben.

Unge filmtalenter hyldet på ASTA filmfestival

Bedste film: ‘Skyld’ af Ida 
Koed Hutters, Selma Dige 

van den Bosch, Andrea 
Skovbo Heckmann, Laura 
Lange Nilausen og Mette 

Juel Lundbøl løb mev den 
eftertragtede ASTA-statuette. 

Foto: Tobias Klindt.
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Vil du opleve kendte skuespil-
lere i klassiske og nye forestil-
linger lige for øjnene af dig, så er 
Amagerteateret et godt sted at 
komme.

Amagerteatret er en forening 
drevet af frivillige, som ikke selv 
producerer teaterforestillinger, 
men hjemkøber professionelle 
opsætninger fra anerkendte 
danske teatre, som behersker 
at bearbejde nye og klassiske 
forestillinger, så de egner sig til 
en turnés vilkår.

Amagerteatrets forestilinger spil-
ler i Kulturhuset Kastrup Bio, så 
du skal ikke ind til den store by 
- og vi begynder allerede 19.30, 
så man er tidligt hjemme efter 
forestillingerne.

Dertil kommer, at forestillinger, 
spillet i teaterforeninger, modta-
ger støtte, så billetpriserne kan 
holdes i ave. Tjek gerne Amager-
teaterets priser med priser inde 
på teatrene i København.

Der er altså alle mulige grunde 
til, at man skal vælge at få tea-
ter-oplevelser i Amagerteatret.

Abonnenter fra seneste sæson 
får et forspring til at gentegne. 
Der lukkes op for tegning af nye 
abonnementer 1. juli 2022

Amagerteatrets forestillinger 
er top-professionelle, mens 

organisationen bag udgøres af 
frivillige.

En folkeoplysende forening er 
kendetegnet ved, at den dri-
ves på frivillig basis og det gør 
Amagerteatret – så længe der 
er medlemmer, som vil lade sig 
vælge til at udføre de opgaver, 
som knytter sig til at vælge fore-
stillinger og sørge for afviklingen, 
sikre de økonomiske forhold, 
udsende et årligt program, sørge 
for annoncering og alle de øvrige 
små og store opgaver, der ligger i 
en frivillig forening.

AMAGERTEATRET er den lokale 
teaterforening i Tårnby Kommune

Læs mere på www.amagertea-
tret.dk/sæsonens forestillinger

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

Blinkende lygter
En ny dansk folkekomedie af 
Vivian Nielsen–baseret på Anders 
Thomas Jensens film.

NørregadeTeatret og Teater 2

De tre Musketerer en for 
alle, alle for en...
Intriger, store fægtescener, 
kærlighed, komik, onde skurke 
og ædle helte. Historien fylder 
871734 KB som e-bog og 592 
sider på engelsk. Det klarer 
Figaros på bare to timer, men 
de er også kun fire personer om 
det.          Figaros og Den Ny Opera

Mine forældres ting
En kvinde skal rydde sine foræl-
dres hus efter deres død. Huset 
er fuldt af ting fra kælder til 

kvist. Det er svært at give slip 
på genstande, som vi føler no-
get for.        Teatret ved Sorte Hest

Den poetiske  raptus
I sæson 22/23 fejres 300-året 
for dansk teater, som netop blev 
født med Holbergs politiske kan-
destøber. 

Ernst Bruun Olsens teaterstykke 
fra 1976 er ikke blot et fermt og 
vitalt portræt af vores største 
teatermand, Ludvig Holberg, 
og hans samtid, men også en 
påmindelse om kunstens og kul-
turens svære, men nødvendige 
rolle i samfundet og ikke mindst 
betydning for et oplyst verdens-
billede.          

Folketeatret 

Forestillinger i kommende sæson

Denne artikel  blev bragt på ekstrasider på www.
taarnbybladet.dk maj 2022 side 43. Læs denne og andre 
artikler, som kun kom på vores netudgave. Denne artikel 
kan være redigeret i forhold til originalen.

Der var fuldt fokus på bæredygtig-
hed og grøn omstilling på Tårnby 
Gymnasium & HF i uge 11, hvor hele 
skolen var engageret i arbejdet med 
at få sat fokus på bæredygtige løs-
ninger i dagligdagen

Af Alexander Harkink, Tårnby 
Gymnasium og HF

Uge 11 stod i bæredygtighedens tegn 
på Tårnby Gymnasium & HF, da ele-
verne mødte ind på skolen mandag 
morgen til fælles morgensamling i 
Festsalen. Hele ugen var dedikeret 
til arbejdet med klima og grønne løs-
ninger, og eleverne var på forhånd 

fordelt på forskellige hold, som skulle 
arbejde med bæredygtighed i forskel-
lige afskygninger. Fx var der ’Fashion 
og forbrug’, ’design og arkitektur’, 
’sundhed og motion’, ’journalistik og 
medier’ og meget mere på program-
met. Hele ugen blev internt dækket af 
en kommunikationsgruppe, som fik en 
masse billeder og interviews i kassen; 
de blev løbende delt med de andre 
TG’ere på skolens sociale medier.

Vild med vilje

Især var der fokus på skolens ’Vild 
med vilje’ området, som fik et gigan-
tisk løft, og som nu næsten fremstår 

som en oase af natur; noget der hele 
tiden har været planen. 

Der var ligeledes fokus på den 
bæredygtige transport, og eleverne 
kunne komme på cykelværksted og få 
ordnet deres cykler; der var mulighed 
for at dyrke sport og leg i hallen mel-
lem arbejdet og workshops, og Multi-
hallen dannede ramme om forskellige 
oplæg og underholdning i bæredyg-
tighedens navn. Blandt andet var der 
besøg fra ’Klimakysset’ som med en 
masse humor og satire fik klimakrisen 
aktualiseret.

Ugen sluttede med præsentationer 
af bæredygtige løsninger på fremti-

dens udfordringer og efterfølgende 
besøg på de omkringliggende folke-
skoler, som gymnasiet har samarbej-
der med. Her kunne eleverne præsen-
tere deres ideer. 

Om aftenen var der gymnasiefest 
for alle skolens elever, hvor festud-
valget havde tænkt bæredygtigt og fik 
introduceret deres genbrugskopper. 

Bæredygtighed er også en integre-
ret del af skolens strategi, så på alle 
fronter er der fokus på at gøre Tårnby 
Gymnasium & HF, lærerne og eleverne 
endnu grønnere og endnu mere klima-
bevidste.

Hele uge 11 var dedikeret til temaet Bæredygtighed på Tårnby Gymnasium og 
HF. Særligt på skolens område ’Vild med vilje’ blev der arbejdet hårdt, og det 
fremstår nu næsten som en oase af natur.Bæredygtighed på 

skemaet i praksis 
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Denne artikel  blev bragt på ekstrasider på www.taarnbybladet.
dk maj 2022 side 42. Læs denne og andre artikler, som kun kom på vores 
netudgave. Denne artikel kan være redigeret i forhold til originalen.

Renovering har givet flere almene kvadratmeter 
Indenrigs- og boligminister, Kaare 
Dybvad Bek, og boligordfører for SF, 
Halime Oguz, har været på besøg i 
Postparken for at se renoveringen

I Postparken har den almene bolig-
organisation PAB som led i en omfat-
tende renovering etableret større bo-
liger ved inddragelse af overliggende 
loftsrum.

Postparken blev i 2003 udtaget 
som demonstrationsprojekt af Lands-
byggefonden for renovering af 50’er-
byggeri. Renoveringen skulle være 
med til at vise, hvordan man kunne 
fastholde og udvikle almene boligers 
attraktionsværdi og styrke konkurren-
ceevnen i den almene sektor. 

Det er næsten 20 år siden, det før-
ste oplæg til renoveringen af Post-
parken blev præsenteret. Projektet 
er tegnet om ad flere omgange. Skif-
tende lovgivning og nye krav til ek-
sempelvis lokal afledning af regnvand 
(LAR), bæredygtighed i byggeriet og 
affaldshåndtering har krævet ændrin-
ger undervejs. 

I tidligere oplæg til helhedspla-
nen for Postparken var der planlagt 

at tilføje flere boliger til afdelingen, 
men det krævede et større antal par-
keringspladser, end det var muligt at 
etablere i området. 

4.000 kvm tagrum blev til beboelse

Formand i PAB, Nikolaj Jørgensen, for-
tæller, at man derfor valgte at udnytte 
de mange kvadratmeter loftsrum til at 
udvide de eksisterende boliger: 

- Tidligere bestod Postparken af 
mindre to- og trerums boliger uden 
den store variation i indretning og bo-
ligtype. Man havde et stort ønske om 
at få differentierede boliger, så man 
kunne tilbyde lejligheder, som passer 
til flere typer familier.

De 86 store fire- og femværelses 
lejligheder gør det muligt at fastholde 
børnefamilierne og de 30 tilgænge-
lighedsboliger med niveaufri adgang 
sikrer, at afdelingens ældre beboere 
kan blive boende i afdelingen.

- Vi vil gerne have flere almene bo-
liger, men i de store byer er der ikke 
meget plads tilbage at bygge nyt på, 
så jeg ser et stort potentiale i at ud-
vide de eksisterende boligafdelinger, 
som man har gjort det her i Postpar-

ken. Det er samtidig en meget bære-
dygtig måde at bygge, så det håber 
jeg, flere almene boligforeninger vil 
gøre, siger ministeren.

Beboerne har været med hele vejen

Ministeren med følge kom på besøg 
i tre forskellige lejligheder – en til-
gængelighedslejlighed, en to-etagers 
bolig og en almindelig renoveret lej-
lighed. Der var stor begejstring for de 
besøgte boliger med deres moderne 
og mere åbne indretning.

En af dem, som har været med fra 
starten, er bestyrelsesmedlem Pia 
Nordby Larsen. Hun har boet i afdelin-
gen i 26 år og har været en aktiv del af 
processen – først gennem fokusgrup-
per, som blev nedsat blandt beboerne, 

og siden via sin post i boligafdelin-
gens bestyrelse. 

Det har været en lang proces med 
mange udfordringer undervejs, for-
tæller Pia Nordby Larsen.

- Jeg var rigtig glad for at flytte til-
bage til Postparken efter 13 måneder 
i genhusning. Jeg kunne ikke komme 
tilbage til den samme lejlighed, men 
jeg er kommet tilbage til den samme 
blok som før, bare i en anden opgang. 
Så jeg føler, at jeg er kommet hjem – 
og til en dejlig, åben og lys lejlighed.

Beboerne har via boligafdelingens 
bestyrelse haft en vigtig stemme i 
helhedsplanen, som blev endelig god-
kendt i 2017. Selve byggeriet blev på-
begyndt oktober 2018 og står færdigt 
med udgangen af april 2022.

Tv: Driftshef Lars Norring og Kasper Nørballe I midten indenrigs- og 
boligminister Kaare Dybvad Bek. Th: Bestyrelsesmedlem Ingelise Thomsen, 

Ken Saxbeck og formand for PAB Nikolaj Jørgensen.

Efter omvisningen mødtes Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, og 
boligordfører for SF, Halime Oguz med Postparkens bestyrelse.

FAKTA OM RENOVERINGEN I POSTPARKEN
Postparken er opført i perioden 1946•48 og er PAB’s første bebyggelse siden 
foreningen blev stiftet i 1943.

HELHEDSPLANEN I HOVEDTRÆK:

• 285 boliger renoveres og moderniseres
• Der etableres niveaufri adgang til 30 boliger
• Der etableres 86 2-etages tagboliger ved inddragelse af overliggende tagrum
• Alle boliger, som ombygges til 2-etages tagboliger eller tilgængeligheds-

boliger, får nyt toilet, bad og køkken
• Øvrige boliger får renoveret toilet og bad, mens udskiftning af køkken vil 

bero på en konkret vurdering af det enkelte lejemål
• Alle tage over nye tagboliger renoveres. De øvrige tage renoveres efter 

behov.
• Nordgavle efterisoleres og afsluttes med skalmur, hvor der etableres tag-

boliger
• Udskiftning af altaner og altandøre
• Udskiftning af vinduer i boliger og trappeopgange
• Opgradering af tekniske faciliteter, eks. varmekilder i køkken og bad
• Energirenovering
• Opførelse af nyt fælleshus. Afdelingen har ikke tidligere haft lokaler, hvor 

beboerne kunne mødes
•  Opgradering af grønne fællesarealer samt etablering af LAR

KONTRAKTSUM: KR. 393,6 MIO.
UDFØRELSE: 2018 – 2022

Kender du en teenager, 
der mangler nogle plusord 

til CV’et?
Så vis ham eller hende det her:

Kender du en teenager, 

Læs mere
og søg jobbet 

her

Bliv omdeler nu og begynd at tjene dine egne penge
Som omdeler af reklamer og aviser får du nogle vigtige kompetencer, 
du kan tage med videre i karrieren – og masser af andre fordele:

 Du kan selv styre din arbejdstid – inden for deadline.
 Du får motion og frisk luft – samtidig med at du tjener penge.
 De pakkede reklamer og aviser bliver afleveret hos dig hver uge.
 Som omdeler under 18 år optjener du point til vores gaveshop.

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00
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Stafet For Livet Roskilde

Cykelholdet ’Team Tårnby Træder 
Til’ er trådt igang
Sidste lørdag tog holdet afsted mod 
Roskilde for at viderebringe det offi-
cielle budskab, at ingen børn skal stå 
alene med deres sorg, når de mister 
pårørende pga. alvorlig sygdom.

Holdet startede med kaffe, sponso-
reret af Café Coffee no. 1, hvorefter 
borgmesteren sendte holdet afsted 
med en tale og et knald fra en ballon.

Efter en regnfuld tur ankom holdet 
til Stafet For Livet Roskilde, hvor der 
blev budt på lidt at spise og drikke.

Ingen børn skal stå alene 

Tårnby kommune har endnu ikke sorg-
grupper til børn på skolerne, men ind-
går i et samarbejde i STIME, som er 
en ’Styrket Indsats for børn og unges 
Mentale Sundhed’.

Cykelholdet ’Tårnby Træder Til’  del-
tager igen ved Stafet For Livet Tårnby, 
første weekend i september på Tårnby 
Skole og man kan allerede nu tilmelde 
sig cykelholdet på Stafet For Livet 
Tårnbys hjemmeside.

’Team årnby Træder Til’ skal gerne 

blive et socialt cykelfællesskab i kom-
munen, en platform på Facebook, som 
kan bruges til diverse cykelarrange-
menter, eksempelvis cykelværksted, 
eller ’jeg cykler Amager rundt i aften 
kl. 17 fra den røde port, kom og vær 
med’, eller velgørenhedscykelture.

Det er nogle af de tiltag, cykelhol-
dets frontfigurer, Karin Hauerberg og 
Annie Petersen arbejder videre med 
i løbet af sommeren, så hold øje med 
Facebook.

Cykelhold på stafetten i år!

I september - nærmere bestemt lør-
dag 3. september - bliver der mulig-
hed for at melde sig til et kort cykelløb 
på ca. 5 km eller et lidt længere på 20-
25 km. Begge løb slutter samtidigt på 
stafetten om eftermiddagen.

Cykelholdet vil have deres eget telt, 
med bla. 2 spinning cykler, hvor du 
kan komme og træde i pedalerne, og 
være med til at køre kilometer ind for 
Stafet For Livet. Cyklerne skal holdes 
igang 24 timer fra kl. 12 lørdag. Man 
skal betale et beløb pr. time for at 
køre, beløbet går til Kræftens Bekæm-

Tårnby stafetten – med fokus på børn og unge

Cykelholdet ’Team Tårnby Træder Til’ 
er klar til start i Alleen efter en kop 
sponsorkaffe.  Foto: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub

... Og så går det mod Roskilde. Cykelholdet ’Team Tårnby Træder Til’.  
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

pelse, ligesom alle tilmeldingsgebyrer 
og indsamlingskroner ubeskåret gør.

Alle er vel-
komne til at kigge 
forbi.

Man kan støtte holdet 
på Stafettens hjemmeside under Cy-
kelhold – Team Tårnby Træder Til. 

  bbark

Stafet For Livet Tårnby er klar igen 
i den første weekend i september - 
3.-4. september fra kl. 12 på Tårnby 
Skoles boldbane  
I år er Stafet For Livet tilbage igen 
på Tårnby Skoles boldbane med den 
sædvanlige scene, telte med alle hold 
og madboder og børneaktiviteter. 

Fighterne deltager i deres karakteri-
stiske gule trøjer og går som alle hold 
på afmærkede ruter. Deltagerne skal 
holde stafetten i gang i 24 timer og 
går sammen i kampen mod kræft. Sta-
fet For Livet har særligt fokus på børn 
og unge som pårørende.

Ingen børn og unge skal stå alene 
med deres sorg

Hver dag er der fem børn i Danmark, 
som oplever at miste en forælder. Der-
til kommer de cirka 40.000 børn, der 
hvert år oplever alvorlig sygdom hos 
en forælder. Mange af børnene trives 
dårligere end deres jævnaldrende. De 
oplever at være alene med sorgen. 
Det skal vi gøre noget ved! Derfor 
sætter Stafet For Livet fokus på børn 
og unge som pårørende på dette års 
Stafet. 

Masser af aktiviteter 

Tårnby-stafetten arrangerer særlige 
børneaktiviteter og vi håber, at foræl-
dre og andre voksne vil tage børnene 
med på pladsen for at møde andre og 
deltage i de sjove aktiviteter. Børne-
teltet er åbent både lørdag og søndag 
med mange sjove og spændende ak-
tiviteter

Kampagnens budskaber er: Ingen 
børn og unge skal stå alene med deres 
sorg og Børns sorg er et voksent an-
svar. Det markerer vi ved, at børn og 
unge kan male på sten, som herefter 
lægges i et særligt område for pårø-
rende. Her vil stenene ligge under 
hele stafetten og når stafetten slut-
ter søndag kl. 12.00 kan man tage sin 
sten med sig hjem. 

Vil du være med i Stafetten?

Tilmeldingen til holdene/fighterne er 
åben, så gå ind på stafetforlivet.dk og 
meld dig – eller snak med en af hold-
kaptajnerne om deres hold og hvad 
det vil sige at være en del af stafetten. 

Du kan også melde dig som frivillig 
og være med i forberedelserne eller 
blot være med på selve weekenden. 

  bbark

Læs mere på hjemmesiden 
www.stafetforlivet.dk/stafet/
taarnby og på Facebook @
StafetForLivetTaarnby
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Et job- og uddannelsesværk-
sted i 3F Kastrup har hjulpet 
Lasse Jeppesen til en mere 
effektiv jobsøgning. Han 
har nu fået arbejde i Køben-
havns kommunes afdeling 
for grønne områder

Af Ole Wugge Christiansen

Lasse Jeppesen er fredag 1. 
april startet i Københavns 
Kommunes afdeling for vedli-
geholdelse af parker, strande 
og grønne områder.

- Det er et job som sommer-
fugl i Grønne Områder Syd. 
Det dækker blandt andet før-
ste del af Amager, Sydhavnen 
og Valby, siger han.

- Jeg var indkaldt til en sam-
tale 28. februar ude i Valby. 
Efter samtalen blev jeg bedt 
om at vente i par minutter, og 
så fik jeg at vide, at jeg kunne 
starte i deres team. Ovenikø-
bet i en afdeling ved Amager 
Strandpark, så jeg kun har ti 
minutter på cykel til arbejde.

Stod til fastansættelse

Lasse Jeppesen var indtil 
efteråret 2020 ansat i Gate 
Gourmets Wash-and-pack-
afdeling, indtil han først blev 
hjemsendt med lønkompen-
sation og derefter fyret.

- Jeg var der i 2½ år som 
afløser. Jeg stod sammen 
med fem andre foran en fast-
ansættelse, da pandemien 

ramte lufthavnen. 
- Jeg var med i et team med 

et godt sammenhold og en god 
jargon. Vi kunne knokle og 
have det sjovt på samme tid. 

Arbejdsløs er ikke sjovt

Med fyresedlen måtte Lasse 
Jeppesen søge nye veje.

- Det er frustrerende at 
være arbejdsløs. Man er ikke 
en del af et fællesskab. Jeg 
har søgt mindst to job om 
ugen - som man skal. Men det 
har nogle gange været svært 
på grund af coronanedluknin-
gerne, fortæller han.

Computerproblemer

Da Lasse Jeppesen oplevede, 
at reglerne for jobsøgning 
ændrede sig, og at han nu 
også skulle sende skriftlige 
ansøgninger, bad han A-kas-
sen hos 3F om hjælp.

- Ingen arbejdsgivere hav-
de reageret på mine ansøg-
ninger, og jeg er ikke så god til 
alt det der med computere. Så 
jeg spurgte: Kan I ikke hjælpe 
mig, så jeg ikke laver pro-
blemer for mig selv? Jo, lød 
svaret, kom på mandag, hvor 
vi holder et job- og uddannel-
sesværksted.

- Den 10. januar mødte jeg 
derfor frem. Efter første gang 
havde jeg stadig ikke lært 
alt om Jobcenterets hjem-
meside. Så vejlederen Ilja 

Nordberg-Rasmussen sagde: 
Skal vi ikke indskrive dig fast 
på værkstedet en gang om 
ugen?

Målrettet jobsøgning

- Det har været en stor hjælp. 
Uden værkstedet tror jeg 
ikke, at jeg havde fået nyt 
job. Jeg er blevet bedre til at 
håndtere en computer - og 
jeg har mødt andre arbejds-
løse, som man kan snakke og 
udveksle tips med.

- Jeg blev fx mere målrettet 
i min jobsøgning. Før gik jeg 
ud personligt og spurgte, om 
der var ledige job, afleverede 
et cv og håbede, at arbejds-
pladsen ville ringe tilbage. 
Nu søgte jeg mere digitalt 

gennem firmaernes hjemme-
sider. Det var det, der til sidst 
gav pote, siger han.

- Ja, jeg har ikke kun fået ét 
job. Jeg har også fået tilbudt 
et andet – også i Københavns 
kommune. Der måtte jeg så 
sige: Beklager, men jeg har 
fået nyt arbejde, fortæller 
han.

Lasse Jeppesen har haft skiftende 
job, siden han gik ud af skolen. 
Medlemskab af 3F Kastrup og en 
stor musikinteresse har hjulpet 
ham, især i perioder med arbejds-
løshed

Af Ole Wugge Christiansen

Lasse Jeppesen er 49 år gammel og 
ikke meget for at sidde på en skole-
bænk. Han gik ud af skolen midt i 10. 
klasse.

- Det der med regning og matema-
tik er ikke mig. Jeg vil helst lave no-
get, hvor man kan se, hvad man har 
udrettet - og meget gerne ude i frisk 
luft, siger han.

- Jeg snusede til noget almen vok-
senundervisning ude på Peter Bangs-
vej, da rektor tog fat i mig og sagde: 
Skal du ikke lave noget andet. Han fik 
mig så ind på lager- og transportspo-
ret. Jeg havde i forvejen kørekort til 
bil og truck, nu fik jeg så viden om 
logistik og et kort til lastbil, siger han.

Siden har Lasse Jeppesen bestridt 
en lang række ufaglærte job.

Han har været medlem af 3F Ka-
strup siden 1990:

- Det var mine forældre, der sagde, 
at jeg skulle, selv om jeg protestere-
de. Men jeg har nu haft stor glæde af 
medlemskabet - ikke mindst i perio-
der som arbejdsløs.

En af de ting, der har været med til 
at holde humøret oppe, er, at han er 
frivillig aktivist i Amager Bio:

- For musik har altid interesseret 

mig. Da jeg var 13 år, begyndte jeg at 
gå til koncerter – i stedet for at rende 
ud og lave ballade. For ti år siden 
syntes jeg så, det var på tide at give 
noget tillbage, siger han.

- Det frivillige arbejde har ligget 
om aftenen og i weekenden. Så det 
er ikke noget, der er i konflikt med 
jobsøgning eller dagpengelovgiv-
ning, siger han.

Tilbudt to job på en måned

Ikke meget for at sidde stille

Lasse Jeppesen kan varmt 
anbefale ledige at bruge 

jobværkstedet hos 3Fs 
A-kasse. For der får man 
masser af fif og klap på 

skulderen.

Lasse Jeppesen Har i 
ledighedsperioder holdt humøret 

oppe er hans arbejde i Amager Bio, 
hvor han om aftenen og i weekender 

er frivillig aktivist.

Job- og uddannelses-
værksted
Arbejdsløse medlemmer 
af 3F Kastrup kan hver 
mandag få hjælp og støtte 
til jobsøgning, indgå i et 
fællesskab og udforske 
muligheder for uddannel-
se og kvalifikationsløft

Jobværkstedet startede op-
rindeligt som en jobklub for 
ledige. Her kunne man søge 
vejledning til jobsøgning og 
opkvalificering eksempelvis 
i forbindelse med branche-
skift. 

- Det var samtidig en måde 
at åbne huset op for med-
lemmer, så sammenholdet 
fra arbejdspladserne kunne 
vedligeholdes, selvom man 
var blevet ledig, fortæller 
Winnie Sørensen, der er le-
der af A-kassen i 3F Kastrup.

- Jobklubben startede, 
fordi der manglede tilbud 
til vores medlemmer i takt 
med, at jobsøgningskravene 
blev mere digitaliserede. Her 
kunne vi yde håndholdt støt-
te og vejledning, siger hun.

- Det gør vi stadig, og vo-
res erfaring er, at det er med 
til at rykke vores medlemmer 
over i beskæftigelse. Men 
også til at udvikle it-kompe-
tencer, som er vigtige i kon-
takten med for eksempel det 
offentlige, tilføjer hun.

Læs mere  på 
www.3F.dk/kastrup

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for genstande op 
til 1500 kroner, ting som bortgives eller byttes væk. Ydelser mod betaling 
medtages ikke.
Nu også pladsen for PRIVATE LOPPEMARKEDER. Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de udbudte gen-
stande, men forbeholder sig ret til at redigere eller helt udelade annonce-
ring.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal mailes til redaktio-
nen@taarnbybladet.dk

FORSKELLIGE TING SÆLGES. Computerbord 124 cm, rulleskøjter str. 38 
og hjelm, 1 ulveskinds dame størrelse 36-38. 400 kroner, herreskindjakke sort 
str. XXXL 750 kroner, stor parasol med fod samt meget meget mere. Priserne 
taler vi om. Henvendelse 26 62 36 15.

SOMMERLOPPEMARKED 18. juni kl. 10-13 i H/F VESTGRÆNSEN, Konge-
lundsvej 250.
Haveforeningens medlemmer har ryddet op og fundet gode ting i gemmerne 
f.eks. haveting, service, køkkenting, småmøbler, retroting, lamper, bøger, LP’er, 
legetøj og tøj og måske lige den ting du ikke vidste du manglede.
Parkering foregår på Kongelundsvej.

 Redaktionen
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DET TRØSTER REDAKTIONEN, som er i euforisk ekstase de dage, hvor de 
japanske kirsebærtræer står i fuldt flor - og havde tiden været til det, ville 
man kunne finde samme redaktion på langfart for at suge de farverige 
trækroner dybt ind på harddisken i lageret for vidunderlige synsindtryk 
- at fotografen fra Amager Fotoklub har fundet et motiv til umiddelbar 
erstatning og lindring. Jesper Skovbølle har været i Byparken og fanget såvel 
de hensygnende lyserøde kirsebærblomster (i baggrunden) og afløseren 

storduftende syrener - for det kan kirsebærrene ikke, dufte, og de kan spises 
eksempelvis over en grøn salat eller en hvid hytteost, i saft, sirup og gelé. 
Syrenblomster er også meget velegnede til at kandisere. Eller hvad med at 
fryse de små blomster ned i isterninger og servere dem i drinks på en varm 
dag. Prøv at plukke en enkelt blomst og sug ind - rigtigt, det smager af 
honning. Månedens foto: Jesper Skovbølle. Amager Fotoklub.

Udekøkken fra Skolemælkslegatet
Nu skal der laves rigtig 
mad – udendørs og på bål 
- i SFO’en på Skottegårds-
skolen
Takket være en ansøgning fra 
skolebestyrelsen har Skot-
tegårdsskolen i Kastrup fået 
4.600 kroner fra Mejeriernes 
Skolemælkslegat til et ude-
køkken, som skal styrke ele-
vernes trivsel og fællesskab.

Så skal der bages snobrød 
og laves ’rigtig mad’ i det fri i 
SFO’en på Skottegårdsskolen. 

En ansøgning fra skolens be-
styrelse har nemlig fået Me-
jeriernes Skolemælkslegat til 
at give penge til et udekøkken 
samt gryder, pander og andet 
grej.

- Vi ønsker at få rammerne 
til at kunne sætte gang i hyg-
gelige udendørs aktiviteter, 
hvor børnene tager aktivt del 
i madlavning og lærer om de 
muligheder, der er for at lave 
primitiv og rustik, men sund 
mad udenfor. Derfor ønsker vi 

at få midler til et udekøkken 
med vask og diverse madlav-
ningsudstyr, fortæller Thilde 
Nøhr Jensen fra Skottegårds-
skolens SFO.

- Ungerne har tidligere la-
vet mad på et lille bålsted - 
snobrød og skumfiduser. Nu 
kommer køkkenet med uden-
dørs. Der er jo mange, som 
skal holdes i gang på samme 
tid og de skal have noget for-
nuftigt grej – og lære at vaske 
op.

- Legatet gør det ikke alene. 
Det er en håndsrækning, men 
så må vi supplere op efter-
hånden fra skolens budget.

Thilde Nøhr Jensen forven-
ter at udekøkkenet er etable-
ret efter skolerne sommerfe-
rie og så inviterer SFO’en til 
åbningsfest.

tsp

Mejeriernes Skolemælkslegat 
har som primært formål at 
støtte tiltag, der giver sunde 
og glade børn på de danske 
skoler. 27 skoler rundt om 
i landet har netop fået del i 
legatet. Arkivfoto. 

To gange årligt
Skottegårdsskolen er en 
af de i alt 27 modtagere af 
penge fra Mejeriernes Sko-
lemælkslegat. 

Det uddeles to gange 
årligt – om foråret og efter-
året – fra en samlet pulje 
på 200.000 kroner og gives 
til aktiviteter eller ting, der 
skaber trivsel, sundhed, 
fællesskab og aktivitet for 
elever landet over. 

Som skole eller klasse 
kan man anmode om op til 
5.000 kr. i støtte til projek-
ter, og et kig på denne run-
des ansøgninger viser stor 
variation og opfindsomhed. 

Der uddeles midler til 
frugttræer og bærbuske til 
en nyttehave, affaldsop-
samlere, bordtennisborde, 
læringsmaterialer til ord-
blinde, højbede, udekøkke-
ner, jonglørudstyr og meget 
andet.  
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Skriften på væggen  
– evigt ejes kun det tabte
Må jeg på det varmeste anbefale læserne at smække 

fusserne op i sofaen, sørge for et glas vin (eller en 
kop te) inden for rækkevidde og så ellers fordybe sig 

i tolv skæbnefortællinger om ganske almindelige 
mennesker på godt og ondt

.
Skriften på væggen af Marianne Bodil Mollerup 

anmeldt af Ellen Margrethe Kokbøl

En kvindelig pensionist reflekterer over barndom-
mens sommerferier med sin søster i Vestjylland, 
hvor man ikke sad til pynt, men fik at vide, at arbej-
de ikke kun giver mad på bordet, men at det også er 
livets mening.

Om taxachaufføren, der kun kører ture om natten 
samtidig med, at han dulmer sin smerte og sorg med 
stærke joints, om den ældre rollator-kørende Carlo, 
der hver lørdag på samme klokkeslæt trisser afsted 
fra plejehjemmet for at sidde et par timer på det lo-
kale værtshus. 

Og om Tine, der pludselig tror, at hun er skyld i sin 
venindes død for 40 år siden. Bente var dameskræd-
der om dagen og slumstormer om natten i de store 
himmelstormeres tid i 70’erne.

Barnebarnet, der vil lave en kollage til sin mor-
mors 70-års fødselsdag, og som i bunken af gamle 
fotografier finder et billede fra indgangen til en Kz-
lejr. Hun kan ej forstå ordene Arbeit Macht Frei og 
at mormoren forbyder hende at benytte netop det 
billede.

For ikke at nævne Karen, der en regnfuld okto-
berdag tilfældigt støder på sin gode ungdomsven – 
og sød musik opstår. Og Flemming, den vellidte og 
empatiske varmemester, der sammen med sine to 
gårdmænd sørger for at vedligeholde et stort lejlig-
hedskompleks, og derudover også tager sig tid til at 
hjælpe de mange enlige med praktiske gøremål og 
en lille snak over en kop kaffe.

Novellesamlingen er Marianne Bodil Mollerups 
flotte debut om rørende og let genkendelige dag-
ligdagsepisoder og det lover godt.  Man hygger sig 
og kan ikke lade være med at trække på smilebån-
det undervejs.

Skriften på væggen af Marianne Bodil Mollerup
Forlag: Brændpunkt
ISBN-13 9788794229425
ISBN-10 8794229422

Godmorgen til 
Valnøddetræet
I min ungdom fandt jeg et 
lille paradis i Fleys i Frankrig. 
Paradiset var et lille vaske-
hus, et af dem der findes 
masser af i landet - og som 
de fleste andre efterhånden 
er helt overladt til naturens 
gang til fordel for moderne 
vaskemaskiner. Ved vaskehu-
set stod et kæmpestort træ, 
et valnøddetræ. Dets krone 
med de store, smukke blade 
dækkede halvdelen af vejen 
og halvdelen af vaskehuset, 
formede området som et 

lysthus, man kunne søge ly 
under. Hvis man brugte sin 
fantasi, kunne man også høre 
kvindesnak og kvindelatter, 
plaskende vand og slag med 
vaskebrættet. Måske stam-
mer min kærlighed til træer 
fra dengang. 

Uden for mit vindue står et 
valnøddetræ. Jeg har fulgt 
det fra helt lille nød, som 
jeg tog med fra min tidligere 
have. Det står der, så roligt 
og smukt med glatte og grå 
nøgne lange grene, med små 
grønttoppe, kvaster, for en-
derne af hver lang gren - og 

venter på at folde sig ud. Det 
har ingen hast som alle de 
andre træer, der allerede står 
med smukt lysende grønne 
blade. Nej, det tager sig tid 
for det ved, at først når vinte-
rens greb strammer i form af 
den første frostnats komme, 
falder bladene. I løbet af en 
nat. Så ligger de der om mor-
genen og fortæller, at nu er 
vinteren kommet.

Jeg har læst Peter Wohlle-
bens ‘Træernes hemmelige 
liv’. Før jeg læste den bog, 
talte jeg også med træerne, 
sådan lidt i det skjulte, for 

hvor mange taler med deres 
træer? Efter at have læst 
bogen forstod jeg hvorfor – 
det var simpelthen fordi de 
kunne lide det, træerne – og 
når jeg nu hver morgen går 
ud og siger ‘god morgen’ til 
min valnød, måske fortæller 
om planerne for dagen el-
ler om dagen i går – står den 
der og vifter med kvasterne 
som for at sige ‘jeg hører dig’ 
- og bregnerne står strunke 
og stræber mod lyset og 
anemonerne rundt omkring 
bidrager med en mild lethed, 
som kendetegner en af disse 

fantastiske majmorgener der 
løfter sjælen og giver dagen 
dens skønhed.
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Den indbildte syge
Et spil for mennesker, der har alt og keder sig

Spillet af Louise H.A. Trankjær og  
Torkild Thellefsen, læst og anmeldt  

af Ellen Margrethe Kokbøl

Onkologen Thomas Ipsen på Mater Dei Hospitalet 
havde påklistret sit medfølende og alvorlige ansigts-
udtryk, da han atter måtte fortælle en af deltagerne 
i hjernescanningsforsøget, at de havde fundet en ag-
gressiv kræftknude, som ikke kunne opereres.

Spillet, som nu kørte på 7. år, var et fantastisk kon-
cept, som Julie og Ipsen i fællesskab havde udviklet 
og tjent styrtende med penge på. Det ophidsende 
var at bilde folk ind, at de var dødssyge og se, hvor-
dan deres personligheder ændrede karakter. Kandi-
daterne var i alle aldre og fra forskellige samfunds-
lag og tro. Svage individer blev stærke og andre med 
karakterfast udstråling smuldrede. En grusom idé, 
som var uhyggelig veludført og konceptet var solgt 
til både Rusland, Norge og Tyskland.

Melina, der er medlem af Jehovas Vidner og gift 
med lederen Klaus, har meldt sig til forsøget, da hun 
mangler noget i sit liv - uden for Klaus og menighe-
den. Ipsen havde takket hende for at bruge tid på vi-
denskaben og omhyggeligt fortalt om projektet og 
om, hvor vigtigt det var at imødegå kræftsygdomme 
i hjernen. Det føltes så langt væk fra Melinas hverdag 
og meget forbudt. Efter at have fået sin dødsdom 
bliver hun i Rigssalen tiljublet og gratuleret med at 
være en af Guds udvalgte. 

Møder med de særligt indbudte, de såkaldte spil-
lere, foregår i en loge. Det er magtfulde og kendte 
folk fra erhvervslivet og de kender ikke hinanden. 
Det er et spil, hvor man spiller om rigtige menne-
skers skæbne. På de omdelte iPads kan spillerne se 
de enkelte deltageres odds og anføre deres indsats. 
Gang på gang bliver det understreget, at overtrædel-
se af reglerne vil få yderst alvorlige konsekvenser. 
De elsker den dyriske følelse af magt og ejer hverken 
etik eller moral. Så snart det sidste hjernescannings-
forsøg er slut, planlægger Ipsen og Julie at stikke af 
til Mexico for at leve det søde liv…

Jeg fik helt åndenød, da jeg læste bogen, og kunne 
ikke lade være med at tænke på - NEJ NEJ, turde slet 
ikke tænke tanken til ende. Nervepirrende er den i 
hvert fald og hvis man er til magt, psykologi og etik, 
så velkommen om bord.

Louise H. A. Trankjær & Torkild Thellefsen
Forlag: Brændpunkt ISBN: 9788794229470

En konditor skabte Gjøl-trolden

Omtale af Mit liv som trold.  
Af Bitte Christensen

Jep Andre Laponnel har efter eget udsagn nedfæl-
det ’Den sande historie’ om opfindelsen af de små 
trolde, der blev kreeret af Thomas/Lajla Dam og som 
blev det store hit på børneværelserne i forskellige 
udgaver - jo minsandten om man ikke stadig møder 
dem stillet nydelig op i et hjørne hos bedstemødre.

Thomas Dam var ikke specielt kvik i skolen som 
barn, men rigtig god til at tegne og som konditor 
pyntede han kager med troldefigurer. 

Med base i Gjøl blev fra 1947 en omsiggribende 
produktion af Gjøl-trolde og andre trolde med for-
skellige navne og størrelser sat i gang. Der blev 
eksporteret trolde til store dele af verden, hvilket 
naturligvis krævede udvidelse af fabrikationen.

Jep Andre Laponnel er efterkommer af Tomas/Laj-
la Dam og fortæller nærmest selvbiografisk om sit 
nære forhold til familien og fabrikken. Afslutnings-
vis også om familiens splittelse, der dog ikke i første 
omgang stoppede produktionen, men oveni købet 
udvidede den med småbørnsfilmene Trolls /Trolls2.

Dukker der minder om disse hyggelige Gjøl trolde 
op hos dig, kan det måske inspirere dig til at læse 
om deres historie i Jep Andre Laponnels nyudkomne 
bog ‘ Mit liv som trold ‘,

Mit Liv som Trold af  Jep Andre Laponnel
Forlag: Eget forlag – Taskforze Danmark ApS
Sideantal: ca. 160.
Også tilgængelig som lydbog
 

Gratis bøger til sommer-
læsning ... Se side 21
Som tidligere udlodder 
Tårnby Bladet også denne 
sommer gratis bøger 
til læserne til hyggelig 
sommerlæsning. Det er 
eksemplarer, som tidligere 
er anmeldt/omtalt i 
Tårnby Bladet eller 
som vi har fået tilsendt 
uopfordret.
Læs på side 21 hvordan 
du kan få mulighed for at vinde en bog til 
stranden eller liggestolen.
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Gratis bøger til sommerlæsning

Anmeldte bøger  Forfatter  Forlag Læs mere i TB
Babyyoga & massage Mia Sojun Rasmussen **** anmeldt aug-21

Blind med et brag Simon Bendfeldt **** anmeldt okt-21

De levende og de  døde Tom Guldbæk Olsen **** anmeldt maj-22

Den usynlige hånd og  
andre essays Vivica Tallgren *** Omtalt  maj-22

Den usynlige hånds leg Mona Leo ** Omtalt maj-22

Der er nogen der siger Anne Zenon * anmeldt mar-22

Det blir mellem os Anita Albers * Anmeldt okt-21

Det Gyldne Lommeur Mathias Ravnholt * Anmeldt mar-22

Døden kommer to gange Peter Quist * anmeldt apr-22

En anden verden  Jørgen Stormgaard ** anmeldt okt-21

Find din døgnrytme Camilla Kring **** anmeldt  nov-21

Galskabens sten Fernando Arrabal  *** anmeldt apr-21

Gi`den gas, Finn Ole Nybo **** anmeldt jan-22

I Pestens tid Hanne Guldberg  
 Mikkelsen * anmeldt febr.22

Ikke en spurv  Ina Ravnkilde * anmeldt febr.22

Jævn til hård vind  Vibeke Pilar  
 Carstensen * anmeldt mar-20

Karsten med K Palle Hansen-Skov * anmeldt  maj-22

Kernehus Annette Møller  * Ameldt  apr-22

Kom i Sving, Finn Ole Nybo **** Anmeldt jan-22

Anmeldte bøger  Forfatter  Forlag Læs mere i TB
Kriger Søren Byder * anmeldt jan-22

Landet Fortillia Michael Steleson **** anmeldt mar-22

Min Ven Jonas Jens Lindberg * anmeldt  jan-21

Mor ordner tænder  
far er på rejse Viveca Tallgren *** anmeldt sep-20

Pastorale  Max Ulrich Klinker  * anmeldt nov-21

Stakkels Jim Finn Janning * omtalt  jan-21

Vejen til Berlin Sten Jacobsen * Ameldt  jan-22

Ikke anmeldte eller omtalte bøger
Alle mine sønner Christer Kihlman **  

Alting har sin pris Diana Benneweis * 

Flod Ulrik Lauritzen *  

Ikke noget at tale om Anne Zenon *  

Ingen har ordet Birte Kont *

Nostagi Mikkel Guldager *  

Ny uddannelse +50 år Kim Limkilde-Welcher  * 

Stabilgrus Linda Karen Prahl J. *

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

Desuden kan man øske sig et puslespil med 2000 brikker ’Caster Grande’.

Endnu engang tilbyder Tårnby Bla-
det sine læsere, at de gratis kan få 
de bøger, vi har haft til anmeldelse 
eller bare fået tilsendt til ejendom

Af redaktør Terkel Spangsbo

Vores flittige anmeldere Bitte Chris-
tensen, Ellen Margrethe Kokbøl og 
Else C. Andersen har læst og skrevet 
om en hel del bøger, siden vi i 2021 
senest tømte lageret af anmelderek-
semplarer.

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/omtalte og ikke 
anmeldte/omtalte bøger og visse bø-
ger, som vi har fået doneret af andre 
grunde, kan have et par år på bagen.

Du kan se hvilke bøger, vi uddeler, 
på listen herunder. Har den været an-
meldt, kan du se hvilken måned, an-
meldelsen har været bragt. 

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

Der er tale om anmel-
der-eksemplarer, hvilket 
er stemplet i bøgerne, så 
de kan ikke videresælges 
eller byttes i almindelige 
boghandler.

Sådan vinder du

Send os en mail om, hvilken bog du 
ønsker på redaktionen@taarnbybla-
det.dk. I særlige tilfælde kan en vin-
der få to bøger, så send gerne priori-
terede ønsker.

Vi skal have dit navn, adresse, email 
og telefonnummer, så vi kan kontakte 

dig, hvis du har vundet.
Ønsker kan også afleveres 

i vores udendørs postkasse 
på Englandsvej 290 eller 
sendes som brev/postkort 
til Tårnby Bladet, Englands-

vej 290, 2770 Kastrup. 
Men altså send det hele til os 

senest mandag 1. juni.
Vi sender ikke bøgerne. Vinderne 

får direkte besked og skal selv afhente 
bogen på redaktionen. Det vil vinder-
ne høre mere om.

Lørdag 
d. 4. juni 
kl. 1000-2000

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2022

X

Rettelse:
I forbindelse med bogomtaler i maj-udgaven af Tårnby Bladet har forfatter Vive-
ca Tallgren gjort os opmærksom på nogle fejl vedrørende hende og nogle bøger, 
som vi gerne skal rette.

Der skulle have stået:

Om ’Den usynlige hånds leg’ af Mona Leo. Bogen blev udgivet på svensk i Fin-
land i 1975 og udkom på dansk på for-
laget Apuleius’ Æsel (2021).

’Den usynlige hånd og andre essays’ er 
skrevet af Viveca Tallgren og udgivet 
på forlaget Attika. 

Teksterne handler om, hvordan men-
nesker - på godt og ondt - reagerer på 
forskellige fænomener i tilværelsen.

I samlingen indgår også en række 
forfatter-portrætter, blandt andet af 
den finlandssvenske poet Edith Söder-
gran, som for nylig er udkommet i ny 
oversættelse på to danske forlag.

Endelig er Viveca Tallgren IKKE med-
ejer af forlaget Attika, men af forlaget 
Apuleius’ æsel.

Bitte Christensen
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Kulturzonen er Tårnby Kommunes kultu-
relle samlingspunkt med blandt andet 
øve- og mødelokaler, café- og spilleom-
råde og en række inden- og udendørsak-
tiviteter.
Sædvanlige åbningstider:
Kulturhuset
Mandag-torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19

Administrationen kontaktes på tlf eller mail 
Man. - fre. kl. 10-15
Kulturzonen: tlf. 3076 0335
kulturzonen@taarnby.dk

Musikskolen: tlf. 2029 3813
musikskolen@taarnby.dk

Noget at opleve i løbet af sommeren.Noget at opleve i løbet af sommeren.

Juni måned på Kulturzonen står vanen 
tro i Sankt Hans’ og den nært forstående 
sommerferies tegn
Her lægger Kulturzonen og Tårnby Musikskole nemlig 
an til landing efter en god og levende sæson.

Kulturzonens store græsplæne danner rammen om 
Tårnbys store Sankt Hans-fejring, hvor hovednavnet 
i år er Moonjam. Efter bandets storhedstid i 90’erne 
og 80’erne har de ligget stille nogle år, men i løbet af 
de seneste 5-6 år har de genoptaget aktiviteterne og 
laver ca. 60 koncerter om året. Der er stadig brødrene 
Rasmus og Morten Kærså, der er ankermænd i ban-
det, så vi forventer pop-trylleri og musikmagi der kan 
sætte stemningen for de lyse nætter. Til Sankt Hans på 
Kulturzonen vil der desuden være musik og aktiviteter 
for børnene: vi genopliver nogle af de gode gamle 
præcorona-sankt-hans-traditioner som flødebollekast, 
ballondart, snobrød og grillpølser i samarbejde med 
KFUM Vestamager og ikke mindst et stort fællesmaleri, 
som kommer op at hænge indendørs på Kulturzonen. 
Ingen Sankt Hans uden midsommertale og -sang; 
dem står hhv. borgmester Allan S. Andersen og Tårnby 

Musikskoles kor, Nordlys, for. Der er gratis adgang til 
arrangementet.

Dagen inden, onsdag 22. juni, holder Tårnby Musik-
skole stor udendørs sommerkoncert, hvor alle musik-
skolen bands, kor, orkestre, sangspirer og indskolings-

hold får lov at optræde på den store scene. 
Alle er velkomne til at kigge forbi, hvor der vil være 

musik og liv og glade dage fra om eftermiddagen til ud 
på aftenen.

JazzCamp for Piger i uge 26
Som en af Kulturzonens ferieaktiviteter samarbejder vi 
i år med JazzDanmark og Børnekulturhuset Ama’r om 
JazzCamp for Piger fra 3.-9. klasse. JazzCamp for piger 
har eksisteret siden 2014 og finder sted 10 forskellige 
steder i landet i dagene 27.-30. juni. 

Alle piger kan deltage, uanset om du har spillet eller 
sunget før. Eneste krav er, at du har lyst til at lave mu-
sik og have det sjovt sammen med andre. Undervisnin-
gen varetages af Tårnby Musikskoles klaverlærer Jacob 
Broholm og jazzguitaristen Anna Rømer.

Tilmelding til campen skal ske på jcfp.dk 

Udesjov i uge 27
Kulturzonen er naturligvis også en del af Tårnby Kom-
munes gratis ferieaktiviteter: i uge 27 er der udesjov 
med mad over bål, sanselege og andre udendørs lege. 
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig 
på us.taarnby.dk

Musik og midsommer på

 I SKOLERNES SOMMERFERIE UGE 26
MANDAG 27/6-TORSDAG 30/6

DAGLIGT KL. 10-15
 

STED: TÅRNBY MUSIKSKOLE
NØRAGERSMINDEVEJ 90 - 2791 DRAGØR

 

PRIS FOR DELTAGELSE: 250,-
 

TILMELD DIG PÅ WWW.JCFP.DK

4 dages4 dages4 dages
musikmusikmusik

kun for pigerkun for pigerkun for piger
JazzCamp for Piger er fire dages spændende musikundervisning og kreativ camp for piger og andre børn, der

opfatter sig selv som piger og går i 3.-9. klasse.

 

 Du vil få undervisning i at spille sammen som et band, improvisere og skabe helt ny musik. Du vil i løbet af ugen

blive inspireret til at spille ud fra nogle helt nye metoder, mens I har det virkelig sjovt! 

Spiller du allerede rytmisk, lærer du en masse nyt. 

Spiller du et klassisk instrument, kan du give den gas med rytmisk musik på dit eget eller et nyt instrument. 

 

Er du sanger eller nybegynder, kan du få et instrument i hænderne for første gang - og lynhurtigt lære noget. 

Du kan være med uanset tidligere erfaring med musik - vi opretter to hold og 

lover at både øvede og begyndere bliver udfordret . 

 

Har du eller dine forældre spørgsmål? Så spørg musikskolen eller skriv til 
Camilla Juul Kjærgaard: camilla@jazzdanmark.dk 

 
JazzCamp for Piger er arrangeret af JazzDanmark og 

finder sted i hele Danmark i uge 26. 

Moonjam er hovednavnet til Sankt Hans på 
Kulturzonen

Jazzcamp for piger – læs mere på jcfp.dk

Fra Sankt Hans 2021 – Koret Nordlys synger midsommervisen, mens bålet tændes. 
Foto: Michael Oxkjær.
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Noget at opleve hele sommerenNoget at opleve hele sommeren

Tårnby Kommunes sommeraktiviteter for 
børn og unge
Sommersjov 2022 tilbyder igen i år en masse spænden-
de aktiviteter for børn og unge, der er bosiddende og/
eller går i en af kommunens folkeskoler. Sommersjov er 
et bredt samarbejde mellem UngTårnby, Klub Tårnby, 
Naturskolen, Kulturzonen, Kastrupgårdsamlingen og 
Tårnby Bibliotek. 

Traditionen tro vil der være ’Sommer på stranden’ 
med Klub Tårnby i uge 27-31 for børn fra 3.-6. klasse 
om dagen og for de store fra 7. klasse og opefter om 
aftenen. Klub Tårnby byder også på rollespil, fisketur og 
mange andre aktiviteter på stranden. 

På UngTårnby finder man Danse Workshop, Bage-
dyst, Thaiboksning, Tegning/maling, og ture til Zoo og 
BonBon-Land. 

Kastrupgårdsamlingen byder på Kunst og Kreativitet, 

Naturskolen byder på en hel ny aktivitet som ’Land 
art og teateruge’, og Kulturzonen inviterer til Udesjov. 
Tårnby Bibliotek har flere arrangementer, som man kan 
melde sig til på deres hjemmeside. 

Årets program er derudover spækket med deltagelse 
fra flere af kommunens foreninger som KMB2010, Ama-
ger Vikings, BK Amager, Amager Bordtennisklub, Bow-
lingklubben Spares & Strikes, Capoeira Senzala Tårnby, 
Golden Angels Cheerleading, FDF Tårnby, Kastrup Bold-
klub, Kajakklubben Neptun, Amager Karate Klub, Rug-
byklubben Speed, Shogun Tårnby Jujitsu, Kastrup Sejl-
klub, Svømmeklubben KVIK og Amager Lawn Tennis. 

Hele programmet vil kunne ses på UngTårnbys hjem-
meside fra 20. maj (www.us.taarnby.dk) og tilmelding 
til aktiviteterne åbner online tirsdag 31. maj kl. 12.00.

Sommersjov 2022 Nu kan du planke den... 
... selvom der er gratis adgang på 

Udstillingscentret Ved diget
Der er nemlig kommet stakit ud til vejen, så det 
kræver ganske vist, at man er lidt adræt, men ellers 
er det stadig muligt at benytte indkørslen, hvis man 
altså er til fods.

Bevarings Foreningen for Tårnby flytter fra Øst 
til Syd; det er ganske vist kun deres indhold på op-
slagstavlerne i Østlængen, der flytter til Stuehuset i 
Syd. Fremover findes deres udstilling i Rigmor Stuen i 
gavlen af stuehuset.

I Øst Længen er der kommet nye udstillinger, her-
under en 16 siders planche om Amagers posthistorie 
udarbejdet af tårnbyborgeren Klaus Kjærsgaard. Det 
fremviste er dog kun del af et imponerende stort og 
flot værk.

Der er også kommet plancher fra Dines Bogø’s af-
handling om vandtårnet og den gamle motorvej.

Fra søndag 5. juni 13-16 er der også kunstudstil-
ling i Stuehuset.

De første 8 udstillere er fra Tårnby. Kunstnerne 
udstiller tegninger, akvareller, akryl- og oliemalerier, 
samt fotokunst, keramik og håndarbejder.

 Klaus Kjærsgaard.  
Foto: Stig Løvenkrands.

Foto: Stig Løvenkrands.
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Noget vi alle kan glæde os til og over i fremtiden.Noget vi alle kan glæde os til og over i fremtiden.

Kustode Band! 

Kustodeband øver.  
Foto Stig Løvenkrands.

– Tårnby kommune er med i konkurrencen 
om at blive Danmarks Vildeste Kommune

Af Rikke Mortensen, medarbejder ved Tårnby Naturskole
Kvashegn, dødt træ i hjørnerne, græsplæner, der kun 
bliver klippet få gange om året, vilde blomster langs 
kanterne og meget mere. Det er blot nogle af de ting, 
vi som borgere i Tårnby kan opleve meget mere af i 
fremtiden

Tårnby kommune vil nemlig gerne være vildere for at 
styrke biodiversiteten i hele kommunen og vi er med i 
konkurrencen om Danmarks vildeste kommune. 

I årtier har driften af grønne kommunale områder 
været baseret på omkostningseffektive metoder og 
robuste beplantninger. Et natursyn der har fremmet 
friserede og til tider eksotiske park-og haveanlæg. I 
dag ved vi, at dyr og planter går stærkt tilbage i både 
antal og arter – biodiversiteten falder. Derfor skal vi i 
vores natursyn give plads og forbedre levevilkårene for 
naturligt hjemmehørende danske plante- og dyrearter. 
For jo længere tid en planteart, en busk eller et træ 
har været i Danmark, jo flere kryb vil bruge det. For 
eksempel er der kun to til tre insektarter, der får glæde 
af syrener, mens omkring 800 insektarter har glæde af 
den gamle eg.

For at komme godt i gang har Tårnby 
Naturskole i samarbejde med Teknisk for-
valtnings grønne medarbejdere holdt to succes-
fulde workshops om at styrke biodiversiteten i Tårnby. 

Vi skal selvfølgelig ikke bare lade det stå til og gøre 
ingenting, for så er det brændenælder, skvalderkål og 
brombær, der overtager det hele. Og så er vi ikke ret 
langt, for dem har vi allerede meget af i dansk natur. 

Biodiversitet kræver nemlig både viden, tilsyn, plads 
og ikke mindst langsigtet pleje for at blive en succes. 
Vi har brug for viden om dyrenes livscyklusser, nye 
driftsmetoder, plejetidspunkter og de rigtige maskiner 
til arbejdet. 

Gode plejemetoder på rette tid og sted og rette 
plantearter i forhold til jordbunden er super smarte 
hjælpere til at fremme biodiversiteten og gøre naturen 
mere vild.

Børnene er også med
Et vildere Tårnby kræver dog nye tanker om og hold-
ninger til, hvad der er pænt og rigtigt – også for bor-
gerne. Derfor starter vi på Naturskolen også tidligt med 
at lære børn om værdien og glæden ved den mangfol-
dige natur.

I uge 19 var 200 børn fra børnehave, SFO og 0. kl. 
til teaterforestillingen ’Damen der blev et træ’ på bib-
lioteket.

Forestillingen fortalte i børnehøjde om biodiversitet, 
mangfoldighed og plads til alle dyr og planter. 

Forud havde børnene arbejdet med biodiversitet og 
krible krable. Og efter forestillingen var børnene med 
til at sætte fokus på et af kommunens vilde naturbede 
ved at ’plante’ små krible krable dyr. De skønne Krible 
Krable dyr vil sprede liv i bedet indtil planter og dyr 
selv indtager området omkring Hovedbiblioteket - For 
selv små grønne områder kan gøre en kæmpe forskel 
for insekterne i Tårnby, og derfor kan alle være med til 
at hjælpe insekterne i vores villahaver og på vores ar-
bejdsplads’ grønne områder eller i de offentlige parker.

Lad derfor dette skriv være en opfordring til at vi alle 
støtter op om kommunens vilde målsætninger, om at 
blive Danmarks vildeste kommune. For mere info om 
konkurrencen se dkvild.dk

Tårnby Naturskole har sammen med teknisk forvalt-
nings grønne medarbejdere forberedt omstillingen af 
plejen af kommunens grønne område. Under to succes-
fulde workshops talte man om, hvordan man sammen 
kan styrke biodiversiteten i Tårnby. Foto fra teaterforestillingen ’Damen 

der blev et træ’.

Vildt pænt eller pænt vildt 

Okay det lyder en anelse støvet, 
men er det så det, det er jo altid 
nemt at have dannet sig en 
holdning uden dokumentation, 
det gør vi vist alle af og til

Men sandheden om Kustode Band er jo 
også kun en delvis sandhed, for faktisk 
hedder det selvsamme band Klitrose 
Band.

Hvorfor har bandet to navne, tænker 
den kvikke læser og de, der ikke studser 

ved det, giver vi det samme svar:
Udstillingscentret ved Diget 26-28 dri-

ves i det daglige af frivillige Kustoder; og 
tre af dem er ganske musikalske.

Vi lægger ikke skjul på, at kustoderne 
har år på bagen og mange år giver 
som oftest mange års erfaring, så når 
de unge mennesker siger flyt dig lige 
bessefar, så mener de nok, at de selv 
har meget travlt med at komme frem og 
få erfaring.

Jeg vil vove den påstand, at alle de 
gamle kustoder nok selv har været så-
dan, da de var unge en gang.

Kustode Band eksisterer faktisk kun, 
når de underholder på Udstillingscentret.
Ved alle andre arrangementer hedder de 
Klitrose Band.

Bandet består af tre herrer fra Ama-
ger, Flemming Kiel, Hans Henrik Lausen 
og Jørgen Jensen.

Flemming spiller banjo og forskellige 
typer guitar, han var med til at starte 
ungdomsklubben kaldet Las Vegas, i 
det gamle Rådhus i Kastruplundgade i 
1960erne og han spiller i flere forskellige 
sammenhænge i dag.

Hans Henrik, mikrofonsanger & guitar; 
Hans Henrik var sanger i det for lang tid 
siden kendte Fairytale (klodshans) der 
blandt andet spillede på Femøren i 1978 
og som var kendt som Kastrups fedeste 
band dengang.  Hans Henrik har også 
optrådt i Nashville Palace ved Grand Ole 
Opry, samt sunget med de 3 tenorer (fra 
det Kongelige Teatres Opera Kor) og i 
koret Tårnby Svalerne.

Jørgen er en meget dygtig harmonika-
spiller, men han kan også håndtere et 
klaver.

De spiller håndlavet organisk musik, 
skrevet i 50erne op til 1990erne. Der 
synges på dansk, engelsk og tysk.
Hold øje med Udstillingscentret’s kalen-
der; så I kan opleve Kustode Band u/b.
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Noget at opleve langt ind i efteråret.Noget at opleve langt ind i efteråret.

Sommer på Biblioteket Sommer på Biblioteket 
Se også bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk

Sommerens arrangementsprogram
Hent den på 
biblioteket
Her er det: sommerkatalo-
get med alle de aktiviteter, 
vi tilbyder børn og voksne i 
juni, juli og august måned

Sommeren er den tid på 
året, hvor de fleste af os får 
læst mest, set flest film og 
lyttet til skøn musik. Hvorfor 
ikke gøre det sammen med 
biblioteket?

Vi tilbyder bl.a.:
• Teater, workshops, animationsfilm, Fifaturnering og 
jazz for børnene
• Fællessang og koncerter for de musikglade
• Tårnby Live, en minifestival for lokale bands
• Tøjbyttemarked og fri læsning
• og så naturligvis, for 6 år i træk: Jazz på Scenen.

Stjerner i natten
Så er Stjerner i Natten tilbage efter en 
alt for lang og ufrivillig corona-pause! 
Heldigvis har vi minderne i frisk erin-
dring takket være Amager Fotoklubs gode billeder fra 
arrangementet i 2019. Så vi kan med sikkerhed sige, 
at vi glæder os til at se jer, når Tårnby Kommune byder 
velkommen til Stjerner i Natten - et unikt kulturnat-
arrangement.

Se programmet på stjernerinatten.dk
Fredag 3. juni kl. 17-22. På Naturcenter Amager.

Tøjbyttemarked
Tårnby 
kommu-
nebib-
lioteker 
og for-
eningen 
Kvinder 
i Tårnby 
invite-
rer til 

bæredygtigt tøjbyttemarked på scenen foran Tårnby 
bibliotek. 

Medbring det tøj du ikke længere bruger, så det kan 
gives videre, og tag det med hjem, som du kan bruge. 
Alt medbragt tøj arrangeres på stativer og borde efter 
størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt 
efter nye lækre fund til garderoben. Tøj der ikke finder 
ny ejermand, doneres til velgørenhed. 
Skulle vejret svigte, rykkes arrangementet indenfor. 
Markedet starter kl. 10 og fortsætter til kl. 13 eller så 
længe der er gang i bytteriet.

Kvinder i Tårnby... er en frivillig 
forening, dannet for at starte 
en moderne husmoderforening. 
Medlemmerne mødes på hverdage i de mørke måneder 
til spændende foredrag, aktiviteter og hyggeligt 
samvær.

Sammen om verdensmål i Tårnby
Fra 2022 sætter Tårnby Kommunebiblioteker fokus på 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Sammen 
med borgerne i Tårnby vil biblioteket udvikle lokale fæl-
lesskaber og initiativer, der skal understøtte den bære-
dygtige udvikling i kommunen. 
Lørdag 11. juni kl.10 - 13. Tårnby Hovedbibliotek. Fri 
adgang

Koncert - Nordlyskoret

Juniaftenen fyldes med stemning og vellyd, når Nord-
lyskoret besøger bibliotekets udendørsscene. Man vil 
kunne nyde uddrag af korets stemningsfulde nordiske 
repertoire og highlights fra musicals m.m. 
Torsdag 9. juni kl. 19-21. Tårnby Hovedbibliotek. Fri 
adgang.

Koncert - AmaCantus kor

Det lokale kammerkor AmaCantus optræder på vores 
udendørsscene. Et kor i stadig udvikling, der tæller 16 
medlemmer.

Repertoiret strækker sig fra renæssance- og barok-
musik til moderne kormusik. I de senere år har de bl.a. 
sunget Franz Biebl, Nils Lindberg, Vaughan Williams, 
Duruflé, Brahms, Poulenc og Fauré.
Lørdag 18. juni kl. 14-15. Tårnby Hovedbibliotek. Gra-
tis billetter

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - 
workshop for voksne

Vi stiller 
materialer, 
værktøj og 
stansema-
skine til 
rådighed, 
så du kan 
fremstille 
ting, der 
med sik-
kerhed 
vil impo-
nere... 

mobiler, gavemærker, kort, bordpynt m.m. Større børn 
ifølge med en voksen. 

Mandag 13. juni kl.16. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Mal på sten i sommerferien
For børn og andre krea-
tive sjæle i alle aldre.
Kom og mal flotte mo-
tiver på sten. Vi sørger 
for sten og alle andre 
nødvendige materialer.
27. juni - 5. august. 
Tårnby Hovedbibliotek.

Lav din egen animationsfilm - workshop 
for børn fra 7 år
Slip fantasien løs og lav din egen animationsfilm med 
’stop motion’ teknikken.
Eksperimentér med kulisser, figurer og bevægelse i din 

helt egen filmfortæl-
ling. Teknikken er 
simpel: tag billeder 
af figurer eller udklip 
og flyt dem lidt mel-
lem hvert billede. 
Når billederne vises 
hurtigt efter hinan-
den, ser det levende 
ud - og du har lavet 
en animationsfilm. 

Vi sørger for alle 
nødvendige materia-

ler, men du er velkommen til at medbringe egne figurer, 
som du kan bruge i filmen. Små figurer er lettest at 
arbejde med - det kan for eksempel være Lego-figurer. 
Mandag 4. og tirsdag 5. juli kl. 13-15. Tårnby Hoved-
bibliotek. Gratis billetter.

Fri læsning 
- et nyt tilbud til dig, der savner tid og rum til at læse
Nu har du mulighed for at gå til læsning på Tårnby 

Hovedbiblio-
teks første sal. 
Tilbuddet er til 
dig, der gerne 
vil have hjælp 
til at ændre 
dine læsevaner. 
Vi har sat et 
fast ugentligt 
tidsrum af til at 
læse, og du er 
meget velkom-
men til at læse 
med.

Hver gang 
begynder med, at biblioteket præsenterer et par nye 
fagbøger, en spændende litterær podcast eller noget 
tredje, der har interesse for os, der læser (fag)bøger. 
Bagefter tager vi vores bøger frem og læser -  sammen 
men hver for sig. 

Vi har fokus på fagbøgerne, men vi læser hver især 
det, vi har lyst til – f.eks. den bog vi alligevel er i gang 
med eller en, vi har fået inspiration til, forrige gang vi 
mødtes.

Hent billet til en eller flere tirsdage. Du deltager efter 
tid, lyst og behov... eller duk bare op på dagen.
Hver tirsdag fra kl. 17-18 på Tårnby Hovedbibliotek.
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Hjælp til 
ro... fås nu i 
Netværkshuset
Som noget nyt kan man nu få NADA i 
Netværkshuset Kastruplund 
NADA er en non-verbal metode, der hjælper med at 
stabilisere og skabe balance – fysisk som psykisk – 
og kan bruges i alle situationer, hvor man har brug 
for ro og bedre håndtering af fx stress og uro, de-
pressive symptomer, tankemylder, søvnforstyrrelser, 
vrede, nedsat koncentrationsevne og meget mere. 

NADA rummer et meditativt element og har til 
formål, at vi opnår kontakt til os selv og vores egne 
ressourcer. Man sidder i 45 minutter - eller så længe 
man rummer det - med fem NADA-nåle i hvert øre. 

Har du lyst til at prøve, så er du hjerteligt vel-
kommen i vores dejlige netværkshus på Kastrup-
lundgade 13, i Kastrup; i baggården bag hotellet. 

Du kan få gratis NADA i Netværkshuset: 
• Hver tirsdag kl. 18.30-20. Nålene gives mellem kl. 
18.30 og 19. 
• Hver onsdag i lige uger kl. 12-13.30. Nålene gives 
mellem kl. 12-12.30. 

Tilmelding er ikke nødvendigt. Du er også vel-
kommen til at komme forbi i ovenstående tidsrum 
og høre mere om vores tilbud hos vores skønne fri-
villige NADA-behandlere.

Reminder:
Vil du gerne gøre forskel for mennesker 
med begrænset netværk? 
Så er det dig vi mangler som frivillig til Tårnbys 
hyggeligste mødested - Netværkshuset Kastruplund

• Netværkshuset Kastruplund er en del af Røde Kors 
Hovedstaden. Huset byder på forskellige tilbud til 
borgere mellem 18-65 år, som er i sårbare positio-
ner af forskellige årsager. 

• Kontakt frivilligkoordinator Stine Weller, stiwel@
rodekors.dk eller daglig leder Hildur Thorisdottir, 
hiltho@rodekors.dk hvis du vil høre mere.

Du er altid velkommen i Netværkshuset Kastrup-
lund, i baggården bag hotellet, 

Kastruplundgade 13.

Noget at opleve hele sommeren.Noget at opleve hele sommeren.

Tårnby live
Tårnby live er en minifestival, der sætter spot på 
lokale bands, der vil vise publikum i Tårnby, hvad de 
står for. Genre- og aldersmæssigt spænder de bredt, 
men kvaliteten og engagementet deler de.

Koncerterne finder sted på den udendørs scene 
foran Hovedbiblioteket. I tilfælde af dårligt vejr rykker 
de indenfor i biblioteket.

Mød:
• The Lamps: lørdag 13. august kl. 13-15.
• SomeDayLive: torsdag 18. august kl. 18-19.
• M2: torsdag 18. august kl. 19.15-19.45.
• Øv!: fredag 19. august kl.18-19.30.

Jazz på Scenen
For 6. år i træk præsenterer Tårnby Hovedbibliotek, 
i samarbejde med den anerkendte bassist Richard 
Andersson, en række jazzkoncerter på Scenen foran 
Tårnby Hovedbibliotek. 

Et bredt repertoire som tæller både børnejazz, 
morgendagens nye jazzstjerner og gensyn med nogle 
af tidligere års ensembler i nye klæder. 

Mød:
• Richard Andersson NOR featuring Hilmar Jensson: 
Tirsdag 28. juni kl.16-18.
• Møllehøj/Fryland/Andersson featuring Signe Juhl: 
Tirsdag 5. juli kl. 16-18, 
• Tårnby All Stars featuring Kirk Knuffke: Onsdag 6. 
juli kl. 16-18.
• Christina Von Bülow/Richard Andersson/Cornelia 
Nielsson trio: Torsdag 7. juli kl. 16-18.
• Sosododomomokoko: Søndag 10. juli kl. 13.

Copenhagen Jazz 
Festival:
Jazzkoncerterne er en del af Copenhagen Jazz Festival 
og finder sted på den udendørs scene foran Hovedbib-
lioteket. I tilfælde af dårligt vejr rykker koncerterne 
indenfor i biblioteket. 

Børnejazz på scenen: Tante Andante
Kom og dans med Tante Andante. Kom og se en vildt 
stor kontrabas. Kom og hør jazz så det kribler og klør!
Richard Andersson på bas, Anne Andersson på trom-
pet, Rasmus Schmidt på trommer og Benedicte Riis 
som forsanger, tager børnene med ind i et spændende 
musikalsk univers af musik og poesi af Halfdan Ras-
mussen, eventyr af H. C. Andersen og det helt nye: 
Musik sammen med potteplanterne. 
Søndag 3. juli kl. 10-11. Gratis billetter

Sommersang under sejlet - fællessang

Tårnby Bibliotek og AOF Amager inviterer til sommer-
sang foran scenen ved Hovedbiblioteket 3 mandage 
i juli. Ved klaveret sidder Marianne Kragh. Vi synger 
sammen en times tid. Biblioteket stiller sangbøger til 
rådighed. 

I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses arrangemen-
tet. 
Mandage 11., 18. og 25. juli kl. 16-17.15. 
Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter via 
AOF, tlf. 3251 1495.

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

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-16
Søndag  lukket

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

Ved arrangementer, som afvikles i samarbejde med 
AOF, reserveres billetter på tlf. 3251 
1495 eller via www.aof-amager.dk
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Noget at opleve langt ind i efteråret.Noget at opleve langt ind i efteråret.

Nu er det igen muligt for Naturpark 
Amagers badende gæster at komme sikkert 
op af Køge Bugt, uden at skulle forcere 
dæmningens stensætning mod syd.
Naturstyrelsen har opsat en ny badetrappe ud til havet, 
nær det sydlige fugletårn, så de vand- og badeglade 

fortsat kan komme sikkert op af vandet. 
Stedets oprindelige platform gik til i en efterårsstorm 

sidste år og da fredningsmyndighederne ikke længere 
tillader opsætning af større badefaciliteter lige der, er 
badetrappen blevet den bedste løsning. 

Naturparkens mange vandglade gæster kan dog 

godt begynde at glæde sig til flere alternativer. I slut-
ningen af sommeren åbnes to nye udendørs anlæg for 
vandaktiviteter, henholdsvis ud for Byskoven og ved 
Havneslusen. 

Ny badetrappe ved Dæmningsvej 

Kastrupgårdsamlingen præsenterer en 
udstilling med værker af Joséphine Douet, 
der stiller skarpt på forholdet mellem natur 
og menneske og tager udgangspunkt 
i kunstnerens egne observationer af 
landskabets forandringer i og omkring 
Vendsyssel, hvor hun opholder sig i lange 
perioder 
Ud over de fotografiske værker kan publikum opleve en 
større installation samt et videoværk. 

Joséphine Douet undersøger med sit kamera forhol-
det mellem natur og menneske, og igennem de senere 
år har hun selv set landskabet forsvinde som følge af 
de igangværende klimaforandringer. Med udstillingen 
ønsker hun at synliggøre disse forandringer igennem 
kunstens billeder og samtidig invitere til refleksion og 
samtale om klimaforandringernes konsekvenser for 
både naturen og os mennesker. 

I Vendsyssel er landskabet i høj grad udsat for 
påvirkninger fra vejrliget. Landet svinder ind med for-
uroligende kraft, og landsbyer, som tidligere lå flere 
hundrede meter fra kysten, er nu ved at forsvinde i 
bølgerne. Det er blandt andet disse forandringer i land-
skabet, som publikum konfronteres med i udstillingen. 
Fotografierne behandler landskabets erosion i en redu-
ceret farvepalet, der samtidig formidler en stemning 
af næsten metafysisk karakter – forestillingen om et 
fremtidsscenarie hvor det tydeliggøres, at der hersker 
enorme kræfter i naturen, som efterlader mennesket 
magtesløst. Det metafysiske aspekt er altså et gennem-
gående tema i udstillingen og understreges ligeledes 
af titlen The Breath of Leviathan – Havets væsen, som 
er en henvisning til Det Gamle Testamente, hvor et 
sagnvæsen æder sig ind på kysten og dermed varsler 
verdens undergang. 

The Breath of Leviathan – Havets væsen med værker af 
den franske kunstfotograf Joséphine Douet. 
18. juni - 2. oktober, Kastrupgårdsamlingen.

The Breath of Leviathan – Havets Væsen

Alignement, Joséphine Douet. 

Foto: NaturstyrelsenFoto: Naturstyrelsen

  

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

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

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

Åbningstider: lø - sø kl. 10 - 14.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

Juni 2022

                    

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

Plejehjemsbesøg
i Skelgårdskirken

Nogle af Ældre Sagen Tårnbys frivillige og nogle af 
beboerne fra plejehjemmet på Ugandavej genoptog 
vores kirkebesøg, for de beboere, der var mobile til 
at gå til og fra kirken. Vi havde en hyggelig stund 
med Karen, som er plejehjemmets præst og hørte 
nogle ord om påskeblomsten og dens oprindelige 
betydning. Karen forstår altid at få noget positivt ind 
i sin snak til os, så vi går glade tilbage til plejehjem-
met - og selvfølgelig lige forbi blomsterbutikken i 
Vest amagerCentret, hvor der altid er noget smukt at 
kigge på. Tak for at vores tradition er genoptaget og 
tak for en dejlig dag til alle.

STREAMING - er temaet i juni

Tirsdag d. 14. juni kl. 14 ser vi på 
STREAMING, som kan give dig adgang til 
alverdens serier, film og Tv-programmer. 
Men hvilke er gratis – og hvad koster betalings-
tjenesterne. 

Kom og få et overblik og se hvordan du gør det!

Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71  
… det er gratis!

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

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

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

Tryghedsopkald
Få et opkald hver morgen. Så er du sikker på at få 
hjælp, hvis du får brug for det.
Du kan kontakte Tårnby kommune: forebyggelses-
konsulent Christina Sahl, tlf. 3076 0442.

STJERNER I NATTEN

KULTUR I TÅRNBY  
Fredag d. 3. juni 2022 

fra kl.17 til kl.21.

Mød Ældre Sagen Tårnby og 
deltag i vores aktiviteter. 

Vores tema er 
Sundhed og Trivsel 

Naturcenter Amager
Granatvej 3–15
2770 Kastrup

www.stjernerinatten.dk

Kontoret holder sommerferielukket fra den 7. juni og 
åbner igen den 16. august.

Sorg- og livsmodsgruppen holder sommerferie og 
begynder igen den 29. august.
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Til sidst kom dagen, da de sidste soldater 
i den Ukrainske by Mariupol overgav sig. 
Over hele verden har det fået folk til 
tasterne, og vi har tænkt på de stakkels 
soldater og civile, der var spærret inde 
på stålværket i Mariupol. Nu er det slut, 
de civile kom i sikkerhed og de ca. 1000 
soldater overgav sig endeligt her til morgen 
og er, i skrivende stund, straks tilfangetaget 
af de russiske styrker. Som udgangspunkt 
skal de naturligvis behandles efter reglerne 
for krigsfanger, men angiveligt var russiske 
bloggere hurtigt ude for at kræve disse 
soldater henrettet. Disse soldater, der i 
mange vestlige øjne er blevet symbolet 
på frihedskamp mod de invasive russiske 
styrker, men som i russiske øjne måske 
bliver set på i et andet lys. Et lys der kræver 
ultimativ hævn, henrettelse. Derfor frygter 
jeg også for disse soldaters liv, ikke fordi 
bloggerne kan komme efter dem, men fordi 
vi mennesker er drevet af følelser, og disse 
soldater, der har holdt stand i stålværket, 
er kommet til at stå som symbolet på en 
krig, der ikke, ifølge medierne, er gået, som 
Rusland måske kunne have håbet på. Derfor 

kan disse mænd risikere at komme til at 
bære skuffelsen og frustrationen i et russisk 
samfund tvunget i knæ af sanktioner, og 
undgælde derfor med deres liv. Hævn, øje 
for øje, og tand for tand. 
Vi kender alle til følelsen. Blot tanken om, 
at nogle kunne krumme et hår på hovedet 
af dem vi elsker, kan få langt de fleste 
mennesker til at tænke tanker om straf og 
hævn. Det er forståeligt; det er vreden, 
afmagten og sorgen, der taler. 
Men der er også en anden vej, der er mere 
frugtbar i disse konflikttider. For bliver 
ondt kun mødt med ondt, vil man aldrig 
kunne finde fred igen, sådan som man ser 
det i borgerkrige verden over. Spiralen er 
nødt til at stoppe, og som nyligt afdøde 
Ærkebiskop Desmond Tutu sagde det, er 
der ingen fremtid uden tilgivelse. Hvad 
hvis vi møder ondt med godt i stedet? Hvad 
hvis vi i stedet for at slå igen opgiver den 
dovne reaktion, som hævnen er, og i stedet 
går ad forsoningens svære, men frugtbare 
vej? Ja, så kan man vende det onde til det 
gode. Så kan man, som erfaringerne fra 
ex. Sydafrika og Rwanda viser, gøre det 

muligt at leve sammen side om side, trods 
fortidens skygger. Hævn bringer aldrig 
det tabte tilbage, men det gør latter, 
fred, medfølelse, blidhed, tilgivelse og i 
sidste ende forsoning. Forsoningen er håb, 
forsoning er kærlighed til fællesskabet, 
forsoningen er fremtiden.

Julie Aaboe, sognepræst
                              

 Gud vil vise os at der findes et liv 
efter konflikt og undertrykkelse                                                                        

-  at der takket være tilgivelse og forsoning 
er en fremtid. 

                                                                                                                      
Ærkebiskop Desmond Tutu.

Om forsoning  

Aktiviteter - Juni
 

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 31. maj 18.00

Korsvejstræf: Kom og syng! 
- Julie Aaboe, Miriam Joensen, Ole Reuss 
Scmidt

Vi afslutter forårssæsonen med en af vores 
populære sangeftermiddage og synger 

i fællesskab sange og salmer fra både 
højskolesangbogen og salmebogen. Alle er 
velkomne, unge som gamle, operasangere 
og os andre. Kom og vær med til en hyggelig 
eftermiddag med sang, samtale, hyggeligt 
samvær og lidt sødt til ganen.
Onsdag 1. juni kl. 14.00

Vielsesdag i Korsvejskirken
Overvejer I at sige ja til hinanden? Og 
sidder I og planlægger hvordan, hvornår og 
hvorhenne?
Så kom hen til Korsvejskirken, hvor vi 
en smuk junidag lader den romantiske 
kærlighed udfolde sig i kirken. Vi inviterer 
alle kommende brudepar ind i kirken, og 
fortæller om de muligheder der er, hvis I 
vælger at blive viet i vores skønne og intime 
kirkerum. Kirken bliver pyntet op, og vi 

serverer bobler og kanapéer. På den måde 
får I en unik mulighed, for at se i hvilke 
rammer jeres ja til hinanden kan udfolde 
sig. I kan tale med vores organist om musik 
og høre ham spille Mendelsohns brudemarch. 
Vi præster har selvfølgelig også noget på 
hjerte og vi står klar til at fortælle om, 
hvordan en vielse foregår og hvad vi som 
kirke kan tilbyde kommende brudepar.
Tilmeld jer gerne inden, så vi kan køle 
boblerne ned på forhånd. Vi glæder os til at 
se jer! 

Henvendelse til en af præsterne eller 
kirkekontoret:
 * Julie Aaboe: 5141 5429 – jua@km.dk 
 * Miriam Joensen: 5141 5450 – mijo@km.dk 
 * Kirkekontoret: 3251 7424
Torsdag 2. juni kl. 17.00

Gudstjenester
Maj   
Søndag 29 Højmesse - 6. s. e. påske Joh. 17, 20-26 kl. 10.00 Julie Aaboe og   
     Crossroad Gospel

Juni   
Søndag 5  Højmesse – Pinsedag Joh. 14, 15-21 kl. 10.00 Miriam Joensen
Mandag 6 2. pinsedag - fælles gudstjeneste på 5-øren kl. 11.00 Præster fra Amager
Søndag 12 Højmesse – Trinitatis Matt. 28, 16-20 kl. 10.00 Miriam Joensen
Torsdag 16 Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus kl. 11.00 Miriam Joensen
Torsdag 16 Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé kl. 13.00 Miriam Joensen
Søndag 19 Højmesse - 1. s. e. trin. Luk. 12, 13-21 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 26 Højmesse - 2. s. e. trin. Luk. 14, 25-35 kl. 10.00 Miriam Joensen
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Orgelrecital - Ole Reuss Schmidt
Komponisten Carl 
Nielsen var glad 
for heste, og tog 
fra tid til anden 
på en ridetur på 
Amager. Her har 
han helt sikkert 
også redet forbi 
krydset mellem 
vejen fra nord 
til syd og vejen 
fra øst til vest 
på øen, altså 
Korsvejskrydset, 
og derfor kan 
vi, om end med 

lidt tilsnigelse, sige, at det er Carl Nielsen 
on location, når vi markerer den store 
komponists fødselsdag fredag d. 10. juni kl. 
17.
Her vil kirkens organist, Ole Reuss Schmidt, 
spille hans 29 små præludier. De er meget 
korte, overordentligt spændende, og så 
ligger de perfekt til orglet i Korsvejskirken.
Og bagefter er der en hyggelig og uhøjtidelig 
reception.
Fredag 10. juni kl. 17.00

Sommerkoncert med Euphonia

Den årlige sommerkoncert med 
Kammerkoret Euphonia. Denne gang vil 
koret først opføre norsk musik af bl.a. 
Knut Nystedt og Grieg, et tema, som vi har 
beskæftiget os en del med i året løb. Til 
sidst vil vi synge seks danske sange af den 
slags, som de fleste mennesker kan læne sig 
tilbage og nikke genkendende til.
Vi slutter naturligvis med reception, og 
hvem ved, måske arter vejret sig således, så 

vi kan gå udenfor og nyde den milde og blide 
sommeraften med et glas rødvin i hånden.
Enhver er hjertelig velkommen.
Mandag 13. juni kl. 19.30

Babysalmesang – babyrytmik i 
kirken 

- Er du nybagt mor eller far?
Babylykke? Ja - men måske savner du at 
komme lidt ud, opleve noget og møde 
andre i samme situation som dig. Så er 
babysalmesang en mulighed! Du og dit barn 
vil få en særlig oplevelse sammen. Du vil 
lære sange, remser og salmer, du kan synge 
med din baby hjemme og lære andre mødre 
og babyer at kende. Et opløftende afbræk 
i hverdagen med en baby.  Det er et tilbud 
til babyer mellem 2 og 10 måneder og 
deres mor/far eller en anden tæt voksen. 
I Korsvejskirken er tidspunktet mandag kl. 
9.45 – 10.45. Det er gratis at deltage! Og 
ganske uforpligtende at møde op og prøve 
om det er noget for dig. 
Næste hold starter den 22. august. Kontakt 
gerne børnemedarbejder Lone Madsen på 
lone@korsvejskirken.dk eller tlf. 5273 9530 
hvis du er interesseret eller vil høre mere 
om tilbuddet! 
 
Skal dit barn være minikonfirmand?
For børn, som går i 3.a og 3.b på 
Kastrupgårdsskolen i skoleåret 2022/23
Synes du, at det er mere vedkommende end 
nogensinde, i den tid vi lever i, at give de 
kristne værdier og det som kristendommen 

står for, videre til dit barn? Tilrettelagt 
på en kreativ måde med fortællinger, leg, 
kreative aktiviteter og gudstjenester. Måske 
som en forberedelse til at blive konfirmeret? 
Dit barn vil lære den lokale kirke bedre at 
kende, høre bibelfortællinger, synge salmer 
samt lære om kirkens symboler, ritualer 
og højtider. Undervisningen kommer til at 
ligge mandag lige efter skoletid og vare 
ca. 1,5 time. Første mødegang er den 12. 
september. Det er gratis at deltage! Kontakt 
gerne minikonfirmandlærer Lone Madsen 
på lone@korsvejskirken.dk eller telefon 
52739530, hvis du og dit barn er interesseret 
i tilbuddet eller vil høre mere om det!

Konfirmandundervisning 2022 -23 
Knap er årets konfirmationerne 
overstået, så er det tid til tilmelding til 
konfirmandundervisning for næste skoleårs 
8. klasser. Selve indskrivningen foregår 
elektronisk. Det kan gøres ved at scanne QR 
koden til den relevante skole eller via vores 
hjemmeside www.korsvejskirken.dk 
Har du spørgsmål i forbindelse med 
tilmeldingen, er du altid velkommen at 
ringe eller skrive til kordegnen: 3251 7424 / 
bmo@km.dk
Konfirmationsforløbet indledes i 
Korsvejskirken med en fællesgudstjeneste 
tirsdag 6. september kl. 17.00 for 
Korsvejens skole og torsdag 8. september 
for Kastrupgårdsskolen. Her kan I også 
mødes med præsten og stille spørgsmål 
om undervisningsdage, forløbet og selve 
konfirmationen.

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

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen.  
Tlf. 5141 5450 • mijo@km.dk  
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.  
Mandag er fridag.

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

Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13 
samt torsdag kl. 15-18 
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508
korsvejens.sogn@km.dk

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr • bmo@ km.dk 

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg.  Tlf. 6080 6900.

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

Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og 
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse 
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest 
fredag inden kl. 12.00. 
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Jeg har altid en bog med i tasken. En trofast ven, når 
en bænk kalder, når en pause opstår, når mødet eller 
foredraget er kedeligt, eller når jeg drikker kaffe på 
min lokale kaffebar. Det sidste års tid har den 
aktuelle bog ligget side om side med en pusletaske, 
en bæresele, eller stået i siden af liften på min datters 
barnevogn. Nogle af bøgerne har efterhånden fine 
bidemærker i omslaget, for min datter kan også godt 
lide bøger. Særligt Edith Södergrans ”Samlede 
Dikter”, som jeg købte på en togrejse på vej til 
sneklædte skove i Sverige tidligere på året. Lige den 
bog i paperback har fået ekstra meget kærlighed af 
den lille dame.  
Blandt digtene er ét kaldet ”Bøn” (1918). Et par 
linjer lyder: 

”Gud, du almægtige! 
…(vi) beder om din nåde 
Før os ind i det stille kammer, hvor du tænker over 
tingene.”  

Det er særligt den sidste linje, som har taget bolig i 
mine tanker den sidste tid. 
Ikke sjældent har jeg – som Södergran udtrykker det 
– ønsket at komme ind i det rum, hvor Gud gør sig 
tanker. At få indblik i hvilke tanker Gud gør sig, at se 
og forstå meningen og sammenhængen med alting. 
Både når det gjaldt mit eget liv – ”gad vide hvad Gud 
mon har af tanker for mig?” Eller når det ubærlige og 
ulykkelige rammer i mit eller et andet menneskes liv 
– ”Gud, hvad er dog meningen?” Og jeg har bedt - 
”Hjælp mig! Vær hos os.” 
Hver eneste øjeblik bedes tusindevis af den slags 
bønner i verden. Bønner om at Gud må være med, 
bønner om helbredelse, overlevelse, vished, trøst. 
Og…jeg tror på, at bøn kan noget. 

Bibelen fortæller, at det er ganske enkelt – ”bed, så 
skal du få. Søg skal du finde”. Det ér på sin vis enkelt 
at bede. Jeg tror, at bøn er Åndens åndedræt – lige så 
naturlig som at trække vejret! Derfor kommer 
bønner så umærkeligt frem, når vi allermest har brug 
for dem. En bøn for dem vi holder af, en tak for livet, 
for det lille barn der lægges i armene, et håb hvisket, 
når vi sidder ved et sygeleje, eller et indtrængende 
nødråb, når vi ikke magter livet selv og en anden må 
gribe ind og tage vare på os. Eller et suk, når man i 
afmagt hverken magter at tale eller lytte, men kun 
ånde.  

Det er vort hjertes længsel udtrykt og rettet mod en 
anden end os selv – mod Gud.  

Jeg tror også, at vi kan besøge det sted, hvor Guds 
tanker melder sig.  
At bede er nemlig at overgive sig i tillid til at der er 
en, der lytter og tager imod det, som vi kommer med. 
Og ikke sjældent sker det, at en form for svar – eller 
snarere – en tryghed eller et håb melder sig, når vi i 
bøn kommer med tanker, spørgsmål og hjertesuk.  
Det sker gerne, når vi bliver stille. Det er som i en 
samtale – at høre et svar kræver at vi blive stille og 
lytter.  

At lytte er derfor en stor del af den bedendes liv, og at 
være i stilhed er et særligt rum at være i. Ligeså 
ensom stilhed kan være - for man kan føle sig ganske 
alene, når der bliver helt stille - ligeså fyldt af nærvær 
kan stilheden være.  
Tænk bare på, når du hvisker til nogen. Vi behøver 
blot at hviske, når der er stille. Det kræver at man er 
hinanden helt nær. Omvendt når man råber, så er det 
for at overkomme en afstand, man må kalde sig til 
opmærksomhed eller råbe sit budskab for at få det 
igennem. Men stilheden har et særligt nærvær.  

En katolsk søster udtrykte det engang, at:  
”Gud taler, når vore hjerter er stille. At lytte er 
begyndelsen på en bøn.” 

Jeg tænker, at det hænger sammen med det at søge 
og at finde: ”Søg, så skal du finde.” Når jeg i min 
søgen på svar bliver stille, så finder jeg ud af, at jeg i 
grunden er blevet fundet.  
I al min ensomhed, ulykke, angst og smerte, så er jeg 
ikke ladt alene. Gud har fundet mig, er mig nær og 
forlader ikke min side.  
Dét er et nådefuldt sted at være. Hos Gud. For dér 
finder vi kræfterne til at leve og modet til at dø. 
Spørgsmålene fortoner sig i nærværets svar: ”Jeg er 
hos dig. Jeg forlader ikke din side”. Da tør vi være i 
det stille.  

Der bliver ofte stille, når jeg åbner en bog. Som 
forventer jeg, at en god ven skal fortælle mig noget, 
og jeg lytter. Jeg øver mig i det samme, når jeg beder. 
At være mest stille og lytte. Og besøge det sted, hvor 
Guds tanker melder sig. 

Med ønsket om en smuk midsommer om lidt, 
Desirée 

 PRÆSTER  
Sognepræst  
Karsten Møller Hansen 
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende 
21 75 10 30/
kmha@km.dk 
Træffets tirsdag, onsdag 
og fredag kl. 10-11, 
torsdag 17-18

____________________ 

Sognepræst 

Ida Nielsen 
32 50 41 86/idni@km.dk 
Træffetid: Mandag og 
onsdag kl. 10-11, 

torsdag kl. 17-18, samt 
efter aftale

____________________ 

Sognepræst 

Louise Husted 
Rosenberg 
30 46 08 86 / lrr@km.dk 
Fri mandag

____________________ 

Sogne- og hospitalspræst 

Desirée Anastasia  
Pi Risum 
Hospitalspræst 

Psykiatrisk Center Amager 
Digevej 110, 2300 Kbh 
30 46 20 40/dr@km.dk 
Træffes efter aftale, 

dog ikke mandag

____________________ 

    FInd TÅRNBY KIRKE på 
facebook og på 

Instagram 

        taarnbykirke.dk

Tårnby Sogns Kirkeblad 

Højmesse - Pinsedag	 	 	 søn.  5. juni kl. 10	 	 Ida Nielsen

Højmesse - 2. Pinsedag 	 	 man. 6. juni kl. 10 	 	 Desirée Risum

Højmesse 	 	 	 	 søn. 12. juni kl. 10	 	 Karsten Møller Hansen

Højmesse 	 	 	 	 søn. 19. juni kl. 10	 	 Louise Husted Rosenberg

Højmesse 	 	 	 	 søn. 26. Juni kl.10	 	 Ida Nielsen

GUDSTJENESTER JUNI

JEG	ØVER	MIG	I	
AT	VÆRE	STILLE
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KONTAKT 

Kirkekontor 
Kordegn Tine Hastrup Bendsen 
Englandsvej 330, 

2770 Kastrup

32 50 41 95/thbe@km.dk

Åbent: Man.-fre. kl. 9-13, 

torsdag kl. 16-18


Kirketjenere 
Mads Gravers Nielsen,

Jens Peter Kondrup Jepsen 
21 66 70 30/
kirketjener@taarnbykirke.dk


Kirkegårdsleder 
Henrik Schoubye 
Kirkegårdskontoret 
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk 
Åbningstider: 

man.-fre. kl.11-13


Kirke- og 
kulturmedarbejder 
Marta Villaro Lassen 
24 22 01 78/
kkmedarbejder@taarnbykirke.dk


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


Kirkebil 
Kirkebil bestilles senest kl. 12 
dagen før. Kirkebil til søndag 
bestilles senest fredag kl. 12 hos 
kordegn Tine Hastrup Bendsen 

tlf.: 32 50 41 95


FDF KORSVEJEN mødes på 
”Grunden” Gemmas Allé 100. 
Kredsleder: Mette Omega 
Christensen, 
mettec1985@gmail.com 

Bestyrelsesformand: Hanne 
Præst Pedersen,

happ1606@gmail.com


KIRKEN I 

JUNI  
2022 

DÅBSKLUDESTRIK
Walk & Talk

Sognedag den  
12. Juni kl. 10

Elsker du  
at synge? 

Så	er	det	dig,	vi	mangler	i	
kirkens	ungdomskor.		

Vi	mødes	hver	onsdag		
kl.16.30	-17.45	

Den	22.	juni	er	sidste	gang	før	
sommerfeiren.		

 
For	alle	mellem	15-30	år.	

Vi ses på 
Korsvejsmarkedet  
lørdag den 4. juni 

Mød	sognepræst		
Ida	Nielsen	i	stand		

nr.	E	03		

Korsvejsmarkedet	er	en	del	af	
FDF	Korsvejen,	som	holder	Ll	på	

“Grunden”		
Gemmas	Allé	100.	

PLEJEHJEMS-
GUDSTJENESTER	

Der	er	gudstjeneste	på	
plejehjemmet	på	Irlandsvej	
ved	Ida	Nielsen.	Fredag	den	
24/6	kl.	10.15	i	Oasen.		

Der	er	gudstjeneste	på	
plejehjemmet	på	

Løjtegårdsvej	ved	Louise	
Husted	Rosenberg.	Torsdag	

den	9.	juni	kl.	10.30.	

Skal du konfirmeres i 2023 ? 
så er det nu du skal skrives op 
Tilmelding	sker	digitalt	eller	ved	personligt	
fremmøde.	For	Nordregårdsskolen	og	Amager	
Privatskole	er	det	onsdag	den	1/6	og	torsdag	
den	2/6	kl.	15-17	i	konfirmandlokalerne,	
Englandsvej	330.	For	Løjtegårdsskolen	er	det	
onsdag	den	8/6	og	torsdag	den	9/6	kl.	15-17	
konfirmandlokalerne,	Englandsvej	330.	  
Du	kan	læse	mere	om	den	digitale	indskrivning	
på	kirkens	hjemmeside.

Vi	mødes	hver	anden	mandag	i	
lige	uger	mellem	kl.	14-16.	I	juni	
mødes	vi	den	13.	og	den	27.	 
Vi	har	e]erhånden	fået	strikket	
mange	dåbsklude	og	har	
udvidet	arbejdet,	så	vi	nu	også	
hækler	og	strikker	figurer,	der	
kan	bruges	Ll	Babysalmesang.		
Hvis	du	hellere	vil	sidde	
derhjemme,	er	du	velkommen	
Ll	at	hente	garn	og	opskri]er.	 
		

Vi	mødes	hver	Lrsdag	kl.	11	ved	Byparken	ud	for	
vandtårnet	og	går,	så	længe	vi	har	Ld,	lyst	og	kræ]er.			
Så	har	du	lyst	Ll	at	få	en	snak	eller	trænger	du	Ll	at	få	rørt	
dig,	så	kom	og	vær	med.	Vi	går	hver	Lrsdag	frem	Ll	
e]eråret.		

        ETVÆRKSGRUPPEN  
Er	du	blevet	alene,	eller	har	Corona	taget	dine	gamle	
netværk	så	prøv	Netværksgruppen	i	Tårnby	Kirke.	Vi	
mødes	ca.	to	gange	om	måneden	Ll	gudstjeneste	og	
e]erfølgende	samvær,	hvor	vi	drikker	kaffe	og	taler	
om	ALT.		

I	juni	mødes	vi:	Søndag	den	5/6	Pinsedag	Ll	
gudstjeneste	kl.	10.00	med	e]erfølgende	kaffe	i	
konfirmandstuerne.		
Søndag	den	26/6	Ll	gudstjeneste	kl.	10.00	med	
e]erfølgende	tur	Ll	Bakken.		
Husk	at	der	er	Llmelding,	senest	den	5/6	Ll	frokosten	
søndag	den	10/7	på	Le	Perr.		

N
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Pilgrimsvandring 2. pinsedag  
– på jagt efter ånden

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 Kastrup

Susanne Worm Steensgaard, 
kirkebogsførende og ledende 
beredskabspræst
ssan@km.dk / 
Tlf. 4045 2530
Træffetid: 
Saltværksvej 39:  
Mandag - torsdag 9-10
Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid: 
Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk / Tlf. 2546 1649.
Træffetid: 
Tirsdag 12-13, onsdag og 
fredag kl. 10-11
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med
undtagelse den sidste 
torsdag i måneden.
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes bedst 
hverdage 10-11. Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf.: 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med julehjælp. 
Bidrag modtages med tak, 
og kan indbetales til Spar 
Nord reg.nr. 6509 konto 
3052994208
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Mandag d. 6. juni kl. 10

Mandag d. 6. juni er det 2. pinsedag. Naturen 
holder pinsefest – syrenerne dufter og blomsterne 
med, solsortene fløjter fra hver deres tagryg. Guds 
helligånd opleves ofte i billeder. Oplevelser af Guds 
ånd tager form i os og gør os levende, åbne og 
nærværende. I naturen bindes vi sammen af Guds 
skabervilje og kraft. 
Derfor inviterer Kastrup Kirke til en lille 
pilgrimsvandring fra kirken og til stranden og 
tilbage igen. Undervejs stopper vi på smukke og 
indtagende steder; vi ser, mærker og synger om, 
hvordan vi er forbundet med Guds kraft. 
Vi mødes ved kirken kl. 10. De, der ikke kan gå så 
langt, er velkomne til at komme til kirken ca. kl. 11, 

hvor vi er tilbage fra stranden.
Vi afslutter med fællessang og et glas 
hyldeblomstdrik i kirkens gårdhave.

Lørdag d. 18. juni kl. 14

To kor leder os den sidste vej 
mod årets lyseste dag, når 
Beat That Blue og Untamed 
Vocals synger dobbeltkoncert i 
Kastrup Kirke. Musikken vil give 
os rolige og mørke toner, med 
tid til eftertænksomhed, og lyse 
ekspressive sange, som løfter og 
skaber glæde. 

Untamed Vocals er en 
vokalgruppe fra Islands 
Brygge på ca. 10 personer, 
der synger 5-10-stemmige 
vokalarrangementer og blander 
populærmusik og nordisk klang 
med improvisation. Nogle sange 
har en meditativ stemning, mens 
andre har sprudlende energi.

Beat that Blue er et kor fra 
Valby med over 30 sangere, 
som synger pop og rock og gør 

det med stor energi og glæde. 
Sangene er 4-6-stemmige, og de 
kommer både omkring Prince, 
Agnes Obel, Adele og Björk.

Koncerten er ledet af Stephan 
Haagensen, som er uddannet 

i rytmisk korledelse ved 
musikkonservatoriet i Aalborg og 
synger tenor i Kastrup Kirke.

Fri entré.

ModLys - en koncert i årets lyseste uge

Kirkebrunch og menighedsmøde
Søndag d. 26. juni kl. 10

Sidste søndag i hver måned er der 
kirkebrunch i Kastrup Kirke. Her får du 
hele tre ting på én gang: gudstjeneste, 
kreative aktiviteter for børn og til sidst en 
lækker brunch. 

Denne søndag er det også tid for 
det årlige menighedsmøde, hvor 
formanden fortæller om året, der er 
gået, og kassereren aflægger rapport for 
økonomien. Alle er velkomne. 

Mødet vil ligge i forlængelse af 
højmessen, og efterfølgende kan man 
deltage i brunchen.
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Kalender for Kastrup Kirke

Maj 2022

Onsdag d. 25. maj
Kl. 12: Andagt  
v/ Susanne Steensgaard
Torsdag d. 26. maj / Kristi 
himmelfartsdag
Kl. 10: Højmesse  
v/ Susanne Steensgaard
Søndag d. 29. maj
Kl. 10: Kirkebrunch v/ Susanne 
Steensgaard

Juni 2022
Onsdag d. 1. juni
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan 
Kristensen
Søndag d. 5. juni - pinsedag
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan 
Kristensen
Mandag d. 6. juni - 2. pinsedag
Kl. 10: Pilgrimsvandring 
v/ Susanne Steensgaard
Onsdag d. 8. juni
Kl. 12: Andagt v/ Elizabeth 
Laursen
Søndag d. 12. juni
Kl. 10: Højmesse v/ Susanne 
Steensgaard
Onsdag d. 15. juni
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan 
Kristensen
Lørdag d. 18. juni 
Kl. 14: Koncert med ModLys
Søndag d. 19. juni
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan 
Kristensen
Onsdag d. 22. juni
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan 
Kristensen
Søndag d. 26. juni
Kl. 10: Kirkebrunch v/ Allan Ivan 
Kristensen
Kl. 11: Menighedsmøde
Onsdag d. 29. juni
Kl. 12: Andagt v/ Elizabeth 
Laursen

Følg Kastrup Kirke og læs mere 
på:
www.kastrup-kirke.dk, 
Facebook og Instagram

Tilmeld dig kirkens digitale 
nyhedsbrev på kirkens 
hjemmeside. Det udkommer en 
gang om måneden.

Tirsdag d. 17. maj var Tirsdag d. 17. maj var 
Kastrup Kirke på den årlige Kastrup Kirke på den årlige 
sommerudflugt.sommerudflugt.
I år gik turen til Holmegaard I år gik turen til Holmegaard 
Værk med efterfølgende Værk med efterfølgende 

frokost på Karrebæksminde frokost på Karrebæksminde 
Havn, derefter omvisning på Havn, derefter omvisning på 
Herlufsholm og til sidst kaffe Herlufsholm og til sidst kaffe 
og kage på det hyggelige og kage på det hyggelige 
traktørsted “Malerklemmen” traktørsted “Malerklemmen” 
ved Borup. Her en lille ved Borup. Her en lille 

stemningsrapport fra den stemningsrapport fra den 
spændende og hyggelige spændende og hyggelige 
dag.dag.

Kirkens årlige skovtur

Vel mødt til næste år

Fra skovturen 2022: frokost med udsigt til Karrebæksminde Havn (stort 
foto øverst). Omvisning på Herlufsholm Kostskole (foto midt tv.), kaffe 
og kage på det hyggelige traktørsted ’Malerklemmen’ ved Borup med 

jagttrofæer (midt th.) Foto nederst fra Holmegård Værk.
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2 Kirkekontor:
Daglig Leder: Carsten Brank  

Tlf.: 5122 8194
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,  

2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 13.  

Torsdag kl. 13-18.
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk 

Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk

SKELGÅRDSKIRKEN 
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Sommerudflugt til Lund:
• Bus fra Skelgårdskirken
• Rundvisning i Lunds Domkirke
• Frokost på restaurant
• Kaffe i Lunds Botaniske Have
Pris: 150,- kr. betales ved tilmelding på kirkekontoret se-
nest tirsdag 7. juni. Lørdag 18. juni 2022 kl. 9.15-ca. 17

Hymns From Nineveh Jonas Haahr Petersen 
har lavet musik i den 
største del af sit liv, 
musikstilen er alternativ 
popmusik, hvor tekst 
og musikken forenes i 
en magisk, eventyrlig 
og poetisk fortælling 
om livet, troen, mørket, 
lyset, tro, kærlighed…

Pris 100kr. som overføres til 655756 (Skriv dit navn & 
Hymns) du kan også betale ved indgangen
Kærligst Skelgårdskirkens team 

Torsdag 2. juni kl.19.00-20.30. Dørene åbnes kl. 17.00

Filmaften: Billy Elliot
I en lille engelsk mineby 
bor 11-årige Billy med sin 
far, storebror og en senil 
bedstemor. Pengene er 
små, men alligevel går Bil-
ly til boksetræning, da det 
er en tradition i familien. I 
boksehallen, hvor Billy går, 
rykker byens balletklasse ind, og en af pigerne udfordrer 
ham til at være med.          Tirsdag 7. juni kl. 18.30

Træk vejret - et lys på åndedrættet 

En aftenandagt med fokus på åndedrættet og den energi 
og kraft det åbner op for.

Denne aftenandagt bliver en blanding mellem åndedræts-
øvelser, guidet meditation og lytten til afspændende klang 
og meditations musik
Alle kan være med
Visdommen siger, at fokus og praksis af åndedrættet er 
oplevelsen af det største fællesskab med den kosmiske 
virkelighed, eller, som vi kalder det i kirken - Gud.
Du er velkommen til at tage en måtte med og ligge ned 
undervejs. Arrangementet er ganske gratis 
Jeg glæder mig til at trække vejret sammen med jer 
Kærligst Kamilla Bugge         Torsdag 16. juni kl. 18.00

Middelhavs stemning i atriumgården
Vi slår dørene op til vores 
atriumgård til jazz, grillede 
pølser, øl og andet. Alle er 
velkomne og arrangementet 
er gratis, dog koster øl og 
andet en skilling. Akkordion 
og akustisk guitar er en vel-
klingende og indsmigrende 
kombination som lader til at 

ramme publikum lige i hjertet.
Jacob Fischer har komponeret en stribe numre til gruppen 
inspireret af både sigøjner jazz og af Brasiliansk choro. Der 
er også afstikkere til Italiensk filmmusik og et par overra-
skende danske standards som ‘Huset på Christianshavn’.
De vil også spille fra det program de præsenterede i den 
Sorte Diamant under Copenhagen Jazz Festival.

Lørdag 25. juni kl. 18.00-21.00
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SKELGÅRDSKIRKEN 
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Sognepræster:

Annelise H. Mehlsen 
(kirkebogsførende) 

Tlf.: 40 40 72 65,  
ahm@km.dk

Poul Bo B. Sørensen 
(provst) 

Tlf.: 29 12 35 15 
pbbs@km.dk

Karen Giødesen 
Tlf.: 51 22 82 23  

kag@km.dk

Kamilla Bugge  
Tlf.: 60 80 58 78 

kabu@km.dk 

FASTE AKTIVITETER

Børne - og Juniorklub: 
Alle tirsdage kl. 16.15

Vandretur på Fælleden: 
Alle torsdage kl. 14.00

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00

AKTIVITETER I JUNI I SKELGÅRDSKIRKEN
Torsdag 2. kl. 17.00 Koncert med Hymns from Nineveh
Søndag 5. kl.   9.00 Morgenbord inden højmessen
Søndag 5. kl. 10.00 Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen
Mandag 6. kl. 11.00 Fællesgudstjeneste på 5´Øren
Tirsdag 7. kl. 18.30 Filmaften
Torsdag 9. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
Søndag 12. kl. 10.00 Højmesse v/ Kamilla Bugge
Søndag 12. kl. 11.30 Fernisering
Tirsdag 14. kl. 19.00 Aftensang Naturpark Amager
Onsdag 15. kl. 13.00 Sorggruppe
Torsdag 16. kl. 10.30 Gudstjeneste plejehjemmet Uganda
Torsdag 16. kl. 18.00 Træk vejret
Lørdag 18. kl.   9.15 Sommerudflugt til Lund, Sverige
Søndag 19. kl. 10.00 Højmesse v / Poul Bo Sørensen
Lørdag 25. kl. 18.00 Jazz hygge i vores Atriumgård
Søndag 26. kl. 10.00 Højmesse v / Annelise H. Mehlsen
Søndag 26. kl. 12.00 Rytmisk Gudstjeneste v / Poul Bo Sørensen

Vel mødt indenfor i  
Skelgårdskirken i juni! 

Følg med på kirkens 
hjemmeside og face-

bookside 
 

www.skelgaardskirken.dk
facebook/skelgårdskirken

Juni måned i Skelgårdskirken:

Skelgårdskirkens kirkerum skal renoveres, 
og arbejdet påbegyndes i juni måned. Vi 
holder stadig højmesse og andre kirkelige 
handlinger - og har - som altid - desuden 
en farverig vifte af andre spændende aktivi-
tetstilbud til dig.

Vi glæder os til at se dig.

Pinsemorgen 
Traditionen tro hygger vi os med et fælles 
morgenbord inden højmessen kl. 10.

Pinsedag. Søndag 5. juni kl. 9.00:

Fællesgudstjeneste på Femøren:
Efter Corona genoptager vi den folkelige 
tradition hvor 8 af kirkerne på Amager hol-
der fælles gudstjeneste i det fri, - herunder 
naturligvis Skelgårdskirken.
Der vil være sang, musik, kaffe og en indle-
vende prædiken om, at Gud er hos os ved 
sin Ånd.

Mandag 6. juni 2. Pinsedag kl. 11.00
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- 
kr) og fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Banko. 3. juni
Banko. 10. juni
Banko. 17. juni
Sommerferie indtil fredag 19. august

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Sommerferie indtil 1. september

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. 
Der hygges med kaffe/kage og en god snak. Alle er 
velkomne og der kræves ikke tilmelding
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-8. 
Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården 
... 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).  
Åbningstider for aktiviteter: Mandag - fredag kl. 
10 - 16.

Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-8.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se aktiviteter på opslagstavlen i Pilehaven

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmel-
ding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise 
Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.dk - www.
hjernesagen.dk. 
Vi går på Hjertestien søndag 19. juni - kl. 11.00 fra 
indgangen til byparken ved vandtårnet på Englands-
vej.
Cafe-møde i Byparken - i starten ved bordene i højre 
side.Der bydes på kaffe og brød samt en hyggesnak. 
ALLE er velkomne til begge arrangementer. 

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. ama-
ger@bedrepsykiatri.dk 
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63, 
2300 Kbh.S. Alle er velkomne – gratis ingen forhånd-
stilmelding. 
Aktiviteter vender tilbage til september. I mellem-
tiden kan lokalafdelingen kontaktes på telefon og 
mail.

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 
1022.  • Mødested i Postkassen, Amager Landevej 71.
Parkinson klub Amagerland har fortsat dans hver 
onsdag i Sundhedshuset. Det glæder os, at der er sti-
gende tilslutning. Amanda lærer os fortsat nye danse, 
der er gode for Parkinsonramte.
Den 16. juni har vi skovtur, mere herom til alle med-
lemmer pr. mail eller SMS.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver 
tirsdag kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafémøde 31. maj
Banko 2. juni
Derefter sommerferie indtil 23. august

Diabetes foreningen
Mere info på: jane@piasecki.dk eller på 
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Vi stiller igen op på Korsvejsmarkedet 4. juni 2022 - 
så kom forbi stand A10 på Gemmas Alle og hils på os. 
Vi vil tage forskellige brochurer, kogebøger og andet 
relevant materiale med. Ligeledes tager vi en del 
stave med, som vi sælger til en meget favorabel pris - 

de kan prøves på stedet og vi har også allieret os med 
to af vores flittige stavgængere fra mandagsholdet, 
som vil hjælpe med at få den rigtige rytme. De går 
rundt på markedet mellem kl. 12 og kl. 14.
Men husk også, at vi stadig går hver mandag kl. 10 fra 
Løjtegårdsvej 100 (Plejehjemmet) i omkring 1 time 
og om torsdagen har vi byttet Tårnbyparken ud med 
Dragør og omegn, hvor vi starter kl. 10 fra Wiedergår-
den. Her går vi ligeledes omkring 1 time.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclero-
seforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Foreløbig ingen aktiviteter.  
Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden 
onsdag i hver måned kl. 16-18 minus juli, august og 
december.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, 
hvor man både kan og må tale om alt. Også når det 
ikke handler om Kræft. Vi byder på lidt at spise og 
drikke.
I juni: Onsdag den 8. juni kl. 16.30-19 i SunchedsCen-
ter Tårnby. Obs ændret sted

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

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com Kontakt formand Per Eilersen tlf. 
4096 3795. 
Fast mødedag hver torsdag kl. 16.

Dansk Blindesamfund
Bente Weinreich, kredsformand. tlf. 7024 0307.
www.blind.dk og taarnbynet.dk
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd hol-
der klubmøder hver tirsdag bortset fra første tirsdag i 
måneden kl. 13.30-16 i Skelgårdskirken. Vi mødes til 
hyggeligt socialt samvær og underholdning eller ture 
ud i området. Vi har frivillige hjælpere til stede og 
det er muligt at få kørsel til og fra klubmøderne.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på lars-
peter-brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kon-
takt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er 
åbent for alle mellem 20 og 65 år. 
Program: facebook.netværkshuset.kastruplund
NADA hver tirsdag kl. 18.30-19 og onsdag i lige uger 
kl. 12-12.30.

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien 
på Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start og 
slut: DR Byens Metrostation.
Sommer-aften-gåture på Amager Fælled - hver 
onsdag kl.19.00. Fra 4. maj til og med onsdag 28. 
september 2022. På aftenturene benyttes ofte alter-
native ruter, og længden kan variere. Start og slut: DR 
Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge 
rammer for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12. 
Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, 2300 København 
S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Man-
dage kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Filmklubben holder sommerferie. Program for sæson 
2022/2023 annonceres i Tårnby Bladet i august.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Juni 2022

HENGIVENHED
Tænk dig det bedste, om 
alting kan ske
Når smerte forsones, svar 
vokser frem 
Depression, angst, ensom-
hed… Jubel… en troende 
bliver skabt.
Mange veje af forhindringer 
i krop, sjæl og i hjertet
Gud, lad dine hænder 
stryge mit hjerte, form det 
til en dans.
Lær mig de elskendes 
kunst,

åben for nye  muligheder 
Lad mig ikke så meget tæn-
ke på, hvordan det ender, 
men mere at lade det nye 
begynde  
Himlens lys er også i denne 
støvede og gamle krop, som 
er min
I hengivenhed flyver jeg til 
dig, ja uden vinger flyver 
jeg, ind i dit lys 
Jeg skabes på ny

Sognepræst Kamilla 
Bugge

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!
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Dorte Hecht 
udstilling i 
Skelgårdskirken
Dorte Hecht er opvokset i Kastrup med sine for-
ældre og fire søskende.

Hun startede så småt med at male i 70’erne og 
lagde efter nogle få år maleriet på hylden - På 
det tidspunkt var der gang i musik og studier. 
Dorte Hecht malede ikke i mange år, men havde 
en følelse af at mange billeder ‘stod i kø’ og gen-
optog maleriet for 14 år siden. 

Dorte Hecht ‘ ...er optaget af store følelser, be-
vægelse, farver og former og de muligheder for 
udtryk det abstrakte maleri giver – hun arbejder 
meget koloristisk og er fascineret af detaljen i 
helheden og helheden i detaljen.’

Ensomhed er en ubehage-
lig følelse, som de fleste 
kender

Den eksistentielle ensomhed 
kommer af, at kun jeg er præ-
cis som mig. Derfor kan man 
også let komme til at føle sig 
anderledes eller forkert. Og 
det er skamfuldt og et tabu. 
En anden slags ensomhed 
kommer af en længsel eller 
et savn: at vi savner noget i 
det liv, vi har. Savner nogle 
at forbinde os med. Måske 
savner vi at tænke på en, der 

tænker på mig. 
Vi kan godt være alene 

uden at være ensomme, og vi 
kan være ensomme, selvom 
vi har mange omkring os.

Vores behov for at være 
selvstændige og have kon-
trol kan afkoble os fra verden 
og fra hinanden. Vi vil selv. 
Og så bliver verden stum, vi 
svæver rundt som satellitter, 
og livet mister sine farver, 
dybde og mening. 

Så begynder vi at længes 

efter at ’finde hjem’, at blive 
set, rummet, forstået og el-
sket. Det kan være skamfuldt 
at indrømme, at jeg har brug 
for dig. For følelsen af en-
somhed fortæller mig, at jeg 
ikke er nok i mig selv, at jeg 
er sårbar og afhængig.

Da Gud havde skabt Adam, 
sagde han til sig selv: ’Det er 
ikke godt, at mennesket er 
alene. Jeg vil skabe en hjæl-
per, der svarer til ham.’ Gud 
ved, at vi har brug for at være 
forbundne med hinanden. At 

føle, at vi er vigtige for no-
gen. Det ligger dybt i os men-
nesker. Og Gud siger til dig 
og mig: ’Kom, du hører til hos 
mig, og jeg vil aldrig svigte 
dig eller lade dig i stikken, 
uanset hvad der sker’. ’Som 
jeg elsker jer, skal I også el-
ske hinanden’.

Så kom hen i kirken og hør 
det! Kom og tal med os præ-
ster, kom og vær sammen 
med hinanden. Ethvert men-
neske er en bøn om accept, 

forståelse og kærlighed. 
Kom, lad os være svaret på 
hinandens bøn.

Sognepræst Karen Giødesen

Gud Herren sagde: 

Det er ikke godt, at mennesket er alene 
Om Ensomhed
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Tårnby Bladet er også på Facebook
- og hos os koster det ikke 
noget at læse nyheder hele 
måneden

OM TÅRNBY BLADET

Af Søren Havemann, 
redaktør på Tårnby Bladets 

Facebook-side og sporten

Siden oktober 2020 har Tårn-
by Bladet været at finde på 
Facebook. Lige nu har vi ca. 
2.000, der enten synes godt 
om eller følger os. 

Tårnby Bladet vil stadig 
være det trykte blad, der hus-
standsomdeles hver måned, 
bliver lagt i din postkasse, 
eller kan findes på steder, 
hvor du regelmæssigt kom-
mer, i supermarkeder, sund-
hedscenter, sportsklub etc. 
Oplaget er på 23.500, hvoraf 
16.500 husstandsomdeles i 
Tårnby. Øvrige ligger i tag-

sel-stativer i Tårnby, Sundbuy 
og Dragør

Nyheder med kort varsel

Men som månedsblad gi-
ver det visse udfordringer 
for nogle af de nyheder, der 
løbende kommer på redak-
tionens skrivebord. En nyhed 
er jo kun en nyhed i et kort 
øjeblik. Det er jo så her, at 
Facebook er det bedste sup-
plement til det trykte blad.

Tårnby Bladforening satte 
den trykte udgave af Tårnby 
bladet i søen tilbage i 1993. 
Altså i 30 år har bladet været 
en trofast kilde til at orientere 
Tårnbys borgere om stort og 
småt i kommunen.

Lille administration

Vores Facebook administrati-
on består af redaktøren Søren 
Havemann og fotograf Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub. 

De passer og plejer platfor-
men, men også bladredak-
tionen finder opgaver, som er 
velegnet til Facebook. 

Der er mange fordele ved 
Facebook opslag. Eksempel-
vis kan vi formidle nyheder 
ud til vores brugere med gan-
ske få klik. 

Opslag eller artikler kan 
nemt suppleres med foto, 
videoklip eller lydklip, som 
et væsentligt supplement til 
artiklen. Brugen af foto og 
videoer er gode til at fange 
interessen eller gode til at 
beskrive en situation.

Hurtig feedback

Vores Facebook brugere giver 
også redaktionen en feed-
back, som bladet sjældent 
giver, nemlig hvad der bliver 
læst og hvad brugerne ’synes 
godt om’. 

Her kan jeg godt afsløre, at 
vores månedlige cover foto, 
fotograferet af Kurt Pedersen, 
er den absolutte topscorer. 
Nok fordi han hver måned 
skyder et lokalt motiv – altid 
i topklasse.

På redaktionen håber vi, du 
også fremover vil gøre brug 
af vore Facebook-side, taarn-

bybladet.dk Vi går efter at få 
mange flere følgere.

Vi findes også på en tradi-
tionel hjemmeside:

www.taarnbybladet.dk

Foto: Månedens Facebook 
cover: foto af Kurt Pedersen. 

Mærkeligt fænomen sætter 
ild til folks tunger. Forelø-
big er der konstateret 12 
tilfælde

I Pinsen for 2000 år siden ske-
te der noget nyt og epokegø-
rende, som virkelig satte fut i 
kirkens historie.

Jesus’ disciple blev iført 
kraft fra det høje, Helligånden 
satte sig på dem som tunger 
af ild og 3000 mennesker 
blev døbt, fordi de troede på 
det, som disciplene fortalte 
om Jesus og Gud. 

Det fejrer ni kirker i Ama-
gerland og Amagerbro Prov-
stier med en fælles gudstje-

neste under åben himmel 
med udsigt til strand og vand 
Anden Pinsedag, mandag 6. 
juni kl. 11.00 på Femøren, 
Amager Strandpark.

Præster, kordegne, kirke-
tjenere, organister og kirke-
kor fra de forskellige kirker 
medvirker i gudstjenesten på 
forskellig vis. I år er det Jens 
Frederik Olsen fra Simon Pe-
ters kirke, som prædiker. 

Der er sat stole op, men 
medbring gerne selv tæpper. 
Efter gudstjenesten byder vi 
på kaffe i det grønne. 

Medvirkende kirker:

Allehelgens kirke, Filips 
Kirke, Højdevangskirken, 
Kirken i Ørestad, Korsvejskir-
ken, Nathanaels Kirke, Simon 
Peters Kirke, Skelgårdskirken, 
Sundkirken og Amagerland 
og Amagerbro Provstier.

tsp

Pinsen er en 2000 år gammel historie

Hvad fejrer vi i Pinsen?
Pinsen er Helligåndens store fest. 
Helligånden er levende Gud i nutid og ikke bare en historie 
fra de gode gamle dage, som vi kan læse om i en støvet gam-
mel bog. 

Helligånden sætter os i brand, sætter sig på os, sagt billed-
ligt, som tunger af ild, så vi kan tale om troen, som ellers kan 
være svær at sætte ord på.

Helligånden åbner vores sanser for det skabtes skønhed og 
for den skabende virkelighed, som ligger bag.

Der bliver stillet stole op, når 9 kirker i Amagerland og 
Amagerbro Provstier mødes til fælles gudstjeneste 2. 
pinsedag på Femøren; men der kommer sikkert mange, så 
tag gerne et tæppe med selv. Arkivfoto fra tidligere års fælles 
pinsegudstjeneste.

De forskellige kirkers kor medvirker på forskellig vis ved 
pinsegudstjenesten på Femøren. Arkivfoto.
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Børnehuset Gl. Kirkevej er blevet 
certificeret DGI Naturlig Leg institu-
tion, og det blev fejret sidst i marts. 
Der var borgmestertale, saftevand 
og pølsehorn til alle og naturligvis 
en masse sjove lege med begejstre-
de børn, forældre og personale
 

Af Jacob Nøhr Schubart,  
DGI Storkøbenhavn

Forårssolen luner denne martsdag på 
Børnehuset Gl. Kirkevejs legeplads, 
som summer af forventningsfulde 
børn og forældre. Lige om lidt skal 
børn og forældre lege sammen. 

Og børnene får mulighed for at vise 
deres forældre alle de nye, sjove ude-
lege, som de har lært sammen med 
personale og undervisere fra DGI Stor-
københavn. 

Inden legen blev sluppet fri, var der 
taler af Tårnbys borgmester, Allan S. 
Andersen og Børnehusets leder, Sus-
sie Johansen. Sussie udtrykte sin store 
stolthed over personalets kæmpe 
engagement og indsats i legecertifi-
ceringen på trods af arbejdspres og 
begrænsende coronaretningslinjer. 

AMBASSADØR FOR BEVÆGELSE 

Borgmesteren fortalte, hvordan Bør-
nehusets legecertificering spiller 
godt ind i kommunens sundhedsplan 
2026 med dens fokus på bevægelse. 
Han takkede for samarbejdet med DGI 
Storkøbenhavn og den fælles indsats 
med at udbrede de gode vaner om-
kring motion, leg og bevægelse i kom-
munens dagtilbud. 

- Det er med til at danne et funda-
ment for en sund generation hos de 
mindste tårnbyborgere, som bliver 
nogle vigtige ambassadører for bevæ-
gelse, sluttede borgmesteren sin tale. 

Og så blev energien, glæden og le-
gen ellers sluppet løs. Først satte Na-
turlig Leg underviser og projektleder 
i DGI Storkøbenhavn, Camilla Vinther 
Olsen, gang i fælles fangeleg og Boo-
gie Woogie med masser af smil og 
boogie-moves. 

Dernæst organiserede personalet 
forskellige lege med børn og forældre 
i mindre grupper. Her skulle børn og 

voksne eksempelvis bevæge sig som 
en elefant og andre dyr, lave fælles 
bevægelser i rebcirklen og balancere 
med ærteposer på hovedet. 

- Det er helt fantastisk at se, hvor-
dan børnene kommer mere ud og får 
rørt sig fysisk i forbindelse med Natur-
lig Leg certificeringen. 

- Og vi håber, at der kommer flere 
institutioner med, udover de tre, som 
nu er i gang. Det at børnene kommer 
ud og får masser af fysisk bevægelse, 
betyder rigtig meget, både for deres 
fysiske og mentale sundhed, sagde Al-
lan S. Andersen.  

LEG STYRKER BØRNS UDVIKLING

Udover Børnehuset Gl. Kirkevej, har 
Basishuset, Børnehuset Tømmerup 
Haveby og Legepatruljen deltaget i 
DGI Naturlig Leg-certificeringen. 

Forløbet fokuserer på at gøre insti-

tutionerne endnu bedre til at bruge 
den omkringliggende natur og ude-
rum i hverdagen. Personalet får kon-
krete redskaber til at kvalificere leg 
og bevægelse, der styrker udvikling, 
relationer og trivsel for 1-6årige børn. 

I forløbet arbejder pædagogerne 
bl.a. med, hvordan de kan tilpasse lege 
til forskellige målgrupper og lærings-
mål, indenfor fx det sansemotoriske, 
det sociale eller det kognitive. 

- Som personalegruppe har vi også 
fået fælles fodslag og et samlende 
sprog om bevægelsesaktiviteter med 
børnene, fortæller pædagog i Børne-
huset Gl. Kirkevej.

- Det har styrket sammenholdet på 
tværs i personalegruppen og givet os 
energi og gejst. Vi er blevet bekræftet 

i meget af det, vi gør. Og det har også 
givet mange nye ideer til, hvad vi kan 
gøre mere af, supplerer Sussie Johan-
sen. 

BEGEJSTRING SMITTER 

I Naturlig Leg forløbet udvikler per-
sonalet konkrete handleplaner for at 
iværksætte og planlægge leg, aktivi-
teter og læring i naturen og uderum-
met i hverdagen. 

- Vi har en tro på, at DGI Naturlig Leg 
certificeringen vil styrke den daglige 
bevægelse i de tre dagtilbud. Og den 
begejstring for leg og bevægelse, som 
jeg mærker hos personalet, vil få en 
kæmpe betydning for børnene, for-
tæller pædagogisk konsulent i Tårnby 
Kommune, Arne Høgsvig.

- Vi har for eksempel lært at bruge et reb til at skabe en fælles cirkel, hvor 
vi kan tale sammen og kigge hinanden i øjnene. Det betyder noget for 
fællesskabet, fordi børn og voksne er mere opmærksomme på hinanden og 
det at samles om en fælles aktivitet, fortæller en pædagog i Børnehuset.

Børnehuset fejrer legenBørnehuset fejrer legen

Der blev sat gang i både fælles fangeleg og Boogie Woogie med masser af 
smil og boogie-moves under festen.

Børnehusets leder, Sussie Johansen, tog selvfølgelig del i legen sammen med 
børn og forældre.
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TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE

Sa
m

men
 om verdensmål i Tårnby ...SOMMER 2022

 Fri læsning
Tirsdage kl. 17-18 (bemærk sommerferie i juli) 
Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
 Tilbuddet er til dig, der gerne vil have hjælp til at ændre 
dine læsevaner, for vi har sat et fast ugentligt tidsrum af 
til at læse, og du er meget velkommen til at læse med. 

9/6 Koncert: Nordlyskoret
kl. 19-21 / Scenen / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
 Tårnby Musikskoles kor Nordlys underholder på   
Hovedbibliotekets udendørsscene. 

11/6 Tøjbyttemarked
kl.10 - 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
 Opdater dit klædeskab og hyld den bæredygtige mode. 
Tårnby Kommunebiblioteker og foreningen Kvinder i 
Tårnby inviterer til bæredygtigt tøjbyttemarked på scenen 
foran Tårnby Hovedbibliotek. 

13/6 Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - 
workshop for voksne
kl. 16 -19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter 
Vi stiller et væld af materialer, værktøj og stansemaskine 
til rådighed. Der kan eksempelvis fremstilles mobiler, 
gavemærker, kort, bordpynt m.m

18/6 Ole Opfinder
kl. 10 & 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
	Velkommen	i	Ole	Opfinders	forunderlige	værksted,	hvor	
luften er tyk af skæve indfald og kugleskøre ideer.

Koncert: Amagercantus kor
kl. 14-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
 Det lokale kammerkor AmaCantus optræder på vores 
udendørsscene. Repertoiret strækker sig fra renæssan-
ce- og barokmusik til moderne kormusik. 

27/6 - 5/8 Mal på sten i sommerferien
 Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom	og	mal	flotte	motiver	på	sten.	Vi	sørger	for	sten	og	
alle andre nødvendige materialer. For børn og andre kre-
ative sjæle i alle aldre.

28/6 Richard Andersson NOR   
featuring Hilmar Jensson
kl.16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
NOR kommer lige fra studiet, hvor de har arbejdet 
med den anerkendte islandske guitarist Hilmar Jens-
son. Trioen præsenterer nyskrevet materiale fra pla-
den som udkommer i 2023.

3/7 Børnejazz på Scenen:    
Tante Andante
kl. 10-11 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og dans med Tante Andante. Kom og se en vildt 
stor kontrabas. Kom og hør jazz så det kribler og klør!

4/7 Lav din egen animationsfilm   
- workshop for børn fra 7 år
kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Slip	fantasien	løs	og	lav	din	egen	animationsfilm	med	
”stop motion” teknikken.

5/7 Lav din egen animationsfilm   
- workshop for børn fra 7 år
kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Jazz på Scenen: Møllehøj / Fryland 
/ Andersson featuring Signe Juhl
kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Signe Juhl er ubetinget en af Danmarks dygtigste 
nyere jazzsangerinder. Per Møllehøj, Richard Anders-
son og Andreas Fryland er tre efterspurgte skikkelser 
på den danske jazzscene. Med stor nænsomhed 
puster	de	nyt	liv	i	nogle	af	jazzens	fineste	sange.

6/7 Jazz på Scenen: Tårnby All Stars  
featuring Kirk Knupfke
kl. 16-18 /  Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hvad gemmer sig rundt i Tårnbys villakvarterer og 
haveforeninger? Jo, såmænd nogle af Danmarks 
stærkeste jazzmusikere. I år får de selskab af den 
amerikanske	stjernecornetist	Kirk	Knuffke.
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TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY 
LIVE

SOMMER 2022

7/7 Jazz på Scenen: Christina Von Bülow 
/ Richard Andersson /    
Cornelia Nielsson trio
kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
 Christina Von Bülow er lyden af ægte jazz. Med sig i den-
ne trio har hun bassist Richard Andersson og det unge 
fremadstormende, svenske stortalent Cornelia Nielsson 
bag trommerne. 

10/7 Børnejazz på Scenen:    
Haletudserne
kl. 10-11 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Glæd jer! Haletudserne er jazzmusik i børnehøjde.   
Til koncerten bliver børn og voksne inviteret med ind i  
jazzens legesyge verden. Små og store ører bliver ud-
fordret og forkælet med fortællinger, swing, grooves, free 
jazz, bossa og ballader. 

Jazz på Scenen:     
Sosododomomokoko
kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Fire studerende fra Syddansk Musikkonservatorium har 
dannet bandet Sosododomomokoko. Frisk, sprudlende 
musik i et atmosfærisk og åbent lydunivers, hvor improvi-
sationer	og	kompositioner	flyder	frit	mellem	hinanden.

11/7 Fifa-turnering
kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom	og	dyst,	og	lad	os	finde	den	bedste	Fifa-spiller	i	
Tårnby. Der er spændende præmier på højkant.  
Arrangementet er for dig, der er mellem 8-12 år. 

Sommersang under sejlet - fællessang
kl. 16-17.15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

13/7 Minecraft workshop
kl. 10-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom til et par hyggelige timer, hvor vi sammen bygger i 
Minecraft. Vi mødes i læringsrummet og spiller Minecraft. 
Vi	bygger	og	finder	på	i	fællesskab.	Om	det	bliver	et	høj-
hus, et kæmpe landskab, eller noget helt tredje afhænger 
af vores fantasi. For børn i alderen 8 - 12 år.

18/7 + 25/7 Sommersang under sejlet  
    - fællessang
 kl. 16-17.15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

9/8 Workshop: Skrotrobotter
kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og byg en skrotrobot! Biblioteket inviterer dig til 
at bygge din egen robot. Vi stiller en masse skrot til 
rådighed og hjælper dig med at lade fantasien blom-
stre vildt, så du kan bygge din helt egen bæredygtige 
robot. Workshoppen er for dig, der er fyldt 7 år. 

13/8 Tårnby live: The Lamps
kl. 13 - 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Et originalt band der spiller dansevenlig poprock. 
The Lamps har eksisteret siden 1997 og alle bandets 
medlemmer er vokset op på Amager, hvor også øve-
lokalet ligger.

18/8 Tårnby live: SomeDayLive
kl. 18 - 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Håb	og	forventninger	om	bedre	tider	forude	fik	de	
fire	venner	Ashcon,	Hjalte,	Andreas	og	Oscar	til	at	gå	
sammen. Bandets musik drager især inspiration fra 
den mere poppede og melodiske side af rockmusik-
ken	-	men	man	finder	også	rødder	i	både	funk,	indie	
og anthem-rock. 

Tårnby live: M2
kl.19.15 - 19.45 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Rapkollektiv med original lyd og positive tekster, 
som ætser sig ind i nethinder og nervebaner. Under 
vinterens drænende Corona-nedlukning skød en ung 
rapgruppe	op	fra	det	grå	og	firkantede	Ørestadsbeton	
i Vestamager.

19/8 Tårnby live: Øv!
kl. 18 - 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
En energisk og musikalsk oplevelse fra Amager, dan-
net i 2019 af gymnasiekammeraterne Asger, Silas og 
Sophus.
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Gymnastikpige kåret som 
årets fund 2021 i Tårnby

PRISVINDER

Camille Lund Rasmussen, 
KG66, blev tildelt prisen som 
Årets Fund 2021. En ung pige, 
som siden hun startede, har 
skabt flotte resultater inden 
for sin sportsgren. 

Camille har virkelig gjort 
det godt i diverse mesterska-
ber, både inden- og udenfor 
Danmarks grænser, fremhæ-
vede Jørgen Jørgensen, KTIS, 
i sin tale.

- Da Camille startede i 
KG66 var hun blot 5 år gam-
mel, og der var fra start af in-

gen tvivl om, hvilken vej hun 
ville, det var nemlig fremad. 
Det varede heller ikke længe, 
før klubben fik øjnene op for 
dit talent. 

- Nu som 15-årig har du jo 
stort set opnået unikke place-
ringer i stort set alt, hvad du 
har deltaget i. Og de flotte re-
sultater, de har fulgt dig hele 
vejen gennem gymnastikkens 
verden.

Allerede som junior deltog 
Camille Lund Rasmussen i 
både verdens- og europæiske 
mesterskaber og i European 
Youth Olympic Festival, EYOF. 
Senere gjaldt det nordeuro-
pæiske og nordiske mester-

skaber, hvor hun tog guldet 
med hjem.

- I 2021 kvalificerede du 
dig igen, og for første gang 
kunne du deltage i interna-
tionale mesterskaber for se-
niorer - heriblandt VM, EM og 
Nordeuropæisk. 

- Også her gjorde du dig be-
mærket, idet du satte dansk 
gymnastikhistorie med en 15. 
plads på spring over hest. Alt 

i alt har du indtil nu opnået 
fantastiske præstationer, og 
der er vist ingen tvivl om, at 
du så absolut har et kæmpe 
talent indenfor gymnastik-

kens verden, sluttede Jørgen 
Jørgensen sin tale.

SH

Gymnasten Camille Lund 
Rasmussen modtager sin 

hyldesttale fra Jørgen 
Jørgensen. Foto: Kurt 

Pedersen. Amager Fotoklub.

Var bare 5 år, da hun begyndte

Idrætsledere samlet for at hylde 
kollegerne – og selv få ros
Endelig kunne det lade sig gøre at 
samle idrætsledere og tidligere pris-
modtagere til prisfest i Tårnby Rådhus’ 
kantine ovenpå to år med corona, og 
uddele priserne for idrætspræstatio-
nerne i 2021. Både uddelingerne for 
præstationer i 2019 og 2020 var ramt 
af corona-aflysninger.

Rådhusets kantine dannede som 
sædvanligt den festlige ramme om 
denne hyldest af kommunens idræts-
udøvere og rigtig mange foreninger 
var mødt op.

Forud for og efter talerne under-
holdt elever fra Tårnby Musikskole, 
ledet af Trygve Dreijer og de skulle 
overdøve de mange gensyns-samtaler, 
der var i gang ved bordene.

Borgmester Allan S. Andersen bød 
velkommen og fremhævede i sin tale 
idrætslivets øgede fokus på i højere 

grad end før at inkludere udsatte 
grupper i samfundet.

- Vi befinder os i aften sammen med 
et stort antal repræsentanter for de 
mange aktive idrætsforeninger i Tårn-
by Kommune, idrætsforeninger som 
spænder vidt fra de små nichesports-
grene, som for eksempel curling til de 
helt brede og traditionelle idrætsgre-
ne som fodbold og gymnastik.

- Jeg er glad for at se, at så mange er 
mødt op for at tage del i fejringen af 
idrætsforeningernes indsats og natur-
ligvis også de tre prismodtagere, som 
vil blive afsløret inden længe. 

Glemt var for en aften hverdagens 
opfordringer til foreningerne om at 
sikre majoritet for kommunens bor-
gere. En af aftenens prismodtagere er 
ellers ofte nævnt, når politiker og for-
valtning opfordrer til at forbedre sta-
tistikken i foreningens medlemsskare.

Ros og nyt tilbud

Derimod fremhævede Allan S. Ander-
sen det øgede fokus, som opleves på 
idrætsområdet i Tårnby, hvor forenin-
ger og ildsjæle arbejder for at inklu-
dere personer i udsatte positioner i 
højere grad; det gælder både for børn 
og voksne. 

- Vi ser stærke lokale kræfter gå ud 
i klubberne og skabe positiv opmærk-
somhed omkring vigtigheden af at 
omfavne og inkludere alle slags men-
nesker i aktiviteterne, hvilket er en 
utrolig vigtig indsats for udviklingen i 
vores samfund, sagde han.

- Der skal være plads og rum, både 
menneskeligt og fysisk, til de, som 
ikke har så mange ressourcer, eller 
som har nogle ekstra udfordringer i 
livet, det kan være fysisk, men også 
mentalt. 

- Fra kommunens side har vi ved 
formuleringen af den gældende fol-

keoplysningspolitik også valgt at 
understrege vigtigheden af idræt for 
personer med særlige behov eller 
specialsport, som det også kaldes, i 
de folkeoplysende foreninger og vi er 
ved at opbygge en del af kommunens 
hjemmeside til området, så synlighe-
den af mulighederne øges. 

Fritidsvejleder og fritidspas

Allan S. Andersen fortalte i sin tale, 
at kommunen har ansat en fritidsvej-
leder, Kathrine Voss. Hun skal som 
fritidsvejleder opbygge en fritidspas-
ordning, som kort sagt skal hjælpe ud-
satte børn og unge med at finde den 
rette fritidsaktivitet og hvis der er be-
hov, vil der også kunne ydes støtte til 
kontingent og eventuelt udstyr. 

- Ordningen er ved at blive bygget 
op og vil være klar efter sommerfe-
rien. Kathrine er her i aften sammen 
med resten af kultur- og fritidssekre-
tariatet, så kom hen og få en snak med 
hende.

Det bliver også Kathrine Voss’ op-
gave at vejlede familier med børn og 
unge i ’udsatte positioner’, så de kan 
finde vej ind i kommunens fritidsliv. 
Det skal ske i tæt samarbejde med for-
eningerne.

Og så blev det tid til prisoverræk-
kelse og hædrende taler for forenin-
gernes og enkeltpersoners indsats i 
2021 – og med håb om, at de forsæt-
ter i ’22.

SH

Prismodtagere og prisuddelere 
på rad og række i rådhusets 
gårdhave. Personerne fra højre 
er formand for Kulturudvalget 
Klaus Bach (A), formand for 
Idrætssammenslutningen Jørgen 
Jørgensen og prismodtager Gert 
Andersen. Foto: Kurt Pedersen

Fuldt hus til prisfest for idrætsudøvere
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Kronprinsesse Mary uddeler high fives efter endt Royal Run. 
Foto: DIF

Royal Run vil bevæge danskerne
Med intet mindre end 82.345 tilmeldte slår Royal Run nu del-
tagerrekord. Og ikke nok med det, det populære event har nu 
også slået sin egen rekord i antallet af tilmeldte, der deltager 
i et motionsevent for første gang.

- Vores mål er at bevæge danskerne, og vi glæder os over, 
at Royal Run er det første motionsevent for mange deltagere. 
Forhåbentlig bliver Royal Run en god oplevelse, som giver 
lyst til mere, siger Jens Otto Størup, der er administrerende 
direktør i DGI og med i Royal Runs styregruppe.

Motionsløb er også for nybegynderne

Med det højeste antal deltagere og det højeste antal første-
gangstilmeldte er organisationerne bag glade for, at budska-
bet er nået frem om, at Royal Run er for alle, der har lyst til at 
prøve kræfter med motion:

- Mange danskere har måske tidligere tænkt, at motionsløb 
var noget for de rutinerede motionister. Men jeg glæder mig 
over, at budskabet nu er nået frem til danskerne om, at moti-
onsløb selvfølgelig er for alle.

- Og med Royal Run siger vi endda, det er ok at gå, og det 
er ok at tage børnene og de ældre med, vi har plads til alle, 
lyder det fra Morten Mølholm, der er administrerende direk-
tør i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og med i Royal Runs sty-
regruppe.

Royal Run holdes 2. pinsedag, 6. juni.
Tilmelding og information: royalrun.dk (Tilmelding kan ske 

op til dagen før eventet).
SH

Gert Andersen fra Tårnby 
Curling Club er usynlig i det 
daglige, men var han der 
ikke – ville det øjeblikkelig 
kunne mærkes

PRISVINDER

- Tårnby Kommunes Idræts-
lederpris tildeles en idræts-
leder, som på amatørbasis 
gennem en årrække har virket 
som leder af idrætsarbejde i 
en forening hjemmehørende 
i Tårnby Kommune, sagde 
Klaus Bach, formand for kul-
tur- og Fritidsudvalget, da han 
for første gang som udvalgs-
formand overrakte kommu-
nens pris til en idrætsleder.

- Siden 1992 har Gert An-
dersen imponeret som fri-
villig og en ildsjæl, som har 
været en uundværlig del af 
curlingklubbens udvikling og 
daglige drift. 

- Gert har i den grad hæn-
derne skruet rigtigt på og har 
gennem tiden været en kæm-
pe ressource, både da curling-
hallens ydre skal stod færdig 
omkring årtusindskiftet og 
skulle indrettes og ligeledes 
også i forbindelse med de 
tilbygninger og udvidelser af 
curlinghallen, der er sket gen-
nem årene. 

Gert har lagt en meget stor 
indsats i den håndværksmæs-
sige del af arbejdet med at 
sætte fliser op og lægge klin-
ker indvendigt i de forskellige 
rum sammen med en masse 
andre frivillige fra curling-
klubben.

På en helt almindelig dag 
er Gert selvfølgelig forbi cur-
linghallen for at køre banerne 
over med ismaskinen, vel at 
mærke før han tager på sit 
’rigtige’ arbejde. Efter fyraf-
ten vender Gert så tilbage til 
hallen for at pible isen, så den 
er helt klar til dagens træning. 
Gert tager sig også af alle de 
små reparationer og vedlige-
hold, der er behov for i dag-
ligdagen.

Stak af fra hospital

Klaus Bach fortalte, at han 
havde ladet sig fortælle, at 
Gerts engagement i curling-
klubben har ført til, at han har 
løbet en smule om hjørner 
med vores hospitalsvæsen.

- Da du på et tidspunkt var 
indlagt på hospitalet, bad du 
om lov til at gå udenfor for at 
ryge. Da personalet gav lov, 
gik du dog ud til din bil, kørte 
ud til curlingklubben, hvor du 
kørte ismaskinen over baner-

ne for at gøre dem klar til det 
store internationale stævne, 
som foregik i de dage. Og det 
skete vist mere end én gang! 

Udover alt det praktiske 
arbejde, som Gert Andersen 
lægger for dagen, er han na-
turligvis også engageret i 
selve curlingen. Han deltager 
ivrigt sammen med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, når 
der i dagtimerne kommer 
skoleelever og prøver kræfter 
med curlingen, ligesom han 
fungerer som dommer, når 
Tårnby Curling Club jævnligt 
holder mesterskaber, frem-
hæver Klaus Bach i sin tale til 
prismodtageren.

SH

- Gert Andersen hyldes som 
årets idrætsleder for hans 

indsat som frivillig i Tårnby 
Curling Club gennem 30 år 

Foto: Kurt Pedersen. Amager 
Fotoklub.

En uundværlig altmuligmand  
blev årets idrætsleder 

KG 66s gymnastikhold fik 
tildelt Tårnby Kommunes 
Æresmedalje for Idræt

PRISVINDER

- I 2021 var årets modtager 
af kommunes æresmedalje 
stærkt repræsenteret ved 
det danske mesterskab i de-
res disciplin, og for at udløse 
spændingen kan jeg allerede 
nu afsløre, at det drejer sig 
om et hold fra en af Danmarks 
førende gymnastikforeninger, 
som på imponerende vis har 
vundet stribevis af medaljer, 
sagde borgmester Allan S. An-
dersen. 

- Jeg taler naturligvis om 
et hold fra Kastrup Gymna-
stikforening af 1966, i daglig 
tale KG66. Inden for idræts-
gymnastik havde KG66 ud-
øvere med i tre aldersgrupper 
ved det danske mesterskab 
i 2021, hvor både junior, se-
nior og youth, altså alle tre 

aldersgrupper, nåede på præ-
mieskamlen. 

Gymnastikholdet fra KG66 
fra Kastrup vandt i 2021 23 
guldmedaljer, 14 sølvmedal-
jer og 15 bronzemedaljer, De 
deltog ved verdensmester-
skaberne, eurtopameserska-
berne, De Nordeuropæiske 
Mesterskaber, De Nordiske 
Mesterskaber og De Danske 
Mesterskaber.

Juniorer og seniorer sam-
men

Seniorholdet, som spænder 
fra alderen 17 til 33 år, har 
vundet det danske mester-
skab 11 gange i træk, hvilket 
er rekord i gymnastikkens hi-
storie. Juniorholdet har lige-
som seniorholdet det højeste 
niveau på dansk plan inden 
for idrætsgymnastik, og har 
vundet det danske mester-
skab fem år i streg.

- Som I kan høre, har vi i KG 
66 et hold, som har slået flere 
rekorder i dansk gymnastikhi-

storie, alt dette på trods af to 
svære år i 2020 og 2021 på 
grund af corona-pandemien, 
som vanskeliggjorde den dag-
lige træning på redskaber og 
afholdelsen af konkurrencer, 

understregede borgmesteren 
inden han ønskede de stolte 
gymnaster tillykke og over-
rakte dem medalje og blom-
ster.

SH

Et stolt gymnastikhold 
modtager fortjent Tårnby 
Kommunes Æresmedalje 

for Idræt 2021. Foto: Kurt 
Pedersen

52 medaljer på bare en sæson
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

De bedste Softball-hold til turne-
ring Ved Diget

BREDDETURNERING

Amager Viking Softball Club lagde 
baner til Vikings Cup, en breddetur-
nering, hvor de bedste danske klubber 
var repræsenteret.

- I år var det danske U23 junior-
landshold inviteret, fortæller Charlot-
te Svendsen, formand i Amager Viking 

Softball Club.
Det betød, at alle de deltagende 

klubber måtte stille med alternative 
holdopstillinger, da de måtte afgive 
deres bedste spillere til det danske 
U23-landshold (spillere under 23 år), 
som har førsterang til landsholdsta-
lenterne.

Det blev tre dage med tætte og 
spændende kampe på et anlæg fyldt 
med spillere og tilskuere, som bestod 

af familie og venner og publikum ude-
fra, der kunne se, at der skete noget 
spændende på banerne Ved Diget 21.

Finale mellem vikinger og U23-hold

Finalen stod imellem Danmarks U23-
hold og hjemmebaneholdet Amager 
Vikings, som selv har fire spillere 
med på landsholdet. Det danske U23 
landshold vandt finalen på fineste vis.

Stævnet tegner godt for fremtidens 

softball på landsplan, og ikke mindst 
for det lokale hold, Amager Viking 
Softball Club. 

- Vi har hold til alle, der ønsker at 
spille eller prøve Softball. Vi har spil-
lere i alderen fra 10 år op til 50+, og 
alle kan spille softball, fortæller Char-
lotte Svendsen.

- Vi er en meget social klub, og gør 
meget for, at alle kender hinanden og 
det gør vi ved at holde arrangementer 
for alle, børn, unge, deres forældre og 
bedsteforældre, for seniorer og de 
spillere, der spiller slowpitch +35 år.

SH

Holdet er fra venstre nederst Magnus 
Kirstien, Asger Palm, Oscar Svendsen, 
Marc Nihøj, Alexander Lorentsen, 
Nicolai Elsner, Mathia Combrik. Fra 
venstre øverst Nicklas Jensen, Marius 
Locke, Ryan Combrik, Miquel Gomez, 
Nikolaj Tersbøl, Tomas Svendsen, 
Kevin Stockford, Victor Elsner, Janus 
Petersen. Foto: Amager Softball. 

Tre dage med spændende kampe

Lidt historie om Lidt historie om 
Amager SoftballAmager Softball
Amager Vikings Softball Club blev 
etableret i 1979 af en gruppe ansatte 
og konsulenter hos Scandinavian Air-
lines Data. I de tidlige år var klubben 
domineret af udenlandske spillere. 
Dette medførte en del succes for 
klubben. 

Mændenes førstehold vandt DM-
guld to gange (1982 og 1983) og 
DM-sølv to gange (1984 og 1985). 
Dameholdet vandt DM bronze i 
1982, 1984, 1985 og 1986. Dette var 
et meget fornemt resultat, da dame-
holdet næsten udelukkende bestod 
af danske kvinder med meget lidt 
softball-kendskab.

Vikings blev registreret som en 
sportsklub i 1985 hos Tårnby Kom-
mune og blev på samme tid også 
medlem af Kastrup-Tårnby Idræts-

sammenslutning (KTIS), hvilket førte 
til fast bane på John Tranums Alle 2 
(Ved Diget 25). 

I mange år havde klubben et her-
rehold og et damehold, der begge 
kæmpede for at holde sig i 1. divi-
sion, men fra ca. 2002 begyndte det 
at tage fart for alvor. Der blev på det 
tidspunkt lagt en langsigtet strategi 
for klubbens videre udvikling, hvis 
mål er at få klubbens hold op på al-
lerhøjeste niveau, men samtidig 
sørge for at klubbens sociale engage-
ment bliver styrket. 

Denne strategi har betydet, at 
klubben nu har hold i samtlige divi-
sioner; tre herrehold, 1/2 damehold, 
et U17 hold, et U14 hold og et super-
seniorhold. Og resultaterne er fulgt 
med, specielt på juniorsiden. 

Derudover har klubben fået op-
bygget en bane Ved Diget.

Softball - den korte Softball - den korte 
versionversion
Softball er et amerikansk boldspil 
i familie med rundbold, baseball, 
cricket og rounders på engelsk. Soft-
ball spilles med et bat (oftest alumi-
nium eller et kompositmateriale) og 
en hård læderbold med en kerne af 
kork og gummi. Softball har flere va-
riationer bl.a. fastpitch og slowpitch. 
I Danmark spilles næsten udelukken-
de fastpitch softball men slowpitch 
er i fremgang især for forældregrup-
pen.

Kampens forløb

En kamp forløber ved, at de to hold 
skiftes om at være inde og ude. In-
deholdet sender en spiller frem, der 
skal forsøge at slå til den bold, som 
en af udeholdets spillere kaster. Hvis 

det lykkes en spiller at ramme bol-
den med battet, skal han løbe rundt 
mellem fire baser på banen. Hvis han 
kommer sikkert til den fjerde base, 
scorer han et point (run). Udeholdet 
forsøger at få indeholdets løbere 
slået ud, før de når at score.

Sporten er udbredt i hele verden 
men mest i Nordamerika.

Softballs særpræg

Softball er et væsentligt hurtigere 
spil end baseball. En kamp varer nor-
malt ca. to timer, og selv om der er 
hyppige pauser i spillet, så eksplode-
rer tempoet, når først bolden sendes 
i spil, og hele matchen kan afgøres 
i løbet af få hektiske sekunder. For 
tilskueren er man meget tættere på 
spillet end i baseball pga. de mindre 
baner.

Sådan kan Sådan kan 
du se Tourendu se Touren
Fra den 1. til den 3. juli skal 
der tilbagelægges 384 ki-
lometer cykelløb på dansk 
asfalt og alene i København 
forventes flere hundrede 
tusind tilskuere at overvære 
enkeltstarten. 

Den letteste vej til at op-
leve cykelløb bliver med of-
fentlig transport. Landets 
trafikselskaber har lanceret 

hjemmesiden Transport til 
Touren, www.transporttil-
touren.dk, der gør det enkelt 
at finde ud af, hvordan man 
kommer til den del af cykel-
løbet, man vil se.

På siden kan man også se 
de mange aktiviteter, der ar-
rangeres i forbindelse med 
løbet. Så indtaster man sin 
placering og bliver derefter 
præsenteret for den bedste 
rute. Derefter kan man gå 
videre til at finde den billet-

type til bus, tog eller metro 
der passer bedst. Hjemmesi-
den findes i en dansk og en 
engelsk version og indehol-
der også svar på en række 
praktiske spørgsmål.

Vil man bare i sommerhus 
trods alle trafikomlægninger, 
er det www.rejseplanen.dk 
eller www.letourcph.dk/tra-
fik, man skal bruge for at få et 
overblik over, hvordan man 
nemmest kommer fra a til b 
under Tour de France.       SH

Oversigt over de tre etaper. 
Foto: DOT



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
N

I SID
E  4

7

Kastrup Kajakklub deltager i Dan-
mark Padler 2022, der afvikles over 
hele Danmark

PÅ VANDET

Kajakklubben padler mest roture lo-
kalt om Amager og rundt i landet, hvor 
det sociale samvær og roen på vandet 
bliver dyrket. Nemmest er det at ro fra 
Gl. Lystbådehavn og en tur i Strand-
parken eller til Dragør. Alle kan være 
med og man behøver ikke at eje sin 
egen kajak.

Selvom man sidder ned i en kajak, 
så bruges hele kroppen. Det er god 
konditionstræning og styrkelse af 
ryggen uden at belaste knæene for 
meget. Der er mange igennem årene, 
som har haft stor glæde af træningen 
i kajakken.

Højt sikkerhedsniveau

For at sikre et højt sikkerhedsniveau 
omkring at ro kajak holder Kastrup 
Kajakklub jævnligt kurser og andre 
træningsaktiviteter, der forbedrer 

teknikken og balancen, ligesom der 
afholdes redningsøvelser.

I løbet af vinteren er der også mas-

ser af aktiviteter. 
- vi er en aktiv klub og skal udvikle 

os, siger klubbens formand Thomas 

Lantz-Pedersen.
Kastrup Kajakklub har eksisteret i 

snart 100 år i Gl. Kastrup Havn. For-
eningen har dannet ramme om et 
aktivt fritidsliv for voksne og et fæl-
lesskab, der har skabt nye venskaber 
og relationer. Klubben har et højt akti-
vitetsniveau med mange aktive med-
lemmer og en venskabelig klubånd. 
Hvert år deltager nogle af klubbens 
medlemmer i DM for havkajak - med 
flotte resultater og flere vundne me-
daljer.

Det åbne hus og instruktion foregår 
i Kastrup Gl. Havn søndag 29. maj.

SH

Skoleidrætten i Tårnby har gode 
rammer, og det bliver bemærket 
udenfor kommunegrænserne
Tårnbys skoleelever er gode til at be-
væge sig i løbet af skoledagen. Tårnby 

kan derfor med rette kalde sig Skole-
idrætskommune 2022, som er en titel, 
organisationen Dansk Skoleidræt har 
uddelt til otte af landets kommuner.

I Tårnby er der i de senere år blevet 
gjort meget for at skabe endnu mere 

motion og bevægelse i skolerne. Kom-
munen har fx en bevægelsesstrategi 
for skoleområdet, og alle skoler del-
tager med to lærere i et kommunalt 
bevægelses- og idrætsnetværk, hvor 
formålet er at inspirere hinanden til 
nye bevægelsesinitiativer og udvikle 
idrætsundervisningen. 

Foreninger åbner dørene

Samtidig er der er et rigtigt godt 
åben-skole-samarbejde med det lo-
kale idrætsforeningsliv, som betyder, 
at mange idrætsforeninger stiller og 
op og inviterer elever indenfor for at 
prøve deres sportsgren.

- Det er rigtig vigtigt for alle at be-
væge sig – det får vi vist alle sammen 
at vide med jævne mellemrum. Og 
det gælder selvfølgelig også vores 
skoleelever. Det er de heldigvis rigtig 
gode til – og det sker ikke mindst med 

god opbakning fra vores dygtige med-
arbejdere ude i skolerne, men det er 
også positivt, at mange foreninger bi-
drager til at sætte spot på bevægelse 
igennem vores åben skole-samarbej-
de, siger borgmester Allan S. Ander-
sen.

Lærere prioriterer bevægelse

Tårnby Kommunes skolechef Per Trud-
slev er glad for, at skoleidrætten har 
gode rammer i kommunen.

- Vi har nogle dygtige idrætslærere, 
men det er dog ikke kun vores idræts-
lærere, som er med til at sætte bevæ-
gelse på skoleskemaet – det sker også 
for mange andre lærere, som virkelig 
er gode til at prioritere bevægelse i 
løbet af skoledagen, siger Per Trud-
slev.

SH

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann

- Det er gratis

sporten@havemann.dk

Sit down padling i Kastrup Kajakklub

Vi er en skoleidrætskommune

Det giver ro at være på vandet i sin 
havkajak. Foto: Kastrup Kajakklub.

Elever i bevægelse. Foto: Skoleidræt

Tomme flasker og dåser kan gøre en 
forskel, hvis man trykker på donati-
onsknappen ved flaskeautomaten. 
Det har mange kunder hos Bilka One-
Stop Field’s gjort - og her går donatio-
nerne til Ørestad IF.

Det er nu fjerde gang, at kundernes 
pantdonationer bliver opgjort. I Bilka 
OneStop Field’s har kunderne done-
ret 7.972,5 kroner, hvilket Bilka har 
fordoblet, så den samlede donation 
til Ørestad IF er 15.945 kroner. Den 
næste runde vil blive opgjort i okto-
ber 2022.

- Fra min egen barndom kan jeg hu-
ske, hvor vigtigt foreningslivet var, og 
hvor meget det gav. Så for mig er det 
en selvfølge, at vi skal støtte en klub 
som Ørestad IF, som prioriterer børn 

og unges trivsel og sundhed. Vi vil 
gerne være med til at sikre, at lokal-
området ikke mangler rammer, der gør 
godt for børn og unge, siger Casper 
Østergaard, varehuschef i Bilka One-
Stop Field’s.

- Vi prøver at favne bredt i vores 
tilbud, så vi kan inspirere børn til at 
dyrke idræt hos os og samtidigt være 
med til at udvikle vores lokale idræts-
liv, siger Henrik Paulsen, der er klub-
chef i Ørestad IF.

- Vi ønsker at være Ørestads fore-
trukne idrætsforening, så derfor bliver 
vi rigtig glade, når beboerne i Ørestad 
også har lyst til at støtte os, når de af-
leverer deres pant i Bilka

tsp 

15.945 kroner flaskepant gik til Ørestad IF 
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Glimt fra TårnbyGlimt fra Tårnby

VEJSKILT FOR VANDFARENDE: Hej Skipper - Kom op i byen: Så 
er et stort ønske endelig blevet opfyldt. Nu kan sejlende og an-
dre gæster på Kastrup Havn finde vej til de mulige oplevelser, 
der er på eller i nærheden af havnen. Tak for det gode initiativ. 
Foto: Mona Gjedved.

DER VAR HAM-DAG I TÅRNBY RADIO KLUB - et kræmmermarked for radioamatører og elektronik-
entusiaster. Det er en årlig populær begivenhed for private, som synes, at de korte bølger er 
lange nok. Tidligere blev de også benævnt kortbølgeradioamatører. Markedet søges af både 
danske og svenske klubfolk – omkring 120-150 deltagere og mange er gengangere. En entrebil-
let er samtidig en lodseddel om mange sponsorgaver – dog kræver det, at man er til stede ved 
lodtrækningen – ellers går gevinsten videre til næste år. Tårnby Radio Klub sørger for både det 
våde og det tørre. ’Ham’ er i øvrigt en fællesbetegnelse for at være radioamatør i internationale 
kredse.

GLÆDE OVER NYT DEMENSSYMBOL I DEMENSCAFÉEN
Brugerne af demenscafeen Café 
Livsglæde er blevet præsenteret 
for det nye nationale demens-
symbol. Symbolet skal sprede 
lidt af den forståelse, profes-
sionelle og pårørende har for 
demens, ud til os alle sammen.

Tanken bag det nye symbol er, 
at mennesker med demens ved 
at bære symbolet i højere grad 
kan blive mødt med forståelse 
og hjælpsomhed fra deres om-
givelser i hverdagen.

Man kan støde på det nye demenssymbol, Håndsrækningen, 
mange steder i kommunen. Kommunens demensansvarlige, 
borgere med demens og frivillige har nemlig udleveret mate-
riale om symbolet mere end 60 steder i kommunen.

SVENSKERE I KIRSTINEHØJ. Stendörren Fastigheter har købt den 4.913 m² store 
lager- og logistikejendom på Kirstinehøj 12 i Kastrup med et etageareal på 1.678 
m² for 20 mio. kr. Det er Svenske Stendörrens syvende investering i danske lage-
rejendomme. Sælger er Litecom, der blandt andet leverer professionelt lysudstyr 
til store underholdningsprogrammer som X-Factor, Eurovision og Melodi Grand 
Prix. 

World Class Logistics (WCL) lejer sig ind i lagerbygningen frem til 2032. WCL 
kan med de nye faciliteter udvide logistik- og transport-optimering i Østdanmark 
med grønnere og mere bæredygtige løsninger. Med WCL kommer også den ty-
ske logistikgigant Quick Cargo Service (QCS), der har afdelinger i blandt andet 
Danmark, Schweiz, Holland og Østeuropa. Ligeledes flytter den danske afdeling 
af Sovereign Speed ind i ejendommen, hvorfra det skandinaviske knudepunkt skal 
styrkes. De tre logistikvirksomheder flytter alle ind pr. 1. juli 2022.

500 ÅRS JUBILÆUM FOR HOLLANDSK INDVANDRING. Børnene vinkede - flere af dem med kon-
gekroner på hovedet, den røde løber var rullet ud, kongelige, ambassadører og borgmestre var i 
stiveste puds og fastelavnsrytterne havde pyntet hestene og fundet remedierne frem på trods af 
årstiden. Årsagen var selvfølgelig 500 års jubilæet for hollandsk indvandring på Amager.

Coronaen har også spændt ben for denne begivenhed, der egentlig skulle have været fejret 
sidste år, men nu kunne hele Amager markere årsagen til de mange grøntsagsgartnerier og de 
mange hollandske navne - både på børn og veje. 

Hendes Majestæt, Dronning Margrethe og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Beatrix af Hol-
land blev modtaget på Dragør rådhus og fik overrakt nogle markante gaver, et par fastelavnskøl-
ler, inden det gik løs med rundvisning af frivillige i amagerdragter på Amager Museet og med 
fastelavnsridning - dog med de kongelige som tilskuere. Opmærksomme beskuere vil have 
genkendt Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Beatrix’ hat som identisk med amagerdragternes 
hatte.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
N

I SID
E  4

9

Alexander Palace HHHH 

i Abano Terme, Norditalien

Mellem Venedig (56 km) og Verona 
(87 km) er I landet i et luksuriøst 
smørhul, hvor kurglæderne står i 
kø. I bor i en hyggelig slentreturs af-
stand fra byens kurpark (1,3 km) og 
kan nyde hotellets wellnessafdeling 
så meget, som I har lyst til – I har 
nemlig fri adgang. Tag også en smuk 
svømmetur med udsigt over jeres fe-
rieby fra hotellets swimmingpool på 
8. etage, eller hop i det indendørs 
bassin - begge er fyldt med områ-
dets helsebringende kildevand.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
• Fri adgang til hotellets 

termiske swimmingpools 
og wellnessafdeling

• 20 % rabat på skønheds- 
og wellnessbehandlinger

• Værelse med aircondition

Pr. pers. i dbl. værelse 

2.299,-
Pris uden rejsekode 2.599,-

Pristillæg. t.o.m. 24.6.: 350,-
6.-26.8. : 400,- og 27.8.-29.10.: 350,-

Valgfri ank. t.o.m. 23.10.2022.

Wellness i Veneto

3 børn med rabat

3 nætter fra 1.149,-
5 nætter fra 1.899,-

Pr. pers. i dbl. vær.

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

NH Schwerin HHHH i Mecklenburg-Vorpommern
Betagende Schwerin

Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre på Salling
Danmark dejligst

Valgfri ank. t.o.m. 21.12.2022.Valgfri ank. 1.10.-29.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pristillæg t.o.m. 30.9.: 100,- 

Pr. pers. i dbl. vær.

2.799,-
Pris uden rejsekode 3.099,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag/buffet
• 1 x 4-retters vildtmenu med 

vildtkød fra egen jagt

Peifer’s Moselhotel Brodenbach HHH i Sydtyskland
Med udsigt over Mosel

Der er masser at opleve i det sydlige Skåne, og på Stu-
rup Airport Hotel er I havnet mellem storbyens puls og 
den rolige natur. Om sommeren er her også forskellige 
arrangementer og festivaler, så der er masser at give sig 
til. I området er der mange golfbaner i verdensklasse, 
skønne naturområder til rekreation og friluftsliv og 
spændende historie om den danske fortid.

Sturup Airport Hotel HHHH i Malmö-Sturup, Sverige
Oplev Skåne

Valgfri ank. t.o.m. 20.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

849,-
Pris uden rejsekode 999,-

Byen med de smukke søer og det kendte Tornerose-
slot, Schloss Schwerin, er måske et af de mest idyl-
liske rejsemål i Nordtyskland. Schwerin ligger desuden 
godt i forhold til udflugtsmål i det historiske område 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Panoramarestaurant, relaxrum med boblebad, boldbaner 
og meget mere venter jer her i Limfjordens smukke natur-
pragt – lige ned til vandkanten. Pinenhus har en 300-årig 
historie som kongeligt privilegeret færgekro og har bevaret 
traditionen for hygge, god mad og afslapning.

Skal jeres næste ferie gå til Mosel, er det familieejede 
Peifer’s Moselhotel Brodenbach et oplagt bud på en 
base: Her bor I helt ned til flodens bred med en skøn 
terrasse, hvor I kan sidde med et glas vin og nyde de 
bløde briser, der kommer jer i møde fra vinbjergenes 
toppe. Foran jer bugter Mosel sig gennem de uende-
lige vinterrasser – og bag jer folder dyb skov sig ud.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• Sen check-out kl. 12

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

Ank. søndage t.o.m. 11.12.2022.

3 nætter 1.199,-
4 nætter 1.599,-

3 nætter fra 1.599,-

• 2 overnatninger
•  2 x morgenbuffet
•  1 x 3-retters middag/buffet
•  1 x drikkevare (øl, 

sodavand eller kaffe) i 
hotellets bar

NYHED

3 børn med rabat

Værelse med udsigt over Limfjorden

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

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Teknisk arrangør:

BESTIL TRYGT FERIE

Du kan ændre dato og hotel helt frem til 

30 dage før ankomst for kun kr. 99,-

2 børn med rabat

3 nætter 1.349,-
4 nætter 1.699,-
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El-installatørstuderende 
Casper Lund Fischer og in-
geniørvirksomheden MOE er 
med prisen som Årets KEA-
praktik 2022 hermed videre 
til den nationale konkur-
rence om prisen som Årets 
Erhvervsakademipraktik i 
Industriens Hus 25. maj

PRISVINDER

Casper var som elektriker 
vant til at lave stikkontakter 
dagen lang hos Hr. og Fru Jen-
sen. I sin praktik i forbindelse 
med el-installatørstudiet er 
det dog en helt anden hver-
dag, han har haft, med stor-
rumskontor, tre computer-
skærme og indflydelse på 
hele byggeprocessen i sam-
arbejde med andre installatø-
rer, bygningskonstruktører og 
ingeniører.

Casper Lund Fischer læser 
til el-installatør på KEA og har 
i forbindelse med studiet væ-

ret i praktik i den rådgivende 
ingeniørvirksomhed MOE 
A/S. Praktikken har været så 
god en oplevelse, at Casper 
har indstillet MOE til prisen 
som Årets KEA-praktik 2022.

- Allerede fra start har jeg 
følt mig velkommen i virk-
somheden. Når jeg har haft 
spørgsmål, har ingen tøvet 
med at svare og hjælpe mig 
videre med en opgave, for-
tæller CasperLund.

- MOE er bare for vilde. Jeg 
er blevet inviteret med i for-
skellige projekter og har fået 
lov at prøve lidt af det hele, 
så jeg virkelig kan få en føling 
med rådgivningsbranchen, og 
hvad jobbet som rådgivende 
ingeniør går ud på.

Det svære løses med bravur

Casper har i sin praktik væ-
ret med i opstartsfasen på to 
projekter og er kommet ind 
undervejs i flere andre pro-
jekter, hvor han har skullet 

kvalitetssikre løsningerne og 
dobbelttjekke, at de har hus-
ket alt i forbindelse med alle 
installationerne i de enkelte 
rum i bygningerne.

- Jeg er med på en del 
projekter; alt fra Fisketorvet 
shoppingcenter, et fripleje-
hjem i Kolding til et kollegium 
i Herning.

For Casper har praktikken 
uden tvivl rykket ham fagligt:

- Jeg har fået et større 
kendskab til de programmer, 
som rådgivende ingeniører 
bruger, men jeg er i høj grad 
også blevet bedre til at del-
tage i tværfaglige projekter 
og rådgive om hele byggepro-
cessen, fortæller Casper.

- Jeg er blevet langt mere 
omstillingsparat. Selvom jeg 
som elektriker var vant til, at 
mine opgaver kunne skifte 
fra dag til dag, så er det nu 
nærmere fra det ene sekund 
til det andet, at jeg skal skifte 
over til noget nyt, men det er 

fedt. Jeg har udviklet mig me-
get, fortæller Casper.

Håber på at kunne beholde 
Casper

I MOE er de så glade for Ca-
sper, at de håber på at kunne 
beholde ham som medarbej-
der efter endt uddannelse. 
Indtil videre har de tilbudt 
ham et studiejob, mens han 
færdiggør sine el-installatør-
studier på KEA:

- Vi er sindssygt glade for 
Casper. Han tager ansvar, og 

han er god til at reflektere 
over tingene. Vi er i MOE rig-
tig gode til at spotte talenter, 
og Casper er helt sikkert et 
talent. Han er en ener. Ham 
vil vi meget gerne beholde, 
udtaler Frank Ahrens.

Den bedste praktikant vi har haft

Casper Lund Fischer er født og 
opvokset i Tårnby, uddannet 

elektriker og indstillede sin 
praktikvirksomhed til prisen 

som Årets KEA-praktik. 

Vejbump mod hastighed
Et forslag er kommet frem om at opsætte mid-
lertidigt vejbump på gaden Islands Brygge for at 
forhindre de bilræs/gaderæs, der dukker op i som-
mermånederne. Bumpene skal opsættes mellem 
Langebro og Sturlasgade for at gøre det mere sik-
kert at færdes i og omkring Havnefronten. Prisen 
vil være ca. kr. 10.000 pr. bump inklusive opsæt-
ning og nedtagning, oplyses det.

Bryggebladet 12. maj 2022
                                                                                                                                

P-regel om skillerabat
Siden 1.maj er det ikke lovligt at parkere på skille-
rabat. Og hvad er så det? Skillerabat er det stykke 
mellem cykelsti og vejbane, eller arealet mellem 
kørebane og fortov. Gør man det alligevel, vil det 
koste 510 kr. Ærgerlige penge! Der er også kommet 
nye regler vedr. parkering helt eller delvis på for-
tovskant. 

Amager Liv 11. maj 2022

Kaos (mere) i sigte
Trafikken på Englandsvej skal lægges om i den pe-
riode, hvor man ændrer på svingbanerne ned til 
motorvejen ved Tårnby Torv. Sund & Bælt skriver, 
at tilkørselsramperne vil blive lukket. Ligeledes vil 
noget af forpladsen på Tårnby Torv blive inddraget. 
Projektet forventes afsluttet i 2023.

Amager Liv 11. maj 2022

Kaffe på kanden
Efter den lange nedlukning grundet corona, er kaf-
fetørsten kommet tilbage. Coronaen fik indflydelse 
på seneste regnskab fra Øens Kaffe A/S. Det ser nu 
ud til at vende, da mange er vendt tilbage til ar-
bejdspladsen igen efter tiden med hjemmearbejde. 
Der ses allerede et øget forbrug og det håber man 
vil fortsætte også i fremtiden.

Amager Liv 4. maj 2022,

Gang i indbrud igen
Under den lange coronanedlukning var der en 
mærkbar nedgang i indbrud. Også på det punkt 
nærmer vi os det ’normale’. Der er registreret en 
stigning i antal indbrud. Muligheder for at afværge 
dette kan læses på www.botrygt.dk. Her anbefales 
det blandt andet, at hækken måske ikke skal være 
så høj og at man bør låse sine haveredskaber inde, 

når man ikke er hjemme. Dejligt vejr og liv i haverne 
indbyder også til at styrke naboskabet.

Amager Liv 27. april 2022
 

Hastigheder 
Politiet har henvendt sig til Tårnby kommune for at 
få hastigheden sat op til 60 km/t på strækningen 
mellem McDonalds og parkeringsarealet P15 på 
Kystvejen. Efter at fodgængerfelt og Lufthavnens 
hovedvagt er nedlagt på denne strækning giver 
det ikke mere mening med 50 km/t. 

Amager Liv 27. april 2022

Musik - men ikke for højt
Ja, nu er sommeren kommet med alle de mulighe-
der for at nyde vand, sol og musik. Der bliver holdt 
øje med, at der ikke bliver spillet for højt på offent-
lige steder, som ved havnebassiner og i parker. Det 
kan stadig koste bøder og konfiskering af musikan-
læg, hvis der ikke tages hensyn. Politiet prioriterer 
dog slagsmål højere, men kommer der klager, ja - så 
rykker de ud.

Amager Liv 4. maj 2022

Svinesteg - en svinestreg
Opfindsomheden kender ingen grænser. Toldere 
i lufthavnen fandt et halvt kilo hash i en frossen 
flæskesteg. Det var en lille familie, der blev stop-
pet med den usædvanlige bagage. Manden blev an-
holdt, resten af familien rejste videre. Overvågning 
forsætter hver dag med stikprøver.

Amager Liv 27. april 2022 

Tårnby Torv
Alle butiks-lejere på Tårnby Torv får deres opsigel-
ser, men samtidig får de også mulighed for at melde 
ud, om de kan se sig selv i det nye storcenter. Alle-
rede i slutningen af 2022 påbegyndes ændringer af 
veje og kryds. I det nye center etableres stort hotel 
og større dagligvarebutikker. Præcis hvilke butikker 
der kommer, er endnu ikke afklaret.

 Amager Liv 27. april 2022

Container-bar med klang
Musik, drinks, og solskin hører sammen. Det er nu 
kommet på menuen ved DR`s koncerthus. Et nyt 
samlingssted – om det er om morgenen til kaffe el-
ler drinks til fyraften, ja , så er der også musikople-

velser. Der er arbejdet på det et stykke tid, for der 
manglede ligesom et samlingssted. Stedet bliver 
kaldt Klangbar. Den har altid åbent - uanset vejr og 
vind.

Amager Liv 27. april 2022

Lystbådehavnen
I 2023 vil taksterne stige i Kastrup lystbådehavne. 
Der skal foretages en dyrere ombygning/renovering 
af spunsvæggene rundt om kajanlægget. De er sim-
pelthen pilrådne og over tid risikerer de at kunne 
falde sammen. Tunge køretøjer er derfor forment 
adgang, indtil man har fundet penge til arbejdet.

Amager Liv april 2022

Den store asfalt-renovering
Den helt store renovering af Backersvej på stræk-
ningen fra Øresundsvej til Skolen ved Sundet er i 
fuld gang. Backersvej skal være sikker skolevej. Pro-
jektet er et vigtigt løft af en nedslidt vej med høj 
fart og utryghed for cykler og gående. Heldigvis er 
der sat plads af til en mulig krydsningsmodel, idet 
der bliver etableret fliser mellem cykelsti og vej-
bane.

Amager Liv 20. april 2022

Rengøring i havnen
Der er gjort rent i Københavns Havn; kanalerne er 
renset op og der er tilsyneladende mindre affald 
end tidligere år. Det har dog taget godt 14 dage 
at rense ud, og der ligger stadig en del cykler, vej-
spærringer samt byggeaffald, ligesom der lige er 
fundet to jagtgeværer. De blev overleveret til poli-
tiet. Rart at folk er blevet bedre til at passe på vores 
fælles havn.

Amager Liv 20. april 2022

Pladsen ved Palads
Der har i flere år været forskellige store tanker om 
pladsen foran Palads Biografen i København. Der 
har været ønsker fremme om at rive biografen ned 
og bygge i ny moderne arkitektur. Protesterne har 
været mange, så planerne er flere gange blevet 
skrinlagt. Det vil blive svært at lave en fuldstæn-
dig bevarelse, men det kan ske, at man går efter et 
kompromis.

Københavnerliv april 2022 
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Fra Amager Trav og Kastrup Bold-
klub til overstarter og overdommer 
på Lunden, Robert Jensen (f. 1938)
 

Af Henrik Berg, Journalist

2. del af historien om Robert Jensen, 
84-årig tidligere trav-koryfæ 
fra Amager og Charlottenlund 
Travbaner

- Den legendariske travtræner, Leif 
Løfgren, havde størsteparten af sine 
heste stående på Amager. Han havde 
dog også nogle heste på Lunden og så 
kørte vi som regel derud sammen på 
løbsdagene for at træne inden løbene 
begyndte, fortæller Robert Jensen.

- Leif Løfgren havde dog ikke så 
mange handicappere, så jeg kørte ofte 
for andre trænere. Den første hest jeg 
kørte i 1963, var Salut fra Jørgen Kai-
ser-Hansens stald.

- Jeg var med i stort set hvert eneste 
TU-løb i mange år. Jeg var nemlig en af 
de forholdsvis få TU-kuske, der også 
var med til at køre hurtigt og hvis man 
trænede meget, fik man også mange 
køreture - og jeg sagde aldrig nej. For-
uden Willy Nielsen har jeg også kørt 
TU-løb sammen med blandt andet 
Lars Donatzky, Christel Bügel-Hansen, 
Per Bruhn og Waage Sandøe.

- Jeg havde overordnet set mange 
gode og sjove oplevelser i min tid som 
TU-kusk. Jeg kørte engang en hest for 
Stald Kima (som ejede den kendte 
travhest Tarok) i et løb i Skive. Jeg hu-
sker desværre ikke navnet på hesten, 

der i øvrigt senere blev solgt som han-
dicapper til Lunden, men vi vandt i 
hvert fald ikke løbet.

Militærfolk som officials

Robert Jensen havde kørt TU-løb i 
nogle år, da han ved lidt af et tilfælde 
en dag blev spurgt, om han havde lyst 
til at blive snoretrækker.

- Leif Løfgren foreslog bl.a. mig og 
jeg startede som snoretrækker og un-
derstarter, mens en militærmand – en 
såkaldt fændrik ved navn Kramath – 
blev overstarter. På et tidspunkt i ja-
nuar-februar 1968 brækkede Kramath 
det ene ben og så fik jeg chancen som 
overstarter. Det var meningen, at jeg  
bare skulle være afløser, men han kom 
aldrig tilbage og derfor blev tjansen 
som overstarter altså permanent.

- Dengang var det kun militærfolk, 
der fungerede som officials på de dan-
ske væddeløbsbaner; jeg tror det var 
noget med, at befalingsmænd havde 
en vis myndighed og det, mente man, 
passede fint på en væddeløbsbane.

- Det var et lidt specielt folkefærd, 
som altid gik i uniform på væddeløbs-
banerne.

Efter en længere periode som over-
starter blev Robert Jensen i stedet 
overdommer på Lunden.

Robert Jensen som mange husker 
ham som overstarter på Lunden – 

her i selskab med Vagn Pilegård fra 
Københavns Radio.   

Foto: Burt Seeger

Robert Jensen havde en særlig evne 
til at være med på stort set samtlige 
billeder fra præmieoverrækkelser-
ne på Lunden fra midten af 70’erne 
og mere end 30 år frem.
Det var Robert, der i 1988 fik æren af 
at vise Prins Henrik rundt på Lunden, 
da prinsgemalen for anden gang be-
søgte banen.

- Prinsen var meget interesseret i 
det hele og var med på en lille køretur 
i startvognen.

Senere fandt jeg en af hans knap-
per, som han havde tabt inde i start-
vognen. Jeg valgte at sende den til 
Amalienborg og få dage efter fik jeg 
et takkebrev fra prinsens sekretari-
atschef.

Det var en af de anderledes ople-
velser i løbet af mine næsten 42 år 
som official, og jeg ser tilbage på den 
tid med stor glæde, slutter Robert 
Jensen.

Mødet med Prins Henrik

Robert Jensen med Prins Henrik i Lundens startvogn.  
Foto: Burt Seeger

Nødvedige ord for at forstå artiklen

Snoretrækker: Person, der trækker 
startsnorene i forbindelse med 
’snorestart’ på travbanen

Over- og understarter: Har det 
overordnede ansvar for at få 
deltagerne afsted i et travløb

TU- licens, TU- kusk, TU-

mesterskabet og TU- champion: TU 
= Travsportsinter-esseret Ungdom 

V6- løbene: Landsdækkende 
løbsserie, der eksisterede i 1984-86

Handicappere: Typisk lidt ældre 
heste, der fordeles i løbene ud fra 
deres rekord. 

Første del af historien om Robert 
Jensen blev bragt i Tårnby Bladets 
apriludgave.

Hvor blev de af – Robert Jensen? (2)

Forkortet udgave af artiklen - hele artiklen læses på 
ww.taarnbybladet.dk under ’Mere/Udgivelser 2022, 

siderne 44-45

- Det var Lundens mangeårige di-
rektør Carl Andersen, som mente, at 
jeg ville være bedre som overdommer 
end ham, der var der på det tidspunkt, 
blandt andet på grund af min store er-
faring, og så overtog jeg tjansen, siger 
Robert.

Arbejdsskadet

Da Robert Jensen fyldte 70 i 2008 gik 
han på pension, selvom han egentlig 
gerne ville være fortsat nogle år end-
nu. Nu følger han i stedet travsporten 
levende på tv- skærmen i lejligheden 
i Kastrup, hvor han sammen med hu-
struen Inger har boet siden 1966. 

- Jeg undrer mig meget over, hvor-
for man dømmer så forskelligt på de 
respektive baner. Der var for ikke så 
længe siden en episode, hvor en af 
de førende trænere herhjemme – som 
jeg så det – generede to konkurrenter 

undervejs, men alligevel fik lov til at 
beholde sejren. Kort tid efter skete 
stort set det samme i et andet løb, 
hvor kusken til gengæld blev smidt 
ud. Det giver jo ingen mening og er 
med til at give sporten et dårligt om-
dømme.

- Jeg ser som regel de fleste danske 
løb og er ikke altid helt enig med dom-
merne på de respektive baner, men 
jeg har besluttet mig for ikke at gå ind 
i de debatter, der indimellem raser på 
Facebook, selvom jeg har mening om 
det, siger Robert.

- Jeg kan stadig se, når der er om-
start inden løbet bliver ringet om; 
det er nok en ‘arbejdsskade’ efter så 
mange år i sporten.
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

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

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
31/5: TOP GUN: MAVERICK
14/6: ESTHERS ORKESTER

BABYBIO KL. 11.00
31/5: TOP GUN: MAVERICK
14/6: ESTHERS ORKESTER

THE BAD GUYS – dansk tale
26 – 29/5:  kl. 13.15
4 – 6/6:  kl. 12.30
11 – 12/6:  kl. 12.45

DOWNTON ABBEY – EN NY ÆRA 
25/5:  kl. 17.00 + 19.00
26 – 27/5:  kl. 15.45 + 19.00
28/5:  kl. 15.30 + 18.10
29/5:  kl. 15.45 + 19.00
30/5 – 1/6  kl. 17.30 + 19.45
2 – 3/6:  kl. 19.30
4 – 6/6:  kl. 14.50 + 19.30
7/6:  kl. 19.30
9 – 10/6:  kl. 17.00
11 – 12/6:  kl. 15.10

TOP GUN: MAVERICK
Forpremiere:
25/5:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
26 – 29/5:  kl. 13.45 + 16.50 + 20.00
30/5 – 1/6:  kl. 17.00 + 20.15
2 – 3/6:  kl. 17.00 + 20.00
4 – 6/6:  kl. 13.00 + 16.00 + 19.00
7 – 8/6:  kl. 17.00 + 20.00
9 – 10/6:  kl. 20.00
11 – 12/6:  kl. 13.30 + 20.00
Danmarkspremiere:
ESTHERS ORKESTER
2 – 10/6:  kl. 17.30
11 – 12/6:  kl. 17.50

Danmarkspremiere:
JURASSIC WORLD - DOMINION
9 – 10/6:  kl. 19.30
11 – 12/6:  kl. 16.20 + 19.30

CHAMPIONS LEAGUE FINALE
28/5:  kl. 21.00  
 - vi viser optakt fra kl. 20.45

Opera på lærredet: ELEKTRA
8/6:  kl. 19.30:
• I pausen serveres et glas cava 
Programmet for 13/6 og frem kan ses løbende 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk
Vi ved, at I bl.a. kan glæde jer til for- og 
Danmarkspremiere på ELVIS 22/6 og 23/6!

TOP GUN: MAVERICK
Efter over 30 års tjeneste som en af Flådens bedste 
piloter befinder Pete ‘Maverick’ Mitchell sig præcis, 
hvor han hører til: Han presser sig til sin yderste 
grænse som vovemodig testpilot og undgår med held 
de forfremmelser, der ville betyde, at han skulle blive 
på jorden. 
Da han pludselig ender som instruktør for en 
gruppe unge Top Gun piloter, som skal trænes til en 
mission, hvis lige ingen levende pilot nogensinde 
har oplevet, står han ansigt til ansigt med løjtnant 
Bradley Bradshaw med øgenavnet ‘Rooster’. Han 
er ingen ringere end søn af Mavericks gamle ven 
radarsporings-officer løjtnant Nick Bradshaw, bedre 
kendt som ‘Goose’.

ESTHERS ORKESTER
Thomas’ kone Esther har dirigeret familiens orkester, 
men da hverdagen bliver vendt på hovedet, tvinges 
den distræte Thomas til at overtage dirigentstokken. 
Som familiefar og mand må Thomas nu holde 
fatningen, hente sine døtre og manøvrere rundt i, 
hvad der for alle andre bare er en helt almindelig, 
travl hverdag. I bakspejlet gennemlever Thomas 
dagen, hvor han møder Esther for første gang. 

ELVIS
Historien dykker ned i 
den komplekse dynamik 
mellem Presley og hans 
manager, oberst Tom 
Parker, der strækker sig 
over 20 år - fra Presleys’ 
fremgang til berømmelse, 
til hans stjernestatus. Centralt for den rejse er en af 
de mest betydningsfulde og indflydelsesrige personer 
i Elvis’ liv, Priscilla Presley. 

LIGHTYEAR
Sci-fi-action eventyret fortæller historien om 
Buzz Lightyear – helten, som var inspiration til 
legetøjsfiguren – og om hvordan han blev den 
legendariske Space Ranger, som fik millioner af fans i 
alle generationer. Handlingen foregår i samme univers 
som Woody, Buzz og resten af drengen Anders’ 
legetøj fra Toy Story-filmene, men handler dog ikke 
om legetøjet Buzz Lightyear.

VERDEN VÆRSTE MENNESKE
Julie er nået den alder, hvor de fleste, inklusive 
kæresten Aksel, er klare til at stifte familie. Men Julie 
er ikke færdig med at sparke døre ind, og mødet 
med den indtagende Eivind åbner et nyt kapitel i 
hendes liv. Verdens værste menneske er et på én 
gang gribende og komisk drama, der med varme og 
musikalitet tager livtag med den romantiske, men til 
tider hundesvære kærlighed.

DOWNTON ABBEY: EN NY ÆRA
Arv og gæld mødes atter på det smukke Downton 
Abbey. For at skaffe penge til en meget tiltrængt 
reparation af slottets tag indvilger Lady Mary, som er 
blevet den styrende kraft, selv om hendes far, Lord 
Grantham, stadig er familiens overhoved, i at lade 
et filmhold bruge Downton Abbey som kulisse til et 
storslået drama.

JURASSIC WORLD: 
DOMINION
Filmen foregår fire år efter 
begivenhederne i ‘Jurassic 
World: Fallen Kingdom’, hvor 
genmanipulerede dinosaurer 
blev bortauktioneret til 
virksomheder i hele verden, 
mens andre blev sluppet fri på 
det amerikanske fastland.

FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE
DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Man må sige, at de kan det der
Kulturhuset Kastrup Bio havde snigpre-
miere på Downton Abbey - en ny æra med 
fornemme gæster og cava i glassene
Den røde løber var rullet ud, butleren med 
hvide handsker tog imod, hvorefter man blev 
budt på et glas bobler i foyeren. 

Rigtig mange havde fundet vej forbi,   flere 
endda iklædt tøj passende til lejligheden. Man 

hyggede sig i godt selskab med de velkendte 
personer på Downton Abbey, hvilket bifaldet 
kun bekræftede - ikke et øje var tørt.

Så er man fan af familien Crawley, er det 
bare med at komme afsted til et par timers 
skøn nostalgi.

emk

Servering med 
værdighed og hvide 

handsker. Mr. Carson 
som væsentlig yngre. 

En yngre udgave af upstairs-personagerne ’The Crawleys’ 
fra Downton Abbey lod sig vise sammen med folket til 
snigpremieren på filmen Downton Abbey - en ny æra. 
Man aner en vis lighed med kulturhusleder Nanna Wullf 
og assistent Betina Thorsen. Kvinden til venstre er mindst 
baronesse et eller andet. Privatfoto.

Den tidligere politiske journalist 
på Christiansborg, Henning Olsson, 
gjorde et godt indtryk, da han i maj 
var på besøg i Blixen Klubben  

På en lun og underholdende måde 
fortalte han om sin tid på Borgen, og 
ikke mindst mange sjove og ukendte 
anekdoter.

Henning Olsson fortalte bl.a. om 
dengang Jens Otto Krag i 1972 trådte 
tilbage efter folkeafstemningen til 
EU, hvorefter Anker Jørgensen over-
tog statsministerposten, om Erik 
Ninn-Hansen og Tamil-sagen og Poul 
Schlüter, der ikke fejede noget ind un-
der gulvtæppet. Om Lars Løkke Ras-
mussen og hans tøjindkøb og flyrejser 
på 1. klasse, om Hans Engell og en be-
tonklods, Poul Nyrup og Svend Aukens 
formandsopgør i Socialdemokratiet 
og om dengang, Erhard Jakobsen løb 
tør for benzin. 

Mogens Glistrup og Fremskridtspar-
tiet fik også en tur og naturligvis Pia 
Kjærsgaard, som de fleste af journali-
sterne på Borgen dengang ikke havde 
stor fidus til. Den temperamentsfulde 
Mogens Lykketoft, der i arrigskab 
kylede en julestjerne ind i væggen, 
Anders Fogh Rasmussen, der efter 
inspiration fra USA indførte brugen 
af spindoktorer og ikke mindst Helle 
Thorning-Schmidts berømte udsagn 
’der kommer en god løsning i morgen’ 
med henvisning til Cityringen, der 
som bekendt ikke blev til noget.

Til slut fortalte Henning Olsson om 
Mette Frederiksen, som nok er den 
statsminister, der har haft flest udfor-
dringer i sit embede, nemlig Covid-19, 
Mink-sagen og nu krigen i Ukraine… 
OG så blev der rakt hænder op og stil-
let spørgsmål.

Henning Olsson hos Blixen-damerne

Henning Olsson fortalte til stor fornøjelse anekdoter fra sine mange år på 
Borgen... og Blixen-damerne havde selvfølgelig masser af spørgsmål endda.

AOF Amager - 90 år med vi-
den, udvikling og samvær

Der er lidt usikkerhed om-
kring, hvornår den formelle 
dannelse af AOF Amager 
fandt sted. Det forlyder dog, 
at Johannes Feldvoss, over-
læreren på Kastrup Skole, en 
vinterdag stod i sin embeds-
bolig og kiggede over på den 
lange kø af unge arbejdslø-
se, der dagligt skulle have et 
stempel i deres kontrolkort, 
hvis de skulle gøre sig no-
get håb om en smule hjælp. 
Johannes Feldvoss har med 

sikkerhed tænkt, at den tid 
kunne man bruge på at bi-
bringe dem noget fornuftig 
viden.

Overlærer Johannes Feld-
voss’ tanker førte hurtigt til, 
at der i vinteren 1930/31 
blev ført afgørende drøftel-
ser om aftenundervisning 
for blandt andet arbejdslø-
se. Arbejdsskolen i Kastrup-
Tårnby, som senere blev til 
AOF Amager, blev kort tid 
herefter etableret*.

AOF Amager burde have 
fejret sin 90-års fødselsdag 
omkring årsskiftet 2020/21. 

Men grundet situationen 
med COVID-19 blev det 
derfor besluttet, at udskyde 
festen for indbudte gæster 
… til nu!

* For at ville må du vide, 
er titlen på en bog af Poul 

Feldvoss, som fortæller 
mere om etableringen af 

AOF Amager.

For at ville må du vide*
Radikale Venstre Tårnby-
Dragør holder grundlovs-
møde med Klaus Bondam
Grundlovsdag handler om 
fællesskab og samhørighed, 
så alle er velkomne. 

Hovedtaleren er Klaus 
Bondam, der er radikal folke-
tingskandidat i Københavns 
Storkreds. Han vil levere både 
kloge ord og lidt til at stimu-
lere lattermusklerne.

Tag et tæppe og gerne fa-
milie og venner med. Slå jer 
ned på græsset, og nyd dagen 
og begyndelsen på somme-

ren sammen med andre rare 
mennesker. Der bydes på et 
glas vin - og vi håber på godt 
vejr. 

tsp

Fejring af Grundloven 5. juni 
kl. 15.30 på Langhøigaard, 
Møllegade 8 i Store Magleby.

Grundlovsmøde hos  
Radikale Venstre 
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De fleste krydsords-gættere kender navnet på fuglen ibis og navnet leder 
hen på ægyptiske pyramider og hieroglyffer, men set en i virkeligheden og 
så så tæt på som ved Villahøj sø på Kalvebod fælled har kun de færreste 
- så er det godt, vi har René Fokdahl fra Amager Fotoklub. Ikke bare tager 
har fabelagtige closeup foto; han har også øje for at finde sjældenhederne 
i naturen. Denne  Ibis er en sort en af slagsen, en meget sjælden gæst fra 

Sydeuropa set og fotograferet ved Villahøj sø på Kalvebod fælled 15. maj.
Sort Ibis er en storkefugl med en længde på 55-65 cm og et vingefang på 
88-105 cm. Der er ca. fundet 33 styks herhjemme, så sjælden er den. På 
hjemmesiden naturbasen.dk kan man læse, at en sort ibis er set første gang i 
2022 1. marts - og at den stadig er et sted ude i hovedstads-området.

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 og hør, hvor dine interesser kan bruges i 
fællesskabet

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

Opgaverne er:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen

Vi får mange tilkendegivelser af, at Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil 
fortsat gerne være det magasin, som samler information om først og frem-
mest 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. 

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 30. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone 
for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan holdes på et niveau, så 
annoncepriserne er rimelige, og bladet kan omdeles gratis. 

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

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

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

Se www.taarnbybladet.dk

Bliv medarbejder på Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,  

så flere hænder og hoveder kan bruges
Kun med frivillige kan vi sammen producere et Tårnby Bladet engang om måneden
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand • 

SSmmeeddeenn
Lokal smed tager imod alle opgaver, 

store og små. Stor erfaring med alle typer 
af metalarbejde, inde og ude, også på både.

Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

Dennis Nielsen mobil 28651923
www.smeden.one

På Tårnby Bladets ekstra sider på nettet finder du 
artikler om travtræneren Robert Jensen (2. del), tilbud fra 
Happydays, om bærebygtighed på skemaet på Tårnby 
Gymnasium og andet som er kommet til efter deadline.0

Danskerne ved ikke, hvem der 
har vigepligt
Der hersker stor forvirring om, hvem der 
skal holde tilbage for hvem, når bussen 
holder ind ved cykelstien. Det viser en ny 
undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet 
for Gjensidige

Ud af bussen og direkte ned 
på cykelstien, hvor cyklisterne 
utålmodigt tramper sig frem. 

Hvem skal holde tilbage for 
hvem? Hver femte dansker tror 
fejlagtigt, at det er buspassa-
gererne, der skal holde tilbage 
for cyklisterne, hvis de stiger 
direkte ud af bussen og ind på 
cykelstien. Og det er noget, 
der skaber problemer, fortæl-
ler skadedirektør i Gjensidige, 
Henrik Sagild.

- Når man kommer ud af en 
bus og træder direkte ned på 
cykelstien, skal man kunne for-
vente, at cyklisterne holder til-
bage, så der ikke opstår farlige 
situationer. Mange af de ska-
der, vi ser fra uheld i trafikken, 
sker, fordi parterne er i tvivl 
om reglerne, hvilket blot viser, 
hvor vigtigt det er, at vi alle 
ved, hvordan færdselsloven er 
udformet. En mulighed kunne 
eksempelvis være, at der kom 
tydeligere skiltning ved stop-
pestederne, siger Henrik Sa-
gild.

Der findes dog også situa-
tioner, hvor det er buspassa-
gererne, der skal holde tilbage 
for cyklisterne. Det skal de, hvis 
der er en helle, der adskiller 
busstoppested og fortov, som 
buspassagererne træder ud på 
fra bussen.

Store forskelle på landsplan

Kendskabet til reglerne ved 
busstoppestedet viser sig også 
at være geografisk betinget. 
Ser man på landets forskellige 
regioner

- I hovedstaden har hele 
87% styr på, at det er cykli-
sterne, der skal holde tilbage, 
hvis buspassagererne træder 
direkte ud på cykelstien, mens 
det i region Nordjylland blot er 

hver anden, der ved, hvordan de skal forholde 
sig på cyklen, når de nærmer sig et busstoppe-
sted. Men kendskabet til reglerne kan bunde 
i store forskelle i den lokale infrastruktur, for-
klarer Henrik Sagild.

tsp

Hvem skal holde tilbage i 
trafikken i følgende situation: 
Bussen holder ind ved et 
stoppested, hvor der er cykelsti. 
Der er helle mellem vejbane og 
cykelsti
• Cyklist skal holde tilbage for 
buspassager mener  39%
• Buspassager skal holde 
tilbage for cyklist mener  53%
Svaret står nederst på siden

Her skal passagerer holde 
tilbage. De skal vente på 
’hellen’.
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