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En stjernestund
Kulturinstitutionerne i Tårnby
havde igen i år tilrettelagt et
festfyrværkeri af et program.
Aftenen indledtes af formanden for Kultur- og fritidsudvalget,
Henrik Zimino, formanden
for Kultur- og fritidsudvalget,
lagde fra kurven på Tårnby
Brandvæsens kranvogn vægt
på diversiteten i aktiviteterne
på Stjerner i natten. Kulturnatten er netop tænkt som en
inkluderende begivenhed, der
kombinerer kultur og natur.
Og børn og voksne i alle
aldre deltog i de mange aktiviteter og hyggede med
mad på græsset, mens et tæt
pakket musikprogram strømmede ud fra græsset foran
Friluftshuset, hvor Tårnby
Musikskole og Tårnby Ungdomsskole aftenen igennem
diskede op med musik.
- Stjerner i natten er jo faktisk er en slags Roskilde Festival for børnefamilier!, sagde
en gæst.

Se billeder på side 40.

Naboværn giver øget
tryghed
… eller gør det? Tårnby Bladet har samlet information
om henholdsvis følelser og
fakta om tryghed, når det
drejer sig om kriminalitet
Af redaktionen

Skolebørn gør en forskel
På Pilegårdsskolen har eleverne i 7.x deltaget i Røde
Kors’ kampagne ”Smid tøjet”,
der er iværksat med henblik
på at hjælpe folk i nød. Sammen med resten af Danmark
har elever og forældre samlet
tøj ind til genbrug.
7.x havde etableret ”Dropoff zoner”, hvor forældre og
kammerater kunne aflevere
sække med tøj, puder, sengetøj og lignende.
Tøjet blev så af eleverne

De 95 sække af hver 10 kilo bliver hentet af
Røde Kors på Pilegårdsskolen.

pakket i sække med 10 kg i
hver, som efterfølgende blev
afhentet af Røde Kors. Det
indsamlede materiale blev
derefter enten sendt direkte
ud til folk i nød, kørt til fabrikker, hvor det bliver lavet om
til nyt tekstil eller bliver bragt
til Røde Kors’ butikker rundt
omkring i landet for at blive
solgt, hvorefter hele overskuddet går til udsatte børn
og voksne.
Det er fjerde år i træk, Røde

Kors har gennemført landets
største tøjindsamling, som
tidligere år har indbragt ca.
7000 tons tøj til en værdi af
omkring 60 millioner kr.
Eleverne fra 7.x var meget
optagede af projektet og af, at
de på denne måde kune gøre
en forskel både for udsatte og
sårbare personer og samtidig
for miljøet.

Læs mere på side 17

Tårnby naboværn har eksisteret siden efteråret og der
kommer stadig nye aktive til,
som ved regelmæssige patruljeringer holder øje med
og underretter hinanden om
”usædvanlige hændelser” i
deres zoner.
Men er det nødvendigt, er
der grund til øget opmærksomhed på hinandens og andres adfærd i givne områder
eller skaber selve begrebet,
at der er behov for et ”værn”
utryghed?
Der eksisterede i forvejen
Nabohjælp og 2672 typisk
villaejere har tilmeldt sig den
type naboskab. Naboværnet
er mere aktiv og har sat overvågning eller hvad de selv
kalder det.
Var det bedre, dengang der
var en politistation i Tårnby,
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e n
station, hvor borgere kunne henvende sig og
hvorfra der kørte betjente
med lokalkendskab ud og
havde vagten for borgernes
tryghed?
Vi har talt med tilhængere
og modstandere af naboværn
og vi har artikler fra diskussionen om politistation på
Amager/Tårnby.
Temaet ”Tryghed” fylder
meget i denne udgave af
Tårnby Bladet – måske medvirker vi til, at der diskuteres
tryghed/utryghed. Vi mener
at oplysning er vigtig og at vi
i al fald ikke skal være mere
utrygge, end at vi husker at
leve vores liv.

Læs mere på siderne 3-15

Køb og smid væk
JEG TROR IKKE, at man nogensinde bliver for
gammel til, at der er noget man ikke forstår.
Jeg var en gang så naiv, at jeg troede, at når
en konflikt eller et problem var løst, så var der
en konflikt eller et problem mindre i verden.

Pæne møbel ved stoppesteder

Er der ordentlige venteforhold ved stoppestedet, en bænk at
vente på, læ for vind og regn, skraldespande til affald, og et
ordentligt sted at stille cyklen? Hvis svaret er ja, er den første
barriere for at bruge bussen allerede overvundet.
Derfor har Movia indgået en ny tværkommunal rammeaftale med firmaet Vekså for at give passagererne bedre kvalitet
og mere komfort ved stoppestederne. Aftalen giver kommunerne adgang til at opgradere og vedligeholde stoppesteder
med moderne, ensartet udstyr. Ved at udbyde opgaven gennem Movia, kan kommunerne købe stoppestedsudstyr til en
reduceret pris.

Første skridt mod nyt landdige

I disse dage (sidst i maj) kan besøgende i Kongelunden opleve, at der er gang i træfældning i en linje fra det eksisterende
kystdige ud mod Kalvebodløbet og op mod Frieslandsvej
Træfældningen er første skidt mod etableringen af et nyt
landdige, som skal beskytte borgerne i Tårnby Kommune mod
stormflodshændelser.
Det er Naturstyrelsen, som står bag træfældningen i området. Næste skridt er arkæologiske undersøgelser, og derefter
går arbejdet med etableringen af diget i gang. Projektet forventes endeligt afsluttet inden årets udgang.

”Dan Hotel” får ny forpagter

Rigtig mange kastruppere kalder forsat hotellet i Kastruplundgade for Dan Hotel. På et tidspunkt fra navnet Sahra mikset ind i hotelnavnet.
I dag hedder det Quality Airport Hotel Dan i Kastrup og
det navn beholdt det, da det danske hoteldriftsselskab Core
Hospitality 1. maj, overtog driften. Quality er et varemærke
under norske Choice Hotels.
Core Hospitality har underskrevet lejekontrakt med den
skandinaviske hotelejendomsinvestor, Midstar, der ejer hotellet, skriver STANDBY.dk

Show om livet med en usynlig sygdom

Ofte er det svært at forklare omverdenen, hvordan det er at
leve med en usynlig sygdom. Det er baggrunden for, at Gigtforeningen søndag 27. maj kl. 13.00-14.30 inviterer til gratis
dilemmashow i Field´s på Amager. På scenen sidder journalist Abdel Aziz Mahmoud som vært for dilemma-panelet, som
vil drøfte en håndfuld af hverdagsdilemmaer, som patientforeningen har modtaget fra mennesker med gigt og deres
pårørende.
De fleste kender ’Mads & Monopolet’ og ’Spørg Charlie’.
Populære udsendelser, som uge efter uge får hundredtusindvis af lyttere og seere til at følge med, når et panel af kendte
danskere kommer med deres kloge, seriøse, moralske – eller
dobbeltmoralske! – løsninger på dilemmaer indsendt fra hele
landet.
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MEN SÅDAN ER DET IKKE SKET – eller også læser jeg for mange aviser og ser for mange nyheder. Intet tyder på, at alt kun kan have kurs mod
det bedre. Jeg har ved flere lejligheder skrevet
om min store aha-oplevelse med, at hele jordkloden kun er 40.000 kilometer i omkreds plus
minus et par tusind, alt efter hvordan man måler. Og det var lang tid før sputnikker og andet
isenkram sendte billeder ned fra stor højde.
EN GANSKE ALMINDELIG FLYVEMASKINE drøner afsted med 800 kilometer i timen, så regn
selv ud, hvor hurtigt du kan nå hele vejen rundt
og tænk så på, at jorden hverken har sikkerhedsnet eller sikkerhedssele, den kan klynge
sig til, hvis den pludselig skulle falde ned!
DEN AHA-OPLEVELSE oplever jeg også på et
noget mere jordnært plan. Måske er ordet
jordnært lettere malplaceret her i klummen,
men midt i al det store er der det små, som kan
undre. Eksempelvis, hvordan det altid lykkes
det offentlige at sende breve ud, så de rammer
familierne om fredagen, hvor et arbejdende
folk finder skrivelserne om eftermiddagen
uden mulighed for at få svar eller afreagere
over kancellisprogs-formuleringer, som er
svært tydbare. Endnu mere uforståeligt, at det
stadig kan tilrettelægges på samme måde nu,
hvor det at modtage post er rent lotteri.
I DAG VAR DET IKKE DET OFFENTLIGE, men
Yousee, TDC, et firma med dækadresse i skattely, som op til en pinseferie lige vil gøre opmærksom på, at man om en lille måned stopper med at servicere det data-sikkerhedssystem, som man i øvrigt i årevis (var kommet
til) at opkræve dobbelt for. Nuvel, man tilbyder et nyt - man skal bare ringe.
FOR AT SLIPPE FOR FOR MEGET BØVL oplyses
ikke, hvem man skal ringe til, endsige hvilket
telefonnummer, jeg engang i næste uge skal
bruge. Fruen har også på denne fredag modtaget et brev om pension, så behøver jeg vist
ikke skrive mere. Ordet pension får fjerndistance-blikket frem i de fleste mennesker.
SKAL JEG ENDNU LÆNGERE NED I DETALJER i
verden af uforståeligheder, så er det lynlåse i
ellers velfungerende trøjer og bukser. En lynlås kræver vel ikke nærmere beskrivelse, men
er jeg alene om, at ”håndtaget” til mekanikken,
som sikrer, at der kan zippes op og ned, har et
øje, som sidder fast i beslaget, der samler den
venstre og den højre side af lynlåsen, når man
kører den ene vej og frigør de to sider ved den
modsatte bevægelse, bryder sammen og gør
det i den mest akavede situation?

Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst Forbruger Kontakt tlf.
43 43 99 00 man.-tors. 8.3016, fre. 8.30-15.30 eller email
diskvalitetost@fk.dk hurtigst
muligt efter udeblivelse af blad.
Se annoncen i avisen.
DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 25. maj.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er juli/+ lidt aug. der
udkommer fredag 29. juni.
Deadline mandag 25. juni.
Annonce-deadline fredag 22.
juni - men ring, hvis man er senere
på den.

BUKSERNE/BLUSEN er stort set intakt. Tekstilet er 99,99 procent brugbart, men den sidste 0,01 procent gør, at garderobestykket kan
smides ud.
DET ER MIN OPFATTELSE, at alle apparater,
bløde som hårde har en eller anden lille dims,
der går i stykker og gør tingen uanvendelig.
De sidste ugers projekt har været at komme
ind i et tørrestativs lille dims, som går fra
den bevægelige del, som justerer graden af
udklappethed og til midterstangen. 27 andre steder, hvor en pind er fastgjort, sker det
med en nitte af blødt materiale, så nitten kan
fjernes, men netop i den centrale dims er nitten af stål. Når den så er forceret, sidder en
plastikpal, der er den låsemekanismen, der
holder stativet oppe. Det tog timer at fjerne
ståldimsen og komme ind til plastikduppeditten og finde erstatninger i mit lager af gemte
skruer, bolte, metalstumper etc., som en samler som jeg har plads til.
INDRØMMET, DET LYDER INDVIKLET teknisk,
men skal betragtes som et billede. Andre apparater har det samme (planlagte, vil jeg
hævde) svage punkt, som ligger til grund for
filosofien køb og smid væk og køb igen. Men
at man ikke en gang kan komme i gang med at
benytte det indkøbte er en nyskabelse. Et nyt
spisebord med mulighed for udtræk har (skulle
have haft) monteret nogle plastikbeslag, som
var fastgjort i hvert hjørne under bordet i pashuller med seks millimeter dupper, som sidder
på plastbeslaget. Hul og dippedut passer altså
rigtig godt sammen, men her var de knækket,
alle fire steder. Udtrækket virker altså ikke.
KAN NOGEN HUSKE AUTOMAGNETO i Kødbyen. I 70’erne var det muligt her at købe reservedele til boremaskiner. Min første elektriske
Bosch boremaskine havde samme skavank,
et svagt sted på den centrale aksel, som det
hele i bogstaveligste forstand drejede sig om.
Et sted var den neddrejet til halv tykkelse.
Det svage sted. Men man kunne faktisk dengang købe en reservedel. Prøv i dag at købe
en reservedel til en DAB-stereoradio med cdafspiller, eller at få en elektromekaniker til
at skifte dimsen ud. ”Det kan ikke svare sig”,
smid ud, køb nyt. 95% af radioen/afspilleren
virker. Ud!
JEG VED FAKTISK IKKE, hvor jeg vil hen med
denne klumme, men det er frustrerende nu,
hvor familien snart er 100 procent pensionister med indkomst afpasset denne situation,
at skulle acceptere køb og smid væk,
men der tegner sig et billede af,
at det jo også er det, vi gør med
mennesker. Brug og smid væk.

UDGIVELSESDATOER I 2018:
OBS DATOER August.* udkommer fredag 10. aug.* Deadline fredag 3. aug. Annoncedeadline onsdag 1. aug. OBS
September udkommer fredag
31. aug. Deadline mandag 27.
aug. Annonce-deadline fredag
24. aug.
Oktober udkommer fredag 28.
sept. Deadline mandag 24. sept.
Annonce-deadline fredag 21.
sept.
November udkommer fredag 26.
okt. Deadline mandag 22. okt.
Ann.-deadline fredag 19. okt.
December udkommer fredag

God sommer
Terkel Spangsbo, redaktør

30. nov. Deadline mandag 26.
nov. Annonce-deadline fredag
23. nov.
* Ikke sidste fredag i måneden
UDGIVELSESDATOER I 2019:
Januar * udkommer 10. januar 2019. Deadline 4. januar.
Annonce-deadline fredag 28.
december 2018.

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

Tryghed opstår, når man selv gør noget
I efteråret 2017 oprettede
borgere i Tårnby et Naboværn, som aktivt vil holde
øje med ”mistænkelig”
adfærd
Af Terkel Spangsbo

Det var flere røverier i det
nordlige Tårnby, som fik Ali
Qais til at tage initiativ til et
Naboværn, som skulle patruljere i kommunen og holde hinanden underrettet om det, som
de kalder mistænkelig adfærd.
I løbet af kort tid fik naboværnet 350 aktive medlemmer og
omkring 2000 såkaldte følgere
på en lukket facebook-gruppe.

I praksis inddelte man kommunen i 17 zoner og de aktive
patruljerer efter en vagtplan i
hver deres område og holder
hinanden underrettede, hvis
de ser noget som vækker deres opmærksomhed, som det
udtrykkes.
- De aktive er informerede
om, på hvad og hvornår de skal
være opmærksomme. De har
lært, hvordan man kan slå op
på internettet og tjekke nummerplader.
Tårnby Naboværn eksisterer
stadig, nu med 450 aktive og
små 2100 følgere.
- Målet med naboværnet gør,
at folk ikke falder fra, når nyhedens interesse daler. Man opgiver ikke sådan lige noget, som i
princippet skaber tryghed. Der
kommer løbende flere til og
ingen falder fra, siger Ali Qais.
Ali Qais er overbevist om, at
værnet har sin berettigelse.
Udover at naboværnets tilstedeværelse skaber tryghed,
sender man også et signal til
kriminelle om, at man i Tårnby
holder øje med usædvanlig adfærd.

Alvorligt røveri
Det var tre røverier på Følfodvej, Majdal og Tårnbyvej
hvoraf det ene var meget
voldsomt, som fik Ali Qais til
at tage initiativet.
Et ældre ægtepar i 70’erne
i Kastrup blev frihedsberøvet
i deres hjem af to unge mænd.
Mændene truede ægteparret
med både kniv og pistol og
huset blev gennemrodet for
værdier i mere end en time.
Efter at hele huset var blevet endevendt tvang den ene
af gerningsmændene den ældre kvinde rundt til flere hæveautomater. Her benyttede
gerningsmanden ægteparrets
bil, som er en sølvgrå Hyundai
Matrix.
Efter køreturen bandt de
to gerningsmænd ægteparret
som første efter flere timer
kunne anmelde hændelsen til
politiet omkring klokken 4.00
natten til tirsdag (i maj anholdt og sigtede Sydsjællands
Politi fem personer, mistænkt
for dette røveri og 25 andre,
se artiklen 10).
Der har generelt været en

stor nedgang i indbrud og
personrelateret kriminalitet i
Tårnby gennem de senere år.
- Det kan Naboværnet ikke
tage æren for og det er svært
at dokumentere, hvilken indflydelse vi har haft, siden vi
gik i gang i efteråret, siger Ali
Qais.
Ali Qais er helt klar over, at
et naboværn også kan signalere det modsatte, at der er
en grund til at være utryg, når
det er nødvendigt med pa-

truljeringer. Men han mener
også, at bagsiden opvejes af
bevidstheden om, at der er
nogen i nærmiljøet, som passer på én og at det i øvrigt har
en effekt.
- Vi får fortællinger om, at
det virker. Du kan ikke anfægte, at hvis folk føler sig trygge,
så gør de det. Tilsvarende kan
statistik ikke skabe tryghed,
hvis folk føler det modsatte.

Det er fakta, der skaber tryghed
Af Simon Bauer, Ekkodal

Når man følger debatten om kriminalitet i Tårnby Kommune kan man nemt
få det indtryk, at kommunen i disse
år lider under en stigning i antallet
af indbrud og røverier. Seneste skud
på stammen er et naboværn, der skal
dæmme op for kriminaliteten og dermed skabe tryghed.
Jeg har den største respekt for alle
de mange mennesker, der har stillet
sig til rådighed for naboværnet. Mennesker, der er parat til at rive timer
ud af kalenderen for at yde et bidrag
til vores fælles tryghed. Hatten af for
det!

Men hvis vi for alvor skal have trygheden tilbage, skal vi måske også se
lidt på fakta:
Antallet af indbrud i Tårnby er ikke
højt. I første halvår af 2017 blev der
anmeldt 88 indbrud i private hjem.
Antallet har ikke været så lavt de
sidste 10 år. 2016 blev der anmeldt
248 indbrud – det laveste antal siden
2012. Hvis vi sammenligner med andre kommuner, ligger Tårnby kommune i det bløde midterfelt. Vi er hverken hårdt ramt eller særligt forskånet.
Udviklingen i antallet af røverier er
også opløftende:
Der blev rejst sigtelser i 7 tilfælde i

2016. Der var 9 sigtelser om året de 3
foregående år.
Der er altså ingen grund til at frygte
indbrud og røveri mere nu end tidligere – tværtimod. Vi lever i et af verdens tryggeste samfund og Tårnby er
en tryg kommune at bo i.
Naboværnet kan desværre give borgerne et helt forkert indtryk af problemernes reelle omfang – særligt fordi
initiativtager Ali Qais i flere medier er
blevet refereret for, at der er sket en
stigning i kriminalitet i Tårnby. Men
det er en myte – uden hold i virkeligheden.
Ali hævder blandt andet, at Amager-

bladet refererer ham forkert, når de
1. august skriver: ”Risikoen er blevet
større
Ali Qais har ikke selv været udsat
for røveri, men erkender, at risikoen
er større i dag end for nogle år siden.”
Ali er refereret for lignede i andre
medier, men fastholder, at han aldrig
har udtalt sig om, at problemerne er
stigende.
Så lad os få fakta på bordet og dermed trygheden tilbage.

Tårnby
Bladet fylder 25 år i år
TÅRNBY
BLADET

Hvis du var med fra starten, har vi en bøn til dig!
Hvis du i højere grad var skrivende eller redigerende eller på anden måde
medvirkende til noget unikt, som det viste sig at blive, så ønsker vi, at du gransker langtids-hukommelsen og skriver lidt om dagene og nætterne med at
producere de første blade. Du behøver ikke smøre sukker ud over skriverierne.
Det er ingen hemmelighed, at vi ikke kun diskuterede, vi skændtes. Men der
er ingen grund til at komme med de store injurier, mindre kan beskrive vores
fælles iver for at producere et lokalblad - og det lykkedes jo.

Men det er altså fakta, at Tårnby Bladet i september 2018 passerer de 25
år som borger-drevet avis - og derfor var der heller ikke så mange, som først
i 90’erne tænke på et jubilæum, som skal handle om os selv. Derfor er det
meget småt, hvad vi har i vores arkiver af foto om redaktionen og reporternes
virke. I mange år fotograferede vi med film og fremkaldte de sort/hvide billeder i vores mørkekammer, men kun meget lidt om og med os selv.

Skriv til os, lån os foto og gerne snart, så
vi ved, om vi har tekst og foto til jubinummeret

Er du i besiddelse af foto eller film med nogen af personerne fra den dengang meget store stab på godt 30 personer, vil vi gerne låne de foto til indscanning til vores jubilæumsudgave i september.

Tårnby Bladet, redaktionen, Englandsvej 290, 2770 Kastrup
Tlf,: 32 509 290 • mail: redaktionen@
taarnbybladet.dk
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Jeg tror ikke, at nogen af de entusiaster, der brugte vinteren 1992-93 og det
første halve år af 1993 på kurser i journalistik og layout, PageMaker og PhotoShop, fotografering og fremkaldelse af film og også endeløse diskussioner,
inderst inde tænkte 25 år frem til i dag i 2018, hvor Tårnby Bladet er udkommer ca. 348 gange, først som 14 dages avis i tabloid format, derefter i Anders
Andblads-størrelse og nu i det moderne MX-format (MX fordi det var Metro
Ekspres, som lancerede størrelsen).

Tal fortæller, at er vi helt på toppen
Hvad der er gode nyheder
for en del, gælder ikke nødvendigvis for alle indbyggere i kommunen

Af Jesper Israelsen

Den seneste undersøgelse,
vi har set, sætter de danske
kommuners økonomi under
lup, og her ender Tårnby på
en delt femteplads.
Er det hele nu så rosenrødt
i Tårnby og omegn? Vi kigger
nærmere på tallene i den aktuelle analyse på www.mikonomi.dk.
For at kunne konkludere,
hvilke kommuner der er bedst
eller værst økonomisk stillede, har analysebureauet kigget på ni forskellige kriterier.

Blandt andet har de undersøgt de forskellige kommuners gennemsnitsindkomst,
husleje,
kvadratmeterpris,
gæld med videre. Og her kommer Tårnby ind på en fornem
sjetteplads - kun overgået
af Allerød, Lyngby-Taarbæk,
Hørsholm, Rudersdal og ikke
overraskende er Gentofte på
førstepladsen.

Ingen roser uden torne
Men det er bestemt ikke alle
borgere, der er lige velstillede. Således var 44 ud af 1000
borgere mellem 16 og 64 i
Tårnby Kommune på kontanthjælp i december 2017, og
har man prøvet det, ved man,
at der ikke er meget at rutte

med. I statistikken fra www.
denoffentlige.dk giver det
Tårnby en placering som nr.
59 ud af Danmarks 98 kommuner.
Da der i første kvartal var
godt 43.000 borgere i Tårnby,
giver det knap 1900 kontanthjælpsmodtagere i kommunen.
Ser man på antallet af arbejdsledige, lander Tårnby
igen ifølge www.denoffentlige.dk på en 43. plads med en
ledighedsprocent på 4,3. Det
giver ifølge lommeregneren
godt 1850 ledige i runde tal.
Alligevel er der grund til
smil for de fleste, for ifølge
www.mikonomi.dk har Tårnbys borgere en gennemsnitsindkomst på knap 316.000
kroner, ligesom den gennemsnitlige kvadratmeterpris for
ejerboliger i kommunen ligger på næsten 32.000 kroner.

Hovedstaden i front

Tårnby er på en femte/
sjetteplads i aktuel statik
over Danmarks bedst stillede
kommuner.
Illustration: Danmarks Statistik

Generelt placerer kommuner
fra Region Hovedstaden sig i
toppen. Dette illustreres blandt
andet af, at alle kommuner i Region Hovedstaden i gennemsnit
får 57 point, mens kommunerne i Region Nordjylland i gennemsnit får 44,63 point.
Derudover kan man se, at
top 20 består af 14 kommuner fra Region Hovedstaden,
hvilket tydeliggør, at København er væsentligt bedre stil-

De ti bedst stillede kommuner i Danmark ligger alle i Region
Hovedstaden. Kilde: www.mikonomi.dk

let end resten af landet. Ligeså er 9 ud af 10 af de bedst
stillede kommuner fra Region
Hovedstaden.
Fælles for disse kommuner
er, at borgerne alle har en højere
gennemsnitsindkomst.
Den ligger for alle kommuner
på 312.483 kroner, hvorimod
den for Region Hovedstaden
ligger på 355.137 kroner.

Bedre huspriser
Derudover kan borgerne oftest få mere ud af at sælge
huset end i andre kommuner,
da der generelt er en højere
kvadratmeterpris. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris

er for alle kommuner 18.324
kroner, mens den i Region Hovedstaden er 29.488 kroner.
Desuden har de fleste af
kommunerne i regionen både
en lav grundskyldspromille
og kommuneskat. Den gennemsnitlige grundskyldspromille ligger på 26,015 men i
Region Hovedstaden er den
kun 25,563. Derudover ligger
den gennemsnitlige kommuneskat på 38,34 procent, hvor
den i Region Hovedstaden ligger på 37,34 procent.

En flyvende iværksætter i Dragør
Det er nu andet år i træk
iværksætterkonkurrencen
afvikles i Dragør - kommunen, der hvert år får cirka 45
nye iværksættere
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I 2017 var det Rikke Stoltz
med sin cykelfærge DragørLimhamn, der vandt.
IværksætterPrisen er på
10.000 kroner og den uddeles
i et samarbejde mellem Dragør Rotary, Dragør Kommune,
Sydbank, Dragør og Dragør
Erhverv på initiativ af Dragør
Rotary.

I år var der endnu flere ansøgere til IværksætterPrisen,
og derfor også et større antal
nominerede. Hele syv af slagsen.
Vinder blev luftkaptajn
Kaj Thomsen fra firmaet Global Aviation Contractors A/S
(GAC), der har fundet en rigtig
verdensniche.
Firmaet er seks år gammelt
og har som lille firma i kamp
med meget store firmaer formået at få kontrakter på undervisning af besætninger til
ATR-flyvninger.

ATR er et italiensk/fransk
turbofly med op til 72 sæder,
som bruges intensivt i den
3.verden. GAC har etableret
flysimulatorer i bl.a. Dublin,
Paris, Toulouse, Singapore og
Bangkok og opererer ud fra
Dragør.
GAC A/S og Kaj Thomsen
deltager også i Rotary Amagers
Ø-iværksætterkonkurrence som afgøres 29. maj.
bbark

Vinder af Dragørs IværksætterPris 2018, Kaj
Thomsen,GAC A/S, som udover æren modtog en
check på 10.000 kroner .

Træning til kommende
seniorerne
Svømmeture eller idræt i en forening. Det kan personer, der når
senior- og pensionsalderen i 2017 i
Tårnby få et tilskud til
Af Terkel Spangsbo

Sundheds- og Omsorgsudvalget i
Tårnby har i 2015 besluttet at tilbyde
borgere, der kom i pensionsalderen
det kommende år, et 10-tursarmbånd
til en af kommunens svømmehaller eller et tilskud på 300 kroner til
kontingent til en forening med fysisk
aktivitet og som er hjemmehørende i
kommunen.
I beslutningen ligger et ønske om
at øge bevidstheden om kommunens
mange idrætstilbud og vigtigheden
af at holde sig aktiv fysisk såvel som
socialt, skriver Socialcentret til seniorerne.
Det er tredje år, hvor borgerne får
et skriftligt tilbud om tilskuddet og i
2018 drejer det sig om 430 borgere.
Der har hvert år været budgetteret
30.000 kroner til formålet og først

i 2018 (nuværende) ser det ud til, at
beløbet bliver brugt fuldt ud, ja endda
lidt overskredet oplyser forvaltningschef Kim Madsen.

xxx
De kommende seniorer, der ønsker
at gøre brug af et af de to tilbud, skal
blot maile til kommunen@taarnby.dk
og opgive navn og adresse og hvilket
tilbud de ønsker. 10-turs armbåndet
vil så blive tilsendt og de 300,- kroner
udbetalt med førstkommende pension. Der er en frist på tre måneder fra
man modtager tilbuddet, til man skal
have søgt.
- Vi er opmærksomme på, at andre
end deciderede idrætsklubber har fysisk aktivitet på programmet og vi er
ikke nøjeregnende med hvilken forening, man vil begynde i. Det vigtigste
er, at vores borgere er opmærksomme
på muligheden og derfor giver vi som
et engangsbeløb tilskud til det første
kontingent.

Tilbud på Unikalk

Unikalk i ndeholder Calcium som er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler og tænder.
Derudover indeholder den D-vitamin som bidrager til immunsystemets normale funktion samt til
normal optagelse af kalk og er nødvendig for opretholdelse af normal knoglesundhed.
Før 130,95.- Nu 112,95.-

En person til det hele
Én koordinator i sundhedscentret
skal være en borgers samlende indgang til flere støttefunktioner
I februar blev der ansat en forløbskoordinator til forløbsprogrammerne for
borgere i Tårnby Kommune med kroniske sygdomme.
Forløbskoordinatoren er borgerens
kontakt i Sundhedscentret, når man
deltager i et af de fire forløbsprogrammer.
Forløbskoordinatoren tilbyder borgerne at være tovholder og en sygeplejefaglig ressource i deres forløbsprogram. Det gælder borgere med
hjerte-kar sygdomme, kræft, diabetes

Ta´ 3 betal for 2,

det billigste produkt er gratis!

type 2 og KOL.
Forløbskoordinatoren er også bindeled mellem borgeren, den praktiserende læge og de relevante hospitaler,
der henviser til forløbsprogrammerne
i kommunen og derved gør forløbet
lettere for borgeren.
Det er forløbskoordinatoren, der
modtager henvisning fra den praktiserende læge eller hospitalet og indkalder borgeren til en afklarende samtale. Her tilrettelægger de sammen
forløbet ud fra kommunens relevante
tilbud.
Ved behov tilbydes et hjemmebesøg til den afklarende samtale.

Tilbud på Drogens Vital Hud,
hud hår og negle.
Drogens Vital Hud, hår & negle er et kosttilskud, der udover agerpadderokke blandt
andet indeholder vitaminer og mineraler, som
bidrager til vedligeholdelse af normal hud,
hår og negle.
Tilbuddet gælder også Drogens Vital Ingefær
og Drogens Vital Baldrian.
Før 119,95.- Nu 99,95.-

Debatten fortsætter
Foreningsledere går i skole om lørdagen med debat og underholdning

Spar 20% på Mabs Travel
og Mabs men støttestrømper.

Aktivitet på Apoteket
Få personligt råd og vejledning til sunde tænder og sundt tandkød.
Onsdag 6. juni kl. 12.00 - 13.30 vil der på Kastrup apotek være 20% på ALT GUM.
Tirsdag 12. juni kl. 12 - 13.30 vil der på Dragør Apotek være 20% på ALT GUM.

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Første lørdagsskole om
Folkeoplysningsloven bliver 26.
maj. Denne dag kommer Thomas
Wivel på besøg og ”synger” en
forfriskende morgensang.

Åbningstider
Man og tirs 09:00 - 17:30
Ons
09:00 - 18:00
Tor og fre 09:00 - 17:30
Lør
09:30 - 13:30
Søndage lukket

Skottegården 2
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 36 33
E-mail: kastrup@apoteket.dk
www.kastrupapotek.dk

Velkommen på Kastrup Apotek
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Foreningslederne hos TFR og KTIS vil
fortsætte med at diskutere de kommende regler om folkeoplysningsloven og det nystartede kommunale
projekt om åbenhed, inddragelse og
medindflydelse.
Ledere fra de to paraplyorganisationer, Tårnby Forenings Råd, TFR
og idrættens organisation, KTIS, har
sat hinanden stævne på en såkaldt
lørdagsskole, som altid er underholdende og informativ.
- Der skal skrues en ny fritidsordning sammen i Tårnby og der er mange ubesvarede spørgsmål, og vigtigt
er det, at alle aktive melder sig til
diskussionerne i de to organisationer,
hver for sig og sammen, siger Terkel
Spangsbo, formand på TFR-foreningerne.
Foreningerne har indflydelse på
de kommende regler gennem Folkeoplysningsudvalget, som har fået
tidligere borgmester Henrik Zimino

som formand. Som foreningsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalg
sidder Michael Pedersen og Terkel
Spangsbo for TFR og Jørgen Jørgensen og Christian Bærensen fra KTIS.

Færre indbrud de sidste fem år
Selv om flere måske føler,
at der bliver flere og flere
indbrud, så viser tallene
faktisk det modsatte. Vi har
talt med Københavns Politi
og tendensen er klar. Antallet af indbrud falder – både i
Tårnby og på landsplan
Af Jesper Israelsen, Tegning:
Benny Bang Jensen

Alle, der har prøvet at have
uønsket besøg af en indbrudstyv, ved hvor ubehageligt og grænseoverskridende
det er at få rodet alle sine ting
igennem. Selvfølgelig er det
også irriterende at få sine ting
stjålet, men det er overskridelsen af privatsfæren, der er
det værste. Det at nogle fremmede har tiltvunget sig adgang til ens private gemakker
og rodet rundt i ens privatliv.
Heldigvis ser det ikke så
sort ud. Faktisk falder antallet af indbrud og har gjort det
ganske stabilt siden 2013.
Det gælder både i Danmark
som helhed og i Tårnby. Ifølge
statistikken fra Københavns
Politi er antallet af indbrud
i Tårnby stille og rolig dalet
fra 356 i 2013 til 196 i 2017.
(Se nedenstående faktaboks,

red.)

Det går den rigtige vej
- Det er rigtigt, at der tidligere har været en forhøjet
indbrudsrate i området, men
vi følger det nøje, og nu ser
det heldigvis ud til, at det går
den rigtige vej, forklarer Per
Windolf, politikommissær hos
Københavns Politi.
- Vi har jo nogle velkendte
gengangere, som mere eller mindre lever af at være
kriminelle, og dem holder vi
et vågent øje med. Det kan
både være lokale stofmisbrugere, som føler sig ”trygge”
i lokalområdet, men vi har
også en del ”professionelle”
indbrudstyve udefra og vi har
faktisk relativt mange arrestanter fra bandemiljøet, fortæller Per Windolf.
- Men siden 2010 har vi i
København som helhed faktisk nedbragt antallet af indbrud med 55,4 procent, fortsætter Per Windolf.

Toppen af isbjerget
- Vi bliver målt i forhold til tallene i 2015, hvor vi havde en
lille stigning, og det er målet,
at vi skal nedbringe antallet

af indbrud med to og fire procent i henholdsvis 2016 og i
2017 og 2018 set i forhold til
2015. I øjeblikket behandler
vi et antal arrestanter, som vi
anholdt omkring juletid, hvor
det er højsæson for indbrud.
Men træerne vokser jo
ikke ind i himlen, og ifølge

Per Windolf har politiet kun
konkrete resultater i form af
domme i cirka otte procent af
indbruddene.
- Det er ikke nok bare at anholde folk. Vi skal også løfte
bevisbyrden i forhold til, om
den, vi nu har fat i er den, der
har begået et givent indbrud,
fortæller Per Windolf.

Strengere straffe
- Heldigvis er paragraf 276a
blevet skærpet, så der kommer skrappere domme ikke
mindst for udlændinge. Konkret har vi for nylig haft en
dom på fire år for 30 indbrud
af den samme person, konstaterer han tilfreds.
- Vi har også indtryk af, at
projekt Nabohjælp har en god

Grafen viser, at antallet af
indbrud i Tårnby såvel som
i vore nabokommuner efter
en mindre stigning fra 2012
- 2013 stille og rolig dalet
i årene herefter indtil 2017
(kolonnerne 1 - 6 i grafen
svarer til årene 2012 - 2017).

effekt, når folk holder øje og
advarer hinanden og os, hvis
der sker noget mistænkeligt i
området, siger han.

Færre indbrud, men stadig
for mange
Antallet af indbrud i private
hjem i Tårnby kommune er
næsten halveret over de seneste tre år.
I Tårnby Kommune var der
således i perioden januar til
september 2014 209 anmeldelser om indbrud i privat beboelse. I perioden januar til
september 2017 var antallet
af indbrud faldet til 120. For
hele Københavns Politikreds
var antallet af anmeldelser
om indbrud er faldet fra 2472
til 1620 i samme periode.
Københavns Politi har i de
seneste år styrket både det
forebyggende arbejde på
området og prioriteret efterforskningen højt, og det har
tilsyneladende haft den tilsigtede effekt.
jli

Antallet af røverier rasler ned
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Røverier har historisk set
været en plage for detailhandlen, men tal fra politiet viser, at der sker stadig
færre røverier
I 2011 var der 689 røverier
mod forretninger, mens der
fem år senere – i 2016 – var
495, altså hele 28 procent
færre. Udviklingen ser ud til
at være endnu mere markant
i 2017, hvor der i de første tre
kvartaler blot var 289 røverier mod forretninger.
- Det er en gentagelse af historien – der var massevis af
bankrøverier, indtil bankerne
begyndte at sikre sig. Der var
bunker af røverier på tanksta-

tioner, indtil tankstationerne
begyndte at sikre sig. Og nu
er det altså detailhandlen,
der for alvor er begyndt at
sikre sig mod røveri, siger SikkerhedsBranchens direktør,
Kasper Skov-Mikkelsen.
Tallene bakker ham op: Der
var fem gange flere bankrøverier i 2011 end i 2016, og
i samme periode er røverier
mod tankstationer faldet med
mere end 60 procent. Forretningerne er ikke bare bedre til
at sikre sig – de teknologiske
muligheder indenfor røverisikring er også forbedret.
Lukkede
betalingssystemer er i dag meget udbredt
i især dagligvarehandlen og

på tankstationer, mens andre stadig benytter sig af en
god
værdiopbevaringsenhed. Samtidig bliver kontanter i dag afhentet af et DS
3999-certificeret værdihåndteringsselskab, der sørger for
at pengene når sikkert hele
vejen til et nationalbankdepot.

Let omsættelige varer
Men jo sværere det er blevet
at stjæle kontanter, des oftere
går røverne i stedet efter let
omsættelige varer som alkohol og tobaksvarer. Derfor er
disse varer i dag beskyttet i
særlige skabe. Langt de fleste forretninger har desuden

tv-overvågning, der kan afskrække røveren og hjælpe
politiet med opklaringen, og
endelig er den relativt nye
DNA-mærkningsspray en popu-lær sikringsløsning. Med
den bliver røveren mærket,
når han forlader forretningen,
og selv længe efter kan politiet se spor efter den specifikke
væske på røverens hud og tøj.
Kasper
Skov-Mikkelsen
mener dog også, at en del af
forklaringen på det faldende
røverital er et ændret kriminalitetsbillede:
- Mens det er blevet sværere at begå fysisk kriminalitet,
er grundlaget for digital kriminalitet steget. De kriminel-

le, der
kan,
r y k ke r
selvfølgelig
derover, for der er større udbytte
og lavere risiko, forklarer han.
De mere end 57.000 tilfælde af misbrug af danske betalingskort i 2015 kunne da
også tyde på, at danskernes
fysiske værdier er sikret langt
bedre end de digitale.
Kilde: Avisen Security User
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TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD
TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 29.5.2018, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2018
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2018 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 19.6., 28.8.,
25.9., 30.10., 27.11. og 11.12.2018.
Der tages forbehold for ændringer.

DIGITAL SELVBETJENING

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

Skal du have nyt pas i år, kan du bestille tid til dig selv og hele
familien på kommunens hjemmeside. Samtidig kan du forberede
og betale din ansøgning hjemmefra. Det gør behandlingen af din
og familiens ansøgning mere effektiv og gør, at du får en hurtigere
ekspedition.
Ansøgeren (også børn) SKAL altid møde personligt og SKAL
medbringe følgende:
• Det sidst udstedte pas.
• Original dåbs- eller navneattest samt sundhedskort hvis det er første gang du skal have pas eller hvis du har mistet dit pas.
• Navne- eller vielsesattest hvis du har ændret navn eller er blevet
gift.
• Børn under 5 år skal ALTID medbringe foto.
• Dokumentation på dansk statsborgerskab, hvis du ikke har et
dansk CPR-nummer. Dokumentationen skal du have fra dit bopælsland – max. 3 mdr. gammel.
Særlige forhold for børn under 18 år
Børn under 18 år skal have underskrift fra den eller de, der har
forældremyndigheden. Hvis du benytter løsningen på kommunens
hjemmeside, kan begge forældremyndighedsindehavere skrive
under hjemmefra. Det foregår ved brug af NemID. Alternativt kan
du udfylde en papiransøgning, som begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive. Ansøgningen skal du medbringe ved
bestilling af passet.
Pasansøgning til børn kan hentes på taarnby.dk eller politi.dk
Foto
Det er ikke nødvendigt at medbringe pasfoto af personer over 5 år.
Foto kan tages i forbindelse med ekspeditionen og koster kr. 125,-.
Det er fortsat muligt at medbringe eget foto, det skal dog opfylde de
gældende krav, som kan ses på kommunens hjemmeside.
Af tekniske årsager er det kun muligt at tage foto af stående borgere
(over 120 cm) og børn skal være fyldt 5 år.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
SUND EFTERLYSNING - HVEM GØR TÅRNBY
SUNDERE?
SUNDHEDSPRISEN 2018 - KANDIDATER EFTERLYSES
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles
til en person, virksomhed, institution eller forening, der har gjort noget særligt
for folkesundheden i Tårnby Kommune.
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde.
SUNDHEDSAMBASSADØRER 2018
- KANDIDATER EFTERLYSES
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget særligt for
folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte ambassadører
får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i Tårnby
Kommunes Komité for Sundhed.
FORSLAG TIL ÅRETS PRISMODTAGERE
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse
på maks. en A4 side senest den 11. september 2018. Du kan enten
sende din indstilling i et 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’.
Prisoverrækkelserne finder sted i sundhedsugen onsdag den 10.
oktober 2018 kl. 18.30 i forbindelse med Tårnbyløbet. Læs mere på
http://www.taarnby.dk/sundhedsugen

SUNDHEDSRÅDGIVNING

Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med at ryge?
Og vil du have opbakning af en professionel vejleder?
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårnby Kommune
Du kan bl.a.
• Indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøgning
• Få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop
• Få forslag til motion
PRAKTISK INFORMATION
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej
4, 1.th.
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0502

TILBUD TIL BORGERE MED DIABETES TYPE
2 ELLER KOL I SUNDHEDSCENTER TÅRNBY

Tilbuddet består af:
• 8 ugers træningsforløb
• Teori og praktik omkring sund mad
• Sygdomslære v/ sygeplejerske
• Tilbud om rygestopkursus
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770
Kastrup
Information på tlf. 3076 0568.

TÅRNBY KOMMUNE

ER DU GRAVID?

Foredrag:

NÆRGYMNASTIK
- ET MOTIONSTILBUD I DIT NÆROMRÅDE

Fra 2018 har regeringen vedtaget en forsøgsordning, der giver danske
læger mulighed for at udskrive recepter på cannabisolie til medicinsk
brug.
Kom og bliv klogere på, hvad medicinsk canabis er, og hvordan det virker? Hvordan Kræftens Bekæmpelse arbejder med alternativ behandling og hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du går gang?
Foredragsholder er Nanna Cornelius, der er projektleder for alternativ
behandling hos Kræftens Bekæmpelse.
Foredraget finder sted torsdag den 7. juni kl. 19.00 – 21.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, Kastrup.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter
Tårnby.
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2018 fra kl. 15.00-16.30:
• 19. juni
• 21. august
• 2. oktober
• 11. december
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Tårnby Kommunes Nærgymnastik er et tilbud om motion til mindre
friske ældre borgere, der på grund af nedsat mobilitet eller anden
gene har svært ved at benytte aftenskolernes, idrætsforeningernes
eller fitnesscentrenes almindelige motionstilbud. Det er et tidsbegrænset tilbud, som du visiteres til efter samtale og evt. undersøgelse hos en fysioterapeut.
Formålet med træningen er at forbedre eller vedligeholde dit funktionsniveau, så du i endnu højere grad selv er i stand til fortsat at
være fysisk aktiv i hverdagen.
Hvis du mener, Nærgymnastik kunne være noget for dig, så kontakt
nærgymnastikterapeuterne på telefonnr.: 3076 0679, tirsdage mellem kl. 8.30 - 9.30, eller skriv en mail til: naergym.sc@taarnby.dk,
for mere information.

KNYT BETYDNINGSFULDE VENSKABER
MED TÅRNBYS BEDSTEORDNING

- et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og frivillige
bedster.
Ønsker du at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt familienetværk – og samtidig blive beriget af oplevelser der følger med,
når du tager del i en lille families liv og udvikling, er du måske vores
nye reservebedste.
Børn og reservebedster kan fx tage på ture sammen og de kan lave
hyggelige ting hjemme. Som reservebedste har du mulighed for at
hjælpe familier med et spinkelt netværk og give barn/børn og forældre én at dele glæder, bekymringer og stolthed over barnets/børnenes fremskridt med.
Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning kan du kontakte Lisbeth Topp tlf. 2258 4457 eller Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.sc.as@taarnby.dk

CYKLING UDEN ALDER

Information fra Tårnby-Dragør Diabetes lokalforening:

KORSVEJSMARKED LØRDAG 2. JUNI 2018

Diabetes Tårnby-Dragør lokalforening deltager i Korsvejsmarked og
hvis du gerne vil vide mere - eller bare noget om diabetes, så er chancen der nu.
Vi står fra markedet åbner kl 10 og til kl 16 på stand A7, som er på
venstre side af Gemmas Alle lige efter FDF grunden, når du kommer
fra Englandsvej. Her kan du få en snak om diabetes og om hvad lokalforeningen laver. Ligeledes vil der være mulighed for at få de nyeste
brochurer fra Diabetesforeningen og selvfølgelig kan du også blive
risikotestet.
Du kan også læse om lokalforeningen på vores hjemmeside taarnbydragoer.diabetes.dk
Hvis du eventuelt vil støtte foreningen vil det stadig være muligt at
melde sig som indsamler.
Selve Landsindsamlingen foregår 10. juni 2018. Tilmeldingen foregår
nemmest på diabetes.dk
Men bare kom forbi standen - vi glæder os til at se dig.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”

Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården
Fredag 1. juni kl. 13.00 - 15.00
Seniorshop kommer forbi og holder sommerudsalg

Fredag 8. juni kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Kastrupløverne spiller Irsk Folkemusik
Fredag 15. juni kl. 11.45 - 15.30
Sommerfest hvor temaet er Mormors Kolonihavehus (se husopslag)
Fredag 22. juni kl. 13.15 - 15.30
Bankospil med 8 gennemgående spil
Fredag 29. juni kl. 9.00
Skovtur hvor hele huset tager med så der er lukket denne dag.
Vi holder lukket i hele juli måned.
Første dag efter sommerferien er onsdag 3. august så vi ses der.
God sommerferie til Jer alle

TÅRNBY KOMMUNE
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Har du friske ben, elsker du at cykle og er du klar til at snuppe en forårstur med nogle skønne ældre mennesker, så kan du blive en del af
kommunens cykelpiloter. Tårnby kommune har syv lækre rickshaws
fordelt på kommunens plejehjem, daghjemmet og boligorganisationen Tårnbyhuse til formålet, og du kan læse mere om initiativet og
tilmelde dig som pilot på www.cyklingudenalder.dk
Det kan også være du kender en der trænger til en cykeltur - så kan
du skrive til kommunens frivillighedskoordinator på ngu.sc.as@
taarnby.dk eller ringe til tlf. 3076 0525. Vi glæder os til at høre fra
dig. Du kan også læse om Cykling uden Alder på facebook.com/
cyklingudenalder

CANNABIS-OLIE TIL KRÆFTPATIENTER
- HVAD VED VI?

Fem sigtede i røverisager
Tårnby Naboværn opstod i kølvandet på tre grove person-røverier i
Kastrup og Købehavn S.
Meget tyder på, at røverne som overfaldt ægteparret og to andre familier
i sommeren 2017 er blevet fanget
og de er nu sigtet for 25 forskellige
forhold.
Efter længere tids efterforskning
kunne Sydsjællands og LollandFalsters Politi midt i maj i år i tæt samarbejde med Nordsjællands Politi,
Københavns Politi, Midt- og Vestsjællands Politi og Sydøstjyllands
Politi oplyse, at der er rejst sigtelse
mod fem i forvejen fængslede personer for deltagelse og medvirken
i 25 hjemmerøverier herunder de
tre i i det nordlige Tårnby. De fem
varetægtsfængslede (fire mænd og
en kvinde) er herboende kroatiske
statsborgere.
- Det er heldigvis meget sjældent,
at politiet har stået overfor gerningsmænd til så omfattende og grov

seriekriminalitet, som vi ser det her,
fortalte politiinspektør Kim Kliver fra
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter det første retsmøde i Næstved,
som blev holdt for lukkede døre.
- Da der har været en stor geografisk spredning af gerningsstederne,
har det været tvingende nødvendigt
med et tæt samarbejde henover de
involverede politikredse, og det er
lykkedes til fulde.
Efterforskningen pågår stadig, og
politiet kan derfor ikke udelukke
yderligere sigtelser.
Retsmødet blev holdt for lukkede
døre, hvorfor politiet ikke ud over
selve sigtelsen kan gå i detaljer omkring de enkelte sager.

Bedre bemanding på
plejehjem og hjemmepleje
Knap fire millioner kroner til forbedringer af ældreområdet hvert år
Tårnby Kommune får fra staten fremover tilført 3,72 mio. kr. årligt til et løft
af ældreområdet.
Tårnby Kommune har valgt at prioritere pengene til, at der bliver ansat
mere personale, som skal arbejde i
nattevagter og aftenvagter på plejehjemmene, og at bemandingen i
hjemmeplejen styrkes om morgenen.
Implementeringen går i gang allerede i år.
De flere ansatte vil give et løft til
ældreområdet, som vil kunne mærkes
hos beboerne på plejehjemmene og
modtagerne af hjemmehjælp.
Flere af kommunens plejehjem har i
øvrigt i de senere år gennemgået markante renoveringer, og sammenholdt
med, at der nu kommer mere personale, så står ældreområdet klart stærkere end tidligere.

Borgmester Allan S. Andersen siger:
- Når jeg har været ude på plejehjemmene og på besøg hos hjemmeplejen, efterspørges mere personale
og bedre tid, så jeg er utrolig glad for,
at vi nu får mulighed for at øge kvaliteten på vores tilbud til de ældre.
Ud over det her konkrete tiltag, så vil
ældreområdet være et af de områder,
som vi vil have yderligere fokus på i
de kommende år, hvor andelen af
ældre stiger. I forbindelse med budgetarbejdet for 2019 sigter vi i øvrigt
mod endnu en styrkelse af området.
Kilde: Tårnby Kommune

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige spalte ...

BORDINGHUS

Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
(åbent for mad og litteraturhold)
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der sker
i huset og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag,
fredag eller søndag til åbent hus til hyggeligt samvær. Der er mulighed for køb af kaffe og kage. Se også vores hjemmeside. - www.
bordinghus.dk – for yderlig information.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er en der er næste altid en
som kan give en hjælpende hånd hvis man ikke selv kan betjene den.

JULI:
Fredag 27. kl. 13.00.
Sommerfest/fællesfrokost vi har vores egen madpakke med. Der bliver
musikalsk underholdning med husets eget orkester.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972

PLYSSEN • UDSTILLING • JUNI
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere,
hobbyfolk, samlere samt frivillige medarbejdere.
Sidste åbningsdage før sommerferie lørdag 26. og søndag 27. maj.

FÆLLES AKTIVITETER:
JUNI:
Onsdag 6. juni.
Frokost tur ud af huset. Turen går til café Sylten i Dragør.
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Lørdag 9. juni kl. 13.30.
Underholdning med Telekoret. Billetter sælges senest tirsdag 5. juni
til kr. 35,00.
Fredag 29. juni kl. 13.00.
Fællesfrokost med egen madpakke. Drikkevarer, kage og kaffe kan
købes.
Fortsættes næste spalte ...

TÅRNBY KOMMUNE

Det hjælper at hjælpe naboen
Hvis man gerne vil forebygge indbrud i sit hjem, så er det en kendt
sag, at det er en god idé at have god
kontakt til sine naboer
Af Jesper Israelsen

Er man er gode venner med sine naboer, kan man eventuelt få dem til at
kigge efter huset, tømme postkassen,
fylde skraldespanden og måske stille
en ekstra bil i carporten, så tyven tror,
der er nogen hjemme.
Og hvis man er rigtig gode venner,
kan man måske også give dem en
nøgle, så de kan ændre på gardinerne,
tænde lys forskellige steder og måske
endda vande blomsterne og slå
græsplænen. Men så skal man jo også
huske, at man ”skylder”, når de skal ud
at rejse.

Nabohjælp-kampagne
Det har Det Kriminalpræventive Råd
i samarbejde med TrygFonden sat sig
for med kampagnen Nabohjælp, hvor
man på nettet kan bestille foldere,
klistermærker til at sætte i vinduerne
og skilte til at sætte op på villavejene.
I skrivende stund har hjemmesiden
godt 256.000 medlemmer, og flere
kommer hele tiden til.
Her kan man oprette en profil, og
hvis man oplever mistænkelig adfærd
i lokalområdet, kan man dele det med
sine naboer.
Det kan man selvfølgelig også gøre
ved at oprette en gruppe på facebook,
hvor vejen eller områdets beboer kan
tilmelde sig, og så sende advarsler
rundt til medlemmer af gruppen. Det

Ingen skilte uden regler

Job i ferien?

Nedgang i antal af indbrud
Om nabohjælp-ordningen virker, skal
vi lade være usagt, men det er jo i
hvert fald ikke til skade for nogen, at
der bliver holdt lidt øje med, hvad der
foregår i lokalområdet. Og statistikken viser også en pæn nedgang i antallet af indbrud de seneste tre år, som
nævnt andetsteds i denne udgave af
Tårnby Bladet.
Man skal dog lige huske, at der er
regler for, hvad man må og ikke må.
På de såkaldte private fællesveje kan
kommunen tillade, at der opsættes
nabohjælpskilte, på betingelse af, at
alle beboerne er enige om at deltage
i nabohjælp-ordningen. Hvis skiltene
ønskes opsat på grundejerforeningers
fællesarealer eller private arealer,
skal placeringen godkendes i henhold
til Byggeloven.

Hent ”Guide til Fritids& Studiejob” i 3F

Hjælper/hjælper ikke. Skiltning gør
det ikke alene og så er der regler for
skiltning.
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Man skal oplyse, hvor man ønsker
skiltet/skiltene placeret samt angive størrelsen på skiltet og evt.
vedlægge et kort med markering
af placeringen. Ansøgeren kan selv
opsætte skiltene, når godkendelsen er modtaget.
Nabohjælpskiltene
er
ikke
færdselsafmærkning, og ifølge
færdselsloven må skilte, der ikke
er færdselsafmærkning, ikke placeres på eller i forbindelse med
færdsels-tavler, afmærkning på
kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning eller indretning
på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen, kan
man læse på kommunens hjemmeside.
Hvis man har lyst til at deltage i
ordningen, kan man gå ind på https://nabohjælp.dk, og hvis man vil
opsætte skilte, skal ansøgningen
sendes til: tf@taarnby.dk.

kræver
af
erfaring lidt
disciplin,
så gruppen
ikke sander
til i bortløbne husdyr, herreløse cykler
og andre
irrelevante ting.

Villabyens vilde liv i provinsen København og omegn
Alle personer i denne beretning er opdigtede. Enhver
sammenligning med nulevende personer ... er rigtig tarvelig.

Nabohjælp for
enhver
pris
Det siges, at hver ottende private
hjem får ubudent besøg engang om
året og min nabo havde indbrud sidste sommer, mens han var på ferie
med familien.
Da han kom hjem, var hans dybfryser
tom, frimærkesamlingen havde takket
af, sølvtøjet sorteret, så der kun lå det
rustfrie og totårnede tilbage og dertil
kom et grusomt svineri.
Han havde dårligt stillet kufferten
før han stod inde hos mig.
- Har du set noget, hørt noget, hvor
er mine frimærker, må jeg låne din
telefon, fingeraftryk, du ved.
Han var godt oprevet, konen sad
og græd derinde og børnene fortalte
ivrigt, at det altså ikke var dem, der
havde rodet.

Sølvet fundet
Sagen fik en relativ god løsning.
Frimærkerne dukkede op og ligeså
det meste af sølvtøjet (det er senere
blevet solgt af angst for, at det atter
skulle blive stjålet).
Indholdet af frostboksen blev fundet hos en familie i nabolaget. Her var
man i gang med et ugelangt kalas og
penge og mad var sluppet op, havde
man besøgt boliger, hvor beboerne
var bortrejst for at få noget at spise.
I grundejerforeningen besluttede vi
- Nabohjælp nu. Vinteren er gået med
kursus i beskidt tænkemåde. Vi lærte
at sætte os ind i forbrydernes måde
at være og tænke på. Vi lærte de små
signaler, som tyven trods dygtighed
udsender, mens han arbejder.
Vi lærte at være opmærksom på

mistænkelige opkald på fastledningen, hvor nogen spørger efter en
Børge, Gurli Margrethe eller lignende.
Hvis vi svarer, er det et signal på, at vi
er hjemme og så prøver de den næste,
som stadig har fastledningstelefon.
Nummer på vej og telefon findes let
på nettet, hvor der tidligere skulle en
lokal vejviser (telefonbog) til.
Dette siger jeg ikke for at
forskrække nogen, men det sagde
altså undervisende politimand.
Hvis gardinerne i hele huset
bliver trukket for en sommeraften
ved syvtiden er det ikke som du
tror, nej det er tyven, der ikke har
det udstillingsbehov, flere andre
mennesker lider af.
Vi lærte også dette med at få et
hus og en lejlighed til at se beboet
ud. Tøm postkassen, brug naboens
affaldssæk. Det har jeg nu gjort ved
flere lejligheder i årevis, men det
behøver han nu ikke at få at vide.

Nabohjælp i praksis
Nu er naboen på ferie igen. Jeg holder
øje, kan du tro. Jeg parkerer min bil i
hans carport. Jeg tænder og slukker
hans lys.
Jeg er gået så vidt, at jeg har
slået hans græsplæne. Jeg har ham
mistænkt for at have gødet ekstra lige
inden han tog afsted, men jeg kan ikke
bevise det.
I går skete det. Den mistænkelige
dukkede op på fortovet overfor.
Jeg gled stille igennem et hul i hækken og sneg mig rundt om naboens rosenbed. Havelågen blev åbnet og lidt

senere
lukket på en
meget lusket måde.
Det hørte jeg tydeligt,
mens jeg trykkede mig ind
i guldregnen. Jeg ville ikke bare
skræmme denne fyr, jeg ville fange
ham.
Nu skulle jeg altså nok vise, hvad
jeg formåede. På knæ nærmede jeg
mig naboens havedør. Jeg vidste, at
disse slyngler altid sørge for en ekstra
flugtvej, som noget at det første under et indbrud. Egentlig meget fornuftigt. Kommer der nogen hjem, bruger
de fordøren. Imens forsvinder bjørnebanden ud via haven.
Jeg kiggede igennem vinduet. Jeg
så tydeligt en kæmpesammenplantning, men ellers intet. Men jeg ville
ikke lade mig snyde. Ti minutter klemte jeg mig ned i bedet og ventede. Der
meldte sig en krampe i læggen. Jeg
måtte opgive at pågribe tyven. I stedet langede jeg ud efter et efterladt
lugejern og gav mig til at råbe. Ud,
væk, i er opdagede. Jeg skulle lige til
at skrige noget om, at I er anholdt og
hænderne i vejret, jeg kan huske at
jeg engang i en skolekomedie havde
spillet detektiv.
Jeg tog mig i det, da naboens nabo
kiggede overhækken.
- Jeg har lige skræmt en tyv, sagde
jeg og fortalte hurtigt det meste af
historien.
- Det virkede det kursus, sagde jeg.
Gode naboer hjælper hinanden. Hol-

der
øje,
du ved!
Sejrstolt gik
jeg ind til mig selv.
Overbevist om at jeg
havde forhindret århundredets forbrydelse.
Mens jeg havde været væk, havde
nogen løbet med mit stereoanlæg,
farvefjernsyn, min sparegris med lommepengene til ferieturen og havde
smurt ketchup ud over min lædersofa.
Denne beretning af Terkel Spangsbo
er skrevet til hans radiocauseri
på Radio Amager i slutningen af
1980’erne og gengivet senere i
Tårnby Bladet, men er altså skrevet
for oplæsning. Nu bringer vi en
revideret udgave i forbindelse med
denne måneds tema om ”Hvad er vi
bange for”.
Tegning: Benny
Bang Jensen

Bliv nu medlem i Tårnby Bladforening
Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet
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Det er Tårnby Bladforening, som står bag
Tårnby Bladet og sørger for, at der er
medlemmer til at producere Tårnby Bladet.
Uden aktive medlemmer er det ikke muligt at
have et månedsblad som Tårnby Bladet
Ligeså vigtigt det er med de aktive medlemmer er
det, at der er opbakning fra borgere og foreninger i
Tårnby, som ved et medlemsskab viser, at de ønsker
et månedblad som Tårnby Bladet.
Vi ser naturligvis også gerne, at medlemmerne
vil komme med ønsker og idéer til foreningens
virke - det er værd at huske, at en af Bladforenings
opgaver også er at hjælpe foreninger og andre
med at beherske den tekniske disciplin, desk Top
Publishing og at fremme information.

Vi har de fleste af de 25 år, vi har eksisteret, lagt
de allerfleste kræfter i udvikling og produktion
af Tårnby Bladet, men har også påtaget os andre
opgaver. Vi har jævnligt erhvervspraktikanter fra
folkeskolerne, vi har haft personer i jobtræning
og undervist mange i begreberne information og
kommunikation.
Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster
50,- årligt for enkeltpersoner og 200,- kroner for
en forening/organisation.
Tårnby Bladet er i gang med sin 25. 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, læserbreve, artikler fra
kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan man læse noveller, skægge historier, se foto
fra livet i kommunen og
andre skæve påfund.

Det går den rigtige vej
Markant nedgang i antallet af
indbrud i privat beboelse – også i
Tårnby
Anmeldte indbrud i 4. kvartal 2017
i de fem regioner.
I parentes stigning eller fald i procent.

• Nordjylland:
• Sjælland:
• Midtjylland:
• Syddanmark:
• Hovedstaden:

829 (25,6 %)
1.570 (13,5 %)
1.876
(2,3 %)
2.024 (-0,4 %)
2.024 (-9,9 %)

Københavns Politi har netop (oktober
2017) offentliggjort en statistik, som
viser, at der sker langt færre indbrud
i privat beboelse end for tre år siden.
Nogle tal om indbrud
Tårnby Kommune.

Seneste antal:
76
Højeste antal:
134
Laveste antal:
26
Største stigning: 58
Største fald:
-58

(4. kvt. 2017)
(4. kvt. 2009)
(3. kvt. 2007)
(4. kvt. 2015)
(2. kvt. 2010)

I Tårnby Kommune var der i perioden januar til september 2014 ialt
209 anmeldelser om indbrud i privat
beboelse. I perioden januar til september 2017 er det tal faldet til 120.
For hele Københavns Politikreds

Nogle tal om indbrud
Københavns Kommune.

Seneste antal:
491
Højeste antal: 1.591
Laveste antal:
341
Største stigning: 622
Største fald:
-592

(4. kvt. 2017)
(4. kvt. 2009)
(3. kvt. 2017)
(4. kvt. 2008)
(2. kvt. 2010)

gælder det, at antallet af anmeldelser
om indbrud er faldet fra i alt 2472 til
1620 i samme periode.
Indbrud i hjemmet er ganske ubehageligt og yderst grænseoverskridende. Derfor har Københavns Politi i
de seneste år da også styrket både det
forebyggende arbejde på området og
prioriteret efterforskningen højt.
Daværende borgmester Henrik Zimino sagde om udviklingen:
- Det er meget positivt, at det går
i den rigtige retning med antallet af
indbrud i folks eget hjem. Der sker stadig for mange indbrud, men tendensen er heldigvis klar - det går nedad.
- Politiet har i samarbejde med
kommunerne succes med en målrettet
indsats på området. Det er en af forklaringerne på den gode udvikling på
området.

Noget hjælper mod indbrud
Nabohjælp, alarmer og sikre døre og
vinduer virker mod indbrudstyve,
siger fagekspert
- Antallet af indbrud i Danmark generelt falder, siger Tine R. Sode, fag-ekspert i Bolius.
- Det tror jeg skyldes, at folk er blevet mere bevidste om indbrud. Med
Nabohjælp er de blevet mere opmærksomme på at holde øje med hinandens boliger, og så har en del skiftet
deres vinduer ud de senere år, og en
del af dem har formentlig indbrudssikret dem bedre i den forbindelse.
Selv om antallet af indbrud generelt falder, har der været en lille stigning på landsplan fra 4. kvartal 2016
til 4. kvartal 2017. 48 kommuner har
haft flere indbrud i den periode. Også
i Odsherred, Halsnæs og Langeland
Kommuner var der langt flere indbrud.

Øerne helt uden indbrud
På Fanø, Samsø, Læsø og Christiansø
blev der ikke anmeldt et eneste indbrud i 4. kvartal 2017, og det er ikke

ualmindeligt,
at
der slet ingen
indbrud er eller
bare er et enkelt
på de fire øer.
Generelt er der
færrest indbrud
på de mindre øer
– også i forhold til, hvor mange der
bor der.
Både i Region Nordjylland, Sjælland
og Midtjylland blev der anmeldt flere
indbrud i forhold til for et år siden,
mens der blev anmeldt næsten 10
procent færre indbrud i Region Hovedstaden.
Samtidig har flere installeret alarmer, og flere kontakter politiet, hvis
de ser mistænksomme personer i nabolaget, lige som politiet har opprioriteret indsatsen mod indbrud.
tsp
På www.bolius.dk findes råd om
tyverisikring.
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Oplev sommeren
Livemusik
hver lørdag
på Flakfortet
+ lækker grillbuffet
Øen i Øresund

Kom med færge eller eller egen båd

www.flakfortet.com
Skal dit næste ﬁrma arrangement
foregå på Flakfortet?

Teambuilding og events

Ø-dyst, aktive aktiviteter, skattejagt, spøgelsesjagt, rundvisning og minigolf.
Hvis I har brug for en dag, hvor I decideret fokuserer på samarbejde og
læring, er Flakfortet den ideele ramme.
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Bevar Flakfortet som et unikt samlingspunkt
gennem en ændring af museumsloven,
så Flakfortet
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Gå ind på hjemmesiden

Forskning i nabohjælpseffekten

borgerforslag.dk
Livemusik
hver lørdag

Støt op omkring Flakfortets fremtid. Hvis 50.000 personer med stemmeret
til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.
Med venlig hilsen
Flakfortet

+ lækker grillbuffet

Se hvad vi kan tilbyde på vores hjemmeside

www.ﬂakfortet.com

Al henvendelse til Flakfortet, ring venligst på tlf. 32 96 08 00.

www.flakfortet.com
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Tårnby Bladet har spurgt Det Kriminalpræventive Råd, hvorfor der
generelt er færre indbrud
- Helt overordnet kan jeg fortælle,
at der ikke er lavet dansk forskning
i nabohjælps-effekten, skriver Sarah
Risbøl Jacobsen, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.
- Derfor er det svært for os at sige,
om et faldende antal indbrud er en
direkte effekt af et stigende antal nabohjælpere i et givent område – der
kan jo være flere ting, beboerne har

gjort i den periode, som har nedbragt
antallet af indbrud, eksempelvis skalsikret huset bedre, fået bedre belysning i nabolaget osv.
- Til gengæld har vi et meget stort
og solidt britisk studie som viser, at
aktiv nabohjælp forhindrer 20 procent af alle indbrud. Så vi ved, det har
en effekt.
Tårnby har 2672 nabohjælpere
(tilmeldte husstande) og 8617 villa/
rækkehuse. I Dragør er antallet 649
og 4478 villaer, mens København S
har 2267 nabohjælpere.

Spørgsmål til ministeren for politi
Peter Hummelgaard Thomsen
(S), folketingsmand fra Amager
har stillet et §20 spørgsmål til justitsministeren
Redigeret og forkortet af
Terkel Spangsbo.
Alle foto: Steen Brogaard.

Onsdag 21. februar 2018 Kl. 13:02

Peter Hummelgaard
Thomsen
- Vil ministeren arbejde
for, at der igen vil være
patruljeret udkørsel fra
Station Amager på Kamillevej, i forlængelse af sine udtalelser
til Avisen Danmark 8. februar 2018
om, at »vi står nu et sted, hvor vi har
fået behov for igen at have et mere lokalt orienteret politi.
Det er vigtigt for mig, at folk skal
kunne føle sig trygge i hele Danmark.
At man føler, at politiet er tæt på en,
selv om man ikke bor et sted, hvor kuglerne flyver om ørerne på en«?
Justitsministeren,
Søren Pape Poulsen
Tak for det, og tak for
spørgsmålet.
Jeg
vil
gerne indlede besvarelsen med at slå fast, er det er min
vigtigste opgave som justitsminister
at sikre, at danskerne er trygge.
Det indebærer for mig, at borgerne
føler og ved, at politiet er nært både
fysisk og i borgernes bevidsthed.
De seneste år har der været et stort
fokus på modernisering og øget professionalisering i dansk politi. Det har
vi heldigvis fået, og det er godt. Men
som jeg også tidligere har givet udtryk
for i andre sammenhænge, har det
desværre også betydet, at befolknin-

gen i nogle tilfælde føler, at politiet er
kommet længere væk.
Det skal vi have gjort noget ved, og
derfor er det helt afgørende for mig,
at der skal være et mere nærværende
politi, og det er min ambition for
2018, at vi får taget hul på den opgave
og finder nogle gode løsninger.
Men det er jo ikke det samme som
at sige, at så skal tiden spoles tilbage.
Den nære relation mellem borger og
politi skal jo afspejle den tid, vi lever
i og det kriminalitetsbillede, vi står
over for. Derfor vil jeg heller ikke stå
her og sige, at der igen skal være patruljeret udkørsel fra Kamillevej.
Jeg vil til gengæld love at arbejde
for, at borgerne, også på Amager, i
højere grad møder politiet i hverdagen og kan føle sig sikre på, at politiet
er nært, hvis de ringer efter hjælp.

Peter Hummelgaard
Thomsen
Tak til justitsministeren.
Jeg har med stor interesse
og glæde sådan set læst
ministerens udtalelser i Avisen DK.
Ministeren har fuldstændig ret i, at
der er rigtig mange steder rundt omkring i landet, herunder i særdeleshed
ude på Amager – det tror jeg de fleste,
der bor derude, kan skrive under på
– hvor man føler, at politiet er rykket
længere væk.
Derfor så jeg jo egentlig meget
gerne – og jeg er helt med på, at ministeren ikke kan stå og love noget nu
her – at lige præcis Kamillevej genåbner, men i hvert fald om det er en del
af det, som ministeren i arbejdet fremadrettet vil se på, altså om ikke det
er et af de steder, hvor der igen kan
etableres patruljeret udkørsel.
Det var jo også, da mit eget parti var

i regering, at nogle af de her ændringer blev foretaget, men nu må man
også sige, at vi har forsøgt med det her
i en årrække, og at den utryghed, som
borgerne oplever og også giver udtryk
for, er til at tage at føle på.
Derudover vil jeg selvfølgelig også
sige, at justitsministerens partifæller
ude i Tårnby jo rent faktisk havde
det som et valgprogram til kommunalvalget, at man ønskede, nu hvor
man i partiet også havde justitsministerposten, at der igen skulle være
patruljeret udkørsel fra Kamillevej
skråstreg Station Amager.
Måske kan ministeren svare på,
hvordan vi får taget hul på diskussionen om, hvorvidt det skal være Kamillevej eller andre steder, der så skal
være patruljeret udkørsel fra?

Justitsministeren
For mig er det rigtig vigtigt,
at vi jo nu har taget nogle
tiltag i fællesskab, også
med spørgerens parti, så
der bliver frigivet en række betjente,
og så vi uddanner flere betjente.
- Det kan jo enten være at kigge på
udkørsler, men det kan også være at
kigge på, hvor det er, vi har patruljebilerne. For det er jo ikke nødvendigvis
bedre, at bilerne står på en bestemt
station. Nogle gange kan det være
bedre, at patruljevognene er placeret
rundt omkring i kredsen, så vi får nogle kortere responstider.

Peter Hummelgaard
Thomsen
Alt det bakker både jeg
og resten af mit parti jo
sådan set op om. Det, jeg
til gengæld er nysgerrig efter at vide,
er, hvordan vi får taget hul på diskussionen om, hvilke områder i landet vi
taler om.
- Jeg har en meget klar og personlig
og politisk interesse i, at det bliver Station Amager. Men hvordan får vi taget
hul på diskussionen om, hvor i landet
man så vil sige, at man har brug for at
have noget mere synligt, nærværende
politi til stede i lokalområderne?

Justitsministeren
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Sådan noget her begynder jo med, at man i hvert
fald kommer med en politisk tilkendegivelse – det
er det, jeg har prøvet at gøre her. Jeg
har sådan set et ønske om og et mål
for, hvor vi skal hen. Så har jeg jo bedt
Rigspolitiet om at tænke nogle tanker
om, hvordan det kunne være.
Hvis vi tager Københavns Politi, er
det jo ikke dem, hvis vi nu kigger ud
over hele Danmark, der er mest udfordret med, at politiet er meget langt fra
borgerne.

Hvis vi skal være
helt ærlige, er der
stadig væk tre udkørselssteder, der
er stadig væk en udkørsel på Amager,
på Artillerivej.

Peter Hummelgaard
Thomsen
Danmark er jo meget forskelligartet, og Amager
er en ø, hvor der alligevel
bor næsten 200.000 mennesker, og
der er meget stor forskel på Kastrup,
Tårnby, Dragør og sådan set også området ved Islands Brygge. Det, der er
borgerne på Amagers oplevelse, er, at
de stort set aldrig, medmindre det er
ved udrykning, ser politiet til stede i
lokalområdet, og jeg håber meget på,
at ministeren fordomsfrit, ligesom
hans partifæller arbejder for det derude, vil hjælpe mig med det, så vi kan
prøve at se, om ikke vi kan finde en
løsning på det.

Justitsministeren
Jeg er meget glad for,
at jeg har partifæller i
rigtig mange kommuner
i Danmark, og jeg tror, at
jeg, hvis jeg skulle opfylde alle deres
ønsker, ville få en meget stor udfordring.
Men jeg kigger fordomsfrit på det,
og hele øvelsen med det her skal jo
ikke være, at man på forhånd har defineret, hvad man må snakke om og
ikke må snakke om. Jeg tror også, det
er vigtigt at have en forståelse af, at
det, der er rigtig vigtigt, er, hvor patruljerne er, hvor de kørende patruljer
er, og hvor tæt de er på borgerne.
Der er ikke lighedstegn mellem
at have en udkørselsstation og så at
være tæt på borgerne. Med et moderne politi er det det, vi skal kigge
på, altså hvor de er henne, og jo flere
patruljer, der er på gaden, jo tættere
er de også på borgerne. Men det er alt
sammen noget, vi kommer til at diskutere, og det ser jeg frem til.

Kl. 13:09. Formanden
(Pia Kjærsgaard):
Tak for det. Dermed er
spørgsmålet afsluttet.
Ovenstående er en forkortet
gengivelse af en mundtlig besvarelse
af et § 20-spørgsmål i Folketinget
onsdag 21. februar 2018. Den
uforkortede og uredigerede samtale
kan læses i Folketingstidende
21 II 2018: Spm. nr. S 542 1) Til
justitsministeren.

Garagebil til salg
Mercedes E200 årgang 92.
• www.mercedes-124.dk •

Politiet tilbage på Amager
Politiet har spillet fallit og overladt
sikkerheden til et borgerværn
Af Benny Bindslev, fhv.
kriminalassistent og Jesper
Christensen, politiassistent begge
aktive i Nye Borgerlige
Resume af et indlæg forfatterne
havde i Tårnby Bladet op til
kommunalvalget i november 2017

”Konen og jeg har lige gået en kærlighedstur i natten. Alt roligt i Sektor 9.”
”Efter fodbold gik jeg lige en tur
med hunden. Alt roligt i Sektor 16.”
Patruljemeldingerne flyder ind i
en jævn strøm. Dog ikke til politiets
alarmcentral, men til Tårnby Borgerværns facebookside.
Borgerne i Tårnby kommune er i den
grad blevet træt af politiets manglende tilstedeværelse, hvorfor de har oprettet et borgerværn. Et borgerværn,
der på kort tid, har rundede 1.000
medlemmer. Et fantastisk initiativ for
at skabe en form for sikkerhed for
kommunens borgere, men en falliterklæring for vores politi.
Amager er Danmarks tættest befolkede ø med ca. 1.980 indbyggere pr.
kvadratkilomter. Trods denne befolkningstæthed og et samlet indbyggertal, der ligger lidt over Odenses, har
Amager ikke en selvstændig politistation. Kan man forestille sig, at man
lukkede politistationen i Odense og
erstattede den med en lille lokalpolitistation med 12 betjente? Nej vel?
Det kan vi heller ikke…

Benny Bindslev (tv) og Jesper
Christensen (th), begge opstillede
som kandidater for Nye Borgerlige
ved det seneste kommunalvalg,
november 2017.

Som henholdsvis tidligere kriminalassistent med 25 års erfaring og
nuværende politiassistent med 20 års
erfaring, er det os en gåde, at man i et
retssamfund som Danmark, kan tillade
sådan et misforhold.
Efter politireformen har politiet
ikke tid og ressourcer til at overholde
deres forpligtigelser overfor borgerne
og rykke ud til politimæssige hastende opgaver. Efterforskning er næsten
ikke eksisterende og mange sager
henlægges straks de er skrevet.
Vi vil konstatere, at et af resultaterne er, at Amager i dag står uden eget
politi, hvorfor et borgerværn er blevet
dannet.
Dette viser mere end noget andet,
at det er komplet uansvarligt ikke at
have en fuldt døgnbemandet politistation på en ø af Amagers størrelse
og befolkningstæthed.

Justitsminister, hvor bliver
politidækningen i Tårnby af?

Et typisk 70'er køkken med finerede
låger i eg. Familien ønskede et
lysere og mere moderne køkken.
FØ

Martin Henriksen,
MF for Dansk
Folkeparti.

politi, så har han heller ikke bidraget
til en tilstrækkelig politidækning på
Amager. 200.000 menneskers tryghed
er åbenbart ikke en prioritet, når det
gælder Danmarks tættest befolkede ø.
Det hænger simpelthen ikke sammen, at man har nedprioriteret politidækningen på Amager. Ingen skal føle
sig utrygge i eget hjem eller by – det
gælder naturligvis også på Amager.
Derfor har jeg rettet henvendelse til
justitsministeren, og spurgt ind til,
hvad han vil gøre for at sikre Tårnbyborgerne en bedre politidækning.

Du kan også maile på redaktionen@taarnbybladet.dk
Du ser selvfølgelig ikke denne note, hvis du ikke har fået bladet, men så gem
notitsen - eller spørg din nabo.
Kun ved at få tilbagemeldinger kan vi gøre distributionen bedre.
redaktionen@taarnbybladet.dk • 32 509 290

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for
facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade får du næsten et helt nyt køkken
på kun én dag og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.
Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg.
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk
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Har du ikke fået Tårnby Bladet (typisk sidste fredag i måneden) ring da
til 32 509 290 (evt. telefonsvarer) og fortæl om du har modtaget andre
reklamer og/eller andre lokalaviser (Amager Bladet/Søndagsavisen).

R

Da Amagers eneste politistation blev
nedprioriteret, gav det anledning til
bekymring. Den tidligere udkørsel fra
Kamillevej betød, at politiet hurtigt
kunne rykke ud, når behovet opstod
i lokalområdet. I dag må man nøjes
med, at det er politiets centrale vagthavende, der vurderer, om man kan
disponere mandskab til Amager.
Det var den daværende socialdemokratiske justitsminister, Karen
Hækkerup, der stod bag beslutningen
om at spare cirka 200 politibetjente i
Københavnsområdet. Dengang understregede hun, at borgerne ikke ville
opleve permanente forringelser som
følge af nedlukningen af Station Amager. Desværre må vi erkende, at nedprioriteringen har haft konsekvenser.
Til trods for at vores nuværende
justitsminister, Søren Pape Poulsen,
tidligere har udtalt, at der er behov for
igen at have et mere lokalt orienteret

BEHØVER IKKE KOSTE EN FORMUE

EF
TE
R

Af Martin Henriksen, MF og udlændingeog integrationsordfører (DF)

FORNYELSE AF KØKKENET

Tøjet blev smidt på Pilegårdsskolen
Dit gamle tøj kan gøre mirakler
Af Christopher Koch, Max Søe
Grimstad og Carla Gunness,
7.X, Pilegårdsskolen

På Pilegårdsskolen i 7.x sætter vi fokus på “Smid Tøjet”;
en kampagne startet af Røde
Kors med henblik på at hjælpe folk i nød.
Alle har sikkert haft tøj derhjemme, som de aldrig har

fået brugt, er blevet for småt
eller de bare ikke gider at gå
i mere. Derfor har elever og
forældre på Pilegårdsskolen haft chancen at komme
af med det tøj og samtidig
hjælpe sårbare børnefamilier,
flygtninge, hjemløse mm. På
Pilegårdsskolen har de nemlig
afleveret sække med tøj, lagner, puder, sengetøj osv. i 7.x’s
såkaldte “Drop-off zones”.
Mange børn og forældre
har allerede afleveret mas-

sevis af sække fyldt med tøj,
og 7.x har lige siden kampagnens start, mandag 9. april
været i fuld gang med at veje
og pakke tøjet i sække. Tøjet
vil senere blive afleveret til
Her pakker og vejer Signe,
Katrine og Sophie det brugte
tøj (950 kilo, næsten et tons) i
sække af 10 kg.

Røde Kors, hvor det bliver fordelt og derefter enten sendt
direkte ud til folk i nød, kørt til
fabrikker hvor det bliver lavet
om til nyt tekstil eller bliver
bragt til Røde Kors’ butikker
rundt omkring i landet for at
blive solgt, hvorefter hele
overskuddet går til udsatte
børn og voksne.

Den største tøjindsamling
Det er nu fjerde år i træk at
Røde Kors er i gang med landets største tøjindsamling. I
2016 blev der i hele Danmark
indsamlet ca.7.000 tons tøj til
omkring 60 mio. kroner.
Derfor er hele Danmark nu
i gang med at samle tøj ind i
håb om at vi måske kan samle
mere end vi gjorde i 2016, og
på den måde hjælpe endnu

Ny rektor til Ørestad

Kort om Supersenior.dk
Vi er en klub for 55+, som nyder at dele oplevelser i selskab med andre.
Vi er ca. 300 medlemmer. Klubben har eksisteret siden 2009 og har holdt
over 1400 arrangementer.
Vi holder primært til i København og omegn, men kommer vidt omkring på
rejser og udflugter. Vi tilstræber mindst 8 arrangementer om måneden.
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Desuden er vi tilsluttet Danske Seniorer, hvilket giver Supersenior.dk’s medlemmer gratis medlemsskab af DS.
Du kan se det hele på www.supersenior.dk, hvor du kan melde dig ind.
INFORMATION: henrik@supersenior.dk eller ringe på tlf 31 32 38 37.

Jonas Lindelof tiltræder som
ny rektor på Ørestad Gymnasium.
Jonas Lindelof kommer
fra en stilling som gymnasiedirektør på TEC i Lyngby,
Frederiksberg og Ballerup og
har før denne stilling været
kvalitetschef på Rysensteen
Gymnasium. Jonas har desuden arbejdet som projektkoordinator for Grønlands
hjemmestyre med udvikling

De 95 sække a 10kg bliver
hentet af Røde Kors på
Pilegårdsskolen.

flere af de mennesker der har
allermest brug for det.

Stor Succes
Allerede i den første uge havde 7.X stor succes med projektet, og samlede 50 sække
tøj svarende til ikke mindre
end 500 kg. De håbede på at
kunne samle meget mere ind,
inden kampagnens afslutning
fredag 20. april.

Faktaboks
Vidste du, at der i 2017
var hele 6.635 hjemløse i
Danmark?
Kilde, Røde Kors

Ny rektor
for Ørestad
Gymnasium,
Jonas
Lindelof

af gymnasiereform og har
været ledende inspektor (vicerektor) på GU-Nuuk.
Ørestad Gymnasium er Københavns største gymnasium
med status som medieprofilgymnasium og 100% digitalt.
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Vi har modtaget:

Der var fejl i artiklen om Flakfortet
Redaktionen på Tårnby Bladet har været for hurtig og
upræcis i artiklen ”Flakfortet er lukket for lystsejlere”
i maj-udgaven
Vi har modtaget en mail fra
Kulturministeriets presserådgiver Steffen Ejstrup.

- I artiklen “Flakfortet er
lukket for lystsejlere” har der
sneget sig alvorlige fejl ind,
som vi håber, I kan være behjælpelige med at korrigere.
”En afgørelse fra Slots- og
Kulturstyrelsen tvinger nu
Flakfortet til at lukke for
lystsejlere.”

- Det er ikke korrekt. Slots- og
Kulturstyrelsen har på intet
tidspunkt sagt i sin afgørelse,
at der ikke må lægge lystbåde
til ved Flakfortet, og styrelsen
har ikke forlangt, at sejlads til
Flakfortet stopper. Styrelsens
afgørelse handler alene om
tiltag, der er gennemført uden
tilladelse, som skal ændres.
- Rent faktisk er det Slotsog Kulturstyrelsen, der har givet ejeren tilladelse til, da han
købte øen, at lystsejlere kan
lægge til kaj ved Flakfortet.
Det er også styrelsen, der har
muliggjort, at det overhovedet kan ske, da styrelsen har
givet tilladelse til opsætning
at fortøjningsanlæg, bolværk,
el-udtag, restaurering af moler og havneanlæg. Uden
disse tilladelser og tiltag, ville
det slet ikke være muligt at
lægge til kaj ved fortet.
”Et nedrivningsarbejde
af lystsejlernes faciliteter
vil være det første, man
skal gå i gang med, hvis
man skal følge Slots-og
Kulturstyrelsens afgørelse.”

- Det er ikke korrekt. Der er
ingen af de faciliteter, der gør
det muligt for lystsejlere at
benytte øen, som skal nedrives. Det er udelukkende
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Tårnby Bladets redaktør
svarede Slots- og
Kulturstyrelsen:
Jeg beklager, at jeg ikke
har kontaktet jer, da jeg
havde artiklen klar. Det
er en dumhed fra min
side, som der ikke findes
undskyldninger for – kun
bortforklaringer. Jeg
accepterer jeres indsigelser.
Jeg kunne have skrevet, at
Tore Svensson på baggrund
af Slots- og Kulturstyrelsens
indvendinger har besluttet
at lukke for lystsejlere og
at han har gjort det som en
provokation – men da det
samtidig fremgår, at I er i
dialog eller snart skal være
det, har jeg ikke været så

tiltag, som ejeren har opført
- uden at søge om tilladelse –
der skal nedrives.
- Ejeren har anlagt en minigolfbane,
grillplads
og
”berliner-bænke/borde” på
pladsen foran det fredede
fort, hvilket svarer lidt til at
inddrage
eksercerpladsen
foran Rosenborg Slot og lave
bodega med udskænkning og
bowlingbane. Ejeren har også
sat vindueskarme af sten op
i vinduesrammerne, så de
gamle skodder ikke længere
kan skydes for, som det var
tiltænkt, hvilket fuldstændig
ændrer bygningens udseende.
- Endelig har ejeren indrettet ferielejligheder i nogle
store, gamle soldater-soverum fuldt udstyret med køkken og bad og små soverum,
og dermed er sovesalene forsvundet for evigt.
Men der er ikke fremsat
krav om, at lystsejlere ikke
må lægge til kaj ved fortet,
og der er selvfølgelig heller
ikke fremsat krav om at nedrive lystsejlernes faciliteter
som for eksempel mole, havneanlæg, fortøjningsanlæg,
el-udtag eller andre typiske
havnefaciliteter.
”Tilbage til en ruin
-Konsekvensen af Slots-og
Kulturstyrelsens afgørelse
er, at Flakfortet nu skal føres
tilbage til en tilstand, hvor
det på ingen måde vil være
egnet hverken for lystsejlere
eller andre besøgende.
Som alle lystbådehavne
har Flakfortet også sin
standerhejsning lørdag
28. april klokken 13.00,
hvor alle interesserede er
velkomne (også lystsejlere),
samtidig bliver der holdt
et informationsmøde om
fremtiden.”
”Vi skal føre fortet tilbage til
en ruin, som den var, da vi
præcis, som jeg burde have
været. Jeg valgte i stedet at
referere Tore Svensson (fra
hans pressemeddelelse).
Der står trods alt ikke, at I
har tvunget ham, men at
jeres afgørelse tvinger ham.
Det er her, hvor ord på tryk
aldrig bliver præcise nok.
Det er igen et citat, hvilket
nedrivningsarbejde, der vil
have første prioritet. Det er
som Tore udtrykker det.
Jeg synes din/jeres
sammenligning med
Rosenborg er en
overdrivelse og en ikke
anvendelig sammenligning.
De tre installationer
kan til enhver tid fjernes
i virkeligheden eller
photoshop. Det kan

købte det og lang tid før det,
siger Tore Svensson, ejer af
Malmøkranen AB.”

- Det er ikke korrekt, at styrelsen har et ønske om, at Flakfortet skal fremstå som en
ruin, som ikke kan benyttes af
turister, lystsejlere eller til restaurationsmæssige forhold.
- Tværtimod har styrelsen
givet den oprindelige tilladelse til ejeren, så der kan
drives restaurant, opføres restaurantbygning, indrettes et
yderst moderne industrikøkken og toilet- og badeforhold
til personalet.
- Styrelsen må imidlertid
fastholde, at museumsloven
overholdes, og at fortidsmindet ikke fremstår med
væsentlige skader af de fredningsmæssige værdier som
for eksempel, at de originale
skodder kan lukkes til, som
det var tiltænkt, da fortet
blev bygget, at de originale
hundredår gamle fliser ikke
er belagt med badeværelsesklinker, at der ikke er en minigolfbane på den plads, der
skal byde gæster til øen velkommen og vise det imponerende fort frem fra sin bedste
side, at originale, gamle sovesale fremstår som de åbne
rum, hvor soldaterne sov – og
være nødvendigt at
have visse aktiviteter,
som giver økonomi
til en levendegørelse
og vedligeholdelse af
fortidsmindet.
Det sidste afsnit er stort
set en gentagelse af Tore
frustration, men genkalder
billeder på nethinden hos
os, der besøgte Flakfortet i
80’erne – og det er vel Tore
hensigt.
Men alt dette retter ikke
på den fejl, det er, at jeg
ikke kontaktede jer før
offentliggørelsen. Undskyld.

Terkel Spangsbo, redaktør

Udsnit af havnefronten og ekserserpladsen fioran
mandskabsrummene, messer eller kostforplejning, som det
hed for de menige mandskab, som området så ud godt 10 år
efter Søværnet havde forladt fortet. Arkivfoto: Ole Gjedved.

Se Tårnby Bladets svar
andetsted på siden, hvor
vi stort set underkaster os
kritikken af artiklen.

ikke som moderne ferielejligheder.
Desværre har mange medier givet det indtryk, at det er
Slots- og Kulturstyrelsen, der
har lukket for sejlads. Faktum
er, at det er ejeren – og kun
ejeren – der kan træffe den
beslutning.

Flakfortet set fra luften og som det ses, populært for
lystsejlere. Det ses også hvor stor del af den omliggende
mole, som måtte erstattes af cement-elementer (begynder
nederst i foto og op på højre side) efter rov af de oprindelige
granitmoler.

Seneste:

Der er samtaler i gang
Slots- og Kulturstyrelsen har ikke slækket på kravene til
Flakfortet
Af Terkel Spangsbo, redaktør

Tårnby Bladet har talt med enhedschef Michael Lauenborg
fra Slots- og Kulturstyrelsen, som udtrykker sin tilfredshed
med, at Flakfortet igen er åbent for alle gæster.
- Vi er mødtes nogle gange med Tore Svensson og fastholder vores krav og vi fastholder vores påbud, fortæller
Michael Lauenborg.
- Det har vi ikke ændret på. Det var ikke Styrelsen, som
lukkede for lystsejlerne. Men vi ser da positivt på, at der
igen er lukket op for gæstesejlere.
- Det er da i vores interesse, at Flakfortet besøges af så
mange som mulig, siger Michael Lauenborg.

1. maj og 3F aktivpriser

Traditionen tro var der fuldt
hus ved 3F og Metal 16’s
1.maj-morgenkaffe
Der var stuvende fuldt ved 3F
og Metal 16’s fælles 1. maj i
deres fælles domicil på Saltværksvej.
På talerstolen var blandt
andet Peter Hummelgaard (A),
Pia Olsen Dyhr (SF) og Pernille
Skipper (Ø). Musik, fælles sang
og cirkus for børn og barnlige
sjæle var der naturligvis også.
Lige så traditionelt uddelte
3F aktivpriser til en ”ude fra”
og til en eller flere medlemmer fra 3F Kastrups egne rækker.
Ved
prisoverrækkelsen
sagde 3F Kastrups formand
Henrik Bay-Clausen blandt
andet, at Eva Smith får prisen
for at være en konsekvent og
vedholdende stemme i den
retspolitiske debat. Utallige
debatindlæg og kommentarer
taler for sig selv.
- Altid med øje for at tingene skal gå ordentligt for
sig og at dem, der er betroet
magt, skal forvalte den netop
ordentligt.

Flere over broen
Indtægterne fortsætter med
at stige for Øresundsbro Konsortiet. Resultatet for første
kvartal blev 259 millioner
kroner, hvilket er en forbedring med 10 millioner sammenlignet med samme periode sidste år.
I første kvartal 2018 steg
trafikken på Øresundsbron
inden for samtlige kategorier
undtagen pendling.

- Eva Smith har i år eksempelvis været på banen i sagen
om politividner der blev instrueret i at vidne på en bestemt måde og
- Eva Smits mangeårige
virke som formand for Det
Kriminalpræventive Råd og
som medlemmernes uafhængige Opmand i 3Fs Klageråd er
andre grunde til valget af Eva
Smith får vores Aktivpris.

For liv og god sjæl
Aktivisterne, der overvejende
kommer fra kredsen af seniorer i 3F, er helt uundværlige
for fagforeningens liv og for
den god ”sjæl” der i vores hus.
- De står for aktiviteter som
Juletræsfest og fagforeningens Åben Netcafe, men hjælper i det hele taget med stort
og småt. Alt sammen til glæde
for en hel masse andre medlemmer af 3F Kastrup.
- Den slags bemærkes alt
for ofte først, når aktiviteten
ikke er der længere. Men vi
siger stort tak NU!
tsp

Årets Aktivpriser gik til den retspolitisk vagthund Professor Eva Smith, og til en gruppe af de
helt uundværlige aktivister der hjælper med juletræsfester, Net cafe, Seniorklub og meget
andet godt i 3F – noget af det der giver 3F Kastrup en særlig sjæl.

I regeringsaftalen om den
faste forbindelse over Øresund mellem Sverige og Danmark fra 1991 blev det bestemt, at landanlæggene (motorvej og jernbane, som ligger
op til forbindelsen) på begge
sider af sundet skal betales
med afgifterne fra motor- og
jernbanetrafikken.
tsp

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

Loppemarked Under det store kastanjetræ
Lørdag 16. juni 2018 kl.
10-15 . I krydset v/ Thuja
Allé og Guldregn Allé

kom og gør er kup!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Fik nyt liv i fællesskabet
Per Grønning fandt nye
relationer i Netværkshuset
Kastruplund
Af Brian Pabst.
Foto: Peter Sørensen

Han har både sejlet med vikingeskib og været flyttemand. Nu er Per Grønning 56
år og på kontanthjælp. Han er
blevet en del af fællesskabet
i netværkshuset Kastruplund,
som er Røde Kors’ netværkshus på Amager.
Er der noget, der kan få blodet til at rulle og tankerne til
at flyve, så er det en rask gåtur!
- Tænder det en gammel
murerarbejdsmand, som har
sejlet vikingeskibe og rendt
op og ned ad trapper som
flyttemand?
- Ja, svarer Per Grønning.
Han går med så ofte som
muligt, når Netværkshuset
Kastruplund ugentligt holder
”walk-and-talk”, en fem kilometer gåtur. Et tilløbsstykke,
hvor der på gode dage er omkring 30 deltagere.
- Det var sådan, det startede for mig, det med at komme
i netværkshuset. Jeg blev
spurgt, om jeg havde lyst til
at gå med og så fandt jeg det
her fantastiske fællesskab Kastruplund, fortæller Per Grønning.

Følelse af ensomhed
Netværkshuset Kastruplund
drives af Røde Kors Hovedstaden og er et mødested i Kastrup for 20 til 65-årige, som
savner relationer.
Per Grønning havde kun
få bekendte og savnede et
større netværk. Han har ingen uddannelse og skiftet
imellem mange job. Pengene
er små efter nogle år, først
på dagpenge og sidenhen på
kontanthjælp.
-Jeg var meget alene. Når
der var penge, kunne jeg
tage nogle ture i byen, ellers
tilbragte jeg megen tid på
biblioteket og jeg følte mig
ensom. I dag kommer han i
netværkshuset flere gange
om ugen.
- Det er blevet ”min nye familie”, her kommer så mange
dejlige mennesker og her er
et fantastisk fællesskab, mange aktiviteter, tid til en kop
kaffe og så er der jo altid brug
for en som mig, med hænderne skruet rigtigt på, griner Per
Grønning.

derne.
I dag skinner solen over Kastruplund fra en himmel med
få og grå skyer. På pladsen
foran huset er Per Grønning
i gang med nogle brædder,
hammer og søm sammen med
John og Mario, som er en østeuropæisk hjemløs, der kom
forbi. Per Grønning har skaffet
europaller, der skal skilles ad
og brædderne skal bruges til
at bygge et hundehus.
- En af vores venner har en
schæferhund, som ikke må
komme indenfor og står derfor bundet ved parkeringspladsen, det er sgu’ synd. Så
vi bygger et hus til den, lyder
det fra Per Grønning.

Per Grønning kommer
nu flere gange om
ugen i Netværkshuset
Kastruplund.
- Det er min anden familie,
siger han.

Bygger hundehus
Ude foran huset mod en asfalterede parkeringsplads, er der
en dejlig sol-terrasse, hvor en
del af husets liv udspiller sig
i foråret og sommermåne-

Det sociale samvær betyder meget i Netværkshuset, men det er ikke kun
smalltalk, men også store personlige sager, der drøftes. Arkivfoto

Vi skal huse fællesskabet
Netværkshuset Kastruplund er et
eksempel på, at Røde Kors skaber
rammerne for, at mennesker kan
mødes og være noget for hinanden i
et lokalt forankret fællesskab
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- Alle mennesker kommer til at stå i
situationer hvor livet er svært. Situationer hvor det er rart at være i et fællesskab og opleve, at nogen kærer sig
om én. Nogle er alene på grund af en
partners, eller anden nærtståendes
dødsfald, eller fordi man bliver alvor-

ligt syg, skilt eller arbejdsløs, siger
Røde Kors’ nationale chef, Marie-Louise Gotholdt.
- Vi kan i Røde Kors med netværkssteder som Kastruplund være med til
at skabe hverdagsfællesskaber, hvor
folk kan mødes på tværs af alder og
interesser, til gåtur, fællesspisninger,
kortspil, eller hvad man nu har lyst til.
Essensen er, at vi er der for hinanden,
når der er brug for det, helt lokalt. På
gode og mindre gode dage.
tsp

Et hus i trygge
omgivelser
Netværkshuset Kastruplund
putter sig bag et hotel og
nogle boligblokke i en gård
i Kastrup
Af Brian Pabst

Til sommer er det fire år siden, at Røde Kors Hovedstaden åbnede Netværkshuset
Kastruplund.
Først var det med en tidsbegrænset bevilling fra Tårnby kommune i en forsøgsperiode på tre år. Sidste år blev
det med et fast, årligt tilskud.
- Det er vi naturligvis glade
for og anser det som en anerkendelse af, at vi udfylder
en funktion som et sted, hvor
man kan komme udenom det
kommunale system, fortæller
Simone Mai Päevatalu, daglig

leder af Netværkshuset Kastruplund.
- Vi er et sted for ensomme,
sårbare og socialt udsatte,
alle er velkommen. Fordi du
og jeg kan også komme i en
situation, hvor livet vender én
ryggen, det kan være stress,
sygdom og andre traumatiske
omstændigheder. Men her
kan folk mødes i trygge omgivelser og dele oplevelser med
andre.
Netværkshuset
Kastruplund er i løbet af de år, det
har eksisteret, gledet ind som
en del af lokalsamfundet i
Tårnby.
Eksempelvis har brugerne
af
malerværkstedet
haft
udstilling
på
biblioteket.
Jobcentret henviser ledige,

Lidt af det man laver
• 15 frivillige er fordelt på vagter, Så huset kan have åbent
mandag til lørdag, varierende tider i tidsrummet klokken
10-21. En gang om måneden søndagsåbent.
• Ungeklub for 20 til 30-årige hver mandag.
• Tirsdag fælles frokost, mindfulness, malerværksted,
akupunktur. Ellers er der en lille have at passe.
• Herudover arrangeres forskellige typer af udflugter
rundt i københavnsområdet.
•Hver tirsdag er der ”Walk-and-talk” en 5-kilometers tur
med udgangspunkt i Kastruplund. Når en deltager har gået
med 10 gange, får de t-shirt med ”Walk-and-talk”-logo på.

der giver udtryk for at mangle Bag boligblokke og hotel har Netværkshuset en dejlig have, som
både benyttes til aktiviteter og hygge. Arkivfoto Ivan Givskov.
netværk. De lokale kirker, som
arbejder med sorggrupper,
fortæller om fællesskabet, de folk bidrager med det, de kan. tæller Simone Mai Päevatalu.
pårørende kan blive del af i
I den lavloftede bygning,
Hun forklarer, at de to beNetværkshuset Kastruplund.
tingelser er vigtige for, at hu- er der et stort fællesrum, der
set kan fungere.
er indrettet med hyggehjørAlle bidrager til aktiviteter
Fordi der er fokus på bru- ne, sofa og lænestole, samt
Simone Mai Päevatalu under- gerinddragelse, og aktiviteter et stort spisebord, så der er
streger, at Netværkshuset Ka- tilrettelægges så vidt muligt plads til, at alle kan komme
struplund er et sted, hvor man efter brugernes ønsker.
og spise med.
kan få eller udvikle sit net- For eksempel har vi en
Ingen af dem, der kommer
værk. Det er ikke et værested. bruger, der kommer en gang i netværkshuset, bliver regi- Vi siger, at huset er et sted om ugen og laver mad. En an- streret bortset fra alder og
med et aktivt og meningsfuldt den gør rent, en tredje er god køn.
fællesskab , siger Simone Mai til at arrangere ture. Man skal
Päevatalu.
føle, der er brug for en. Men
- Der bliver stillet to krav, man kan også have dage, hvor
når folk kommer her. Lyst til man ikke har lyst og i stedet
at være noget for andre og at har behov for at samtale, for-

Ekstraordinær

GENERALFORSAMLING

i Tårnby Bladforening 2018

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i
Tårnby Bladforening
Mandag 11. juni 2018, kl. 19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej 290.
Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej
(skolegården).
Dagsorden
Valg af ordstyrer og referent
Regnskab 2017
Evt.
Regnskab 2017 udleveres ved generalforsamlingen. Grundet
nedbrud på foreningens server har det været nødvendigt at
genskabe store dele af regnskabet for 2017. Nu foreligger
det reviderede regnskab 2017 til endelig godkendelse.
Bemærk, at foreninger har tre stemmer, men at der ikke
kan stemmes ved fuldmagt.
Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk
På bestyrelsens vegne
Per From Pedersen, formand

Du kan også maile på redaktionen@taarnbybladet.dk
Du ser selvfølgelig ikke denne note, hvis du ikke har fået bladet, men så gem notitsen - eller spørg din nabo.
redaktionen@taarnbybladet.dk • 32 509 290
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Har du ikke fået Tårnby Bladet (typisk sidste fredag i måneden) ring da til 32 509 290 (evt. telefonsvarer) og fortæl om du har modtaget andre reklamer
og/eller andre lokalaviser (Amager Bladet/Søndagsavisen).

Lokal forfatter nomineret til Blixenprisen
Sarah Engell, der er født og opvokset i Tårnby er nomineret til Blixenprisen i kategorien Årets børne- og
ungdomsudgivelse for bogen Valget, der handler om tilværelsens
svære dilemmaer
Juryen skriver i sin indstilling:
- Empati og rationalitet er et heftigt debatteret emne: I hvor høj grad
skal man sætte den enkelte over det
fælles? Hvor meget skal man ofre sig
for en fremmed? I Valget er det netop
empati og rationalitet, der støder sammen.
- Engell konfronterer læseren med
spørgsmål, der får hjerne og hjerte til
at boble over af modsatrettede tanker
og følelser. Valget er en stærk politisk
roman om asylpolitik, der på næsten
mirakuløs vis evner at præsentere
problemstillingen uden at bogen nødvendigvis skal læses som et partsindlæg i udlændingedebatten, slutter juryen sin indstilling.
Udover Sarah Engell er Kim Leine &
Peter Bay Alexandersen samt Mette
Vedsø nomineret i kategorien.
Vinderne af Blixenprisen afsløres
ved prisfesten 25. maj i Folketeatret.

De svære dilemmaer
Valget handler om 18-årige Xenia,
der brænder for at gøre en forskel i
verden, og derfor melder sig ind i et
politisk parti i håb om at komme hele
vejen til tops

Hun bliver dog stillet i et svært dilemma, da hun møder en flygtningepige fra Syrien, der er kommet alene
til Danmark og har brug for hjælp. Partiet forbyder hende at gå ind i sagen,
og Xenia bliver tvunget til at træffe et
meget svært valg.
Valget er den første danske YA-roman (Young adult er en populær genre, skrevet til teenagere) om politik,
og den første, der beskriver flygtningesituationen fra så mange forskellige
vinkler.
- For mig som forfatter var det
en spændende udfordring at tage
så komplekse emner som etik, krig,
asylpolitik og livet som flygtning og
inddrage emnerne i en fortælling for
unge. Da jeg startede på romanen, var
der flere, der kaldte det umuligt at få
unge til at læse så mange sider om politik og få dem til at interesse sig for
så komplicerede tematikker, fortæller
Sarah Engell.
Hun er utrolig glad og beæret over
den fantastiske modtagelse, bogen
har fået. Første oplag blev udsolgt i
løbet af få måneder, bogen har fået
enorm medieopmærksomhed, og i
november modtog den Carlsenprisen.
- At bogen nu er nomineret til den
prestigefyldte Blixenprisen er ikke
alene et kæmpemæssigt skulderklap
og en bekræftelse af min overbevisning om, at man kan skrive om hvad
som helst til unge, blot man gør det
med en ærlig og oprigtig interesse og

uden at tale ned til læserne, siger Sarah Engell og fortsætter:
- Nu tør jeg igen at gå derhen, hvor
jeg udfordrer både mig selv og mine
læsere og kaster mig ud i det tilsyneladende umulige. For mig betyder
denne prisnominering derfor enormt
meget.

Inspireret af afmagt
Idéen til romanen er først og fremmest
udsprunget af Sarah Engells følelse af
afmagt overfor verdens lidelser, ufred
og billeder af små, druknede børn.
- Et af de stilistiske greb, jeg benytter i bogen, er, at jeg lader autentiske
nyhedsoverskrifter blande sig med
den øvrige tekst for at afspejle det
konstante
nyhedsbombardement.
Derudover indgår der tekst fra sociale
medier, falske facebookprofiler og
dødstrusler sendt via Messenger, fortæller Sarah Engell.
- Efterhånden begynder Xenia også
at tænke i overskrifter, hvor hun digter
sig selv ind, dels for at stille spørgsmålstegn ved, hvilken psykisk konsekvens det har uafbrudt at skulle forholde sig til verdens nyheder, dels at
sætte fokus på den selviscenesættende kultur, der er opstået sammen med
de sociale medier, fortsætter hun.

Ikke bare for unge voksne

Den digitale udvikling har bragt
verden tættere på end nogensinde,
hvilket betyder, at vi dagligt bliver
konfronteret med blodige og
detaljerede nyheder fra krigsområder
og lande med hungersnød, side
om side med foto af, hvad vores
venner har fået til frokost. Det rejser
en masse etiske dilemmaer, som
har inspireret mig, fortæller Sarah
Engell. Foto Simon Læssøe.

historier, der rammer så bredt, og jeg
håber, at nomineringen til Blixenprisen kan hjælpe Valget ud til endnu
flere læsere, slutter Sarah Engell.
bbark

- Ligesom mine andre YA-bøger har
Valget fået mindst lige så mange
voksne som unge læsere. Det er en
stor tilfredsstillelse at kunne fortælle

Engell, Sarah: Valget. 1. udgave.
CarlsenPlus. 2017.

mange projekter, som bla. at redde
verden. Hendes projekter bliver mere
og mere ekstreme. Det kulminerer
med, at hun bliver muslim og er med
til at planlægge et terrorangreb i metroen. Det er desværre så uheldigt, at
hendes kæreste netop den dag, hvor
angrebet sker, er i metroen og får

sprængt begge sine und e r b e n
af.
Efter
angrebet
fortæller
hun, at
hun har
fundet
en and e n
og de
skilles.

Når Sibirien er lige her
Anmeldelse af Tina G. Larsen.

Bogen handler om en ung mand som
møder sin store kærlighed. De
forelsker sig og flytter sammen.
Han læser statskundskab og
hun arbejder i en børnehave.
De forsøger at få en hverdag til
at fungere. Trods deres udadtil

”normale” liv, kæmper de dagligt med
hver deres problemer.
Han kæmper med svær depression
hvor han får flere synshallucinationer og mørke tanker. Hun er tidligere prostitueret og har svært
ved at give sig 100% i forholdet.
Dog giver hun sig fuldt ud til sine
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Pludselig
baen dag kommer hun tilge. Deres fælles lejlighed, som h a n
bor i, sælges og de flytter i et hus, som
hun har fundet, langt borte. Her forsøger de at få et barn og få en hverdag
som en almindelig familie. Det lykkes
bare aldrig rigtig for dem.
Bogen er, trods sin lille størrelse,
tung at komme igennem. Den er rodet. Den er ligeså tung og mørk som
hovedpersonens tanker.
Ikke en bog som er noget for mig.
Paludan, Martin: Vi vågner i Sibirien.
1.udgave. Forlaget Brændpunkt,
2017.

Noget at gå til i juni og helt til september

Sankt Hans i Naturpark Amager
– Hovedstadens mest børnevenlige bål

Inden det store bål bliver tændt, vil formand for Børne- og Kulturudvalget Henrik
Zimino fra Tårnby Kommune (S) holde en båltale til ære for midsommeren. Det er
en helt særlig oplevelse at se de gyldne flammer strække sig mod himlen - midt på
hovedstadens smukkeste savanne, medens midsommervisen lyder. Bålet er for børn,
derfor tænder vi det allerede klokken 20.

Der er mange familier, der har fundet vej til Naturcenter Amager denne aften, så
tag gerne madkurven med og del et af de mange bål med de andre gæster. Eller du
kan se, hvad Traktørstedet har på grillen – www.traktoerstedetvestamager.dk

Program:

kl. 19.30 Velkomst ved Naturvejleder Jes Aagaard og båltale ved formand for børne
og kulturudvalget Henrik Zimino fra Tårnby Kommune
Kl. 20.00 Bålet tændes og midsommervisen synges

Naturpark Amagersafari for alle!
Naturpark Amager slår porten
op for en guldgruppe af natur og
frilufts oplevelser - onsdag 27.
juni kl. 17.00 – 20.00

Af Jess Aagaard, Biolog og Naturvejleder
Alt for få kender denne uslebne naturperle,
vi har liggende i hjertet af København, så
op på cyklen eller tag metroen, når Naturparken åbner for tre særlige aktiviteter
i Naturpark Amagersafari, hvor man kan
møde op og deltage med sin familie eller
hvem du synes trænger til en god naturoplevelse.
Du kan også høre om de nye hovedindgange og støttepunkter for friluftsliv langs
kysten, som er på vej.
NATURPARK FOR ALLE: Vi inviterer børn
og familier fra Amager til at prøve forskellige naturaktiviteter, som lokale foreninger
udbyder i Naturpark Amager – eksempelvis
orienteringsløb, discgolf eller fiskeri. Ar-

rangementet slutter med halal-pølser og
snobrød til alle.
Mødested: Indgangen til Amager Fælled
ved DR Byen. Bemærk mødetid kl. 16 – 18.
(se kortet mrk. 1.)
VILD MAD VED STOREHØJ: Naturen bugner lige nu af urter der kan bruges til grøn
mad. Vi tænder bål og bager pandebrød,
laver pesto af brændenælder og måske et
sødt æble med rosiner i gløder.
Mødested: Storehøj ved Kanonvej midt på
Kalvebod Fælled. (se kortet mrk. 2.)
KLAP EN FISK VED BADEBROEN: Omkring badebroen på Dæmningsvej ud til
kysten, kan du smage en grillet fisk, som
kommer frisk fra havet, eller stryge lækre
rejer med net. Du kan også tage badetøjet
med og få en forfriskende dukkert i Køge
bugt.
Mødested: Badebroen på Dæmningsvej.
(se kortet mrk. 3.)

KONGELUNDSFORTET – FRILUFTSLIV
OG FÆLLESSKABER I NYT FRILUFTSCENTER: En eksplosion af sjove oplevelser,

du kan prøve af - find rundt i den mørke
kassemat, prøv MTB i Kongelundsskoven,
rappelling fra tårnet, træklatring, lav selv
pandekager på bål med spejderne, O-løb
rundt på fortet, skyd til måls med bue og
pil og meget mere.
Mødested: Kongelundsfortet, Kalvebodvej
265, 2791 Dragør. (se kortet mrk. 4.)
Duk op når det passer dig i tidsrummet
fra kl. 17 – 20. Tilmelding er ikke nødvendig. Tag gerne en madkurv med og nyd
sommeraftenen med gode oplevelser og i
godt samvær.
Tjek vores hjemmeside
www.naturparkamager.dk
for evt. ændringer.

Nye blikke – hus med Richard Winther
Fra begyndelsen af juni
kan man opleve 13
samtidskunstnere hylde
multikunstneren Richard
Winther
Som Winther selv er
udstillingen en vild blanding
af maleri, skulpturer, vilde
kroppe og farveeksplosioner

13 kunstnere deltager i hyldestudstillingen med nye værker inspireret af multikunstneren og originalen Richard Winther. Foto: Anders
Sune Berg.

Maleriske vildskaber og
kropumulige skulpturer
De 13 kunstnere er alle født imellem
1972 og 1982 og er udvalgt pga. af
deres nære slægtskab med Winther.
Enten i kraft af de medier og materialer de anvender eller i deres valg af
motiver.
Kunstnerne er blevet inviteret til

at stjæle fra- og spejle deres egne
værker i Winthers. For Winthers egen
kunst åd nemlig af hele kunsthistorien.
Udstillingen vil være en vild blanding af maleri, skulptur og installation.
For at synliggøre koblingen vil der
indgå et lille udvalg af Winthers værker på Kastrupgårdsamlingen.
De mange forskellige kunstneres
nye blikke på Richard Winther re-aktualiserer hans temaer: Farvens vildskaber og maleriets processer, Figuration
og Abstraktion, Genbrugsmaterialitet
og kunstnerisk performativitet.
Kastrupgårdssamlingen.
Udstillingen kan ses fra 7. juni til 30.
september.
Fernisering på udstillingen 6. juni kl.
19.00, hvor alle er velkomne.
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13 kunstnere har taget multikunstneren og originalen Richard Winthers
spraglede og vilde kunstprojekt op i
en hyldestudstilling med nye værker.
Richard Winther fortærede nærmest
selv andre kunstneres værker og lod
sig inspirere og gik i dialog med store
mestre som Leonardo Da Vinci, Dürer,

Goya, Picasso og mange flere.
Igennem hans lange liv blev hans
hus i Vindeby på Lolland centrum for
kunstnerens idéer. Huset er i dag udsmykket fra kælder til kvist og fyldt
med både fuldente værker og endnu
flere ufuldendte skitser og skulpturer.
I denne udstilling har 13 samtidskunstnere lavet deres egne værker til
Richard Winthers hus baseret på deres
egne oplevelser med kunstneren og
hans værker.
Udstillingen er derfor ikke en Richard Winther udstilling, men altså en
udstilling inspireret af hans metoder
og virke som kunstner.

Naturen er der hele tiden...

Lærere lærer at lege - med smådyr i naturen
Som startskud på Krible Krable projektet,
et naturprojekt støttet af Nordea-fonden,
var lærere og pædagoger i begyndelsen
af maj på workshop i Naturcenter Amager
for at lege med regnorme, snegle og
vandhulsdyr. Nu skal de give deres
begejstring videre til kommunens 0-8 årige
børn

Lærere og pædagoger fra hele Sjælland fik en sjov
naturoplevelse, da de var til Krible Krable workshop på
Naturcenter Amager. Her var god mulighed for at få tissemyrer i bukserne, pirke til en regnorm eller løbe om
kap med en snegl - og for at blive smittet med naturnørders passion for alle de insekter og smådyr, som er
lige uden for døren.
Workshoppen er startskuddet på Krible Krable måneden - et naturprojekt, der kører i hele maj, og hvor
60.000 børn i alderen 0-8 år, deres forældre, pædagoger og lærere deltager.
- Hvis først de voksne selv er begejstrede og føler sig
trygge i naturen, kan de give det videre til børnene, så
de får vakt deres naturlige nysgerrighed og får lyst til at
lære mere, siger projekt-leder fra Krible Krable, Rikke
Laustsen, som var arrangør af dagens konference.

Rør en regnorm
Udover en workshop hvor lærerne skulle lege, røre og
undersøge regnorme, kunne de bl.a. arbejde med at
bruge terrarier og akvarier i undervisningen.
Lærerne og pædagogerne får rig mulighed for at give
den nye viden videre til børnene. I hele kommunen
arbejder daginstitutioner, SFO’er og indskolingsklasser
med Krible Krable i maj på linje med alle andre af landets kommuner.

Naturen er fuld af liv
Krible Krable er et landsdækkende naturprojekt, som
man gratis kan deltage i. Formålet er, at børn og voks-

Foto: Rikke Laustsen, Krible Krable.

ne, gennem små naturundersøgelser, leg og læring får
øjnene op for, at den by-nære natur er fuld af liv – naturen er lige uden for døren, uanset hvor du bor.
Universet er udviklet i et samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang og er støttet af
Nordea-fonden.
Det er frivilligt og meget forskelligt, hvordan Krible

Krable aktiviteterne udfolder sig i skoler og institutioner.
Nogle bruger måske en enkelt dag, mens andre bruger
fire uger. Og aktiviteterne kan antage tusind former.
Få ideer til aktiviteter med børnene i naturen på kriblekrable.nu

Kongelunden 200 år
Foråret er kommet og Kongelunden er
dermed blevet grøn og fuld af liv
Af Lærke Bech Haupt, Tårnby Naturskole
Nu hvor træerne er sprunget ud, er det blevet meget
lettere at kende og finde de enkelte træer. Det er nemlig ofte bladene, der er det bedste kendetegn for de
forskellige træarter.
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Bøgen
I maj har det været bøgen, der har været månedens
træ. Hvert år i maj konkurreres der på landsplan om,
hvor bøgen springer ud først. Når bøgen springer ud, er
foråret kommet.
Bøgens blade er æggeformede og fint lysegrønne
med små fine hår på oversiden. Bladene kan, når de
lige er sprunget ud, bruges i for eksempel salat eller
som pesto. Bøgeblade har en forsigtig fin syrlig smag.
Også bøgens frugter bog kan spises, og har været en
vigtig fødekilde førhen.
Bøgen er det mest almindelige træ i Danmark og
dyrkes i stor stil til møbler og gulve. De allermest lige
og høje bøgetræer, uden knaster, går til den vigtige
produktion af ispinde.
Bøgetræet er et typisk skyggetræ, og lukker ikke
meget lys ned til skovbunden, derfor vokser der ofte
ikke meget under en bøg. Og derfor er en bøgeskov
også fattig på mange forskellige arter af dyr og planter.
Prøv dog at lægge dig under bøgen en solskinsdag og
nyd solstrålernes mosaikspil i bøgebladene.

Linden
Lindetræet er junis træ. Lind er kærlighedens træ og let
at kende på de hjerteformede blade.

I slutningen af
1800-tallet blev der
plantet en del lindetræer
i Kongelunden bl.a.
som en allé kaldet
kærlighedsstien.
På det tidspunkt
var Kongelunden et
yndet udflugtsmål for
københavnerne. På
sommerdage kunne
flere tusinde skovgæster
besøge skoven og
slentre en tur på
kærlighedsstien. Man
kan stadig finde rester
af Kærlighedsstien, der
går langs Kongelundsvej
fra Collins Høj i den
nordlige del af skoven til
P-pladsen midt i skoven.

Ud over de fine hjerteformede blade er lindetræet
et smukt træ med en tæt krone og dejlig duft, når den
blomstrer i juni. Lind er et af de eneste skovtræer, der
bliver bestøvet af insekter og derfor er der også altid en
heftig aktivitet af insekter omkring lindetræet.
Lindetræet er ikke særligt anvendeligt, da veddet
ikke er særligt stærkt og let bliver angrebet af svampe
og insekter.

Lindens bark har dog igennem tusinder af år været
brugt til at lave reb af. Lige under barken findes nemlig
et lag af bast - dvs. lange fibre, der er bløde og samtidig stærke. Dem har man brugt til at slå tovværk af
helt tilbage i stenalderen og frem til vores tid.
Lindetræet er også rigtig godt at snitte i. Det er
blødt, smidigt og svinder ikke meget, når det tørrer,
derfor kan man snitte i det nyfældede træ.

Noget at gå til inden og i sommerferien

Biblioteket før sommerferien
Fantasy læseklub - ”Læserne om det
runde bord”

Elsker du fantasy? Kan du lide at diskutere, hvad du
læser? Er du mellem 13-17 år?
Kan du
svare ja til
disse spørgsmål, bør
du seriøst
overveje
læseklubben
Læserne om
Det Runde Bord.
Første gang kan du møde forfatteren Nicole Boyle
Rødtnes, på Tårnby Hovedbibliotek.
Nicole Boyle Rødtnes skriver, så hårene rejser sig i
nakken, og gåsehuden springer frem på armene.
Hun har blandt andet skrevet serierne Skeletter i
skabet, Zombiejæger og bogen Bitchen imellem os, der
handler om brutal pigevold og ulykkelig kærlighed.
Onsdag 30. maj kl. 16-18, Tårnby Hovedbibliotek.
Mød op og hør om vores idéer om klubben, og hvordan
det vil foregå. Du skal dog hente en gratis billet på biblioteket eller printe én på www.taarnbybib.dk

Mød en YouTube-stjerne:
MARIA JARJIS A.K.A.
WTF ER DET

Maria Jarjis er
hovedpersonen bag YouTube-kanalen
‘WTF er det’.
Med et glimt
i øjet og sin
hvide kittel,
tager Maria
dig med på
opdagelse rundt omkring i verden, hvor hun behandler
emner på en ny, sjov og spændende måde.
Når Maria besøger Tårnby Hovedbibliotek er hovedemnet naturkatastrofer.
Har du nogensinde undret dig over, hvad solstorme
er? At verdenshavene forsvinder, og hvilke konsekvenser det har for naturen og mennesker, at øer pludselig
forsvinder? Hvad der egentlig sker under et jordskælv?
Alt dét vil Maria gøre dig klogere på. Og hvem ved?
Hvis du er ekstra skarp, falder der måske en lille præmie af til dig.
Fredag 1. juni kl. 17-19, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

Naturcenter Amager
- Åbningstider i Friluftshuset
Hverdage 9 - 15
Weekender 10 - 17
30. juni - 12. august alle dage 10 - 17

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er
udenfor, så prøv igen senere.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

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

Alle hverdage i uge 26. Mandag, onsdag, torsdag og
fredag 25.-29. juni mellem kl 10-14, tirsdag mellem
16-19. Tilmelding ikke nødvendig.

En gåtur og en go’ historie

Vi behøver ikke at være ret gamle for at vide, at byudviklingen har været uden sidestykke i de sidste år.
Hvordan har vi det med alle fornyelserne?
Hvad kan vi glæde os over, og hvad savner vi fra
tidligere?
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi
deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider over
en kop kaffe.
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne
anekdoter. Medbring gerne dine egne billeder.
Vi holder et kort oplæg om dagens tema krydret med
fotos eller en lille film fra lokalarkivets samling, men
ofte bringer historierne os vidt omkring til andre emner.
Onsdag 6. juni kl. 14-16, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis
billetter.

Gør din tablet rejseklar

Vil du gerne læse bøger, blade
og aviser på
sommerferien,
men orker ikke
en tung kuffert?
Så fyld din
tablet med ebøger, lydbøger,
magasiner og
musik i stedet.
På Tårnby Hovedbibliotek hjælper vi dig med din tablet, som vi sammen kan gøre rejseklar. Vi hjælper dig
med at hente eReolen og en række andre apps, så du
kan læse og lytte fra sommerhuset og stranden.
Det er vigtigt, at du medbringer lånernr. og pinkode
til biblioteket i din bopælskommune. Du skal medbringe din opladede tablet, dit brugernavn og din kode
til Apple Store eller Google Play.

Har du lyst
til at gå en
tur i hyggeligt selskab
med andre?
Så kom med
på en tur ad
Hjertestien
fra Vandtårnet gennem
Byparken til
Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe,
mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter. Turen er knap 2 km.
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Tirsdag 26. juni kl. 14.00. Rundkørslen ved Vandtårnet
på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. Fri adgang
– uden billetter.

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af
AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker (mærket )købes billetter
på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet
ved arrangementet.

Sommersjov for børn
- Tårnby Kommunes sommeraktiviteter for
børn og unge
Sommersjov 2018 tilbyder igen i år en masse spændende aktiviteter for børn og unge, der er bosiddende
og/eller går i en af kommunens folkeskoler.
I år vil der traditionen tro være Sommer på stranden
i uge 28 og 29 for børn fra 3.-6. klasse om dagen og for
de store fra 7. klasse og opefter om aftenen.
På Kulturzonen afholdes der Klanernes kamp, en stor
rollespilsdag mandag 6. august, og så vil der naturligvis også være tilbud som bl.a. Sommer på Fælleden,
Træklatring, Den store Bagedyst, Fangerne på fortet,
Sommer på Satellitten, Zoo-tur, Fisketur med fiskekutter, Lasergames, Sports Academy, Kajakroning og
Kajakpolo, Tenniscamp, Svømmeskole, Fodboldcamp,
Selvforsvar, Karate, Spejderdag, Luftakrobatik, Åben
svømmehal i Pilegårdsbadet og meget, meget mere!
Se alle tilbud på Tårnby Ungdomsskoles hjemmeside:
www.us.taarnby.dk fra tirsdag 22. maj.
Tilmelding åbner 30. maj kl. 10.00.
Tårnby Ungdomsskole, tlf. 3250 1751

Der bliver selvfølgelig rollespilsdag
- Klanernes Kamp på Kulturzonen.
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Få inspiration til årstidens naturoplevelser, information om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr
til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere tilbyder
løbende aktiviteter som starter ved Friluftshuset.

Erindringscafé: Fra udkant til metropol

Noget at gå til inden sommerferien ... og efter

Musik, musik og musik... og skt. Hans på
Musikfestival - End of the Road

Tårnby Musikskoles koncerter i foråret

Midsommerstemning og Sankt Hans
Kom til den traditionsrige Sankt Hans
aften på Kulturzonen
Aftenen skydes i gang med swingende midsommerrock - en familiekoncert i børnehøjde.
Tag hele familien med til hygge, pølsevogn, sjove
aktiviteter, bål, båltale, musik, fede bands og selvfølgelig midsommervisen.

Program
Foto: Michael Oxkjær
Amager Fotoklub

End of the Road er Kulturzonens musikfestival for unge
”up and coming” bands.
Bands fra både Dragør og Københavns Musikskole
samt Tårnby Ungdomsskole vil gæste scenen. Tårnby
Musikskoles fantastiske bands ”Den laks skal ned” og
”The Internationals” vil spille festivalsæsonen ind med
deres nyskrevne og originale numre.
Der vil være DJ, grill og en lækker bar.
Endeligt line-up kan ses på facebook.com/kulturzonen i løbet af maj måned.
Lørdag 16. juni kl. 13-17 – gratis, Kulturzonen, Nøragersmindevej 90.

• Torsdag 7. juni kl. 18.30-19.30 Sommercafékoncert
for violin og blokfløjte, Kulturzonen
• Tirsdag 12. juni kl. 19 – 20.30 Kvintus klassisk gallakoncert, Christianskirken
• Onsdag 13. juni kl. 17.45 - 18.45 Cafékoncert for PixiHOT og solister, Kulturzonen
• Torsdag 14. juni kl. 17 - 18 Koncert for Musikværksted og -karrusel, Kulturzonen
• Torsdag 14. juni kl. 19 - 20 Cafékoncert for guitar og
violin, Kulturzonen
• Mandag 18. juni kl. 19 - 20 Koncert for musikskolens
klaverelever, Kulturzonen
• Tirsdag 19. juni kl. 18 - 21 Sommerkoncert og -afslutning for orkestrene, Kulturzonen
• Onsdag 20. juni kl. 18 – 19.30 Sommerkoncert for
musikskolens sangelever, Kulturzonen

Kl. 18-20 Sjove aktiviteter for hele familien ved
KFUM spejderne Vestamager
(Ved køb af klippekort til 20 kr. er det muligt at prøve kræfter med flødebollekast, dåsekast, ballondart,
popcorn, snobrød samt fællesmaleri)
Kl. 18-19 Børnerockkoncert v. Nanna Khoury Sabroe
og René Madsen for de 0-12-årige
Kl. 19-20 Tårnby Musikskoles orkester HOT spiller
numre fra repertoiret
Kl. 20-21 Bandet The Firecrackers spiller op til dans
Kl. 21-22 Båltale ved Tårnby Kommunes borgmester Allan Andersen
Bålet tændes, og vi synger Midsommervisen
Lørdag 23. juni kl. 18-22 – gratis, Kulturzonen, Nøragersmindevej 90.

Tårnby Musikskole - Ny sæson - tilmeld dig nu!
Lær at synge og spille og få masser
af musikoplevelser
Hvis du vil gå til soloundervisning,
spille i band, orkester eller synge i
kor, så er det nu, du skal tilmelde
dig - der er rift om pladserne.
Læs mere på kulturzonen.net.

Det kan lige nås
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Udstilingscenteret går på ferie efter sidste weekend i maj
En af de udstillinger, som er med til at sommerlukke
Udstilingcenter Plyssen er billedkunstner Karin Nelausen.
Udstillingen rummer 15 værker, hvor natur, kvinden
og det abstrakte er i fokus.
Karin Nelausen har i en lang årrække arbejdet med
det abstrakte i form af acrylmalerier, collager og mix
media. Karin Nelausen udstiller i offentlige rum, private
virksomheder, foreninger mv. Karin Nelausen har desuden deltaget i flere censurerede udstillinger.
- Jeg holder af det abstrakte, hvor ingenting er som
det ser ud, hvor former, farver og materialer skaber billeder, forundring, forargelse eller glæde hos beskueren,
siger Karin Nelausen.
Søndag 27. maj kl. 14 slutter Pilehavekoret sæsonen af
med Forårskoncert. Herefter holder Plyssen sommerlukket indtil lørdag 1. september kl. 13.00.

Karin Nelausen. Billedkunstner.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter og der arrangeres løbende forskellige kulturelle arrangementer.
Kulturzonen er i skoleåret åben alle hverdage:
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
Telefon: 3076 0334 - www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

TÅRNBY LOKALAFDELING
JUNI • 2018
SORG/LIVSMODSGRUPPE FOR
EFTERLADTE.

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

SVØMMESÆSONEN 2018/19.Svømmerne
på hold 1 og 2 begynder den nye sæson tirsdag
den 4. september og svømmerne på hold 3
begynder torsdag den 6. september. Betaling
for sæsonen er uændret kr. 300,-, som bedes
overført til konto reg.nr. 4183 konto 11798640
med oplysning om
NAVN, HOLDNR. og MEDLEMSNUMMER.
Sidste frist for overførsel er fredag den 29. juni
2018, (der er i øjeblikket venteliste).
Evt. henvendelse kan ske til Susanne Nyberg
på telefon 26 25 90 71.
FREMTIDSFULDMAGT OG VINSMAGNING

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16

Bowling, Englandsvej

Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11 Start 5. september

Bridge
Sorg/Livsmodsgruppe for dig der har mistet en
partner eller ægtefælle. I gruppen kan du dele
dine tanker, følelser og erfaringer som du måtte
have i forbindelse med tabet. Ved at høre
om andres tab er det nemmere at få sat ord
på sin egen sorg.Tilmelding på ÆldreSagens
kontor på telefon 21 70 05 16 eller på kontoret
Kastrupvej 324.Kontortid 10-12 mandag- torsdag.
BOVLING
Der er stadig ledige pladser.
Starter 5.september
Onsdag, kl. 10:00-14:00
Torsdag, kl. 10:00-11:00
Mødested: Bowlingcentret, Englandsvej 337
Der betales bane leje (Medlemmer)
Tilmelding: Annie Iversen 29 84 78 99

Den 5. maj fik 35 spørgelystne fremmødte en fin
orientering af advokat Heidi Hyldgaard om
juraen omkring fremtidsfuldmagter.
Efterfølgende var der efter oplæg af Jean-Yves
Puibaraud lejlighed til at smage på vine med
flotte navne som f.eks. "Perini Prosecco Rosé"
og Le Petit Laurette".

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16 Start 26. september

IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16 ferie i juli

IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.

iPad/iPhone kursus, Postkassen

4 onsdage i hver måned kl. 10-12 Start 5. september

Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 Start 6. september

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00 Start 6. september

Personlig IT-instruktion

2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.

IT-undervisning i Postkassen

4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30 Start 7. september

Cykletur med grill:
Viben 16/6
Sneppen 16/7
Viben 20/8
TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
Til orientering afholdes der ingen tema-timer i
IT-caféen i juni, juli og august.
IT-caféen holder lukket i juli. Sidste dag den er
åben i juni er tirsdag den 26. - Første tirsdag
den har åben efter sommerferien er den 7. august.
AMAGER NATURPARK 23. JUNI
De vidde sletter på Amager ligger græs til
det kæmpe bål, der igen i år bliver tændt i
Amager Naturpark. Festen starter klokken 19
og allerede klokken 20 tændes bålet, så de små
også kan være med.
KROLF

Petanque, Vestamagerhallen

Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15
Start 3. september

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Start 4. september

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14 Start 4. september

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Besøgstjenesten
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten
Så er krolfen godt igang. Der spilles Mandag torsdag kl. 10 i Travbaneparken.

KONTORET ER FERIELUKKET
FRA DEN 18. JUNI TIL DEN 29. JULI
BEGGE DAGE INKLUSIVE

LO K A L A F D E L I N G E N
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267
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TURE OG REJSER
Torsdag den 28 juni 2018 tager vi til
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
Vi mødes ved Netto,Tårnby Torv kl. 9.30 og
kører i private biler til Sporvejsmuseet.
Når vi ankommer til museet, kører vi med en
af de gamle sporvogne fra parkeringspladsen
til remisen.Tilbage i remisen kan man opleve
masser af minder fra tiden efter krigen og op til
1972, hvor den sidste sporvogn kørte i København.
PRIS. 60,- kr. for medlemmer, ikke medlemmer 120,- kr.
Der kan købes smørrebrød, 3 stk. inkl. en øl
eller vand for kr. 110,-. Bestilles og betales ved
tilmelding.
Giv kontoret besked om du kører selv, og hvor
mange du har plads til.- eller om du ønsker
plads i en bil.
Min.15/ Max.30 Deltagere
OBS!! TILMELDING SENEST 14. JUNI
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, 2770 Kastrup,
eller mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk
Betaling: Danske Bank Konto 4183 4183098047
Eller Mobile Pay 35 267
Husk at skrive dit navn, medlemsnummer og
det arrangement du vil deltage i.
Se opslag på kontoret og på hjemmesiden
Rejse August til Gotland (udsolgt)
Rejse September til Lesbos den 6. eller
den 13. Der er stadig ledige pladser
Den 2. oktober
Naverhulen Helsingør. Vi kører samlet i tog fra
Tårnby Station. Nærmere følger om tid og pris.
Den 19. november
Besøg på Nordisk Film. (Olsenbanden).
Nærmere følger om dato, pris og sted.

CYKLING
rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal
Start september

Kvælertag på Åndsfriheden
Danmark er et frihedselskende land og har
forbilledlig status, hvad angår rettigheder
for politiske og seksuelle minoriteter. Men
åndsfriheden er i stigende grad kommet
under pres.
Det førte i april måned til dannelsen af
foreningen Åndsfrihed. Ifølge Michael
Agerbo Mørck, der er en af foreningens
initiativtagere, har Åndsfrihed to formål:
Dels at modvirke sekterisme internt i
religiøse samfund, dels at bevidstgøre
befolkningen om det stigende pres mod
åndsfrihed fra politisk side.
Det politiske pres er højaktuelt. I skrivende
stund er den såkaldte ’burkalov’ under
behandling i Folketinget og ender angiveligt
med at blive vedtaget. Loven har følgende
ordlyd: ”Den, som på offentligt sted bærer
en beklædningsgenstand, der skjuler
vedkommendes ansigt, straffes med
bøde”. Der er ikke tale om et forbud mod
vinterbeklædning! Men om en lov, der er
møntet på en lille gruppe muslimske kvinder,
der kriminaliseres udelukkende i kraft af
deres påklædning, hvor uenig man end kan
være om den. Det kan undre, at lovforslaget
er nået til behandlingsrunden. For et
retssamfund er kendetegnet ved, at man
ikke må udstede love, der er målrettet mod
bestemte grupper. Love gælder enten alle
eller ingen. Det fik professor Per Øhrgaard
til at udbryde: ”Kære folketingsmedlemmer:

Rank ryggen, blæs på jeres partiledere,
sørg for at dette forbud ikke bliver lov i
Danmark!”
Klapjagten på religiøse minoriteter er også
gået ind på jøderne. Netop i disse dage
er et borgerforslag mod drengeomskæring
ved at opnå de 50.000 underskrifter, der
kræves for, at Folketinget skal behandle
det. Forbuddet begrundes med, at
omskæring repræsenterer en forældet
’babylemlæstelse’, der er et overgreb på
børns rettigheder. Det synspunkt fremføres
eksempelvis af folketingsmedlemmer Naser
Khader og Laura Lindahl fra henholdsvis
Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance. At et sådant forbud i virkeligheden
blåstempler overgreb på tusindårig jødisk
selvforståelse og familietradition, optager
hverken Lindahl eller Khader, der betegner
sig selv som kulturmuslim og kulturkristen.
Politikernes enslydende begrundelse for
stramningerne mod landets religiøse
grupper er, at de beskytter befolkningen
mod radikalisering og ensretning. Ifølge
Grundtvig-Akademiets leder Ingrid Ank,
der også er initiativtager til Åndsfrihed,
holder den forklaring ikke vand. ”Man har
mistænkeliggjort den religiøse forkynder –
præsten, imamen, rabbineren osv. ved at
lave andre regler for dem end for alle andre.
Og så har man fået dem, man egentlig ville
ramme, nemlig de såkaldte hadprædikanter,

læsninger
reflekterer vi
over skriftens
ord ud fra et
moderne og
personligt
perspektiv.
En rolig stund
i kirken med

Aktiviteter - Juni
Musik-andagt – En tid til eftertanke
v. Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og
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Gudstjenester
Juni				
Søndag
3.
1. s. e. trin. Luk. 12,13-21
Søndag 10.
2. s. e. trin. Luk. 14,25-35
Søndag 17.
3. s. e. trin. Luk. 15,11-32
Torsdag 21.
Plejehjemsgudstjeneste: Tagenshus
		
Plejehjemsgudstjeneste: Pyrus Allé
Søndag 24.
4. s. e. trin. Matt. 5,43-48

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

Juli				
Søndag
1.
5. s. e. trin. Matt. 16,13-26
Søndag
8.
6. s. e. trin. Matt. 19,16-26

kl. 10.00
kl. 10.00

10.00
10.00
10.00
11.00
13.00
10.00

Herbst
Aaboe
Herbst
Herbst		
Herbst
Aaboe

Herbst
Aaboe

til at holde deres hadefulde tale endnu
mere skjult for offentligheden. Og dermed
afskåret os andre fra muligheden for at sige
dem imod”.
Hvorfor tager verdens mest frihedselskende
land kvælertag på åndsfriheden? Hvorfor
bryder vi med demokratiske spilleregler for
at jagte religiøse minoriteter? Hvorfor bliver
det sværere og sværere at ånde med et
religiøst livssyn i Danmark? Ifølge professor
Ove Korsgaard skyldes det forglemmelse:
”Der er i disse år en foruroligende
tendens til at glemme, at demokrati er
afhængig af ikke-demokratiske værdier og
institutioner. Videnskab for eksempel er ikke
demokratisk, kunst er ikke demokratisk,
tro er ikke demokratisk – og åndsfrihed
og samvittighedsfrihed er heller ikke
demokratisk”. Lad os minde hinanden om
den forglemmelse. Ellers glemmer vi måske,
hvad det vil sige at være menneske.
Martin Herbst

tid til eftertanke. Efter andagten nyder vi
fællesskabet over en kop kaffe m.m.
Tirsdag 5. juni kl. 10.00

Hans Kirk og Fiskerne

v. Ole Reuss Schmidt
I 1928 skrev Hans Kirk den berømte roman
Fiskerne om sit ophold i et fiskerleje i
Vestjylland, der var meget stærkt præget
af Indre Mission. Bogen er blevet en
klassiker, og mange danskere har siddet
i en gymnasieklasse, og har her fået
præsenteret en af bogens hovedpersoner,
Tea, som en rigtig fæl person, som man i
hvert fald ikke skal ligne, mens en anden
af hovedpersonerne, Marianne, er blevet
skildret som et ualmindeligt dejligt,
tiltalende og elskværdigt menneske. Men
er Hans Kirks pointe med Fiskerne virkelig
så banal? Eller er der dybere, og mere
interessante konturer i romanen?
Korsvejstræf, onsdag 6. juni kl. 14.00

Informationsmøde om konfirmation
2019

Klassisk højskole:
Hvad har kamp og krig med Gud at gøre?
v. Martin Herbst.

Det Gamle Testamentes Apokryfe
Bøger er en samling jødiske skrifter
fra århundrederne omkring Jesu
fødsel. Oprindeligt var skrifterne
skrevet på hebraisk og nød udbredt
anerkendelse blandt jøderne. Men
denne skriftsamling blev aldrig
en del af den hebraiske bibel. I
denne studiegruppe ser vi nærmere
på denne spændende samling af
skrifter, hvis betydning for kirke og
kristendom har været enorm. Alle
er velkomne uanset forkundskaber.
Denne gang ser vi nærmere på det jødiske folks historieforståelse med afsæt i Første og
Anden Makkabæerbog.
Torsdag 7. juni kl. 19.30

Sommerkoncert med Kammerkoret Euphonia

v. Ole Reuss

Velkommen til kommende konfirmander
med forældre eller pårørende til et
orienteringsmøde, hvor vi blive klogere på
det forestående forløb. Vi glæder os til at se
jer, Martin Herbst og Julie Aaboe.
Torsdag 21. juni kl. 19.00

Ny kordegn

Karina Jensen
er pr. 1. 5.
2018 ansat som
kordegn. Foto:
Johnny Løndorf.
Karina Jensen er uddannet cand. mag. i
litteraturvidenskab og har tidligere arbejdet
i Trinitatis kirke.
I sin fritid dyrker hun løb og yoga. Hun
takker for god modtagelse i sognet fra alle:
Menighed, personale, præster og MR. Hun
glæder sig til at deltage i kirkens aktiviteter.
Alle er meget velkomne på kontoret.

Den årligt tilbagevendende sommerkoncert med Kammerkoret Euphonia. Denne gang
vil koret opføre et mesterværk fra det franske repertoire, Requiem af komponisten
Maurice Duruflé (1902-1986). Det er skrevet i slutningen af fyrrene, og tonesproget er
mildt modernistisk, på den venlige måde, samtidig med der bringes en række urgamle,
gregorianske strofer undervejs, og denne kombination har gjort værket til en klassiker
i korlitteraturen. Ved orglet medvirker organist ved Jesuskirken i Valby, Sven Verner
Olsen. Til sidst vil koret synge et par danske sommersange af den slags, de fleste
mennesker holder af og kan nikke genkendende til. Efter koncerten er der som altid
hyggelig og uhøjtidelig reception. Alle og enhver er hjertelig velkomne, der er fri entre.
Mandag 11. juni kl.19.30

Kontakt

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Sognemedhjælper :
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.
Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf. 3141 6030.

Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag kl. 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.

Kordegn:
Karina Jensen. Tlf. 3251 7424
kaje@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag
kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Lama eller trillebør!
Jeg blev noget betænkelig, da jeg en uges
tid før Bededag så en artikel om, at den
sidste nye trend til konfirmationer var at
leje en lama.
For jeg tænkte: ”Synd for dyret”. Og
måske også for konfirmanden!
Så jeg var ret lettet, da der ikke mødte
nogle lamaer op foran Tårnby Kirke den
27. maj. Hverken kl. 10.30 eller kl. 12.
Nu skal jeg selvfølgelig ikke bestride, at
der har optrådt lamaer ved nogle kirker.
Men jeg tror nu alligevel, som det så
ofte er tilfældet i pressen, at det er blevet
blæst lidt op.
Det synes jeg er lidt ærgerligt, for
jeg synes, det viser en anden side af
konfirmationen end den, jeg kender til.
Og endnu mere ærgerligt synes jeg,
det er, når en præst, som det også var
tilfældet i avisen, hopper med på vognen,
og benytter lejligheden til at tale om, at
konfirmation er blevet overfladisk og et
udstyrsstykke.
Jeg forstår slet ikke, at man kan se
sådan på det.
Jeg har haft konfirmander i mange,
mange år, og jeg synes de unge
mennesker bliver mere og mere seriøse.
De interesserer sig for troen og mener
noget med at blive konfirmeret.
Selvfølgelig, for i dag er der jo stort set
ingen, der bliver pressede til det.
Det er så almindeligt at blive
nonfirmeret, og nu også humanistisk
konfirmeret.

Og de unge bestemmer meget mere
over deres eget liv i dag, end tidligere.
De er meget mere vant til at have
meninger og holdninger og blive hørt.
Så de vælger selv. Og deres valg bunder
ikke i lamaer eller andre udstyrsstykker.
Selvfølgelig kan vi godt mærke, at
finanskrisen er forbi, og der er flere penge
mellem hænder, så nogle bliver hentet i
fine biler, men ligeså mange i trillebør.
For det er ikke det, det handler om.

Gudstjenester
Maj
Lør 26.
Søn 27.

Dåbsgudstjeneste						11.30
Konfirmation						10.00

Nielsen
Risum

Højmesse 1.s.e.t.						10.00
Dåbsgudstjeneste						11.30
Højmesse 2.s.e.t.						10.00
Aftengudstjeneste						19.30
Dåbsgudstjeneste		
10.00 & 11.30
Højmesse 3.s.e.t.						10.00
Dåbsgudstjeneste						11.30
Højmesse Skt. Hans dag					
10.00
Dåbsgudstjeneste			
11.30 & 13.00

Nielsen
Nielsen
Risum
Nielsen
Hansen & Nielsen
Risum
Nielsen
Nielsen
Risum
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Juni
Søn
Lør
Søn
Tors
Lør
Søn
Lør
Søn
Lør

3.
9.
10.
14.
16.
17.
23.
24.
30.

Det handler om, at de unge har en tro,
og ved hvad de vil i livet.
Det skal hverken journalister eller
præster underkende.
Så fra os i Tårnby Kirke skal der lyde en
tak fordi I har vist os det.
Tillykke med konfirmationen, vi håber,
I har haft en god fest, det har I fortjent.
Og velkommen hos os en anden gang.
Ida Nielsen

JUNI 2018

Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab,
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så
er det måske noget for dig.
Vi mødes ca. to gange om måneden. Det
er ofte i forbindelse med gudstjenester, enten
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden,
eller om søndagen efter en Højmesse.
Der er altid kaffe eller andet til
sammenkomsten bagefter. Nogle gange er der
også et programpunkt som f.eks. sang eller
lign.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
I juni mødes netværksgruppen:
Søndag 3. juni kl. 10.00 til gudstjeneste med
efterfølgende frokost.
Torsdag 14. juni til aftengudstjeneste med
”ønskekoncert”, hvor kirkegængerne selv
vælger salmerne. Efterfølgende er der kaffe i
konfirmandstuerne.
Søndag 24. juni kl. 10.00 til gudstjeneste
med efterfølgende kaffe og lysbilleder i
konfirmandstuerne. Lysbillederne er fra
sommeren 2017.
Tirsdag 26. juni kl. 11.15 på Tårnby Station til
Bakketur med frokost og kaffe.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 14. juni kl. 10.30 ved Karsten M.
Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 29. juni kl. 10.45 ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
Oasen fra kl. 10.15.

FOR BØRN

Babysang…
…er ved at være slut for i år. Nye hold starter
igen til september. Babysang er et tilbud til
forældre på barsel, Gennem sang og dans
og leg lærer vi nye og gamle børnesange- og
salmer.
Babysang foregår i Tårnby Kirke torsdage kl.
11.00. Det er gratis at deltage i babysang. Vil
du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på idni@
km.dk eller 3251 4186
Børnegudstjeneste
Dåbsgudstjenesten lørdag 23. juni kl. 11.30
vil være tilrettelagt for mindre børn. Alle
børnefamilier er velkomne også selv om de
ikke deltager i dåben.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Kirkebil

Kirkegængere, der har svært ved at komme til
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og
således blive afhentet på deres bopæl og
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten
eller arrangementet. Hvis man har behov
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12
sidste hverdag, før man skal bruge den.
Ønsker man for eksempel at benytte
kirkebilen en søndag, skal man bestille den
senest fredag kl. 12.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
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Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784
6045, e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Sct. Hans-gudstjeneste
søndag 24. juni kl. 10
KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111

Nu er det endelig blevet sommer!
Og på en af sommerens længste dage holder vi en
hyggelig midsommergudstjeneste.
Temaet er Johannes Døberen, som har givet navn til
dagen. Han var den person, der kom forud for Kristus,
og forberedte vejen for ham. Johannes råbte i ørknen,

at folk skulle vende rundt og få et bedre liv, hvor Gud
var centrum.
Efter gudstjenesten samles vi i gårdhaven, hvor der
er dækket op med salat og brød.
I må selv medbringe kød til grillen eller andre
proteiner.

Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Koncert:

Reformert kirkes koncertkor,
solister og strygeensemble
kastrup kirke

Koncerten finder sted tirsdag 5. juni kl. 19.30.

kastruplundgade 3-7

På programmet er værker af blandt andet Buxtehude,
Mozart, Fauvré og Weyse.

2770 kastrup

Koret dirigeres af Mikael Garnæs. Som solister
medvirker Anna Sofie Christensen, sopran i Kastrup
kirkes kor og Niels Henrik Jessen på orgel i en af
Händels orgelkoncerter.

Det sker også i
Kastrup kirke:
Maj
Søn. 27. maj kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Tors. 31. maj kl. 17 Koncert:
Rudolf Steiner Skole
København
Tors. 31. maj. kl. 17
Menighedsrådsmøde

Koncert:

Rudolf Steiner Skole København
Rudolf Steiner Skole i København inviterer dig til en
klassisk musikoplevelse i Kastrup kirke torsdag 31. maj
kl. 17-19.

Repertoiret spænder over klassiske værker, som
Antonin Dvorak´s Symfoni nr.9, samt både traditionelle
og moderne værker.

På scenen vil 4. - 8. klasses elever underholde
med sammenspil og skoleorkester i forskellige
konstellationer.

Alle er inviteret. Fri entre.

Juni
Søn. 3. juni kl. 10 Højmesse
ved Elizabeth Laursen
Tirs. 5. juni kl. 19.30 Koncert
med Reformert kirkes
koncertkor, solister og
strygeensemble
Søn. 10. juni kl. 10
Højmesse ved Allan Ivan
Kristensen
Søn. 17. juni kl. 10
Højmesse ved Susanne
Worm Steensgaard
Søn. 24. juni kl. 10 Sct.Hans
gudstjeneste ved Allan Ivan
Kristensen og kirkens øvrige
præster.
Herefter samles vi
til sommer-frokost i
gårdhaven.
Tag selv kød med til grillen,
vi har brød og salat
Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk

Musikalsk/rytmisk legestue
i Kastrup kirke
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Gør ulvetimen til en god musikalsk oplevelse med dit barn. Her
er rig mulighed for at lære nogle lette børnesalmer og gode
børnesange. Vi bevæger os til musik og synger med hele kroppen.
Samtidig giver det mulighed for samvær med andre forældre eller
bedsteforældre. Programmet er henvendt til børn fra ca. 1 – 3 år.
Vi starter den ny musikalske legestue torsdag den 13. september,
og mødes ca. hver anden torsdag kl. 16 til 16.45. og slutter med lidt
frugt for dem, der har lyst.
De nøjagtige datoer udleveres den første gang.
Vi glæder os til at møde dig og dit barn. Tilmelding til Grethe
Hamborg på grbh@km.dk
Grethe Hamborg og Elizabeth Laursen

SKELGÅRDSKIRKEN JUNI
Udstilling

John Overgaard udstiller sine akvareller på
Kirketorvet i juni og juli
måned
Der er fernisering med
mulighed for at møde
kunstneren søndag 17.
juni efter højmessen.

Babysalmesang - og åben café

27/5 kl. 10
28/5 kl. 19.30
29/5 kl. 10.30
2/6 kl. 9
2/6 kl. 10.30
3/6 kl. 10
5/6 kl. 11.30
9/6 kl. 11
10/6 kl. 10
11/6 kl. 10
11/6 kl. 19.30
14/6 kl. 19
17/6 kl. 10
17/6 kl. 11.30
17/6 kl. 12
21/6 kl. 10.30
24/6 kl. 10

Højmesse ved Poul Bo Sørensen
Menighedsmøde
Plejehjemmet på besøg
Sommerudflugt til Møn
Dåbs- og familiegudstjeneste
Højmesse ved Karen Giødesen
Fortællekreds
Dåbs- og familiegudstjeneste
Højmesse ved Annelise Mehlsen
Børneinstitutioner - åbent hus
Menighedsmøde - sangaften
Menighedsrådsmøde
Højmesse ved Poul Bo Sørensen
Fernisering
Rytmisk gudstjeneste ved Poul Bo Sørensen
Plejehjemsgudstjeneste
Højmesse ved Annelise Mehlsen

Samtale med en svane

Da jeg, gammel og viis,
og du, ung og uerfaren,
mødtes,
forstod jeg, hvor ung jeg var,
og hvor gammel du var.
Dan Theander
FORLAGET THEA

... hver torsdag
kl. 10-12 åben café/legestue
kl. 10.30 babysalmesang, hold 1
kl. 11.15 babysalmesang, hold 2
... ved sognemedhjælper Nicole Kruckenberg
Babysalmesang holder ferie i uge 27-31,
starter igen torsdag 9. august.
Tilmelding hos Nicole på 2018 4133 eller
nicole@skelgaardskirken.dk.
Ikke-tilmeldte er også velkomne på en prøvetur.

Morgenstund har guld i mund
Hver onsdag kl. 10 – 11.30 er der morgensang i kirken.
Vi starter vi med en kort andagt og et par salmer i
kirkerummet ved én af kirkens præster.
Efter kaffe og morgenbrød synger vi
videre fra højskolesangbogen.
Alle er velkomne!

TRATITIONEN TRO MØDTES ET STORT ANTAL AF KIRKERNE PÅ AMAGER til 2.pinsedags friluftsgudstjeneste på Femøren, kaldet Pinse
under åben himmel. Fra Tårnby deltog Kastrup kirke, Korsvejskirken og Skelgårdskirken.

Både gospelkoret AllSaints og børnekor fra flere af kirkerne deltog i det smukke pinsevejr, hvilket var med til at forhøje stemningen. Musikken blev
igen i år leveret af AllSaints Gospelkor og af børnekor fra de lokale kirker. Prædikant er provst Michael K. Nissen.
Deltagerne havde i stor stil selv stole og tæpper med og nød det gode vejr. Efter gudstjenesten var der fælles kaffe”bord” og slush-ice., så deltagerne kunne nyde det gode vejr og også nå at tale med venner og bekendte. Foto: Gunnar Larsen, Amager Fotoklub.
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DØDSBOBEHANDLING
-

Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte
af dødsboer.

-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer

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

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

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

Grundet store mængder stof - ankommet sent til redaktionen,
har beskæringen været hård i denne udgave, ligesom en del
stof må vente til udgaven i juli udkommer fredag 29. juni.

MÅNEDENS FOTO - FANDENS MÆLKEBØTTE eller Løvetand i sidste fase.
Vi må hellere indrømme, at det er redaktøren, der forfatter teksterne til
månedens billede - og især i dette tilfælde, hvor redaktørens have-gen
strider mod at indrømme, at det er et knaldgodt billede uanset hvad motivet
er. Hjemme var denne Taraxacum Officinale forhåbentlig aldrig kommet

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Juni 2018
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og
pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage
kl. 10.00
Skovtur (billetter). 31. maj kl. 9.45.
Sommerferie til 6. september.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl. 12 og
banko hver fredag starter kl. 11.30.
Banko fredag 25. maj

Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 30. maj
Banko fredag 1. juni, fredag 8. juni, fredag
15. juni, fredag 22. juni
Sommer i Gedesby mand.6. til mand. 13.
august
Sommerferie til fredag 17. august.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er
fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Se side 8-10

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

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

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om
huset. Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16
på hverdage. www.taarnby.dk/solgården
Kommunes informationsannonce s. 8-10

Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Ingen informationer modtaget

Parkinson
Klub Amagerland

Simon Dixon simondixon272@gmail.com
eller tlf. 5128 7999
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup,
Kamillevej 4. med henvisning fra egen læge.
Hver onsdag kl. 13-14 til 30. juni
Sommerferie i juli - start igen 1. august.
Skovtur onsdag 20. juni kl. 1016. Bus til Lyngby samt bådfart på
Lyngby og Bagsværd søerne og
spisning på Mejers Spisehus i Lyngby. Tilmelding senest 1. juni til Simon Dixon.

Hjernesagen Tårnby
Dragør

Cafémøder mandag i ulige uger kl. 1416, Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff,
6170 1961, eller til formanden, Inge-Lise
Adelhardt, 2883 4785.
Sommerpause til 10. september.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i
hver måned. Vandtårnet, Englandsvej kl. 11.
4 kilometer. Info: Asbjørn Rasmussen, 2279
5818 eller Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785

Datoer i sommer: Søndag 27. maj og 17.
juni. Derefter ferie til søndag 19. august.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Ferie indtil september.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk sygdom. Daghøjskolen,
Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/
2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Sommerferie til 21. august.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet,
Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt:
Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafemøder 29. maj, 12. juni, 19. juni.
Sommerferie til 14. august.

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10
hele sommeren.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10.
fra Dragør Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding.
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane Piasecki 4041 0868 eller jane@piasecki.dk
Den glade madaften holder sommerferie
og starter igen 13. september. Tilmelding
tirsdag før til Per Hansen, 2046 7844, mail
pewa@hansen.mail.dk eller i Aktivitets
husets information.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.
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Vi træffes i vor forretning

så langt, men var bragt til genbrugspladsen i en lukket plastpose til småt
brændbart. Men da mange af løvetænderne nederst i foto har været påvirket
af fotografens stønnen over at have været nede på knæ, må vi nølende
ophøje Kurt Pedersens motiv fra den gamle havn til månedens foto. Kurt
Pedersen er medlem af Amager Fotoklub.

Solskin, højt humør og tennis
Borgmester Allan Andersen slog det ”første slag”
på nye fine tennisbaner i
NTK-Amager Tennisklub.
Der var solskin og højt humør, da borgmester Allan
Andersen kom forbi NTKAmager Tennisklub søndag
eftermiddag og var med til
at indvie seks nye fine tennisbaner.
NTK-Amager tennisklub
ligger som en del af det

tennisklub. Nu har tennisklubben så fået renoveret
alle sine seks tennisbaner,
så de fremstår nye og fine
- og klar til spil og kamp for
motionister,
elitespillere,
unge og ældre.
Formanden
for
NTKAmager Tennisklub Carsten
Quistgaard takkede for
kommunens investering i
klubbens fremtidige udvikling med de nye fine banefaciliteter - hvorefter spillet

Sport og sjov i sommerferien - igen
A.L.T. Tennisklub holder
tennisskole for børn og
unge mellem 8 og 14 år
Det bliver fire sjove dage
med tennistræning, konkurrencer og boldleg og masser
af actionmættede oplevelser,
når børn og unge indtager de
røde tennis-grusbaner på Gl.
Kirkevej 94 i denne sommerferie.
I samarbejde med Dansk
Tennis Forbund (DTF) arrangerer A.L.T. Tennisklub tennisskole i dagene 2. til 5. juli

for både begyndere og øvede
i aldersgruppen 8-14 år.
Klubben forventer, at op til
25 tennisglade børn og unge
vil deltage i år. Ud over de fire
dage med teknik, leg og konkurrencer får hver deltager en
bold og en T-shirt, samt hvis
man er vedholdende og gennemfører skolen, en ketsjer.
Skolen ledes hver dag af dygtige tennistrænere.
Den sidste dag er der afslutningsarrangement, hvor
også forældre og søskende
kan deltage.

INFO:
Tilmelding indtil 18.juni.
Pris: 300,- kroner.
Kontakt: Jens
Geschwendtner. Mail: Jens.
geschwendtner@privat.dk,
evt. telefon: 2810 9551
Først til mølle-princippet er
gældende!
Yderligere oplysninger om
arrangementet, kontakt da
venligst undertegnede.
www.amagerlawntennis.dk
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Amagermestre i badminton

I maj dystede 100 ungdomsspillere fra de fem badmintonklubber på Amager, Amager Badminton Club (ABC),
Dragør Badminton, Islands
Brygge Badminton, KMB 2010
- Kastrup Magleby Badmintonklub (KMB) og Nøragersminde Badminton Klub (NBK)
endnu engang om Amagermesterskaberne.
Det blev til mange spændende kampe i Herresingle,
Damesingle,
Herredouble,
Damedouble og Mixdouble
inden for de forskellige aldersgrupper U9 – U19.
Det begyndte i 1982 med
en vandrepokal, hvor den
klub, der vandt flest kampe i
de fem discipliner til Amagermesterskaberne, fik indgraveret deres klubnavn og årstal.
KMB vandt pokalen det
første år, og har nu haft den
siden 1999. Det lykkedes at
vinde den igen i år.
Ved danmarksmesterskaberne i badminton for holdkamp i U15/M i Middelfart
havde KMB deres fem dygtige
unge spillere med.
Selv om de manglede en
pige på holdet, så de hver
gang starter med minus to
point, lykkedes det alligevel
for holdet at blive danmarksmester.
bbark

Borgmester Allan Andersen sammen med Kultur-/
Fritidschef Jens Lauridsen og spillere fra NTK-Amager
Tennisklub, der glæder sig til at komme ud og spille på de
nye fine tennisbaner.

større sportsområde ved
Ugandavej midt på Amager
og har stolte traditioner
med mere end 40 år som

blev givet frit og tennissæsonen 2018 åbnet.
spanger

Tilskud til
friluftsliv og
oplevelser i
naturen

De glade spillere fra KMB med deres træner Michael
Kristensen, der coachede de unge mennesker undervejs.

Danmarksmestre i gruppen U15: Smilla, Mads, Oliver, Joakim
og Mathias med opbakning fra deres dygtige træner Michael.

Foreninger, organisationer
eller kommuner med en
god idé til et projekt, som
skaber fællesskab i naturen
og nye muligheder for friluftsliv, har en enestående
mulighed for at søge støtte
hos Udlodningsmidler til
Friluftsliv.
Der er frist for at søge
den 1. juni 2018.
Friluftsrådet giver tilskud til både små og store
projekter, der udvikler nye
muligheder for friluftsliv og
oplevelser i naturen.
Udlodningsmidlerne udgøres af det overskud, som
er i Danske Lotteri Spil A/S,
og et fastsat udbytte fra Det
Danske Klasselotteri A/S.
- Det store engagement
og det lokale kendskab, som
man finder hos de lokale
ildsjæle og foreninger, gør
en kæmpe forskel i forhold
til at få flere ud i naturen
og binde lokalsamfundene
tættere sammen. Det vil vi

gerne støtte med Udlodningsmidler til Friluftsliv, siger Jan Ejlsted, direktør for
Friluftsrådet.
Senest 1. juni 2018 kan
du søge om tilskud til initiativer og projekter, der falder
under følgende temaer:
• Initiativpulje for friluftslivets ildsjæle
• Fællesskaber i lokal natur
• Bevæg dig i naturen
• Tilskud til større projekter
• Innovative rammer for
friluftsliv
• Naturformidling som løftestang

Læs mere:
www.friluftsraadet.dk/
tilskud eller ring til Friluftsrådets konsulenter
tlf. 33 79 00 79 (tast 2).

Sej KVIK-svømmer med helt fremme i dansk Para-svømning
Ved de netop afviklede
Parasport Danmarks Forbundsmesterskaber i svømning kom en ung
svømmer fra KVIK Kastrup øverst på
medaljeskamlen
Af Nanna Grønbæk,
Svømmeklubben KVIK

Ikke blot én gang, men hele 4 discipliner vandt 14-årige Alexander Hillhouse. Hertil opnåede Alexander også
en sølvmedalje. Afslutningsvis toppede Alexander weekenden med at
blive kåret som stævnets næstbedste
svømmer.
Alexander har autisme og er elev i
en af Tårnby Kommunes specialklasser. I sin fritid har Alexander gået til
svømning i mange år, og han har altid
elsket at svømme. For nogen er det
ikke et hit med den form for struktur,
der kendetegner svømmetræningen.
Men for Alexander er det et stort plus
på grund af den forudsigelighed, som
Alexander har godt af. Det gælder
både træningen og i forberedelsen til
stævner, hvor strukturen og forudsigeligheden giver ham en meget stor
tryghed.

Det kræver lidt ekstra af foreningen
at håndtere en dreng som Alexander.
Både fra trænere og svømmekammerater. Alexander har hele tiden været
inkluderet i KVIK. En stor respekt for
hinanden mellem svømmerne har
gjort, at Alexander lige fra start er blevet inkluderet fuldt ud på de forskellige hold, han har svømmet på.
Sådan lyder der fra Alexanders mor,
Trine Hillhouse.
- KVIKs tilgang til samarbejdet med
Alexander og mig har bygget på åbenhed og en lærende tilgang, ligesom
foreningen har hjulpet med en ledsager på træningslejre og til stævner.
Her har flere af klubbens ledere gjort
en forskel, bl.a. i forhold til at lære
ham sammenhæng mellem mad og
træning, fortæller Trine Hillhouse.

Udvikling til træning og stævner
Alexander svømmer på KVIKs tredjehold. Et konkurrencehold for den
aldersgruppe, der er i svømmetermer
hedder årgangssvømning. De andre
svømmere på holdet er jævnaldrende
med Alexander, og i alt er de 22 børn

på holdet.
- Alexander har været igennem en
rivende udvikling og han er ekstremt
dedikeret i sin træning og i sin viden
om svømning, fortæller Neus Gonzales, som er Alexanders træner.
- Til træning er han blevet meget
bedre til at holde fokus på det tekniske, og han er rigtig god til at konkurrere med de andre. Derudover kommer han altid smilende til træning, og
skal lige fyre en joke af, eller vise sin
nye konstruktion i minecraft - og det
har altid noget med svømning at gøre,
siger Neus Gonzales .
Med sig til stævner og på træningslejre har Alexander en tidligere svømmer i KVIK, Mikkel Hounsgaard. Mikkel
er med til både at støtte og presse
Alexander.
- Jeg hjælper ham med at holde fokus. Jeg presser ham ikke udover kanten, men til kanten. Det tror jeg, er vigtigt i forhold til, at han rykker sig i den
rigtige retning, men det er også vigtigt, at det bliver gjort sammen med
en, han føler sig tryg ved, siger Mikkel.
Der er desværre ikke mange ”rask-

Alexander Hillhouse og Mikkel
Hounsgaard. Mikkel er med
Alexander til stævner og
træningslejre og de kender
efterhånden hinanden ret godt. Det
betyder, at Mikkel ved hvor langt,
han kan trække elastikken, mens
det for Alexander betyder en enorm
tryghed.

klubber” der har parasvømning. I området omkring København er der blot
fire klubber, der har svømmere med
ved Parasport-aktiviteter.
Indlægget stærkt forkortet af
redaktionen

Der er job i foreningerne
Der er omkring 120 foreninger i Tårnby, som alle drives
på frivillig basis. De savner
konstant hjælpere
Af redaktionen,
Tårnby Bladet

De fleste foreninger kan bruge praktiske og/eller administrative medarbejdere eller
bestyrelsesmedlemmer.
Det er et tilbagevendende
tema på alle fællesmøder - Vi
mangler/savner ... praktiske
grise, aktive forældre eller
tidligere medlemmer ...
Sådanne varme hænder er
en helt uvurderlig hjælp til de
aktive ledere.
Vi tror til gengæld også, at
der går personer rundt blandt
Tårnbys borgere, som egentlig gerne vil være med i de
fællesskaber, som foreningslivet er. Nu tilbyder Tårnby
Bladet, at foreninger kan få
gratis
”stillingsannoncer”
med i avisen.

Der er betingelser
I skal selv skrive teksten til an-

noncen på samme måde som
de professionelle i dagspressen med Vi ønsker: og så hvilke
opgaver I søger medarbejdere
til og Vi tilbyder: Hvad det så
kan være, løn er det næppe,
men fællesskab, kurser, sjove
oplevelser, indflydelse.
I skal også have drøftet,
hvordan medarbejderen skal
modtages i foreningen og
sættes ind i opgaverne. Hele
projektet, som vil løbe så
længe foreninger er kreative
i deres annoncer, står og falder med succesoplevelser for
ansøgerne, som bliver ”antaget”. Det er desværre en
kendt sag, at foreningerne er
gode til deres hobby/aktivitet, mens det kniber med personaleplejen.

Det kan man søge efter
I kan søge efter trænere, bestyrelsesmedlemmer, sekretærer, kantinefolk, tur-hjælpere, kasserere, rengøring.
Det skal være ulønnede opgaver, har I penge til at aflønne,
har I også penge til en lille an-

Udfordrede børn i KVIK
Kastrup
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I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse
... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende
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Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk
arbejde, hjælpeinstruktører etc.
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Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin telete hurtigt
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og Vi tilbyder:
Et levende
din ansøgning. Jo før jo bedre.
miljø
Deltagelse
i et aktivt
klubliv
Vil I bruge dette tilbud (som løber så lange der Kurser i regnsk
absprogra
Til gengæl
mmer
er foreninger, der benytter det) så send mail med
d er lønnen
i kontanter
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Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og
lemmer, ege pringer Forening har
60 medt klubhus
12 (og mange andre tider) på 32 509 290
på Lill
deltag

vi savner dig.

nonce – det er det Tårnby Bladets eksistens afhænger af.
Annoncerne vil få en spaltebredde på 68 millimeter.
Hvis Tårnby Bladet skal lave
dem, skal I vedhæfte ønskede
tekst, foto/logo etc. Vi har et
lager af tegninger, men de har
alle sammen samme ”streg”
så jeres egne foto/illustrationer er bedre.
Efterlysning af nye medlemmer, bingo-spil, salg af juletræer etc. bringer vi gerne,
men det er mod betaling (ikke
meget, men dog betaling).

rksturnerin

e Hovedgade

og

Herover ser I tre eksempler på
annoncer, og på s. 41 er der
tre aktuelle annoncer, men
kom gerne selv med forslag
til layout.

Deadline og udgivelser finder I på www.taarnbybladet.
dk under fanebladet Redaktionen.
Kontakt redaktionen på 32
509 290 eller redaktionen@
taarnbybladet.dk
Telefonen er minimum bemandet på hverdage kl. 9-12.
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AMAGERS HOLD, DA OPRYKNINGEN VAR I HUS efter fintælling af bolde. Filip
Karlsson (nr. 2 fra venstre) udlignede til 4-4 i dagens kamp mod B 75 (2) ved at vinde med
3-2 i sæt. Dette sikrede en boldtælling, som faldt ud til Amagers fordel. Foto: Kenneth
Herskind.
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Alexander Hillhouse er
den eneste parasvømmer
på KVIKs konkurrencehold. Men det kan på sigt
nemt ændre sig.
Sidste sæson startede
klubben et særligt hold
op for udfordrede børn i
klubbens undervisningsafdeling. 10 friske og
aktive drenge og piger
har været en del af dette
hold. En gang om ugen får
de brændt krudt af, og får
lært svømmefærdigheder.
Herudover afvikler KVIK
i sommerferien en særlig
sommercamp for udfordrede børn. Sommercamp
er en uge, hvor børnene
sammen laver forskellige aktiviteter. Det er ikke
blot svømning, den står på
af aktiviteter. Børnene vil
afprøve forskellige sportsgrene, for i bund og grund
er det ikke svømning,
der er i fokus her. Det er
børnene og et aktivt foreningsliv, det hele handler
om. Årets sommercamp
finder sted i uge 28.

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
HUSK TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK HAR ÅBENT I WEEKENDERNE

9-19
9-16

Fantasy læseklub - mød Nicole Boyle Rødtnes

Opstartsmøde onsdag 30. maj / kl.16 – 18 / Tårnby Hovedbibliotek /
Gratis billetter

ER DU JOBSØGENDE?
- FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET

Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante
jobs i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk.
Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil

Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig.

JURIDISK FØRSTEHJÆLP

Nu kan du få anonym og gratis juridisk rådgivning hos
den nyetablerede advokatvagt på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.
Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du
kan få gode råd om din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situation på stedet. Du skal møde
personligt op og medbringe alle relevante papirer om din sag.
Du kan møde advokatvagten den første torsdag i hver måned, undtagen helligdage mellem kl. 17-18.00. Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og
få et nummer i køen.

ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling:
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495
eller via www.aof-amager.dk Se efter logo...
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges
ved indgangen.
Akvarelcafé
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Kreativt Krydsfelt:
Lav dine egne blomsterglas

Onsdag 30. maj / kl. 15.30 - 17.30 / Tårnby
Hovedbibliotek / Gratis
Vi skal lave blomster, der hverken skal have lys eller
vand, de er nemlig lavet af karton og sugerør
For børn fra 6 år.

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK:
MANDAG-FREDAG
8-20
LØRDAG-SØNDAG, HELE ÅRET 9-16
VESTAMAGER BIBLIOTEK:
MANDAG TIL FREDAG
LØRDAG
SØNDAG LUKKET

Fortsat fra forrige spalte

Onsdag 30. maj / 13. juni / 11. juli / kl. 10 - 13
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med andre. I
akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt
i gang. Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Medbring selv papir, farve og pensler.
Fortsættes næste spalte

Mød en YouTube-stjerne:
Maria Jarjis a.k.a. WTF er det

Fredag 1. juni / kl. 17 – 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Maria Jarjis er hovedpersonen bag YouTube-kanalen ’WTF er det’. Når
Maria besøger Tårnby Hovedbibliotek er hovedemnet intet mindre end
naturkatastrofer. Hvis du er ekstra skarp, falder der måske en lille præmie af til dig. Efter foredraget er der mulighed for at komme helt tæt på
Maria Jarjis. Du får nemlig også mulighed for at stille spørgsmål, få hendes autograf og tage en selfie sammen med Maria.

Erindringscafé: Fra udkant til metropol

Onsdag 6. juni / kl. 14 – 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer
og oplevelser fra tidligere tider over en kop kaffe. Vi lægger op til, at
tilhørerne bidrager med egne anekdoter, men har du bare lyst til at lytte
med, og få bragt dine egne minder til live igen, er du også velkommen.
Du kender måske også en eller flere, som vil være glad for, at følges
med dig.

Kreativt Krydsfelt:
Robotterne kommer!

Onsdag 6. juni / kl. 15.30 - 17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Til workshoppen kan I lære om og lege med Ozobots, som er små robotter, der kan aflæse forskellige farver og som kan kodes
ved at man tegner prikker og streger med tusser i forskellige farver.
Kom og vær med! Det bliver helt sikkert sjovt. For voksne og børn fra 8 år.

Kreativt krydsfelt:
Eventyrlige perlerier

Torsdag 14. juni / kl. 15.30 - 17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Med udgangspunkt i H. C. Andersens eventyr laver vi
perleplader fra en række af de kendte fortællinger.
Vi sørger for perler, mønstre og varme på strygejernet.
Kom og vær med. Fra 8 år

Kreativt Krydsfelt:
Lær at kode små robotter

Torsdag 21. juni / kl. 15.30 - 17.30 / Tårnby
Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og prøv LEGO WeDo 2.0. Vi skal både bygge,
programmere og lege med vores små hjemmebyggede
robotter. Fra 7 år
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side

Fortsat fra forrige spalte

Gør din tablet rejseklar

Vi sørger for alle nødvendige materialer, 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.
For børn fra 6 år.

25. juni - 29. juni /
Mandag, onsdag, torsdag, fredag mellem kl. 10-14 / Tirsdag 26. juni
mellem kl. 16-19
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vil du gerne læse bøger, blade og aviser i sommerferien, men orker ikke en
tung kuffert? Så fyld din tablet med e-bøger, lydbøger, magasiner og musik i
stedet.
I uge 26 kan du komme på Hovedbiblioteket med din tablet, som vi sammen
kan gøre rejseklar. Det er vigtigt, du er bosiddende i Tårnby kommune og
oprettet som låner på biblioteket. Du skal medbringe din opladede tablet, dit
brugernavn og din kode til Apple Store eller Google Play, så vi sammen kan
hente app’s og gøre din tablet helt klar til ferien.
Bemærk at vi hjælper alle hverdag i uge 26 mellem kl 10-14, tirsdag dog mellem 16-19.

En gåtur og en god historie

Tirsdag 26. juni / kl. 14 - 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, mens Laura Michelsen læser en historie højt. Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor
Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2
kilometer lang.

Kreativt Krydsfelt:
Lav din egen animationsfilm

Torsdag 28. juni / kl. 15.30 - 17.30 / Tårnby
Hovedbibliotek / Gratis billetter
Slip fantasien løs og lav din egen animationsfilm med
”stop motion” teknikken

Cirkus skattejagt

Tirsdag 3. juli / kl. 14 – 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Oplev cirkusartisten Zora og hendes medhjælper i en forrygende forestilling – og bliv selv cirkusartist for en eftermiddag. Zora har en stor mystisk
skattekiste med sig - i den er der sjove og farverige cirkusrekvisitter, som
skal bruges til at blive en rigtig artist. Du kommer til at prøve jonglørnumre,
akrobatik, klovnerier og hemmelige tricks. Arrangementet foregår udendørs,
hvis vejret tillader det.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
”Glemmer Du” i maj/juni 2018 har titlen:

NATURPARK AMAGER - TÅRNBYS GRØNNE OMRÅDE MOD VEST
Denne gang handler Glemmer Du om Vestamagers udvikling fra 1600-tallet frem til udpegningen
som naturpark i 2015. Området er kendt for sit
rige dyre- og fugleliv og naturparken skaber nye
rekreative muligheder. Samtidig benyttes området i
forbindelse med klimatilpasning, f.eks. til etablering
af overløbsbassiner og diger til beskyttelse af Amager mod stormflod.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne så længe
oplag haves, eller hentes i en printvenlig version
på taarnbybib.dk under ”Stads- og Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et abonnement på
’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet
sendt elektronisk, så snart det udkommer.

Fortsættes næste spalte

TÅRNBY KOMMUNE

Gratis stillingannoncer
for foreninger
Mange foreninger har brug for
frivillige i bestyrelser, til praktisk
arbejde, hjælpeinstruktører etc.
I kan GRATIS søge efter person med
Kendskab til Word og excel (ellers
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke
eksisterende

Formanden Jens Hansen bærer rundt
på sin telefon 44 12 23 14
Vil I bruge dette tilbud så send mail
med tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk
Mere info: Ring til redaktionen på 32
509 290

Korsvejskirken

Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup

Onsdag d. 6. juni kl. 19:30 (døre åbnes kl. 19:00)
Billetpris: 50 kr.

(børn u. 16 år er gratis)

Salg af drikkevarer i pausen til favorable priser
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Skriv lidt om din forening: Kastrup
Højdespringer Forening har 60
medlemmer, klubhus på Lille Hovedgade.

Sommerkoncert
Crossroad Gospel

Foto:
Medlemmer af
Amager
Fotoklub .

Familien Simper
nyder vejret og
den medbragte
forplejning på
plænen.
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STJERNER I NATTEN

Igen i år stillede
Tårnby brandvæsen
op med den store
lift, så unge som
gamle kunne komme helt
til tops og nyde udsigten
over området. Fotografen
var heldig at få lov til at
snige sig op i den populære
højde.

Det var 10.
gang, at Tårnby
kommune bød
velkommen til
Stjerner i natten, hvor en
række kulturinstitutioner
og foreninger stillede op
med leg, konkurrencer og
festlig underholdning.

Sol og varme prægede
Stjerner i natten i år, hvor
områdets børnefamilier var
samlet til musik, gøgl og
picnic på plænen - blandt
meget andet.

Vanvittig vilde
med vand
Vandsports-klubberne i Kastrup havne er gået sammen
om en aktivitets- og festdag

Vild med Vand, har muliggjort
det format, vi kan præsentere
i år.
Bortset fra mad og drikke
og sejlads med Actionboat er
alle aktiviteter gratis.

- Vi håber, at besøgende og
faste brugere af havnen og
klubberne får en sommerdag
på havnen, hvor fokus - dagen 100 havne er med
og aftenen igennem - dels Vild Med Vand og Havnens
er at give ”smagsprøver” på Dag dækker over årlig tilbagemaritime aktiviteter, dels på vendende arrangementer - nu
musik, underholdning og op- i mere end 100 havne landet
visninger; en skøn blanding over, der alle løber af stablen
seriøsitet og fornøjelse i en samme dag lørdag 9. juni.
- Det er første gang Kastrup
altid åben og imødekommende Kastrup Havn, fortæller klubberne har tilsluttet sig
Erik Munnecke fra sammen- det landsdækkende projekt,
slutningen af båd-foreninger og søger at leve op til de principper og målsætninger, orgai Kastrup, SAMKAS
Rammerne er området i den nisationen udstikker.
Vild med Vand vil med
nye lystbådehavn ved havnekontor og mastekraner, hvor dette projekt åbne klubber og
havne op for danskere med en
der opstilles telte og boder.
Kajer og servicebro i samme maritim drøm i maven.
- Vi vil med Det Gode Værtområde er stedet for klubbernes fremvisning af forskellige skab, god stemning og atbådtyper og udgangspunktet traktive aktiviteter gribe danfor aftale om prøveture.
- Programmet afspejler det
store antal af klubber, der
Klubberne i Ny og Gammel
holder til i Kastrups komLystbådehavn har tidligere
munale havne forklarer Erik lavet havnefester i fællesskab,
Munnecke.
fester som senere voksede til
- Et økonomisk tilskud på
Kanin-markedet. Derfra disse
50.000 kroner fra Folkeoplysfoto fra 2003 eller 2004. Nu
ningsudvalgets Initiativpulje hedder festen Vild med vand og
til arrangementet, der hedder
varer ”kun” en dag.

skernes lyst til at komme på
vandet.
- Vi vil give oplevelser, også
selvom man ikke ejer for eksempel en båd, en kajak, sejlertøj eller redningsvest.

Afprøv din våde drøm
Vild med Vand havne tilbyder
lokalbefolkningen åbne aktiviteter, som ikke kræver medlemskab eller udstyr til de
danskere, som drømmer om

Deltagende klubber:

Kastrup Sejlklub, Kastrup
Tursejler Forening, KMY, Kastrup
Søspejdere, Kajakklubben Neptun,
Kajakklubben Røse, Roklubben
Øresund og Kastrup Kajakklub.

at komme i gang med vandaktivitet eller på anden måde
snuse til livet på havnen.
Havnens Dag er et markant
tilbud til lokalbefolkningen
om at komme på havnen og
havet og få en oplevelse.
Havnens Dag og lokal
markedsføring skal formidle
havnens muligheder for lokalområdet og give lokalbefolkningen lyst til at komme
på havnen og deltage i de ak-

tiviteter, som havnen i øvrigt
tilbyder.

INFO:
Lørdag 9. juni
Kastrup ny lystbådehavn
Se www.vildmedvand.dk

STILLINGAANNOCER I FORENINGSLIVET

Frivillige mentorer søges
Hjælp en ung i udskolingen,
gerne en du kender i forvejen
Landsforeningen Talentspejderne søger
medarbejdere, efterlønnere og pensionister
til at hjælpe unge på vej til uddannelse.
Vi søger personer med:
• Erhvervs-/livserfaring i job (eventuelt frivilligt).
• Overskud og tid (1½ time om ugen) i 24 uger.
Vi tilbyder:
• Gratis kursus i talentprogrammet onsdag 16. maj
2018 (Tilmelding nødvendig)
• Et veldokumenteret talentprogram med
tilrettelagt dagsorden på møderne
• Opbakning af konsulent i forløbet
• Et netværk af certificerede mentorer

Landsforeningen Talentspejderne er en
non-profit humanitær organisation; vi samarbejder med
Tårnby og Dragør kommuner.
Talentspejderne fondes af
Det Obelske Familiefond.

Foreningen Dyrenes
Mindegrave søger ...
... en til to personer der har lyst til at give
en frivillig hånd med på vores lille
kirkegård.
Det drejer sig om at holde vores stykke i
og omkring gravene pæne – altså lettere
havearbejde.
Så har du lyst til at være udendørs og
passe det grønne på vores lille hyggelige
matrikel, så ring eller skriv gerne. Vi er klar
med en kop kaffe og en rundvisning.
Mail: dyregrave@gmail.com
Tlf. 3888 1693

Kan du lide sport og idræt?
... og kan du lide at skrive om det
Tårnby Bladforening
savner en sportsmedarbejder
Vi søger en reporter
.. med lyst skrive om idrætslivet i Tårnby
.. som kan holde aftaler og ikke love mere, end
der kan klares
.. som er nysgerrig og vil bruge tid på opgaverne
(som man selv udvælger)
Vi vil:
.. sende dig til mange sportsarrangementer i
Tårnby, også nogen du ikke anede fandtes
.. forsyne dig de pressemeddelelser, som vi modtager om idræt
.. i det hele taget forsyne dig med idéer og baggrundsviden
Vi tilbyder:
.. et fællesskab, hvor du selv vælger dine opgaver
og den tid du vil/kan bruge
.. en plads i redaktionen, men du kan også ”arbejde” hjemme fra.
.. at lære dig edb-programmer som InDesign og
PhotoShop, hvis du selv til layoute
.. at du kan eventuelt vælge en prøveperiode
Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og
driftes overvejende af frivillige. Avisen udkommer en gang hver måned og har et
blandet indhold af politik, nyheder,
forenings- og kulturstof, kirkesider
og featurestof.
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Kontakt: konsulent Pia Agerskov for information og tilmelding til mentorkursus på
6122 6010/pia@talentspejderne.org
’

Har du grønne fingre?

Stafet søger sponsorer
– og deltagere
Stafet For Livet kom til Tårnby for første gang i 2017
og blev en stor succes, som
godt må blive større i år
Af Terkel Spangsbo

24-timers
arrangementet
Stafet For Livet blev afviklet
i august sidste år på Tårnby
skole og det omkringliggende
område, og blev arrangeret og
udført af frivillige ildsjæle.
Der deltog syv hold fordelt
på 218 deltagere, samt 42
fightere (læs mere om figtherne længere nede i artiklen),
som blev æret på dagen. Det
lykkedes at få et overskud på
godt 65.000, hvilket er rigtig
flot af en førsteårs stafet.
- Nu tilbyder vi endnu flere
til at være med, når vi gentager arrangementet lørdag 1.
til søndag 2. september, fortæller Gitte Laustsen Dam fra
Stafet For Livet Tårnby.

Stafet For Livet er et døgn
med holdstafet, aktiviteter,
underholdning og oplysning,
der giver håb og støtte til alle,
der er berørt af kræft.
Stafetten varer 24 timer for
at symbolisere, at de, der er
berørt af kræft, kæmper hele
døgnet. Det er et døgn, hvor
vi står sammen i kampen mod
kræft og samtidig fejrer livet.
Stafet For Livets æresgæster er Fighterne. De er tidligere eller nuværende kræftpatienter.
Overskuddet fra stafetten
går til Kræftens Bekæmpelses
arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Stafet For Livet i Tårnby
- Vi er en gruppe på ca. 25
frivillige, både nye og gamle,
der nu er gået i gang med
planlægningen af Stafet For
Livet Tårnby 2018, fortæller

Gitte Laustsen Dam.
- Vi har et godt samarbejde
med Tårnby Kommune, men
for at Stafet For Livet Tårnby
skal lykkes og blive en endnu
større succes end sidste år,
så har vi brug for hjælp og
støtte fra lokalsamfundet og
erhvervslivet.
- Vi har på forskellig vis
henvendt os til personer og
virksomheder i håb om, at de
vil støtte op dette fantastiske
arrangement, og dermed blive en del af vores fantastiske
liste af sponsorer.
- Sponsoraterne kan være
alt lige fra direkte donationer,
tjenesteydelser, lån af udstyr
og mange andre ting (se faktaboksen).

Kom på arrangør-holdet
- Vi kan altid bruge flere og
nye kræfter til at hjælpe med
at arrangere stafetten, så

2018 kan blive en ligeså stor
succes, siger Gitte Laustsen
Dam.
- Det er et spændende og
anderledes
arrangement,
hvor du sammen med andre
frivillige skal få Stafet For
Livet til at fungere i småt og
stort. Der er opgaver både før
stafet-døgnet, under og lidt
bagefter.
I 2017 havde såvel deltagerne som de frivillige et fantastisk døgn.
Udover de praktiske organisatorer og hjælpere skal der
naturligvis også være nogen
som løber, går eller hinker på

skift døgnet igennem. Man
kan tilmelde sig til Stafet For
Livet som et hold, fighter eller
som deltager på vores Åbne
Hold. Alle kan stille med et
hold med eksempelvis venner, familie, kollegaer eller
andre. Tilmeldingen er allerede åben.

Information:
Læs mere om Stafet For Livet
Tårnby på: https://www.
stafetforlivet.dk/stafet/
tarnby og på Facebook
Kontakt taarnby@stafet.
cancer.dk.

* Donationer – af fx tjenesteydelser, madvarer, drikkevarer
mv.
* Pengebeløb – til at betale for leje af telte, scene/lyd/lys,
købe madvarer for og meget andet.
* Gavekort eller gaver – til vores Banko, lotteri/auktion, til
børnetombola mv.
* Mindre gaver til goodiebags – til vores omkring 40
Fightere, som vi synes fortjener at blive forkælet.
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Fodboldbanerne bag Tårnby Skole er for 24 timer omdannet til en lokal udgave af en
Roskildefestival - for voksne fra mange firmaer og klubben, når der er Stafet for Livet.

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

* Sponsorater – til holdene, fighterne, T-shirts mv.

SOMMERKONCERT VED OG MED EN KORSVEJ. Så er sommeren over os, og
det betyder traditionen tro, at Crossroad Gospel giver sommerkoncert
Korets dirigent Simon Jansfort sørger for et fantastisk repertoire, og lover at koret er yderst veloplagt til en funky, festlig og smuk gospel-sommerkoncert.
Det bliver svedigt, men fortvivl ikke, for vi sørger for der kan købes kolde drikkevarer i pausen.
INFO: Onsdag 6. juni kl. 19.30 i Korsvejskirken. Dørene åbnes kl. 19.
Entre er kun 50,- og børn u. 16 år har gratis adgang.

Tårnby Bi blandt de
udvalgte

AMAGERTEATRET
AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby og
spiller i sæson 2018/2019 fire forestillinger i abonnement samt en
familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO.
Gentegningen er i gang! Såvel gen- som nytegning kan ske på www.amagerteatret.dk, hvor
der er en udførlig beskrivelse af forestillingerne.

Bridge Over Troubled Water
Historien om to unge drenge fra
Queens, New York, der gik hen og
blev verdens mest succesrige duo
nogensinde - som teaterkoncert.

Nominerede i Lorrys sendeområde

Har vind i vingerne
Foreningen har allerede modtaget
20.000 kroner fra Folkeoplysningsudvalget i Tårnby og 30.000 kroner fra
Nordea fonden.
- Vi vil i den forbindelse gerne lave
lidt hype omkring vores forening, da vi
næsten er færdige med at istandsætte
de lokaler, vi langt om længe fik stillet

Tårnby Bi har over en periode fået
kontakt til private (delt gratis frø ud)
og private landmænd (økolandmand i
Dragør og Gartneri i Dragør), kolonihaver (HF Sommervirke, se foto herover)
som har stillet større arealer til rådighed. De har fået tilsået et stort stykke
af deres jord med insektfremmende
blomster for at højne biodiversiteten
og gøre noget for vores natur. Her vil
der så om nogle uger komme et blomsterhav til glæde for os alle.
- Vi har planer om snart at starte en
crowdfunding, for at samle penge ind
til vores egen traktor og harve, så vi
selv kan tage ud til firmaer, institutioner og private i Tårnby og Dragør for
at få sået blomster til gavn for de vilde
bier og andre insekter. Vi vil gerne vise
de to kommuner, at vi skal til at gøre
en indsats NU for at vende skuden,
fortæller Jesper Johnsen fra Tårnby Bi
og slutter med spørgsmålene:
- Gør du noget? Gør du en forskel?
Vi håber I vil være med på rejsen på
den ene eller anden måde, så vi kan
komme så bredt ud så muligt om ikke
andet på vores elskede Ø.
spanger

• TV 2 Lorrys jury består af; Sisse Fisker, tv-vært og stifter af SMILfonden,
Sarah Mahfoud, bokser, Anne Marie Skov, dir. Tuborgfondet, Esben Danielsen,
dir. Lokale og Anlægsfonden, Morten Kjær Petersen, dir. TV 2 Lorry.
• Alle kan til september stemme om hver af de nominerede fællesskaber, og
til september vil alle på TV2 Lorrys hjemmeside kunne stemme på, hvem der
skal vinde den regionale pris og gå videre til landsfinalen.
• Vinderen af den regionale pris offentliggøres på Frivillig Fredag 28. september og landsfinalen afgøres lørdag 3. november.
Du kan læse mere her: https://www.tv2lorry.dk/ff

19. - 20. og 21. november kl. 19.30
folketeatret | turne

Holgers forsvarstale
Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om
løse grænser for komik.

28. - 29. og 30. januar 2019 kl. 19.30
letITbe

Svend, Knud & Valdemar
En absolut nybearbejdning af det
Danmarkshistoriske, romantiske udstyrsstykke i fem changementer med
indlagte sange.

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30
Den Ny Opera og Figaros

Priser 2018-19
Indmeldelse gælder hele sæsonen.
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement				
Gruppe A:
Gruppe B:

Række 1 til 11
Række 12 til 15

180 kr.
150 kr.

(720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)
(600 kr. + 50 kr = 650 kr.)

•
•

Løssalg
230,- kr.
200,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:
AMAGERTEATRETS kasserer
Ole Skibsted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup.
eller på www.amagerteatret.dk/abonnement og priser • Ole Skibsted • 30 23 39 85

w w w . A M A G E R T E A T R E T. d k
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Fakta om Fantastiske Fællesskaber

En anmelderrost forestilling for sin
blanding af humor og skarphed i
beskrivelsen af, hvor svært det er at
være mønsterbryder.

© Lars E Andreasen

• DFUNK Madmekka København
• Frederikssund Vikingespil
• Græsted Veterantræf
• Høje Taastrup Bokseklub
• INSP!
• Issvømning, Danmark til VM – vi
gør det igen
• Publikumsorkestret
• Troopers for Charity
• Tune IF
Henover sommeren vil der blive
produceret små portrætfilm om hver
af de nominerede fællesskaber, og
til september vil alle på TV2 Lorrys
hjemmeside kunne stemme på, hvem
der skal vinde den regionale pris og gå
videre til landsfinalen.

Frø i mængder til private

Drengen der ville
være vægtløs

© Gudmund Thai

Juryen hos TV2 Lorry har talt og har
nomineret de ti fællesskaber, der
er gået videre i konkurrencen om at
blive årets Fantastiske Fællesskab og
vinde Tuborgfondet og Lokale og Anlægsfondens pris på 50.000 kroner
og ikke mindst muligheden for at gå
videre til landsfinalen, hvor prisen er
på 100.000 kroner.
Blandt de nominerede er den unge
Tårnby-forening Tårnby Bi.

til rådighed af kommunen, fortæller
Jesper Johnsen fra Tårnby Bi.
- Nordea vil gerne være med på at
finde en dag, hvor pengene bliver givet. Vi tænker, at vi i den forbindelse
gerne vil invitere Tårnbys borgmester
til at være med, da han nu også har
været med til at give nogle penge.
- Vi har endnu ikke fundet en dato,
men vil melde den ud på et senere
tidspunkt.

© tegninger: Jesper Myrthue

Foreningen, som vil fremme biavl
og levesteder for bier, er blandt finalisterne i TV2 Lorrys konkurrence
Fantastiske Fællesskaber

© Erling Mølgaard

22. - 23. og 24. oktober k1. 19.30
Landsteatret

Filmoversigt

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

Kulturhuset
Kastrup BIO

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

© Angel Films

© Scanbox

PRE MIE RE

JUNGLEBANDEN

Pingvinen Monrad og resten af Junglebanden
møder deres hidtil største udfordring i form
af den djævelske koalabjørn Igor og hans
tungnemme bavianhåndlangere, som har
planer om at udslette junglen, og alt hvad den
indeholder!

I FEEL PRETTY

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

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

Renee kæmper dagligt med dårlig selvtillid og
følelsen af ikke at slå til. Efter et fald, hvor hun
slår hovedet, vågner Renee og er overbevist
om, at hun er den smukkeste og dygtigste
kvinde i hele universet, men hvad sker der, når
Renee opdager, at hendes udseende slet ikke
er forandret?

BREATH

Den succesfulde Robin har hele livet foran
sig, da han bliver lammet af polio. Eksperter
og læger ønsker at påbegynde behandling og
holde ham på sygehuset, men hans hustru
Diana nægter at lytte til lægernes råd og
beslutter at tage ham med hjem. Hun formår
at skabe rammerne om et liv, hvor Robins
handicap pludselig blot bliver en naturlig del af
deres forhold og dagligdagen.

MESTERDETEKTIVEN
SHERLOCK GNOMES – dansk tale

26/5:

kl. 13.30

DEADPOOL 2
25/5:
26/5:
27/5:
28 – 29/5:
30/5:
2/6:

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

fr. u. 7

18.00 + 20.30
16.30
16.30 + 19.30
18.00 + 20.30
20.30
14.00
t. o. 15

SOLO: A STARWARS STORY, 3D
25 – 30/5:
31/5 – 2/6:
4 - 6/6:

kl. 20.00
kl. 17.00
kl. 17.00
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SOLO: A STARWARS STORY, 2D
25/5:
26 – 27/5:
28 – 30/5:
31/5 – 1/6:
2/6:
3/6:
4 – 6/6:
9 – 10/6:

BREATHE

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

17.00
14.00 + 17.00
17.00
20.00
15.00 + 20.00
15.00
20.00
16.30

Forpremiere:
29/5:
kl. 10.30 i tirsdagsbio
Se også næste spalte

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Politibetjenten Asger Holm besvarer et
112 opkald fra en kidnappet kvinde. Da
forbindelsen pludselig bliver afbrudt, starter
en nervepirrende jagt på kvinden og hendes
kidnapper. Med telefonen som eneste redskab
kæmper Asger imod tiden for at redde kvinden.
Men snart viser det sig, at forbrydelsen er
større end Asger først troede.

FÆDRE OG SØNNER

t. o. 11

fr. u. 7

JUNGLEBANDEN – dansk tale
Forpremiere:
2 – 3/6:
kl. 13.00
Danmarkspremiere:
7 – 8/6:
kl. 16.00
9 – 10/6: kl. 12.45 + 14.15 fr. u. 7

SIG DET’ LØGN, LUIS!
Danmarkspremiere:
7 – 8/6:
kl. 18.00
9 – 10/6:
kl. 12.15 + 15.00
11 – 13/6:
kl. 17.00
fr. u. 7

kl. 20.30

Danmarkspremiere:

JURASSIC WORLD 2
7 - 10/6:
11 – 13/6:

kl. 17.00 + 20.00
kl. 19.30

Programmet for perioden 14 – 28/6 kan ses på
www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten af uge 24,
men vi ved allerede nu at du bl.a. kan glæde dig til:

DEN SKYLDIGE
LOVE, SIMON
OCEANS 8
FAR TIL FIRE I SOLEN
Champions League finale
Formel 1: Monaco

27/5:
kl. 14.10
- vi viser optakt fra kl. 13.30

Mød Pumba og Grislings stemme!
30/5:

DEN SKYLDIGE

Danmarkspremiere 14/6

6/6:

26/5:
kl. 20.45
- vi viser optakt fra kl. 19.30

Forpremiere:
5/6:
kl. 15.00

Forpremiere:
5/6:
kl. 20.30

Der er ikke noget, som er rigtig normalt i
12-årige Luis’ tilværelse. Hans far er nemlig
ufolog og besat af tanken om, at fjendtlige
væsener fra det ydre rum en dag vil angribe
jorden. Han tilbringer derfor hele natten med
sin stjernekikkert og sover om dagen, så Luis
må passe sig selv.

Doxbio:

I FEEL PRETTY 29/5: kl. 11.00 i babybio
Danmarkspremiere:
31/5 – 4/6:
kl. 20.30
5/6:
kl. 15.30
11 – 13/6:
kl. 20.00

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

SIG DET’ LØGN, LUIS

DEN SKYLDIGE

Danmarkspremiere:
31/5 – 6/6:
kl. 18.00
7 – 10/6:
kl. 19.30
11 – 13/6:
kl. 17.30

FOR PRE MIE RE

© SF Studio

© SF Studio

© Nordisk Film

PRE MIE RE

t. o. 11

kl. 18.30

AOF Amager i Andersens fodspor
© SF Studio

Byvandring med H.C. Andersen og Bjarne Lundis

OCEANS 8

Debbie Ocean har planlagt sit livs største og
mest spektakulære kup. Hun ved, at kuppet
kræver et dedikeret hold af eksperter, og med
hjælp fra sin fortrolige højre hånd, Lou Miller,
samler hun det perfekte team. Det består af
juveleren Amita, gadesvindleren Constance,
superhæleren Tammy, hackeren Nine Ball og
modedesigneren Rose. Målet er at få fingrene i
diamanter til en værdi af 150 millioner dollars.

Eventyrforfatteren H. C. Andersen er den mest kendte og berømte dansker nogensinde – ja mere kendt
end de største danske sportsstjerner. H.C. Andersen
er elsket og læst over hele verden, og derfor følger
AOF Amager i hans fodspor.
H. C. Andersen kom allerede til København, da han
var 14 år gammel. Han boede for det meste i området
omkring Nyhavn og Kongens Nytorv.
- Hans store drøm var nemlig at blive skuespiller ed
Det Kongelige Teater og blive kendt, fortæller journalist og forfatter Bjarne Henrik Lundis, som er turguide.
På byvandringen kommer vi rundt og besøger
nogle af de centrale steder, som havde stor betydning for H. C. Andersens liv og forfatterskab. Og vi
hører de mennesker, som H.C. :Andersen kendte, og
som han flittigt besøgte.
- H.C. Andersen havde nemlig aldrig sin egen lejlighed. Han boede altid til leje, og han spiste de fleste
af ugens aftener ude hos kendte og velhavende københavnske familier, afslører Bjarne Henrik Lundis.

INFO:

© Nordisk Film

Byvandringen om H.C. Andersens København.
lørdag 2. juni med start kl. 11.00 på hjørnet af
Højbro Plads og Ved Stranden.
Pris: 130 kr.
Tilmelding hos AOF Amager tlf. 3251 1495

Tag med Junglebanden i biffen
FAR TIL FIRE I SOLEN

Familien er på ferie sydpå, men dernede finder
de ud af, at de skal kæmpe mod en anden
familie om titlen: ”Årets Solfamilie.” Far nægter.
Han synes, konkurrence er fjollet, men da han
ser hvem der er patriark i den anden familie,
Bjørn, som mobbede far igennem hele deres
skoletid, bliver det til en desperat kamp for ære
og oprejsning.

BILLETPRISER
OG RABATKORT

Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort 550,- kr. (hvert klip
betaler for en billet op til 65,- kr.).
Tillæg ved 3D film kr. 20,-.
Der kan forekomme tillæg ved
helaftensfilm, for- og danmarkspremierer.

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.

BABY BIO KL. 11.00

29/5: Forpremiere: I FEEL PRETTY

TIRSDAGSBIO KL. 10.30

29/5: Forpremiere: BREATHE

Der uddeles koala-bank i filmen
Junglebanden, som er baseret på
en populær serie og nu udkommet som spillefilm!
Pingvinen Monrad og resten af
Junglebanden har i de senere år
sørget for at opretholde fred og
glæde i junglen.
Nu møder de imidlertid deres
hidtil største udfordring i form
af den djævelske koalabjørn Igor
og hans tungnemme bavianhåndlangere, som har planer om at
udslette junglen, og alt hvad den
indeholder!
Nok er Monrad en pingvin, men
han har en tiger i sig, og sammen
med resten af banden gør han sig
klar til at redde dagen og uddele
en god omgang koala-bank!

Pressen skrev:
**** Effektiv og sjov for børn og
voksne i alle aldre. Premiere
**** Et lykketræf med glimt
i øjet. Sjov og tempo-fyldt
underholdning for hele
familien. Ouest France

Sådan deltager du
i konkurrencen
Vi har 2 x 2 biografbilletter til filmen Junglebanden, som blandt
andet spiller i Kulturhuset Kastrup Bio, men billetterne kan
anvendes i alle biografer, som
spiller filmen - men kun til Junglebanden.
Billetterne kan ikke byttes til
andre film eller til kontanter og
vil altså være ugyldige, hvis man
ikke når filmen, mens den spiller.
Monrad er en pingvin, men en
bestemt en af slagsen - hvad er
det for en særlig race? Det kan
man se på Youtube, som man når
bedst og hurtigt på http://www.
angelfilms.dk/junglebanden.
Du skriver ”pingvinracen” i

Markant flere får deres
betalingskort misbrugt

Internetkriminalitet 2017 fra Det
Kriminalpræventive Råd.

Siden 2009 er andelen af ofre for
misbrug af betalingskort tredoblet.
Omkring 105.000 danskere oplevede i 2017 at deres betalingskort blev misbrugt. Ofrenes gennemsnitlige tab var på omkring
6.000 kroner, de fleste har dog
fået tabet dækket af deres bank
eller forsikringsselskab. De mest
udsatte for denne type af kriminalitet er de 16-29årige med en mellemlang eller lang videregående
uddannelse. Det viser rapporten

Skovtur for de gamle

Alle borgere i Tårnby over 65 med
ægtefælle har fået en invitation
til den årlige skovtur arrangeret af
Udvalget De Gamles Skovtur.
I år kører turen til restaurant De
hvide svaner mellem Karrebæksminde og Næstved, hvor der bydes
på en to-retters menu med lidt at
drikke til. Der bliver en pause, hvor
man kan spadsere ud i naturen ned
mod Karrebæk fjord og se over til
Gavnø Slot.

Måske kan kendere af
Junglebanden kende pigvinracen (!) på dette billede fra
filmen. Ellers mån man rundt om
youtube-videoen, som hurtigt
nås fra adressen http://www.
angelfilms.dk/junglebanden.

emnefeltet i en mail til redaktionen@taarnbybladet og som skrevet senest søndag 3. juni. Besked
til vinderne mandag 4. juni.
Det er en betingelse, at vi får
dit fulde navn, adresse og telefonnummer.
Billetterne skal hentes på redaktionen, men det skriver vi til
vinderne.

Man når også dansant til kaffen
og kagen.
Skovturene (der er fem) finder
sted i uge 30 fra mandag 23. til og
med fredag 27. juli. Det fremgår
ikke af invitationen, hvem der er
årets hovedtaler, men traditionelt
har det været Tårnbys borgmester.
Billetsalget (for deltagerbetalingen er 160,- kroner) åbnes onsdag
20. juni i Foreningscentret Postkassen. Kun personer med den skriftlige og personlige invitation kan
købe billet.
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ÅBNINGSTIDER

Konkurrence:
Biografbilletter til
Junglebanden

Tårnby Bladet og Angelfilm
udlover biografbilletter til de
hurtigste læsere. Svar senest
søndag 3. juni

Fint besøg af børnehave

Sidst i april var der fint besøg i Københavns Lufthavn: 20 børn fra Børnehaven Tårnbyparken var nemlig på besøg
– både for at høre mere om lufthavnen
og ikke mindst for at se på flyvemaskiner.
Først fik børnene lidt at spise i kantinen sammen med mange af lufthavnens medarbejdere. Og bagefter var
begejstringen meget svær at styre ved
synet af alle flyverne, da de blev sluppet løs på tagterrassen, hvor der fra 4.
sals højde er flot udsyn ud over hele

forpladsen – naturligvis under opsyn
af de dygtige børnehavepædagoger
og et par medarbejdere fra lufthavnen.
Det hyggelige besøg sluttede med
undervisning i, hvordan man pakker
håndbagagen, når man skal flyve - og
det bliver der ikke problemer med i
sikkerhedskontrollen for fremtiden.
Børnene fik en fin malebog med flyvemaskiner og et badge på flyverdragten som tak for besøget.

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

HUN SÅ TÅRNBY FRA VANDSIDEN: Sejlklubben KDY havde inviteret Malena
Cary, udvekslingsstudent i Tårnby Rotary, en tur på Øresund, så hun kunne
opleve Danmark set fra vandet, inden hun skal tilbage til USA.
KDY Sailing Academy stillede med matchrace både, der bruges til kapsejlads
og til team building.
- Danmark er en sejlernation, og vi synes, Malena skulle opleve vandet, så
hun, når hun er hjemme igen, kan fortælle om det, siger verdensmester og
OL-sejler Bjørn Vestergaard, der var med ombord og hjalp med at håndtere
båden.
Malena Cary har været i Danmark i næsten et år for at lære Danmark og
danskerne at kende. Rotary er hvert år vært for omkring 200 unge fra
oversøiske lande og udsender samtidig 200 danske unge.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

GLARMESTER

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed
De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!
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Glarmester Helge Nymand

TRÆLAST

Lokal Årets købmand i
City 7-Eleven

Danmarks bedste 7-Eleven
købmand skiftede jakkesættet ud med købmandsforklædet
Købmand Baskim Emurlahi,
der driver fem 7-Eleven butikker i lufthavnen og 7-Eleven på Præstefælledvej 24
i Kastrup, er for fjerde gang
løbet med titlen som ‘Årets
købmand i City 7-Eleven’.
Den eftertragtede pris kan
Baskim Emurlahi fejre sammen med sit 15 års jubilæum,
der gør ham til købmanden
med flest år i 7-Eleven-trøjen.
- Fra jeg var 14 år gammel
og frem til start-tyverne, arbejdede jeg i butik. Jeg var
rigtig glad for mit fritidsjob,
men jeg stoppede, da jeg begyndte at studere på CBS og
senere på KPMG til revisor,
fortæller købmand Baskim
Emurlahi.

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

23 45 30 60
Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i
Tårnby Bladforening
Du kan være med til at producere Tårnby Bladet. Vi hygger
os, mens vi arbejder med siderne og vi kan oplære dig i
Photoshop og InDesign

Henvendelse til redaktionen tlf. 32 509 290 hverdage kl. 9 12 eller på mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

Købmand Baskim Emurlahi

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

BESØG FRA OSLO. Sidst i april havde SAS-Koret lånt Postkassen, ja faktisk hele Tårnby
Foreningscenter i anledning af besøg af det norske kor Midnattsol fra Oslo. Stor tak til Tårnby
Kommune for at noget sådant kan lade sig gøre.
Det norske kor Midnattsol og SAS-Koret (45 deltagere ialt) arbejdede hele dagen, så vi kunne
slutte dagen af som et stort venskabskor og holde en times koncert, hvor der kom ca. 45
tilhørere. En fantastisk inspirerende oplevelse, så nu er der knyttet venskab mellem Tårnby
og Oslo - godt at vide, og på et senere tidspunkt vil SAS-Koret drage til Oslo på genvisit.
SAS-Koret er i fremdrift, og den første weekend i september holder vi korweekend på St.
Heddinge Vandrehjem, som vi har gjort i over 10 år. (Tekst og foto: Lonny Nilsson).

Sidste chance fø
r
Røde Kors!

EFTERLYSNING

Det er måske ikke lige årstiden, hvor man savner sin
dynejakke og da det drejer sig om en mulig børnestørrelse vil ejermanden muligvis være vokset fra den,
når kulden atter indfinder sig.
Alligevel synes vi, at jakken skal retur til ejermanden, som
kan melde sig på Tårnby Bladets redaktion i åbningstiden.
Ring dog for andre afhentningstider.

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

By & Havn skal
fjerne jord foran
Arenakvarteret
Københavns Kommune har
pålagt By & Havn at genetablere området foran Arenakvarteret, hvor der er fyldt op
med overskudsjord. Paddesøen kan muligvis få lov til at
blive, afgørelsen er i øjeblikket i høring, skriver oravis.dk
Da veje og byggegrunde
blev anlagt i Arenakvarteret,
hældte By & Havn jord ud
foran byggefelterne på Kalvebod Fælled, men det er nu
afgjort, at området er omfattet af naturbeskyttelsesloven,
og i en ny afgørelse godkendernu etableringen af sø og
vandløb, men giver afslag på
By & Havns ansøgning om dispensation til at beholde jordpåfyldningen.

Du kan være med til at producere Tårnby Bladet. Vi hygger os, mens vi arbejder med siderne og
vi kan oplære dig i Photoshop og InDesign
Henvendelse til redaktionen tlf. 32 509 290 hverdage kl. 9 - 12
eller på mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

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

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

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

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

U D L E J N I N G E N E R S TA R T E T

KOM TIL
ÅBENT HUS
Søndag
kl. 15.00-16.00

Else Alfelts vej 72D, 2. th.
2300 Kbh. S

Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset.
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver
storby-beboer.

48 TÅRNBY BLADET JUNI 2018

Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man
ﬂytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennemlyste lejligheder, og ﬂere af dem har to altaner.

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne
praktiske og lette at indrette og ﬂeksible i forhold til om
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser
eller der skal være plads til et hjemmekontor.

www.savannehuset.dk

Projekt udviklet af Topdanmark

Fakta
• 2 - 4 værelser
• Størrelser 66 m2 - 111 m2
• Elevator til døren
• Priser fra 10.700/md
• Indﬂytning fra december 2018
• Mulighed for leje af p-plads i kælderen

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

