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FLØDEBOLLEKAST, FRUGT, VAFLER, LEGETØJ gav tilsammen mere end 
70.000 kroner til Danmarksindsamlingen fra eleverne på Skelgårdsskolen. 
Her er der tradition for, at man afsætter en dag, hvor skolen omdannes 
til et marked, hvor eleverne på kryds og tværs af klassetrin sælger 

hjemmeproducererde kager, brugt, men stadig brugbart legetøj, og elevrådet 
stiller sig op som mål for flyvende flødeboller. Inden er der gået timer med at 
producere og finde på aktiviteter til boderne. Foto: Skelgårdsskolen.

Læs mere om indsamlingen på side 36.

Ung lovende Tårnbykunstner i finalen
21-årige Josephine Thorsby er efter sin delta-
gelse i DRs konkurrence om Danmarks bedste
portrætmaler flyttet til Paris for at udleve sin
drøm om at blive optaget på kunstskole. Fore-
løbig skal hun dog have pudset sit franske lidt 
af. 

Josephines selvportræt blev udvalgt mel-

lem mere end 100 andre indsendte portræt-
ter, og det gav hende adgang til selve kon-
kurrencen, hvor hun på tv fik lov at male tre 
forskellige modeller. Hendes portrætter gav 
hende adgang først til semifinalen og derefter 
til finalen, som hun dog ikke vandt.

Læs mere på  side 20.

Akutklinik ønskes - tak!
Da initiativet ”Bevar Akutklinikken på Amager Hospital” i 
mandags havde indkaldt til åbent borgermøde hos 3F i Ka-
strup, var der bred opbakning til at bevare klinikken. 

To faglige repræsentanter fortalte om Amager Hospital, 
som har både høj patienttilfredshed og stor tilfredshed i 
personalegrupperne. 

Det var tydeligt, at nærhed til en skadestue, der er let 
tilgængelig, betyder meget for borgerne. Derfor betyder 
udsigten til, at regeringen med sit forslag til en sundhedsre-
form, der vil splitte øen op i to sundhedsfællesskaber, at der 
hos borgerne bliver usikkerhed om den fremtidige adgang 
til akutklinikken. Forslaget indebærer, at Amagers 200.000 
borgere fordeles mellem Bispebjerg og Hvidovre hospitaler, 
mens akutklinikken på Amager Hospital ikke nævnes.

En gruppe lokale borgere har derfor startet Facebook-
gruppen Bevar akutmodtagelsen på Amager, og startet en 
underskriftindsamling, hvor mere end 2.600 borgere alle-
rede har skrevet under. 

Initiativtageren, Rasmus Steenberger, der er frivillig i 
Amager Øst Lokaludvalg og folketingskandidat for SF, synes 
det virker absurd, hvis akutklinikken skal lukke. 

De regionspolitikere, der var mødt frem til mødet, var alle 
indstillet på at bevare Amager Hospital, men regeringspar-
tiet, Venstre, var ikke repræsenteret. Derfor måtte repræ-
sentanterne fra Konservative og Liberal Alliance love at 
forsøge at påvirke deres kolleger i Folketinget til at bevare 
hospitalet med akutklinikken.

Læs mere på  side 4.
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Crowdfunding for Storby most
Som det næste skridt i deres æblemosteeventyr, ønsker Ko-
foeds Skole at blive mere mobile, så de nemmere kan komme 
ud til flere mennesker i nabolaget. Skolen drømmer derfor 
om at anskaffe sig en mobil salgsvogn, der kan bringe deres 
velsmagende Storbymost ud til hele Amager. 

Vognen skal rulles ud til lokale markeder og events i løbet 
af året og på den måde være med til at øge kendskabet til 
både deres æblemost og til Kofoeds Skoles sociale arbejde 
generelt. Fra vognen vil de byde på smagsprøver og sælge 
Storbymosten samt fortælle om det arbejde der ligger bag 
den. Derfor har de valgt at oprette en crowdfunding kampag-
ne, så du også kan være med til at finansiere Kofoeds Skoles 
nye mobile salgsvogn og sprede æbleglæde til hele Amager.

Vil du givet et bidrag, søg på httpS//crowdfunding.spar-
nordfonden.dk/projekt/71

Underlige aviser
På Tårnby Bladet gør vi meget for at adskille os fra andre 
lokal-publikationer, men manøvren med februar-udgaven 
var ikke planlagt. En lille ubetydelige metal-arm i et efterbe-
handlingsanlæg viste sig ikke at være så ubetydelig allige-
vel, så til stor gene for vores bude og for placeringen i vores 
depotstativer rundt på Amager var det bøvlet at avisen blev 
knap 10 centimeter bredere. Det beklager vi naturligvis lige-
som vores ellers fine trykkeri også gør det. Mod mekanik og 
edb kæmper selv en ihærdig redaktion forgæves.

Hvis vi ville have renskåret avisen var valget, at vi udkom 
en uge for sent. Det var jo ingen løsning. Håber vi er tilbage 
i fin (og aftalt) form igen i denne måned og fremover.    red

Pep-musik i sneglefart
- Vi har længe syntes, der har manglet noget levende musik 
og nogle arrangementer i Tårnby. Derfor har vi startet Musik-
foreningen ”Sneglen”, hvor vi vil afholde koncerter flere for-
skellige steder i kommunen, skriver Henrik Fleckenstein fra 
Musikforeningen Sneglen.

Foreningen lægger ud med en informationsaften/fest/kon-
cert lørdag 23. marts i Skottegårdsskolens aula, hvor de vil 
fortælle lidt nærmere om foreningen og spille noget god mu-
sik med blandt andet Rubber Band. 

Entré: 50,- kroner som samtidig gælder for en indmeldelse. 
Foreningen findes (kun) på facebook ved at søge efter Musik-
foreningen ”SNEGLEN”.

Tal dansk I hunde!*
ET ELLER ANDET STED har jeg samlet den 
oplysning op, at hvis man har udtrykt sig 
negativt overfor en eller noget, så tager det 
15 positive ytringer at gøre skaden god igen. 
Hvordan formulerer man/jeg 15 gode ytrin-
ger, hvis jeg har kaldt en person et dumt svin 
eller jeg har luftet, at denne eller hin situa-
tion er helt ude i hampen?

DET ER EN KENDT politisk manøvre, at man fa-
rer ud med kraftige beskyldninger og stærkt 
krænkende ytringer – de såkaldte platforme, 
som vi i gamle dage kaldte medier eller aviser 
eller tv eller radio, er taknemmelige. Din indle-
dende ytring bliver ædt som et faktum og dine 
trofaste følgere sluger det råt og skulle andre 
med en anden mening svare, er det som med et 
læserbrev, mest for at lette egen samvittighed.

MEN LAD OS NU LIGE LEGE, at det er dig, jeg 
taler til – det gør det hele lettere i stedet for 
det upersonlige man. Du forklarer altså på den 
platform du har til rådighed og som jo kan ende 
med at blive landsdækkende, hvis du er til-
strækkelig højt på strå politisk (er du ekspert og 
ved hvad du taler om, kan du håbe på at komme 
i deadline på DR2) står mikrofonerne åbne. Du 
behøver ikke engang at kunne stave dig igen-
nem et læserindlæg – ofte vil du have en ansat 
spindoktor eller en spindoktorassistent til det 
grove, altså at stave, ikke til at mene noget – 
men du får altså fyret af, at alle (indsæt selv 
hvilken gruppe, du vil have i dårligt lys) aldrig 
eller altid gør noget upassende, udansk, una-
tionalt (det samme), krænkende, idiotisk (pas 
lidt på med det sidste, det idiotiske, den kan for 
let komme til at pege på dig selv).

VIOLA! SÅ ER DET SAGT, SKREVET. Du får må-
ske et svar, som gør lidt ondt – ikke rigtig ondt 
for du mente jo det, du skrev, men sådan ondt 
i tonen, måden du sagde det på og du fatter 
den lige så ofte brugte idé, at du siger en 
slags undskyld. Er du en rigtig tøsedreng (om-
talt i anden sammenhæng i Tårnby Bladet fe-
bruar 2019), så siger du, at du er misforstået.

MEN DU SIGER ALTSÅ, at det var ikke sådan 
ment og du kender mange i den omtalte grup-
pe, som er flinke fyre og de skal da endelig 
ikke udsættes for den kritik, du fyrede af for 
nogle timer siden. Men du får aldrig sagt det 
15 gange (og hver gang skal varieres). Men i 
din politiske samvittighed er du vasket ren.

NU DREJER DETTE SIG JO IKKE om dig i virke-

ligheden. Du er bare brugt som eksempel, jeg 
kunne have sagt, det var mig selv, men det vil 
virke tåbeligt, bedre med dig!

DET SATTE TANKER i gang hos mig, da jeg 
hørte om de rumænske læger, som ikke kunne 
tale dansk og derfor fejlopererede (sammen 
med en svensker). Jeg vil godt sætte en bil-
lig svensk tier på, at nu har alle udenlandske 
læger det ry, at når man ikke kan tale ordent-
lig dansk, så er man uduelig til ansættelse i et 
økonomisk truet hospitalsvæsen her i smør-
hullet. Der skal ikke startes megen hukom-
melse op, før der kommer et strejf af, at der 
vist også er snittet/doseret forkert, før det 
overhovedet var på banen med udenlandsk 
arbejdskraft (undtagen i fodbold).

MEN NU ER DET IKKE bare luftet ud, det er 
blæst ud, at udenlandske læger er noget ne-
gativt (glemt er det, at det trods alt var en 
begrænset nationalitet). Vi må gerne rynke 
brynene og overveje, om der er andet uden-
landsk, som vi bør være kritiske over for. Na-
turligvis fritager jeg alle rejsemål uden for 
vores stærkt bevogtede grænser.

GÅR MAN LIDT VIDERE i debatten får man også 
at vide, at det skyldes en EU-multilateralsam-
arbejdsaftale (hvis ordet er for langt for dig 
får du det med grammatisk ukorrekte binde-
streger multi-lateral-samarbejds-aftale). Så 
får vi lige EU på banen som noget negativt.

HVIS ANDRE END MIG skulle mistænke afsen-
delsen af de nøgne fakta fra Lolland-Falster 
Sygehus for at være et velkomment budskab 
her kort før valget til EU-parlamentet, så vel-
kommen i klubben.

HER VILLE JEG SÅ GERNE have bragt min diag-
nose fra en dansk røntgenklinik, afleveret til 
mig fra en meget dansk praktiserende læge, 
men jeg kan ikke genfinde den på sundhed.
dk. I stedet får du blot nogle få ord på mit 
omfattende sundheds-cv: aktiniske keratoser 
og REFHOST - Dermato-Venerologi. Jeg aner 
ikke, hvad jeg fejler, men rumænsk er det ikke.

Græsplænen  lyser gult, hvidt og blåt.  
Det kan ingen skældsord tage fra os.

Forårshilsen fra  
Terkel Spangsbo

* Et Holberg-citat fra Jeppe på 
Bjerget, han sagde dog: 

 ”Tal dansk, din sorte Hund”

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

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

REDAKTION:

Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Birgitte Bark-
holt, Mona Gjedved, Ole Gjedved 
(foto), Anne Palm Henriksen, 
redaktionsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 23.500.  
16.500 husstandsomdeles, re-
sten distribueres via butikscen-
tre, biblioteker, Rådhuset, Udstil-

lingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. 
Udebliver Tårnby Bladet kontakt 
venligst FK Distribution på  
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.30-
16, fre 8.30-15.30 eller email 
diskvalitetost@fk.dk hurtigst 
muligt efter udeblivelse af blad. 
Husk at opgive nøjagtig adresse,

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 22. februar.

*OBS FØRSTKOMMENDE UDGA-

VE  herefter er april, der udkom-
mer fredag 29. marts. Deadline 
lørdag 23. marts. Annonce-dead-
line fredag 22. marts - men ring, 
hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
Maj udkommer fredag 26. april, 
deadline* onsdag 17. april. 
Annonce-deadline* onsdag 17. 
april***
Juni udkommer fredag 24. maj*, 
deadline lørdag 18. maj **. An-
nonce-deadline torsdag 16. maj
Juli/aug. udkommer fredag 28. 
juni, deadline mandag 24. juni. 

Annonce-deadline fredag 21. 
juni
August* udkommer fredag 9. 
aug.*, deadline mandag 5. aug.. 
Annonce-deadline fredag 2. aug.
September udkommer fredag 
30. aug., deadline mandag 26. 
aug.. Annonce-deadline fredag 
23. aug.
* Ændringer i forhold til det 
normale

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

Vi er meget gammeldags på Tårnby Bladet. Dels er det i sig selv old 
school at holde fast på at være en husstandsomdelt papiravis og 

dels, hvad der måske er det vigtigste:
VI ER IKKE PÅ FACEBOOK

Vil man os noget skal man maile, eller skrive til os. Man kan også 
komme på besøg eller ringe. Sådan er det!
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Efter 42 års ansættelse i Tårnby 
Kommune, heraf de seneste 26 år 
som kommunaldirektør, har Klavs 
Gross valgt at gå på pension med 
udgangen af juli

Det er en af landets absolut længst 
siddende og mest erfarne kommunal-
direktører, som nu takker af efter mere 
end et kvart århundrede på posten.

Han blev kommunaldirektør i 1993, 
hvor han afløste Villy Mogensen, der 
sad på posten fra 1971.

- Det er en solid, loyal og meget 
kompetent sparringspartner, jeg nu 
snart kan sige tak for indsatsen til. 
Klavs Gross har været en virkelig stor 
støtte for mig som borgmester, siger 
Borgmester Allan S. Andersen.

- Hans opbakning, politiske indsigt 
og gode råd har jeg sat enorm pris på.

68-årige Klavs Gross, der er udannet 
cand.jur., har været kommunaldirektør 
under tre borgmestre i Tårnby, hvoraf 
de 24 år var under forhenværende 
borgmester Henrik Zimino (samt Thor-
kild Feldvoss og Allan S. Andersen).

Han har inden kommunaldirektør-
posten blandt andet været sekreta-
riatschef i Kommunalbestyrelsens 
Sekretariat.

Stor indflydelse

Klavs Gross har haft afgørende indfly-
delse på kommunens udvikling gen-

nem årtier. Det gælder blandt andet 
de store byplanmæssige ændringer, 
der er sket. Det gælder også de store 
erhvervsmæssige og infrastrukturelle 
forandringer, som Tårnby har været 
igennem.

Han har derudover siddet i en ræk-
ke bestyrelser gennem årene. Her kan 
blandt andet nævnes bestyrelsen for 
Bygningsfonden Den Blå Planet.

Tårnby Kommunes rivende udvik-
ling har Klavs Gross i den grad sat sit 
præg på i samarbejde med skiftende 
politikere og den øvrige administra-
tion.

Han har gennem alle årene lagt 
vægt på, at han var kommunaldirektør 
for den samlede kommunalbestyrelse.

- Den stabilitet, sunde økonomi og 
sikre drift, vi har i Tårnby, er i høj grad 
også Klavs Gross’ fortjeneste. Han har 
gennem alle årene haft et skarpt øje 
for både deltaljer og faldgruber – men 
samtidigt også haft fokus på både po-
litikernes og borgernes ønsker, fortæl-
ler Allan S. Andersen.

- Jeg vil i øvrigt gerne sige, at jeg er 
glad for, at Klavs Gross giver kommu-
nalbestyrelsen god tid til at komme 
i gang med processen med at finde 
hans afløser. 

tsp

Snart afgående kommunaldirektør Klavs Gross i baggrunden, en rolle har 
allerhelst ville have - og fik. I midten Allan S. Andersen ved hans andet 
kommunalbestyrelsesmøde som borgmester. Til højre vicekommunaldirektør 
Johnny Sell © Flemming Wulff, Amager Fotoklub

Klavs Gross stopper som 
kommunaldirektør i Tårnby

 Apovit C-vitamin

Multi-tabs immuno er en 3i1 tablet, som indeholder både vitaminer, 
mineraler og mælkesyrebakterier.
•  Indeholder blandt andet folsyre, selen, vitamin B12 og vitamin D  
 som bidrager til immunsystemets normale funktion. 
•  Indeholder 12 vitaminer og 7 mineraler 
•  1 milliard mælkesyrebakterier af stammen  
 1.rhamnosus (LGG) pr. tablet. 

Pris før 149,95.-
Pris NU 119,95.-

Kom ned på dit lokale apotek 
og få en hudanalyse og en 
snak med konsulenten fra 
L’Oréal.
Hun står klar til at rådgive 
dig, om lige præcis hvad din 
hud har brug for af pleje. 

Apovit C-vitamin stærk brus er et kosttilskud indeholdende 500 mg C-vitamin (ascorbin-
syre) pr. brusetablet.
C-vitamin bidrager til immunsystemets og nervesystemets funktion samt bidrager til at 
mindske træthed og udmattelse.
Brusetabletterne er med appelsin eller hindbærsmag.

Pris før 31,50.-
Pris NU 28,20.-

Multi-tabs immuno

Hudanalyse

Decubal Lips & Dry Spots Balm er en nærende og blødgørende salve, der hurtigt 
og effektivt lindrer og plejer tørre, sprunkne læber og udtørrede områder som 
neglebånd og albuer. 
Decubal Lips & Dry Spots Balm indeholder bivoks og beskyttende vitamin E.
Den indeholder ikke parfume, parabener og farvestoffer.
Fedtindhold: 99 %

Pris før 64,95.-
Pris NU 51,95.-

Decubal Lips & Dry Spots Balm

Konsulenten fra L’Oréal vil være tilstede på:
Kastrup Apotek tirsdag 5. marts mellem kl. 13.00-15.00
Dragør Apotek torsdag 7. marts mellem kl. 13.00-15.00

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbuddene gælder fra. 25/02-2019 til og med 23/03-2019

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

Flere nye chefer
Inden for samme år, hvor Tårnby Kommune skal finde en ny kommunaldi-
rektør, bliver Dragørs direktør med samme titel ledig
 
Dragørs kommunaldirektør Kenneth Kristensen har valgt, at han ikke ønsker 
at forlænge sin åremålskontrakt, når den udløber til næste årsskifte. Kenneth 
Kristensen har været kommunaldirektør i Dragør Kommune siden 1. januar 
2015.

Og i Tårnby stopper Susanne Hammer Jacobsen som Forvaltningschef for 
området børn og kultur.

Titlen Forvaltningschef dækker over at være næstkommanderende i det 
kommunale embedsmandssystem. 
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Mange var mødt op hos 3F 
på Saltværksvej og der var 
bred opbakning til at holde 
fast i akutklinikken på Ama-
ger

Akutklinikken/skadestuen på 
Amager Hospital er i farezo-
nen, fordi regeringens sund-
hedsreform vil dele øen op i 
to nye sundhedsfællesskaber. 

Der var mange kritiske 
spørgsmål til regionspoliti-
kerne, da initiativet ”Bevar 
akutklinikken på Amager Ho-
spital” mandag eftermiddag 
(18. februar) holdt et åbent 
borgermøde. 

To faglige repræsentanter 
fortalte om et hospital med 
høj patient- og medarbejder-
tilfredshed, og at nærhed er 
vigtigt for både patienter og 
medarbejdere.

Dernæst gik diskussionen i 
gang med mange spørgsmål 
fra de fremmødte, om blandt 

andet dårlige transportmulig-
heder til Hvidovre Hospital og 
risikoen for at miste folkelig 
kontrol med sygehusene, hvis 
sundhedsreformen bliver 
gennemført.

I starten af det nye år kom 
regeringen med et forslag om 
at nedlægge regionerne og 
erstatte dem med sundheds-
fællesskaber. I den forbin-
delse skal Amagers 200.000 
borgere fordeles mellem 
Bispebjerg og Hvidovre ho-
spitaler, mens akutklinikken 
på Amager Hospital ikke blev 
nævnt med et ord. Det har 
skabt bekymring, for mange 
vil gerne beholde en akutkli-
nik tæt på.

Nærhed lig tryghed

En gruppe lokale har derfor 
startet Facebook-gruppen 
Bevar akutmodtagelsen på 
Amager, og startet en under-
skriftindsamling, hvor mere 

end 2.600 borgere allerede 
har skrevet under. 

Initiativtageren, Rasmus 
Steenberger, frivillig i Ama-
ger Øst Lokaludvalg og fol-
ketingskandidat for SF, synes 
det virker absurd, hvis akut-
klinikken skal lukke. 

- Skadestuen ligger tæt på, 
og det føles trygt. Det er helt 
vanvittigt at dele Amager op 

og tvinge os alle til længere 
transport, elendige offent-
lige forbindelser og ringere 
behandling - fordi de andre 
hospitaler pludselig skal be-
handle mange flere, end de 
har kapacitet til, fortæller 
han.

De fremmødte regionspo-
litikere kunne fortælle, at de 
alle er indstillet på at bevare 

Amager Hospital. Der var dog 
ikke nogen repræsentanter 
fra regeringspartiet Venstre 
tilstede. Repræsentanterne 
fra Konservative og Liberal 
Alliance håber på at kunne 
overbevise deres kolleger 
i Folketinget om at bevare 
Hospitalet i dets nuværende 
form.

tsp

Borgermøde viser opbakning til 
akutklinik på Amager

Sagen kort
• Sundhedsreformen er i øjeblikket til politisk forhandling, 
og vil blive gennemført efter folketingsvalget.
• Reformen vil flytte rundt på i alt 260.000 borgere i Køben-
havn
• Facebook-gruppen Bevar akutmodtagelsen på Amager har 
over 1.800 medlemmer
• Over 2.600 personer har skrevet under på underskriftind-
samlingen 
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Initiativtagerne til de 48 ungdoms-
boliger ved Tårnby Stadion var til 
verbal spanking, som en af delta-
gerne udtrykte det på borgerinfor-
mationsmødet

Af Mona Gjedved  
Foto: Ole Gjedved 

Tegninger: Domus Arkitekterne

På et for-høringsmøde sidst i januar 
i Amager Hallen om muligheden for 
at opføre ungdomsegnede boliger 
bag tribunen på Tårnby Stadion var 
omkring 70 naboer mødt op og rigtig 

mange havde Nej-hatten på. Ikke fordi 
man var imod byggeri af ungdomsbo-
liger, men fordi de i forslaget skulle 
placeres i deres baghaver og tilmed i 
tre etager, så man frygtede indkig gen-
nem træerne og ind i haverne.

Borgmester Allan S. Andersen ind-
ledte mødet med at fortælle, at det i 
forbindelse med efterårets borger-
møder om en fremtidig kommuneplan 
kom frem, at der var et stort ønske om 
flere ungdomsboliger i Tårnby.

- Jeg vil også bare gerne gøre op-
mærksom på, at vi er en nærmest fuldt 

udbygget kommune, så det er ikke 
en helt nem opgave at finde egnede 
arealer. Når det er sagt, så tegner der 
sig nogle fantastiske muligheder ved 
Tårnby Stadion, og vi har jo i den grad 
brug for boliger til vores unge men-
nesker lokalt i vores kommune, sagde 
borgmesteren.

Argumenterne mod ungdomseg-
nede boliger var mange. ”Det ville 
skabe mere ballade i vores ellers ro-
lige kvarter”, ”I forvejen er vi belastet 
af folk, der selvbestaltet holder skov-
tur og griller på atletikklubbens store 
madrasser til 600.000 kroner”, ”Unge 
mødes, hygger sig, ryger hash og hvad 
de ellers kan finde på”, var nogle af 
indvendingerne.

Repræsentanter fra idrætsforenin-
gerne, som bruger stadion på Gemmas 
allé, var bange for, at der heller ikke 
ville være mulighed for en tiltrængt 
renovering af bygningerne med om-
klædningsrum, træningslokale og café 
og ej heller udvidelse af stadion til ek-
sempelvis otte rundbaner. 

Tårnby Stadion betegnes i dag af 
mange som et af Danmarks flotte-
ste, lød det. De nye ungdomsboliger 
er placeret på bagsiden af tribunen, 
hvilket kan afhjælpe støjgenerne fra 
stadion. Nogle af de fremmødte var 
meget generet af støjen fra weekend-
stævner med fuld musik fra morgen til 
aften, mens andre ikke syntes, det var 
et problem.

Forslaget lød rigtig godt

Idémagerne, som var boligorganisa-
tion Tårnbyhuse i samarbejde med 
DOMUS arkitekterne, som også holdt 
oplæg om boligerne og deres indret-
ning mv. fortalte, at de havde udar-
bejdet projektet med respekt for det 
grønne område og samtidig lavet en 
buet grundplan, valgt materialer i lyse 
farver, træ og forskudte kasser, der gi-
ver variation. 

Nederste etage kunne/skulle være 
omklædningsrum, træningslokaler og 
café til fælles brug også for forenin-

gerne og andre, samt en daginstitu-
tion med cirka 80 pladser.

Udenoms-området skal været re-
kreativt med klatrevæg og fitnesspark 
samt parkering. 

Andre placeringer

Adgangsvej og parkering til området 
gav nye frustrationer og mange af de 
fremmødte havde andre løsninger 
på placering af ungdomsboliger som 
eksempelvis den gamle kastegård, 
den nordlige side af Gemmas Alle, 
vest for vandværket, langs med Løjte-
gårdsvej, hvor der er masser af ledige 
parkeringspladser eller i forbindelse 
med de bygninger, der i forvejen er 
på stadion og allerede rummer om-
klædningsrum, træningslokaler og 
cafe. Her kan man endda bygge flere 
boliger til unge end de ca. 48, der er 
projekteret.

Mødet sluttede med en tak fra Borg-
mester Allan S. Andersen for fremmø-
det og for spørgelysten. 

- Jeg oplevede nogle engagerede og 
spørgelystne borgere - og ikke mindst 
naboer. Det er klart, at der er mange 
forskellige holdninger til et sådant 
byggeri - det er helt naturligt.

Herefter opfordrede han folk til at 
indsende deres gode ideer, indsigel-
ser eller hvad de ønskede, der skulle 
medtænkes i forbindelse med projek-
tet. 

Hvis der er politisk opbakning til 
at gå videre med boligerne ved Tårn-
by Stadion, vil det være nødvendigt 
med en ny lokalplan for området og 
en ændring af kommuneplanen, som 
i øjeblikket ikke omhandler boliger i 
området. Planforslagene vil herefter 
komme ud i en egentlig traditionel 8 
ugers høringsperiode, inden en ende-
lig vedtagelse i kommunalbestyrel-
sen.

Den foreslåede placering af ungdomsboliger ved Tårnby Stadion helt op mod 
bagsiden af tribunen på Stadion. Det er de aflange grønne optegninger, der 
skal være nye ungdomsboliger. Skitse: Domus/Arkitekter.

Skitse af de foreslåede ungdomsboliger ved Tårnby Stadion. Nederst café med 
to ovenliggende etager med lejligheder.

70 meninger om nye ungdomsboliger

www.magasinstewardess.dk • info@magasinstewardess.dk

- os med tøjet og de sødeste kunder

SLUT-SPURT
Skynd dig du kan stadig nå det

Masser af super gode tilbud

VI SKAL HAVE PLADS TIL ALLE DE 
NYE FLOTTE VARER. GLÆD JER!

Overtøj KUN
199,- / 299,-

Bukser
med stor rabat

99,- / 199,-

Flot strik
FRIT VALG
99,- / 199,-

Masser af kjoler
NU KUN

199,- / 299,- Frasorterede
Nederdele KUN
99,- / 199,-
Bluser / Tunika
99,- / 199,-
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Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby 

KÆMPE BINGO-SPIL 
 

På Skottegårdsskolen  -  indgang fra Nordmarksvej 

1 ste spil begynder kl. 11.00 - 2 den spil kl. 14.30 

Kæmpestore   
og  fra 

Sidemandsgevinster og bonustal i hvert spil!  
Lodtrækning om gavekort på indgangsbilletten fra 
Cafe Le Perr, Kastrup. Kaffe, vand, øl,  
pølser og Lions snegle til rimelige priser i 
”Restauranten”. 

 

 

0 % til administration 

1. januar begyndte ARC at afhente 
skrald i Tårnby Kommune i spritnye 
skraldebiler, som er forberedt til det 
ændrede indsamlingssystem, som 
træder i kraft i løbet af foråret.

Garagerne er imidlertid for korte til de 
nye biler, men det har man med åbne 
øje valgt ikke at gøre noget ved.

Beklagelse

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Tårnby Bladet skrev i februarudgaven 
på side 9, at de nyrenoverede garage-
anlæg var for korte og for lave, da byg-
geriet blev afleveret til brug.

Det er på sin vis korrekt, men det var 

kalkuleret, at sådan skulle det være, 
er Avisen blev oplyst om af chefen for 
Teknisk Forvaltning, Bettina Grimm.

Man kunne af artiklen få den op-
fattelse, at der var tale om fejl, sjusk 
i planlægningen og/eller forkerte ud-
regninger, men det er altså ikke tilfæl-
det og Avisen undskylder, at vi uret-
færdigt har givet et fejlagtigt indtryk.

Tårnby Bladet havde forsøgt at få 
kontakt med Bettina Grimm, teknisk 
chef i Teknisk forvaltning for at høre, 
om vores oplysninger er korrekte, 
men på grund af en meget kort tids-
frist for svar kort før deadline, kunne 
Bettina Grimm først svare efter Avi-
sens trykning.

Slet ikke nybyggeri

Der er heller ikke tale om nybyggeri, 
men om renovering af det ældre gara-
geanlæg. Bebyggelsesgraden er fuldt 
udnyttet på Materielgården, men hvis 
man nøjes med at bygge på det eksi-
sterende fundament, skal der hverken 
ændres i lokalplanen (nr. 72) eller sø-
ges dipensation.

I forvejen har beboere op til Mate-
rielgården gjort indsigelser mod byg-
geriet og mod ændrede udkørsels-
forhold, som udgør en usikkerhed, da 
flere tilliggende veje er skoleveje.

Det er nu løst ved at skraldebilerne 
kører ud af en udkørsel på Hornevej 
om morgenen før klokken 7 og kom-

mer hjem af andre ruter om eftermid-
dagen.

Det har kostet millioner

I forbindelse med hjemtagning af re-
novationsopgaven fra firmaet Marius 
Pedersen er hele anlægget til skral-
debilerne blevet renoveret. Det op-
rindelige budget løb på lige knap seks 
millioner, men undervejs har man søgt 
om tillægsbevilling til en nedrivnings-
opgave.

Oprindelig skulle projekteringen 
overvejende ske intert i Miljø- og Tek-
nikforvaltningen, men det kunne ikke 
gennemføres og man måtte ansætte 
eksterne rådgivere.

Endelig kunne belægningen på 
pladsen foran garagerne ikke klare bi-
lernes manøvrer, som ”krævede mak-
simalt ratudsving”.

Det belastede underlaget, så det 
kostede ubudgetterede 700.000 kro-
ner, men denne ekstraudgift kan på-
lægges huslejen.

De nye skraldebiler må holde med 
snuden uden for garagen, som er 
for kort. Men det er ikke en fejl, men 
resultatet af en bevidst planlægning 
for at spare en dispensation eller ny 
lokalplan...

Hverken for lange og for 
høje eller …

Nordmænd køber 
hotel for 670 mill. 
Skanska har solgt hotelpro-
jektet i Scanport til et selskab 
ejet af Pareto Securities.

Hotellet får 357 værelser 
og Scandic som operatør på 
en 20-årig aftale,  ventes at 
stå færdig i 2020, mens Pare-
to Securities overtager ejen-
dommen i 1. kvartal 2021. 
Projektet opføres af KPC og 
omfatter samlet 25.000 kvm. 
Pareto Securities køber ejen-
dommen via selskabet City 
Danmark A/S.

Wefood fordobler 
omsætningen
Omsætningen i Folkekirkens 
Nødhjælps madspildsbutik-
ker Wefood er steget fra godt 
2 millioner kroner i 2017 til 
næsten 4,3 millioner i 2018. 
En stigning på 106,65 %.

Ørestads naboer slås  
med p-regler
I naboområderne til Ørestad 
- også kaldet Grønjordszonen 
- er der flere og flere ørestads-
beboere og ørestadsjobbere, 
der har fundet en billigere 
løsning på parkeringsbehovet. 
De holder parkeret på de små 
villaveje, hvor de fylder og gi-

ver øget trafik i kvartererne.
Center for Parkering i Kø-

benhavns Kommune har også 
indset problemet og er kom-
met med en række løsnings-
forslag til, hvordan det, der 
kaldes settler-parkering, kan 
minimeres. 

Men ingen af de nye forslag 
vil reelt fjerne problemet, 
mener de i Amager Vest Lo-
kaludvalg.

De har i stedet arbejdet sig 
frem til et alternativt forslag, 
hvor der på hverdage er to-
timers begrænsning på parke-
ring i tidsrummet 06-23 og på 
lørdage mellem 8-13. 

Anden decimal afgør 
popularitet
Lokaleportalen.dk, landets 
største portal for erhvervslo-
kaler, har undersøgt de geo-
grafiske ønsker i mere end 
76.000 søgeannoncer og sø-
geagenter oprettet af lokale-
søgende virksomheder over 
en periode på et år. 

Analysen gør interessen for 
de forskellige kommuner ind-
byrdes sammenlignelige ved 
at regulere for forskellene i 
kommunernes befolkningstal. 

Dragør topper med et in-
dekstal på 4.76 toppen af in-
dekset, tæt efterfulgt af Glo-
strup, Vallensbæk og Rødovre 
med indekstal på hhv. 4,75, 
4,74, og 4.47.

Tårnby ligger på en 25. 
plads med 2.71 i indekstal 
mod en 24. plads ved målin-
gen i 2018.

Se kommunes indbyrdes 
placering nederst og den 
samlede analyse på https://
www.lokaleportalen.dk 
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HjemmeHjælpen A/S                   
’kommer hjem’ til Tårnby 
– med dine egne faste hjemmehjælpere 

Et udsnit af de medarbejdere, som var ansat af HjemmeHjælpen A/S i 
Tårnby Kommune indtil 2014 og som glæder sig til at ”komme hjem”. 

Den 1. marts 2019 er HjemmeHjælpen A/S tilbage i Tårnby Kommune som 
det private alternativ til den kommunal hjemmepleje. 
  
HjemmeHjælpen A/S er Danmarks stør-
ste hjemmehjælpsfirma med mere end 400 
medarbejdere, der hjælper over 2.300 bor-
gere i København, Frederiksberg og – fra 
1. marts 2019 – Tårnby Kommuner. 

”Vi er klar!” 
Så kort kan det siges, når 
direktør Camilla Wild-
bork skal sætte ord på 
driftssituationen forud 
for opstarten af kontrak-
ten med Tårnby Kom-
mune den 1. marts 2019. 

 

”Faktisk har vi været klar længe. Vi har 
nemlig stadig mange medarbejdere ansat 
fra da vi sidst var leverandør til kommu-
nen med al den erfaring og arbejdsglæde, 
som er forbundet med at komme ’hjem’”. 

Det koster dig ingenting 
Den hjælp, du er visiteret til, 
koster dig ikke noget – heller 
ikke hos HjemmeHjælpen 
A/S. Og husk: Det er dig selv, 
som bestemmer, om du vil 
have privat eller offentlig 
hjemmehjælp.   

 

TOPKARAKTER OG OFFICIELT KVALI-
TETSSTEMPLET  
Som enhver privat plejevirksomhed er vi 
underlagt det kommunale tilsyn. I en af 
Danmarks største kommuner gives der 
tilmed karakter - og her har vi flere år i 
træk (6 gange i alt) opnået topkarakter.  

Vurderingen skyldes den høje kvalitet i 
den leverede hjælp samt borgernes 
store tilfredshed og tryghed ved at mod-
tage hjælp fra HjemmeHjælpen A/S.  

FASTE HJEMMEHJÆLPERE  
Det uanmeldte tilsyn udtaler blandt an-
det: 
”Borgerne giver udtryk for særdeles stor 
tilfredshed med, at det er faste hjælpere 
der kommer”. ”Borgerne giver udtryk for 
at opleve livskvalitet, tryghed og selvbe-
stemmelse ved måden, hvorpå hjælpen 
leveres”. ”Medarbejderne er engagerede 
og fagligt kompetente”. 

Husk at du helt gratis kan vælge at lade os udføre den personlige pleje og de praktiske ydelser 
som du er visiteret til. Ring 70 20 13 25 – vi sidder klar til at tage imod dig. 

www.hjemmehjaelpen.dk 
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Kastrup
• Irma, Televænget
• Kastrupgårdsamlingen
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegården, Kulturhuset KastrupBio
• SAS-klubben ved diget

Tårnby
• NY. Menu, Tårnbyvej 51
• Tårnby Skole, gennemgangen  
   ved festsalen
• Tårnby Torv ved alle indgange samt 
   SuperBrugsen ved kiosken
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg

Dragør
• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Golfbanen og Espersen

Sundby
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkegårdsvej 6
• Kvickly, Englandsvej 28
• Fakta, Englandsvej 204

Vestamager
• REMA, Løjtegårdsvej
• NY. REMA Kongelundsvej 326 
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Vestamagercenter. Bageren
• Vestamagercenter. Biblioteket
• Vestamagercenter, Menu

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor 
nejtak’ere til  reklamer lægges godt 4000 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

Har du ikke fået         Tårnby Bladet  
... vil vi gerne vide det

Har du ikke fået Tårnby 
Bladet - giv os besked og hent 
denne måneds avis i et af vore 
depoter!
Dem finder du her:

Efter en længere (end be-
regnet) indkøringsperiode 
fungerer ARC (Amagerfor-
brænding) så godt, at ARC 
overtager leverancen fra 
Vølund 
Stort set synkront med, at 
de første skiløbere blev luk-
ket ud på Amager Bakke,  har 
ARC forhandlet en overta-
gelse af kedelanlæg og ovne 
med Vølund på plads efter 
måneder med god og stabil 
drift på energianlægget.

- Anlægget har i den sene-
ste tid kørt rigtigt godt, og vi 
producerer store mængder 
energi med meget små emis-
sioner – vi har ganske enkelt 
fået et verdensklasseanlæg, 

siger direktør hos ARC, Jacob 
H. Simonsen. 

Det har dog været en lang, 
sej proces med flere bump 
på vejen at komme hertil. 

- Med så stor og kompleks 
en leverance er der fortsat 
nogle udskudte arbejder og 
udeståender, der arbejdes 
på, men vi ser frem til at 
komme ind i en periode med 
fokus på almindelig drift. 
Og vi er glade for at, vi nu er 
kommet så langt, at vi for-
melt kan overtage Vølunds 
leverance, siger Jacob H. Si-
monsen. 

tsp

Nu skulle det så virke

FAKTA:
Formelt går leverancen fra såkaldt prøvedrift over i en ga-
rantiperiode, der løber frem til januar 2021. 

Amager Bakke har to identiske ovnlinjer og kedelanlæg, 
som energiudnytter op til 2x35 ton affald i timen. For hvert 
ton affald kan Amager Bakke producere 2,7 MWh fjernvar-
me og 0,8 MWh elektricitet. 
I 2018 energiudnyttede Amager Bakke 443.000 ton affald 
og leverede el svarende til 30.000 husstandes årsforbrug 
og fjernvarme til 72.000 lejligheders årsforbrug.  

Foto: 
Christoffer Regild   

 

Temaaften: Altid på børnenes side 
11-03-2019 – kl. 19.30 

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68 

 
Oplægsholder: Pernille Rosenkrantz-Theil – Oplæg og debat. 
https://www.socialdemokratiet.dk/media/7693/social-ulighed-altid-paa-boernenes-side.pdf 
 

Kastrup Partiforening inviterer hermed alle partimedlemmer i Tårnby kredsen til en 
spændende temaaften. Pernille Rosenkrantz-Theil kommer og holder et oplæg 
omkring vort partis socialudspil, med fokus på ”Altid på børnenes side”. 
Efterfølgende vil der være tid til debat og spørgsmål 
Der vil være en lille pause, hvor vi byder på en øl eller en vand  

Forventet afslutning kl. ca. 21.30.  

Tilmelding senest 4. marts 2019 til Henrik Bjørnø tlf. 2449 7006. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
(Da vi jo er i valgår, tager vi dog forbehold for et kommende valg, som kan betyde 
at arrangementet må flyttes/aflyses) 
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 HjemmeHjælpen A/S søger 
nye kolleger i Tårnby/Kastrup 

HjemmeHjælpen A/S er ”kommet hjem” til Tårnby. 
Vi har heldigvis en række dygtige kolleger, som har været hos os siden 2014, 
hvor vi tidligere var leverandør til kommunen, men pga. stor tilstrømning af 
borgere, har vi brug for endnu flere kolleger. Til Tårnby/-Kastrup søger 
HjemmeHjælpen A/S derfor dygtige og engagerede kolleger med hjertet på 
rette sted, til at hjælpe vore borgere med personlig pleje. 
Dagvagter: Hverdage kl. 7:00 – 15:00 (fleksibel arbejdstid, 30/32/37 timer, 
weekendvagter efter aftale). 
Aftenvagter: Kl. 15:30 – 24.00 (fast tid, hver anden weekend fri).  
Kvalifikationer: Se vores hjemmeside www.hjemmehjaelpen.dk under ’Det 
sker’. Har du spørgsmål, så kontakt vores HR-chef Janne på 70 20 13 25. 
Vi tilbyder: Ansættelse under overenskomst. En professionel arbejdsplads 
præget af en uformel omgangstone med ledelsen i øjenhøjde, kollegial spar-
ring og vidensdeling, gode muligheder for personlig og faglig udvikling, 
medansvar og medindflydelse samt et fantastisk arbejdsmiljø, hvor der er 
rummelighed og mangfoldighed. 
Jobansøgning: Se vores hjemmeside www.hjemmehjaelpen.dk under ”Det 
sker”. Har du spørgsmål, så kontakt vores HR-chef Janne på 70 20 13 25. 

Det er en bemærkelsesværdig ko-
vending fra Socialdemokratiet, da 
de i Regionsrådet længe ønskede at 
lukke Akutklinikken på Amager

Af Martin Henriksen, MF,  
Dansk Folkeparti

 
Er man i tvivl om, hvorvidt vi nærmer 
os et valg, så bare se på Socialdemo-
kratiet.

Man ved, at valget nærmer sig, når 
Socialdemokratiet pludselig vil for-
bedre områder, som de selv har fore-
slået at forringe i de seneste år.

 Senest kan man i en række lokala-
viser se annoncer med Peter Hummel-
gaard (S), der vil bevare Amager Ho-

spital. Budskabet støtter jeg fuldt ud, 
men det er en bemærkelsesværdig ko-
vending fra Socialdemokratiet, da de i 
Region Hovedstaden længe ønskede 
at lukke Akutklinikken på Amager. 

Så klinger det altså noget hult, når S 
pludselig vil vise omsorg for Amager Ho-
spital få måneder før et Folketingsvalg. 

Men at S i Region Hovedstaden ville 
lukke akutklinikkerne, er vel egentlig 
blot endnu et argument for at lukke 
regionerne. 

Men lad os nu i det mindste prøve 
at være bare en lille smule seriøse 
og principfaste på trods af den kom-
mende valgkamp. Dét skal være min 
opfordring. 

Erik Rostell Gregersen, 
regionsrådsmedlem  (A)

Det påstås fra flere sider, at Social-
demokraterne i Region H ville lukke 
Akutklinikerne.

Det kan jeg klart afvise. Men at 
regionsadministrationen og Sund-
hedsstyrelsen har udtrykt sparefor-
slags- og kvalitetstanker om dette, er 
korrekt. For lidt over et år siden kom 
det frem, at direktionen på Herlev/ 
Gentofte hospitaler ville lukke AKUT-
KLINIKEN på Gentofte, når nu den nye 
Akutmodtagelse på Herlev stod klar. 
Dette har bevirket kraftige drøftelser 
i alle partier i Regionsrådet i årets løb. 
En ny femårig Hospitalsplan skal lov-
givningsmæssigt vedtages i løbet af 
2019. Derfor vedtog et meget stort 

flertal i Regionsrådet, inden denne 
Hospitalsplan gik ud i offentlig høring, 
at alle tre Akutkliniker skal fortsætte, 
og med sengepladser.

I begyndelsen af januar kom rege-
ringen så med sin Sundhedsplan, der 
efter Socialdemokraternes opfattelse, 
og forøvrigt også mange Venstrefolks, 
stort set tilsidesætter den demokrati-
ske og lokale indflydelse på Danmarks 
sundhedspolitik. Derfor er der  her på 
Amager, blandt mange, stor bekym-
ring for vort lokale hospitals fremtid, 
når som vi læser Sundhedsplanen, det 
bliver regnedrengene i Finansministe-
riet, der fremover stort set bestem-
mer.

Derfor den aktive politiske mødeak-
tivitet, regionalt som landspolitisk.

Vi har modtaget:

S ville selv lukke Akutklinikken

Afviser Henriksens påstand

Heldigvis gøres ens skoletid ikke af 
kateterundervisning og terperier 
alene – det er også revy

Anmeldelse af Terkel Spangsbo  
Foto: Michael Oxkjær,  

Amager Fotoklub

Der er en lang tradition på Tårnby 
Gymnasium for, at eleverne spiller 
gymnasiekomedie hvert andet år med 
en lærergruppe som instruktører og 
backinggruppe og hvert andet år vil 
man selv – alt.

Dette alt er mere end de fleste aner 
og det bliver ikke mindre, når man 
vælger revy som genre. Opgaverne 
rækker længere ud end fra manus til 

opførelse. Det er også rekruttering af 
skuespillere og musikere og alt efter 
ambitioner også beherskelse af ind-
slag på storskærm.

Ikke alt lykkes lige godt i årets revy. 
Gymnasiets drenge er stadig yderst 
tilbageholdende med at melde sig på 
skuespillerholdet, mens de dominerer 
det ledsagende band. 

Der var lagt en meget høj teknisk 
ambition. Åbningen var en video med 
korte improviserede indslag, hvor den 
ivrige instruktør forsøgte at kanalisere 
sin egen energi ud til kammerater, som 
så havde alle mulige undskyldninger 
for ”ikke lige at være in the mood nu 
og kunne det ikke vente”. Efter den 

optakt gyste man – kommer der så slet 
ingen revy, når så mange gerne ville 
være med, men bare ikke lige orkede 
det nu, måske senere.

Selvfølgelig kom der en revy – fyldt 
med fut, go, mod og god vilje. 

Udviklingsmuligheder

Nu er skoleteater mere et spil for sko-
lekammerater og forældre, så må ude-
frakommende tage til takke med, at 
de indforståede tekster og situationer 
glider forbi, uden at pointerne forstås. 
Scenesprog er alt andet lige noget an-
derledes end talesproget med slang 
og hastighed – eller bør være. 

Her kunne årets hold godt være 

noget mere gavmilde og imødekom-
mende. Holdet har i emnevalg og 
fremførelse en enestående mulighed 
for at give udenforstående og ældre 
medmennesker et indblik i en ukendt 
verden – ungdommens og de uddan-
nelsessøgendes.

Som sædvanlig er der ros for modet 
og intentionerne, stor ros. Vi skal ikke 
klandre dem, der gav os oplevelsen, 
måske skubbe lidt til dem, som gerne 
lader sig underholde, men ikke vover 
at stille sig frem. De skulle prøve det! 
Det er synligt, at skuespillerne vokser 
for øjnene af os.

Også selve projektet er vokset gen-
nem årene. Video, masser af musik 
(sandsynligvis hjemmelavet), kostu-
mer, lyd og lys. Man vil rigtig meget og 
kommer i mål med det meste.

Et råd til et forhåbentlig kommende 
revyhold. Det er ikke forræderi mod 
idéen om, at det er elevernes produkt, 
hvis man henter hjælp hos tidligere 
elever – de er lige i nærheden på Tårn-
by Teater.

Denne udgave af Tårnby Bladet kan 
også læses på www.taarnbybladet.

dk. Her er indsat en side 49, hvor der 
er flere billeder og kommentarer til 

Gymnasiets revy-opførelse.  

De gjorde det uden tvang

En revy som den, eleverne på Tårnby 
Gymnasium har produceret, kommer 
ikke af sig selv - og ikke uden mange 
hjælpende hænder. Her er det 
skuespilleres og musikeres hænder, 
der er i gang - senere så vi også alle de 
praktiske hænder.
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Alt for mange unge i Region 
Hovedstaden, og deres for-
ældre, ser stadig gymnasiet 
som det naturlige valg, når 
der skal vælges uddannel-
sesvej efter folkeskolen

Hvis du er kvik i pæren, skal 
du da ikke være håndværker!?

Sådan lyder det i rigtig 
mange familier, når den næ-
ste generation frem mod den 
1. marts skal vælge mellem 
buketten af uddannelsesmu-
ligheder.

Derfor vælger en meget 
stor del af de unge at gå den 
slagne vej ind på gymnasiet 
i stedet for at vende blikket 
mod erhvervsskolerne. Og det 

er en skam.
Danmark har akut brug for 

flere dygtige faglærte. Det 
mærker vi ikke mindst i instal-
lationsbranchen, hvor el- og 
vvs-installationsvirksomhe-
derne med åbne arme tager 
imod et rekordstort antal lær-
linge. Ja, faktisk anslås det, at 
vi om ti år vil mangle 17.000 
faglærte alene i bygge-, an-
lægs- og installationsbran-
cherne.

Der er med andre ord tale 
om uddannelser, som åbner 
et væld af spændende kar-
rieremuligheder, uanset om 
man drømmer om at blive 
selvstændig – noget omkring 
ti procent faktisk vælger at 
blive – eller måske har ambi-

tioner om at læse videre. Der-
udover er man som eksem-
pelvis elektriker eller vvs-
energispecialist sikret løn 
under uddannelsen og kan 
som nyudlært se frem til en 
startløn, der overgår mange 
akademikeres lønseddel.

Især installationsbranchen 
er under hastig forandring, og 
der er brug for dygtige unge, 
der kan bruge både hænder 
og hoved.

Der er dog også mulighed 
for at få det bedste af begge 
verdener ved at vælge en af 
de nye EUX-uddannelser, hvor 
du kan kombinere en tradi-
tionel gymnasial uddannelse 
med en uddannelse inden 
for eksempelvis el- eller vvs-

faget. På den måde åbner du 
endnu flere muligheder for at 
læse videre og gøre dig end-
nu mere attraktiv for fremti-
dige arbejdsgivere.

I stedet burde mange flere 
droppe vanetænkningen og 
sætte kursen mod erhvervs-
skolerne, som byder på både 
masser af spændende udfor-
dringer og et utal af karrier-
eveje.

Indlægget forkortet af 
redaktionen

Debatindlægget er skrevet af 
Lars Dyrstrøm, formand for 
TEKNIQ-råd Hovedstaden, 
Tomas Kudsk, formand for 
TEKNIQ-råd Sjælland, Per 
Møller Christensen, formand 

for TEKNIQ-råd Nordjylland, 
Lars Petrowsky, formand for 
TEKNIQ-råd Syddanmark og 
Martin Rosborg, formand for 
TEKNIQ-råd Midtjylland. 

- Vi er klar til at byde 
jer velkommen i 
installationsbranchen. Er 
I klar til at tage det kloge 
valg?  siger Lars Dyrstrøm, 
formand for TEKNIQ-rådet i 
Hovedstaden.

Vi har modtaget:

Drop den gymnasiale vanetænkning

AOF Amager inviterer dig til at for-
tælle og skrive om dit liv
I en tid hvor tingene foregår hurtigere, 
begynder flere at interessere sig for 
og samtidig føle et behov for at skrive 
og fortælle om, hvad de har oplevet i 
deres liv. Og det er både om stort og 
småt. Og vi har alle en historie at for-
tælle. Det er også baggrunden for, at 
AOF Amager starter kurset Skriv og 
fortæl om dit liv.

Underviser på erindringskurset er 

journalist og forfatter Bjarne Henrik 
Lundis, som i mange år har beskæf-
tiget sig med at hjælpe andre med at 
fortælle og skrive deres historie, og 
som selv har udgivet flere biografier.

- I takt med, at man bliver ældre, fø-
ler flere mennesker, at det er vigtigt at 
stoppe op og se tilbage på, hvad der er 
sket i deres liv, fortæller Bjarne Henrik 
Lundis.

- Og det er lige fra barndommen, 
over skolegangen til ungdommen og 

voksenlivet. Der er sket mange ting, 
og vi vil gerne være med til at fast-
holde nogle af minderne og oplevel-
serne. Til glæde for vores nærmeste i 
form af børn, familie og venner.

Om at komme igang

På AOF-kurset får man netop hjælp til, 
hvordan man kan komme i gang med 
at fortælle og skrive sin historie.

- Når vi fortæller en bid af vores 
historie, hjælper vi hinanden med at 
huske, og lige pludselig er der en, som 
siger: Det du siger, havde jeg egentlig 
glemt, men nu kan jeg huske, og så ta-
ger den ene historie den anden. Og på 
den måde husker man mere og kom-
mer flere lag længere ned i historien 
end normalt, forklarer Bjarne Henrik 
Lundis.

Han fortæller, at nogle skriver de-
res historie for egen skyld, mens an-
dre gerne vil glæde deres venner og 
familie.

- At fortælle og skrive om sit liv er 
en god måde for én at være med til at 
fastholde og blive mere bevidst om, 
hvad der er sket i vores liv, og hvilken 
betydning det har haft. Samtidig vil 
mange gerne fortælle deres historie 

videre til deres efterkommere, så de 
også har mulighed for at få indblik i, 
hvad man har oplevet.

tsp

Vi har alle en historie at fortælle 

Fakta: 
Kurset ”Skriv og fortæl om dit 
liv foregår over 3 mandage. 
Kursusstart mandag 25. februar 
kl. 19.00 på Tårnby Skole. Alle 
kan deltage, og tilmelding skal 
ske til AOF Amager på tlf. 3251 
1495.

Journalist og forfatter Bjarne Lundis 
underviser på AOFs kursus Skriv og 

fortæl om dit liv.
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Snart skal eleverne i 9. og 10. klasse 
beslutte sig for, hvad de vil efter 
sommerferien. Men inden de beslut-
ter sig, skæver rigtig mange unge til, 
hvad forældrene synes er en god ide

Af Mads Raaschou, formand for 
Dansk Byggeri Hovedstaden

Forældrene har en stor aktie i det valg, 
de unge står overfor, og de har der-
for også et stort ansvar for at sikre, at 
deres børn vælger det, som de rent 
faktisk interesserer sig for og er gode 
til. Mange unge ved måske ikke, hvad 
de gerne vil, og de kender heller ikke 
de mange muligheder, der er at vælge 
imellem i dag. De skeler naturligt nok 
også til vennerne, men det er ikke sik-
kert, at det vennerne skal, også er det 
rigtige for dem selv. 

Jeg kom selv ved et tilfælde i prak-
tik hos en snedker, fordi min moster 
havde en kontakt til en mester, som 
var frisk på at have en folkeskoleelev i 
erhvervspraktik. Uden de store ambiti-
oner troppede jeg op på arbejdsplad-
sen, og efter en uge var jeg så fascine-
ret af både faget og træet, at jeg sagde 
ja tak, da de tilbød mig en læreplads.

Jeg kunne også sagtens have gået 
samme vej som de andre i klassen og 
brugt tre år på gymnasiet. Men jeg er 
mine forældre taknemmelig over, at 
jeg fik muligheden for at se, at der 
var andre veje end den, alle de andre 
tog. Jeg har derfor en opfordring til 
alle forældre: Sørg for at jeres børn 
kommer i erhvervspraktik, og giv dem 
muligheden for at se, at der er andre 
muligheder end gymnasiet. Fx kan 

unge i dag få en kombineret erhverv- 
og gymnasialuddannelse via eux-ud-
dannelsen, der også åbner døren til at 
læse videre til eksempelvis ingeniør, 
arkitekt og mange andre videregåen-
de uddannelser.

Erhvervspraktik er en unik mulighed 
for at snuse til virkeligheden og 

ikke mindst fremtiden, siger Mads 
Raaschou, formand for Dansk 

Byggeri Hovedstaden.

Send jeres børn i erhvervspraktik

Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X

Hele landet er repræsente-
ret og Amager med hele otte 
deltagere fra erhvervsud-
dannelserne, når danmarks-
mestrene skal findes i Skills 
2019

I alt skal der findes Danmarks-
mestre i 43 konkurrencefag, og 
unge fra yderligere 17 demon-
strationsfag er med for at re-
klamere for deres uddannelser. 
Over 300 unge fra erhvervsud-
dannelserne er tilmeldt dette 
års DM i Skills. De 43 konkur-
rencefag er ny rekord. 

DM i Skills er en konkurren-
ce, hvor de dygtigste unge fra 
erhvervsuddannelserne viser 
deres evner. 

Selve konkurrencen løber 
over tre dage, hvor der arbej-
des under tidspres foran et 
stort publikum med at gøre 
et bestemt stykke arbejde 
færdigt i den bedst mulige 
kvalitet.

Opgaverne er skruet sam-
men, så man inden for det en-
kelte fag får afprøvet et bredt 
udsnit af kompetencer.

Hovedparten af  deltagerne 

i konkurrencefagene træner i 
disse uger i fritiden eller på 
fuld tid på deres skole eller i 

virksomheden. Forud for det 
har de kvalificeret sig til DM 
gennem skolekonkurrencer 
og regionale mesterskaber.

Gælder en tur til Rusland

Efter danmarksmesterska-
berne følger den næste store 
Skills-begivenhed interna-
tionalt WorldSkills 2019, som 
foregår i slutningen af august 
i Kazan, Rusland. Her kom-
mer 1600 unge fra omkring 
60 nationer for at kæmpe om 
verdensmesterskaberne i 56 
forskellige fag. Danmark stil-
ler med et landshold på 14, og 

deltagerne skal findes blandt 
Danmarksmestrene fra dette 
års DM i Skills i Arena Næst-
ved 4. - 6. april.

I år kommer gæstedeltage-
re med fra blandt andet Tysk-
land, Frankrig, Norge, Sverige, 
Rusland og Hviderusland.

spanger

Deltagere med rødder på Amager
Deltager Fag Skole Læreplads 

William Brogaard Pedersen, Kbh. S Receptionist Hotel- og Restaurantskolen  Hotel Danmark, København

Bianca Alberts Päivinen, Kbh. S Blomsterdekoratør  Roskilde Handelsskole  Frk. Trepile Blomste Kbh. V

Rasmus Meisner, Kbh. S Vejgodstransport UC Plus Arriva, Kbh. Ø

Magnus Tholstrup Molge, Kbh. S Karrosseritekniker  TEC Suhr’s Autogenbrug Kbh. S

Rasmus Frøland, Kbh. S Industritekniker  NEXT Thoka Finmekanik ApS Dragør

Oliver Kok Hansen, Kastrup Murer NEXT Bhs Murer- og Entreprenør ApS, Dragør

Mathias Duhr Rothmann,Kastrup Kok Kokke- og Tjenerskolen Restaurant Næs, Kalundborg

Charlie Plæhn, Dragør Klejnsmed TEC Alo Smeden, Ishøj

Alle er konkurrencefag undtagen vejgodstransport, der er demonstrationsfag.

Amager-lærlinge til mesterskab i håndværk

OM SKILLS: 
SkillsDenmark er en non-
profit organisation støttet 
af Undervisningsministeri-
et, arbejdsmarkedets parter, 
faglige udvalg, erhvervssko-
ler, fonde og virksomheder. 
Vi arbejder for øget fokus 
på erhvervsuddannelserne 
gennem konkurrencer som 
DM i Skills, EuroSkills og 
WorldSkills.

Der er ikke den færdighed man 
ikke skal vise ved Skills. Murer 
Kenneth Meldgaard Ebbesen 
viser forskellige opgaver for 
en murer ved Skills 2018. 
Arkivfoto.
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Hvad er højst? Var det ikke det 
spørgsmål vi stillede vores små 
poder, når vi synes de havde været 
Spørge-Jørgen længe nok?

Af Terkel Spangsbo,  
fmd. for Tårnby Forenings Råd

Realiteter om foreningstilskud 
i Tårnby

Tårnby Kommune har et fra næsten 
alle sider rost mangfoldigt forenings-
liv og netop dette bruges ved enhver 
lejlighed som et parameter på kom-
munens fortræffeligheder.

Foreningslivet generelt er så be-
tydningsfuldt, at der er lavet en lov 
af selveste Folketinget til at støtte og 
udvikle det. Den lov hedder Folkeop-
lysningsloven og samme lov påbyder 
også, at kommuner er forpligtet til at 
give penge (og lokaler) til forenin-
gerne.

Hvordan kommunerne vil gøre det, 
kan hver kommune selv bestemme, 
men penge skal de give.

I Tårnby gives der kontanter til for-
eningerne efter hvor mange unge, 
de har som medlemmer under 25 år 
(kaldet medlemstilskud) og der gives 
efter særlige (skrappe) regler tilskud 
(kaldet lokaletilskud) til foreninger, 
som ikke huses i kommunale lokaler, 
på kommunale baner, anlæg, idræts-
haller, svømmehaller eller lignende.

Oven i dette har Tårnby Kommune 
en konto på en kvart million til særlige 
udviklingsformål og initiativer.

Til at foreslå, hvordan reglerne for 
tildeling af medlemstilskud og loka-
letilskud skal være, er der nedsat et 
Folkeoplysningsudvalg med såvel po-
litikere (5 stk.), aftenskolefolk (4 stk.), 
repræsentanter for handicappede (2 
stk.) og foreningsrepræsentanter (4. 

stk.). Dette blandede forum har i 2018 
revideret/ændret reglerne for, hvor-
dan medlemstilskuddet skal fordeles i 
fremtiden, som starter 1. januar 2020.

De fornyede og forenklede regler 
flytter rundt på tilskuddene, så ikke 
alle får, hvad de har fået før. Nogle får 
mere end tidligere og andre må afgive. 
Det er beskrevet på FaceBook og i Avi-
sen 2770 og de der reguleres nedad, 
mister mange 1000er af kroner. 

Før og nu

Kommunalbestyrelsen beslutter hvert 
år, hvor mange penge der er til deling. 
Der er tale om et fast beløb (for tiden 
5,3 mill.), så kommer der flere med-
lemmer under 25 år, skal beløbet de-
les, så den enkelte klub får lidt mindre 
pr. medlem (det er ikke medlemmer-
ne, der får pengene, men klubben).

Hvis der er færre medlemmer totalt 
set, stiger beløbet for den enkelte. 
Sådan bliver det efter 1. januar 2021 
efter en overgangsordning i 2020. 

Sådan er det ikke nu, hvor en del af 
medlemstilskuddene bliver og blev 
tildelt til klubber, som anvendte løn-
nede trænere og ledere. Endvidere 
blev en del af det samlede tilskud gi-
vet som støtte til uddannelse og lejre. 

Da den samlede sum var/er den 
samme, skulle der ske en fordeling 
efter ovenstående regler. Var der flere 
medlemmer og flere trænerlønninger 
skulle summen fordeles efter et sind-
rigt system.

Men fakta er, at tidligere admini-
stration har sikret enkelte klubber, så 
de kunne opretholde deres aktivitet. 
Ingen klagede over denne skævhed, 

heller ikke Folkeoplysningsudvalgets 
foreningsrepræsentanter.

I den nye ordning lægges alle tilskud 
i en hat og fordeles som medlemstil-
skud. Et enigt Folkeoplysningsudvalg 
ønsker at forenkle tilskudsreglerne, 
hvorefter foreningerne kan bruge 
midlerne som de vil - dog skal deres 
årlige regnskab afspejle, at medlems-
tilskud kommer de unge medlemmer 
under 25 tilgode, men det kan ske på 
mange måder, hvordan bestemmer 
klubbernes ledelse selv.

Idræt har mere brug for penge

Klubber, som mister penge efter den 
nye ordning, har deres talsmænd i po-
litikerne Paw Karslund (DF) og Ali Qais 
(V), som fortæller, hvem, der vil høre 
det, at ordningen ikke er retfærdig og 
at foreninger, som vil stige i tilskud, 
slet ikke har brug for de ekstra penge.

De fremhæver, at visse idrætsklub-
ber har et særligt behov for at beholde 
deres (for) store tilskud. Især fodbold 
har en legitim rettighed (?) og d’herrer 
peger på andre foreninger og forenin-

ger med internationalt tilsnit, som 
kommende pengepugere.

Denne artikels forfatter tvivler på, 
at Paw Karslund og Ali Qais har læst 
folkeoplysningsloven § 14, som be-
skriver, at ”Formålet med det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde er 
at fremme demokratiforståelse og ak-
tivt medborgerskab og med udgangs-
punkt i aktiviteten og det forpligtende 
fællesskab at styrke folkeoplysnin-
gen. Sigtet er at styrke medlemmer-
nes evne og lyst til at tage ansvar for 
eget liv og til at deltage aktivt og en-
gageret i samfundslivet.”

Loven skelner altså ikke mellem 
indholdet i foreningerne. Loven siger 
ikke et ord om, at idræt skal have for-
holdsvis større midler end andre for-
eninger. 

Hver forening må bruge alle de mid-
ler, som de får af det offentlige og som 
de selv kan skrabe sammen ved kon-
tingenter, loppemarked, bankospil, 
turbetaling, lodseddelsalg, donatio-
ner og sponsorater.

Paw Karslund og Ali Qais kan mene, 
hvad de vil om andet end idræt, men 
at udstille nogle aktiviteter som væ-
rende værdige til højere tilskud på an-
dres bekostning (puljen er jo fastlåst), 
gør artikelskriveren vred. Jævnfør for-
målet med den offentlige støtte. Det 
er den demokratiske opdragelse, den 
sociale indsigt og samvirket med an-
dre, der er støtteberettiget.

Der er givet forskel på, hvad det 
koster at dyrke den ene hobby frem 
for en anden, men det må den enkelte 
selv betale. 

Det ville have klædt d’herrer at 
have søgt oplysning og information 
om forholdene hos de paraplyorgani-
sationer, som ved mest om forenings-
livets vilkår og indhold, før de opka-
stede sig som smagsdommere. Det 
har de ikke gjort. Derfor ville det være 
fair, at denne artikel blev bragt uden 
deres mulighed for en kommentar, 
men den er sendt pr. mail til dem. Læs 
deres kommentarer på modsatte side.

De kan sikket også besvare spørgs-
målet om hvad der er højst, Rundetårn 
eller et tordenskrald. 

Rundetårn eller et tordenskrald

Redaktionen fandt et billede fra 
tiden, hvor Terkel Spansgbo var aktiv 

skuespiller på Tårnby Teater.  Her er han 
passende juntaleder med flere hoveder. 

(og plads til flere kasketter)

Efter skribentens opfattelse er der 
kræfter, som finder det naturligt, 
at visse klubber får mere end 
andre - på de andres bekostning. 
Det finder han ikke er i Justitias og 
Folkeoplysningslovens ånd.
Tegning: Benny Jensen.
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Terkel fortæller, at han er en vred 
mand. Det forstår vi ikke. Han burde 
derimod være en glad mand

Kommentar af Ali Qais (V) og  
Paw Karslund (DF) 

Den nye tilskudsordning betyder 
nemlig, at de kulturelle foreninger, 
kan lægge en klækkelig ekstra skil-
ling i lommen. (Ca 250.000kr bliver de 
beriget med på idrætsforeningernes 
bekostning). Fremover må det også 
forventes, at de foreninger med en 
meget lav kontingentsats, grundet et 
lavere aktivitetsniveau og driftsud-
gifter, vil kunne få endnu flere penge, 
da det for dem er nemmere at hverve 
flere medlemmer. Det vil få betydning 
for den samlede pulje og tildeling.

Vi kalder ingen for pengepugere, 
men kan Terkel forklare Tårnbys bor-

gere, hvorfor to internationale for-
eninger, hvor blot 10% af medlem-
merne kommer fra Tårnby, skal stige 
fra 15.750 - 55.500 kr. og 52.000 
- 132.000 kr.? Den ene af disse for-
eninger dækker sågar over indre Kø-
benhavn, Frederiksberg og Hvidovre.

Idrætsforeninger har generelt en 
langt højere aktivitet og større drift, 
og deraf også højere kontingenter og 

udgifter.
Hvis disse kontingenter i fremtiden 

bliver endnu højere, grundet den nye 
tilskudsordning og mindre indtægt, ja 
så frygter vi, at mange børn og unge 
mister deres sunde fritidsinteresser. 
Det har vi ingen interesse i, da det 
også kan have en social slagside.

Derimod har vi en politisk interesse 
i at fremme og fastholde så mange 

børn og unge i disse fysisk aktive mil-
jøer og gode fællesskaber. 

Vi ønsker ikke at favorisere nogen 
frem for andre, men vi påpeger, at der 
er forskel på det at drive en idrætsfor-
ening og en ikke-idrætsforening.

Derfor foreslog DF og Venstre 
blandt andet, at der fortsat skal være 
en mindre pulje, der tilgodeser de 
foreninger, der har høje driftsudgifter 
og aktivitetsniveau, men vi blev ned-
stemt i kommunalbestyrelsen.

Vi bør være endnu bedre til, at an-
erkende og påskønne de mange frivil-
lige ude i foreningerne for deres fan-
tastiske indsats. 

Svar på artiklen Rundetårn eller ...

Terkel i knibe?
Paw Karslund (DF) og Ali Quis (V) 
er enige om, at være uenig med 
formanden for Tårnby Forenings Råd, 
Terkel Spangsbo. FOTO: Flemming 
Wulff, Amager Fotoklub.

Vil du være nævning 
eller domsmand?
Retten udpeger nævninge- og doms-
mænd hvert 4. år udfra en såkaldt 
grundliste. Den nuværende liste gæl-
der indtil 31. december 2019 og skal 
derfor fornyes.

Grundlisten skal udgøre et alsidigt 
og repræsentativt sammensat udsnit 
af Tårnby Kommunes befolkning med 
hensyn til køn, alder, etnisk oprindel-
se, uddannelse og beskæftigelse.

Vil du være med til af afgøre straf-
fesager hos retten i perioden 1. januar 
2020 til 31. december 2023 kan du 
inden 1. marts 2019 sende en ansøg-
ning med følgende oplysninger:

Navn, Adresse, Personnummer, Te-
lefonnummer, Mailadresse, Stillings-
betegnelse, Ansættelsessted samt 
baggrunden for at du ønsker at være 
nævning/domsmand.

Ansøgningen sendes til Tårnby 
Kommune: Digitalt via sikker mail til: 
kommunen@taarnby.dk Emnefelt 
udfyldes med ”Grundlisten” eller al-
mindelig post til: Tårnby Kommune, 
Servicecentret, Amager Landevej 76, 
2770 Kastrup, Mrk: ”Grundlisten”

Krav

Du skal bo i Tårnby Kommune, være 
mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden 
udgangen af 2023. Være dansk stats-
borger og have valgret til Folketinget.

Du skal tale og forstå dansk og have 
en ren straffeattest.

Der er ingen garanti for, at du kom-
mer på grundlisten, selvom du opfyl-
der kravene. Udvælgelsen afhænger 
blandt andet af, hvor mange ansøgere 
Grundlisteudvalget får.
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GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Bladforening  tirsdag 12. marts 2019, kl. 19.30 i Caféen hos Tårnby Teater, Englandsvej 290.  
Indgang fra ”den lille skolegård” ved Tårnby Skole. Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej (skolegården).

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2.	 Bestyrelsen	aflægger	beretning
3.	 Bestyrelsen	aflægger	revideret	regnskab
4. Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage  
 før generalforsamlingen.  
 Forslag kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet.dk senest  
 tirsdag 5. marts 2019.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget
7. Godkendelse og valg  af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:
 Indstillet af Tårnby Forenings Råd Erik Nielsen
 Indstillet af Kastrup-Tårnby Idrætssam. Mona Gjedved
 Valgt i plenum   Per From Pedesen
    Hans Simonsen
 Medlemmer (foreninger og enkeltmedlemmer opfordres til at komme   
 med emner til bestyrelsen) 

 Suppleanter Terkel Spangsbo (TFR)
  Ole Gjedved (KTIS)
  Plenum vakant (kan opstilles på mødet)

8. Valg af to revisorer:  Egon Jørgensen og Ole Sørensen
 Revisorsuppleant: Lis Lassen
9. Eventuelt

Regnskab udleveres ved generalforsamlingen.  
Bemærk, at forenings-medlemmer 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

Aftenen indledes med en snak med  
redaktør Terkel Spangsbo om  
Tårnby Bladets første 25 år og og  
nogle betragtninger om en  
helt uforudsigelig fremtid

På bestyrelsens vegne 
Per From Pedersen, formand

Opsparing er nødvendig, hvis gen-
nemsnitsfamilien vil købe hus i 
hovedstadsområdet

En ny analyse fra EDC viser, at huspri-
serne i 12 kommuner er på et niveau, 
hvor man som boligkøber uden opspa-
ring udover udbetalingen skal tjene 

mere end 1 mio. kroner om året, hvis 
man vil købe et ganske almindeligt 
parcelhus. 

Er drømmen at købe et hus på Fre-
deriksberg, skal der endda stå næsten 
2 mio. kr. på familiens årlige lønsed-
del, for at drømmen kan blive til vir-
kelighed. 

Kan chefen ikke overtales til en 
sådan løn, kan husdrømmen realise-
res for væsentligt mindre, hvis man 
vender blikket mod kommuner som 
Morsø, Langeland, Lemvig og Tønder. 
Her kan en årlig husstandsindkomst 
på 300.000 kr. være tilstrækkelig til 
at forløse drømmen om en parcelhu-
sidyl. 

Forudsætningen er dog, at boligkø-
beren ikke har anden gæld og i øvrigt 
stabile økonomiske forhold.

EDC’s analyse er baseret på et gen-
nemsnitligt parcelhus på 140 kvm. 
Forudsætningen for beregningen er 
i øvrigt, at huset købes af en familie 
med to børn. Familien har sparet op 
til udbetalingen, men har derudover 
ingen opsparing eller gæld.

Tårnby med i toppen

Toppen af listen er ikke overraskende 
domineret af kommunerne i hoved-
stadsområdet. Alle de 12 kommuner, 
der kræver en bruttoindkomst over 1 
mio., er beliggende i Region Hoved-
staden. Første kommune udenfor ho-
vedstadsområdet er Århus på en 20. 
plads. I Århus skal familien tjene ca. 
870.000 kr. om året for at købe det al-
mindelige parcelhus.

EDC’s kommunikationschef Jan 
Nordmann siger om analysen: 

- De seneste års stigende priser på 
boliger stiller stigende krav til kø-
berens økonomi, ikke mindst til før-
stegangskøberens formåen. Det har 
derfor været en rigtig god idé at starte 
tidligt med en mindre og billigere bo-
lig for på denne måde at skabe en op-
sparing til det næste boligkøb.

Svært uden opsparing

Svært i hovedstadsområdet for gen-
nemsnitsindkomster uden opsparing

Ifølge Danmarks Statistik udgør en 
dansk lønmodtager-families gennem-

snitsindkomst godt 690.000 kr. årligt. 
Det betyder, at prisen på den gen-

nemsnitlige villa ligger indenfor det 
mulige i 67 af landets kommuner. I 
hovedstadsområdet er der dog kun 
tre kommuner med huspriser for gen-
nemsnitsindkomsterne, nemlig Frede-
rikssund, Gribskov og Halsnæs Kom-
muner.

– Her hjælper det gevaldigt på situ-
ationen, at mange mennesker har en 
opsparing med sig, oftest i form af et 
overskud fra salg af en tidligere bolig, 
siger Jan Nordmann.

Har man således en opsparing på 
eksempelvis 500.000 kr. oven i sin 
gennemsnitsindkomst på 690.000 kr., 
bringer det yderligere seks kommuner 
i hovedstadsområdet indenfor række-
vidde, og har man en formue på 1 mio. 
kan husdrømmen realiseres i 19 af ho-
vedstadsområdets kommuner. 

tsp

Kommune Nødvendig indkomst

Frederiksberg .............. 1.969.720
Gentofte ....................... 1.679.507
København .................. 1.427.187
Lyngby-Taarbæk ......... 1.385.507
Rudersdal ..................... 1.233.947
Gladsaxe....................... 1.229.133
Dragør ........................... 1.178.787
Hørsholm ..................... 1.165.827
Rødovre ........................ 1.114.853
Tårnby ...................... 1.104.533
Furesø ........................... 1.092.053
Hvidovre ....................... 1.053.147
Herlev ...............................999.200
Glostrup ...........................980.253
Vallensbæk ......................969.853
Ballerup ............................943.280
Brøndby ............................911.227
Fredensborg ....................902.120

Huskøb i Tårnby kræver million-indkomst
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Ugandavej 111  •  2770 Kastrup
vestamagercentret.dk

Vestamager Centret
LØRDAG 2. MARTS KL. 11

Vestamager Centret og Skelgårdskirken 
inviterer til fastelavnsfest.

Vi mødes udklædte kl. 11 i Skelgårdskirken til 
lidt hygge og varm kakao, og går herefter i 

samlet fl ok til centret hvor vi slår katten af tønden.

FASTELAVN I

MARKEDSDAG 
FOR PRIVATE

Igen i år vil der være markedsdage 
1. lørdag i måneden kl. 10-15, i perioden 

april til september. 
Book en bod på telefon 3253 8485 

eller send en mail via vestamagercentret.dk 
Det er ganske GRATIS og man medbringer 

selv borde, stole og hvad man ellers 
måtte have behov for. 

Efter afl æsning af bil og trailer bedes 
man parkere sin bil i fjerneste 

ende af P-pladsen.

GRATIS KAFFE, 
FASTELAVNSBOLLER, 

SLIKPOSER, JUICE 
OG FRUGT*

*gælder så længe lager haves.

FOR DE VOKSNE:
Der trækkes lod om et 

gavekort. Henvendelse i 
Bodegaen.

BØRNENE VIL 
BLIVE INDDELT 

I TRE STØRRELSER 
 - DER ER FLOTTE 

PRÆMIER.

VI FÅR 
BESØG AF 

KIRKEÆSLERNE 
JENS OG 

JOAN. 
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NÅR MAN MALER MED SIT KAMERA kan resultatet blive 
som dette Månedens Foto taget af Michael Oxkjær, Amager 
Fotoklub. Redaktionen har valgt dette kunstneriske foto 
trods det ændrede format, men den her gengivede morgen 
kan love hvad som helst og fik os til at drømme om 
romantisk ungdomstid, når man drev hjemover fra en ukendt 
adresse og bare tænke på en herlig aften - og næppe på en 
ventende skoledag. I øvrigt skriver Michael Oxkjær, at det er 
aftenstemning, men det behøver vi jo ikke fortælle til nogen.

For en periode har 7.-klas-
serne på Pilegårdsskolen 
gået i Lystløgnerklassen

”Er det nu noget at undervise 
i”, kunne en og anden nok 

spørge sig selv om, men me-
ningen med den umiddelbare 
galskab er at styrke elevernes 
mundtlige fremlæggelse og 
hvorfor ikke gøre det ved en 

konkurrence.
- Jeg ved godt, at jeg ikke 

kan lære jer at lyve, men jeg 
kan lære jer, hvordan I gør det 
uden at blive opdaget, sagde 

lærer Steiner Steinmetz fra 
Steiner Storytelling, da han 
mødte 7.klasserne første 
gang.

- Så var de hooked og jeg/vi 
kunne sætte ind med det, som 
det i virkeligheden handlede 
om.

Forløbet havde den (skum-
le) bagtanke, at styrke elever-
nes mundtlige fremlæggelse. 
- De skulle, fortæller Steiner 
Steinmetz, lære at tænke på 
deres publikum.

Lystløgnerklassen er et ek-
sempel på åben skole samar-
bejde og det fik i virkelig gang 
i aktiviterne og det hele blev 
afsluttet med et Lystløgner-
battle, hvor eleverne fra de 
fire 7. klasser hver fortalte en 
række historier for de øvrige 
elever, som lyttede intenst. 

Eleverne har gennem for-
løbet arbejdet med de ele-
menter, som en god fortæl-
ling bør indeholde, og derfor 
indgik det i dommerpanelets 
bedømmelse, at hvor, hvor-
når, hvem, konflikt, spænding 
samt det udefinerlige ta-da 
blev besvaret i historien. 
Derudover bør en fortælling 
indeholde en overraskelse, 
være godt fortalt og så gør 
det jo ikke noget den også in-

deholder en god løgn. 
Tre lærer fra Pilegårdssko-

len agerede dommerpanel, 
og historierne, der blev for-
talt, spændte vidt og bredt 
og indeholdt alt fra historier i 
den lidt hårde ende om knive, 
blod og narko og til knap så 
voldsomme emner som tram-
poliner og gemmelege. 

Det løj de om

Der blev i alt fortalt 11 histo-
rier med følgende overskrif-
ter: 

7.X’erne løj sig igennem 
overskrifterne Gemmelegen, 
Skrigeungen og Lommekni-
ven 
7. S forsøgte sig med Den 
sorte mand, Mikrobølgeov-
nen og Trampolinen 
Klamme øjne, København og 
pungen og Alene hjemme var 
emnerne fra 7. M’erne
7. G’erne fortalte om Drama i 
svømmehallen og (uden sam-
menhæng) Fisken på disken.

Dagens vindere blev 7. 
S med historien Den sorte 
mand, og gevinsten var en 
film efter eget valg med tilhø-
rende popcorn.

 tsp

De tvivlende 
ansigtsudtryk blandt 
de lyttende 7. klasser 
på Pilegårdsskolen 
kan skyldes, at de 
godt ved, at deres 
klassekammerat er 
fuld af løgn.

Hvad de dog lærer nutildags

Siden 2005 har Steiner Steinmetz specialiseret sig i at 
performe levende og inddragende, samt udvikle metoder til 
at udnytte de mange styrker som storytelling har gennem 
coaching og undervisning i professionelle organisationer.
Mere: https://steinerstorytelling.dk/
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Danske venner har stor betydning 
for flygtninges liv i Danmark, men 
lige nu mangler Dansk Flygtnin-
gehjælp familier, der vil med i 
netværk 

Dansk Flygtningehjælp appellerer til 
danskerne om at hjælpe de flygtnin-
ge, der har fået ophold i Danmark og 
allerede bor ude i kommunerne.   

- Som netværksfamilie eller ”bare” 
ven kan man være med til at gøre en 
stor forskel for flygtninges overskud 
og troen på fremtiden siger Lone Ti-
nor-Centi, der er chef for Dansk Flygt-
ningehjælps Frivilligafdeling.

- En frivillig ven kan både være en 

hjælpende hånd i hverdagen, men 
også have en stor betydning for at 
skabe nye netværk for flygtninge, som 
kan være nøglen til at komme ind i det 
danske samfund og arbejdsmarkedet.

Individuelle venskaber

Som frivillig ven eller netværksper-
son bliver man matchet med en flygt-
ning eller flygtningefamilie. Man kan 
træne hverdagsdansk, hjælpe med 
NemID eller måske invitere på besøg 
i fodboldklubben.   

- Gennem vores arbejde ved vi, at 
det personlige møde mellem flygt-
ning og frivillig kan være afgørende 
for at flygtninge klarer sig godt og 

Når man er blevet matchet, bestemmer man selv, hvad man vil lave sammen 
og hvor tit, man vil mødes. Dansk Flygtningehjælp opfordrer dog til, at man 
ses regelmæssigt. Foto: Johnny Wichmann.

Flygtninge savner netværksfamilier i Tårnby

lærer mere om hverdags-Danmark, 
fortæller Lone Tinor-Centi

Dansk Flygtningehjælp oplever en 
stor efterspørgsel også blandt Tårnby 
kommunes flygtninge efter frivillige 
venner og netværkspersoner. Det er 
både enlige flygtninge og familier, 
som søger venner. Derfor kan man 
som frivillig både melde sig alene el-
ler sammen med sin familie. 

- Der er flere organisationer, som 

på hver sin måde , rækker en hånd til 
flygtninge. Der er Venligboerne, Røde 
Kors og os og vi supplerer hinanden. 
Vi har så at sige forskellige redskaber, 
fortklarer Lone Tinor-Centi

Interesserede kan kontakte konsulent 
i Hovedstaden Anne Cathrine Lausten 

på mail anne.cathrine.lausten@
drc.ngo eller tilmelde sig på www.

flygtning.dk/ven.  

3 politiske 
arrangementer i 3F 

Kastrup

7. marts:  Hotdogmøde med  
 Peter Hummelgaard
13. marts: Kaffe-kagemøde med  
 Pernille Skipper
9. april:  Mød og debattér med  
 5 EU-kandidater

Se mere på www.3fkastrup.dk eller  
3F Kastrup facebookside
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Tårnbys bedste portrætmaler

Den 21-årige Josephine 
fra Tårnby kom i finalen i 
DR programmet Danmarks 
bedste portrætmaler

Af Terkel Spangsbo 
 

Det er en ofte brugt vending 
i realitykonkurrencer som X-
Factor, at det at være med og 
eventuelt vinde ”Det betyder 
alt for mig”. Det er store ord 
ofte sagt af ganske unge, der 
måske mener det i nuet, som 
næppe kan overskue, hvad det 
alt vil dække over.

Men når det siges af en 21-
årig ung kvinde, som lige er 
nået til finalen i DR’s program 
Danmarks bedste portrætma-
ler og har lagt 20 konkurrenter, 
professionelle og amatører 
bag sig, får det en klang af 

ægthed.
Når man yderligere får at 

vide, at Josephine Thorsby har 
levet bogstaveligt talt med en 
tegneblyant i hånden siden 
hun var to og har lavet tegnin-
ger til kammeraterne i børne-
haven og fritidshjemmet, som 
de så efterfølgende har far-
velagt og bedt om en tegning 
mere, så er der baggrund for 
udtrykket, ”Det betyder alt for 
mig”.

Læg dertil, at det kun er 
seks-syv år siden, tegneteknik-
ken blev suppleret af oliema-
leri.

Josephine Thorsby var ikke 
meget for at melde sig til Tv-
konkurrencen, men hun blev 
overtalt til at indsende et selv-
portræt og blandt 100’er af 

portrætter blev hun sammen 
med 23 andre udvalgt til selve 
konkurrencen, som strakte sig 
over en indledende runde, en 
semifinale og en finale som 
et andet udskilningsløb. I fi-
nalen med fire overlevende 
deltagere blev der kun uddelt 
én medalje, kun fundet én vin-
der – og det var ikke Josephine 
Thorsby.

Et vendepunkt

- Men at nå så langt blandt så 
mange dygtige gav mig virkelig 
det mod og den tro på mig selv, 
som jeg har savnet i mit liv, når 
det handlede om at male, om 
at kunstnerrollen kunne være 
mig, siger Josephine Thorsby. 

- Det at male er noget per-
sonligt og det er ensomt. Tv-
programmet var en god mulig-
hed for at møde andre og for at 
få kritik (som både kan være ris 
og ros) af de anerkendte dom-
mere.

Muligt Josephine ikke vandt, 
i 2018 var det en anden, som 
fik titlen Danmarks bedste 
portrætmaler og i 2020 kan 
det blive en tredje, men del-
tagelsen blev i al fald en af-
klaring, som betyder, at nu 
skal der satses, det var et stort 
mentalt skub til, at det er så-
dan det skal være. 

For tiden er Josephine 

Thorsby i bosat Paris og til-
meldt et fire måneders fransk-
hold. Målet på den korte bane 
er at komme ind på en af de 
parisiske/franske kunstskoler. 
Hun har haft fransk som fag i 
seks år, men ”det er noget ru-
stent og jeg mangler mange, 
ikke mindst faggloser”, som 
hun siger.

Tror nu på sig selv

Det er en meget selvsikker 21-
årig, Tårnby Bladet taler med i 
telefonen fra Paris, som tyde-
ligt høres i baggrund. Hun tør 
sige, ”at det her kan jeg, jeg 
tror, jeg er en nysgerrig per-
son”, det skal man være, for at 
kunne lægge lag ind i et por-
træt. Det var hvad hun gjorde 
i finalen, da hun portrætterede 
filminstruktøren Bille August, 
hvad hun ikke fik udelukkende 
ros for.

Hun ved godt, at hun ikke 
er fuldendt, der er teknik, hun 
skal lære, hun vil på kunstskole 
for at få at vide, hvad hun ved 
og ikke ved – det er i al fald 
planen.

- Men jeg er også sikker på, 
at jeg har nogle naturlige fær-
digheder, som jeg har fået lov 
at udfolde.

Karakteren højrøvet

Der er skrevet eventyr, grumme 
fortællinger om blandt andet 
en grim ælling, den var nu hel-

ler ikke så køn og var kluntet, 
men sådan var det ikke med 
Josephine. Hun kunne faktisk 
noget, som hendes kammera-
ter i børnehave og fritidshjem 
satte pris på, men andre un-
drede sig højlydt over, at hun 
ikke var med til sport, fester og 
andet ungdomsliv.

Når voksne spurgte, hvor 
og af hvem hun havde lært at 
tegne, troede de ikke på hen-
de, når hun sagde ingen - det 
havde hun lært sig selv, det 
kan jeg bare.

Det blev betragtet som sært 
(højrøvet) og den karakteristik 
har fulgt hende, så hun flyt-
tede fra den kommunale folke-
skole i Tårnby til Nathalie Zah-
les grund- og gymnasieskole. 
Det blev til lykkeår i et miljø, 
hvor kreativitet og kunst har 
plads og rum.

Om der bliver plads og rum 
til Josephine på kunstens 
stjernehimmel er denne arti-
kels forfatter ikke i stand til at 
vurdere, men det er modigt, 
når man som 21-årig tør sætte 
sig et livsmål. Men Josephine 
Thorsby ved også godt, at det 
store mål kun nås via delmål. 
Det første er nået med høj 
karakter, finalen i tv-program-
met, det næste er optagelsen 
på en kunstskole. Det får hun 
svar på i løbet af foråret.

Andre om Josephines billede i finalen:
Bille August: Jeg synes det er fint, men også vemodigt.
Simone Aaberg Kærn: Jeg ser hende starte fantastisk 
dansende, når jeg står foran det: Det er imponerede, at hun 
har malet denne succesfulde mand så opgivende.
Ane Cortzen, programleder: Han ser så ked ud af det. Han 
ser virkelig opgivende ud. 
Simone Aaberg Kærn: Der er også dem der siger, at når 
du maler et portræt, så er det hver gang et selvportræt. 
Spørgsmålet er, om hun gør det så meget, at den, der bliver 
malet, ikke længere er til stede.
Bente Scavenius: Hun (Josephine) er vokset i denne proces, 
rigtig morsomt at følge hende, fordi hun føler noget og 
lever sig ind i modellen på en meget fortrolig måde, så det 
… det er beundringsværdigt.

Billedtekster:

Øverst venter Josephine Thorsby og 
de andre kunstnere på afgørelsen, 
mens dommere og model (Bille 
August) sminkes. Foto: Tina Thorsby.

Herover: Josephine sammen med en 
af dommerne Simone Aaberg Kærn. 
Foto: DR

Til venstre. Josephine Thorsbys 
selvportræt, der fik hende med i 
konkurrence. Portrættes af Sarah 
Blædel fik hende i semifinalen. Det 
var Peter Myginds valg af sit portræt  
(ikke vist) som sendte Josephine i 
finalen og endelig finaleportrættet 
af Bille August.
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Eftersmag af  A. J. Sandahl giver 
afsmag for livets ulidelige lethed 
og har en bismag af frustreret ung 
kvinde. Lige en bog til tiden. Sarah 
er hovedpersonen

Anmeldelse af  
E. C. Andersen,

Hvis du har det, en ung kvinde 
gerne vil have – skønhed og 
succes – hvad ønsker du dig 
så mere? Svaret er romantik og 
eventyr.  Ridderen på den hvide hest. 
Og han viser sig som regel i en eller 
anden form, måske ikke så flot og rig 
og romantisk som ham, Sarah mø-
der. Men han er der – et sted i vores 
hverdag – indtil han ved nærmere 
bekendtskab viser sig akkurat lige så 
almindelig og kedelig og forudsigelig, 
som alle andre afdankede riddere.

Sarah er hårdtarbejdende og ret-
skaffen, kan eksempelvis ikke lide 
virksomheder i skattely og gør alt 
for kunderne. Bogen tegner et bil-
lede af en kvinde, som i den grad er 
sit arbejde – og ud over det gerne vil 
underholdes, tilbedes – men samtidig 
respekteres. Hun er i centrum for sig 
selv.

Men eventyret først. Fra et normalt 
kedeligt og trygt parforhold, over et 
par venindeknald til prinsen på den 
hvide hest. Der står han,  høj, mørkhå-
ret, urimeligt lækker brun med skarpt 
tilskårne øjenbryn ….. Meget senere 
siger han, at første gang han så hende, 
blev han fascineret, anden gang blev 
han forelsket. Tag den! Masser af sex, 
helikoptere, dyre ure og lækre mid-
dage. Det lyder som noget fra det vir-
kelige liv – eller som en beskrivelse af 
det, det virkelige liv burde indeholde.

Men der opstår problemer, alvorlige 
problemer af forskellig art – hvilke 
skal ikke afsløres her, men tro mig, der 
er lidt af hvert. Den smukke og succes-

rige Sarah falder i afmagt. Prinsen på 
den hvide hest forsvinder i tågerne.

Her er det livets ulidelige lethed 
sætter ind. Hvor skal hun nu få sex? 
Hvem vil sætte hende i centrum? 

Man kan jo altid prøve netdating 
og knald med tilfældige barfyre på 

lækre hoteller. Men det kan selv 
Sarah godt blive træt af i læng-
den. Især hvis de holder forkert 
på vinglasset.

Så hun falder ned igen – falder til 
i trygheden og dagligdagen med en 
stabil fyr.  Han har oven i købet et par 

børn, de kan blive den perfekte fami-
lie, fine billeder til de sociale medier. 
Men prinsen spøger i horisonten. Han 
materialiserer sig. Hvad gør hun så? 
Hvad ville du gøre?

Udgivet på forlaget Brændpunkt. A.J. 
Sandahl, pseudonym, er en kvindelig 
dansk forfatter.
Eftersmag er hendes debutroman.

Eftersmag kan også købes som 
e-bog:
https://politikenbooks.dk/ebog/
eftersmag_aj-sandahl/

Kvindefrigørelse for fuld udblæsning

Sarah Engell og Sanne Munk 
Jensen er begge blevet kaldt 
”ungdomsforfattere til rå 
og mørke bøger om svære 
emnet”

De to forfattere satte sig for 
at skrive en ungdomsroman 
sammen for at se, om det så 
ville blive helt sort.

- Alle fucker op i deres liv. 
Det er en del af det at være 
menneske. Og især i ung-
domsårene, hvor alt er nyt, 

og man skal finde ud af sig 
selv og verden. Man er ikke 
forkert, fordi man træder ved 
siden af. Man er ikke forkert, 
fordi man hverken er tilbage-
holdende eller ivrig efter at 
kaste sig ud i livet og prøve 
ting af hurtigere og i større 
mængder, end venner og fa-
milie synes er passende, siger 
Sarah Engell.

Bogens hovedperson, den 
moderløse 16-årige Polly, 
vokser op i havnebyen Hirts-
hals. Da hun starter i gymna-
siet i Hjørring, åbner der sig 
en ny verden med nye ven-
ner. Men da Polly til en fest er 
sammen med tre forskellige 
drenge – uvidende om, at en 
af dem er hendes bedste ven-
indes kæreste - bryder uvej-
ret løs. Polly må vidt omkring 
og grueligt meget igennem, 
inden hun endelig finder en 
styrke i sig selv til at insistere 
på sin ret til at være der og til 
at være sig selv.

Forfatterne skriver ud fra 
emner, de er optagede af, og 
som kradser i dem.

- Vi er begge indignerede 
over den forskel, der er på 
piger og drenge i forhold til, 
hvad man kan tillade sig, og 
hvor hurtigt og hårdt man 
bliver dømt. Hvis en dreng er 
sammen med tre på en aften, 
bliver han behandlet på en 
helt anden måde, end hvis en 
pige er det. Piger bliver meget 
hurtigere stemplet som bil-
lige og forkerte, både af dem 
selv, andre piger - og ikke 
mindst andre drenge.

- Og det er jo både forkert 
og dobbeltmoralsk. Mange 
drenge vil gerne have en pæn 
og dydig pige, der har været 
lukket inde i et elfenbenstårn 
og aldrig nogensinde set en 
pik. Og samtidig vil de gerne 
have verdens bedste blowjob, 
siger Sarah Engell.

Sanne Munk Jensen sam-
menfatter budskabet til de 
unge sådan her: 

- De unge behøver ikke 
skamme sig uendeligt eller 
tage benene på nakken, hvis 
de begår en fejl eller møder 
andres fordømmelse. De har 

ret til at være her. De har ret 
til at være dem, de er - uan-
set hvad omverdenen mener. 
Man har ret til at se ud, som 
man vil, og til at gøre som 
man vil, så længe man ikke 
skader nogen. Det, man IKKE 
har ret til, det er at trampe på 
den styrke i andre.

Sarah Engell og Sanne Munk 
Jensen: Tag gaden tilbage, 
Gyldendal, 2019. ISBN 
9788702262957

Tag gaden tilbage

Sanne Munk Jensen. Foto: 
Hein Photography, 2018.

Sarah Engell, foto Simon 
Klein-Knudsen, 2018.

Sarah Engell vandt i 
2018 Blixen-prisen 
for årets børne- og 
ungdomsudgivelse. 
Læs begrundelsen i 
juni- og juliudgaven af 
Tårnby Bladet på www.
taarnbybladet.dk
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Forfatterne Martin Lund har 
researchet på bogen i ti år 
om dansk/amerikaneren 
som blev chef for USA’s 
våbenindustri op til 2. ver-
denskrig

Onsdag 22. maj 1940 ringer 
telefonen på William S. Knud-
sens kontor i verdens største 
kontorbygning i Detroit. I 
den anden ende af røret er 
den amerikanske præsident 
Franklin D. Roosevelt.

Præsidenten har forinden 
bedt sin nærmeste rådgiver 
om tre navne på folk, der kan 
stå i spidsen for en genop-
bygning af den amerikanske 
militærindustri. Præsidenten 

er bekymret: Hitler hærger 
i Europa. Japanerne gør det 
samme i Kina og stillehavsre-
gionen. Samtidig råber Chur-
chill på hjælp. Han har brug 
for alle de kampfly, bombefly, 
kanoner, skibe, ubåde, tanks, 
bomber og maskingeværer, 
som amerikanerne kan hjæl-
pe med.

Men Roosevelt har et pro-
blem. Han har intet militært 
isenkram på hylderne. Hans 
rådgiver vender tilbage med 
tre navne: William S. Knud-
sen, William S. Knudsen og 
William S. Knudsen.

Knudsen takkede ja til Roo-
sevelts tilbud om jobbet og en 
årlig løn på en dollar, og blev 
en af de første i en eksklusiv 
klub af udvalgte rigmænd, 
som har tjent Amerika uden 
løn. De bliver kaldt ’dollar-a-
year-men’, og listen tæller i 
dag desuden folk som John F. 
Kennedy, Steve Jobs, Herbert 
Hoover og Mark Zuckerberg.

- Big Bill Knudsen blev fej-
ret som en nationalhelt i USA, 
og han er den dansker, der 
har nået den højeste posi-
tion i det private erhvervsliv. 
Samtidig fik han en helt afgø-
rende indflydelse på udfaldet 
af Anden Verdenskrig, og han 
blev som den første civilper-
son udnævnt til trestjernet 
amerikansk general. Alligevel 
er han helt ukendt i Danmark. 
Sådan burde det ikke være, og 
det håber jeg, at min bog kan 
bidrage til at rette op på, siger 
bogens forfatter, tv-journalist 
Martin Lund.

Gik ud af 7. klasse

William S. Knudsen var selve 
billedet på den amerikanske 
drøm. Fyrre år inden Roose-
velts opringning ankom den 
190 cm høje dansker med 
dampskibet S/S Norge til New 
York med 18 dollars på lom-
men. Han var født i Kartof-
felrækkerne i København og 
fik gennem livet ingen anden 
formel uddannelse end en 7. 
klasses-eksamen fra Øster 
Farimagsgades Skole. I New 
York og omegn tog han nogle 
af de mest beskidte og fysisk 
krævende job i skibs- og stål-
industrien som svejser, nitter 
og drejer.

Siden arbejdede han sig op 
gennem systemet, og da Roo-
sevelt ringede, beklædte han 

posten som øverste direktør i 
verdens største virksomhed, 
General Motors, med 250.000 
ansatte under sig.

Under krigen fik han i løbet 
af kort tid omstillet det ame-
rikanske produktionsapparat 
- og især bilindustrien - til at 
producere krigsmateriel med 
en hastighed uden sidestykke 
i verdenshistorien. Før Knud-
sen kom til Washington, var 
produktionen 700 kampfly 
årligt. Knudsen øgede i krigs-
årene kapaciteten til 100.000 
kampfly årligt og revolutio-
nerede produktionen af bl.a. 
kampvogne.

Nationalhelt i USA - men 
ikke i Danmark

I dag er der enighed om, at 
Knudsens indsats forkortede 
krigen og var afgørende for 
udfaldet af Anden Verdens-
krig. Alligevel er det eneste 
danske vidnesbyrd om Wil-
liam S. Knudsens danske op-
vækst en mindeplade over 
hans barndomshjem i Vold-
mestergade 26 på Østerbro 
med ordene: ”Han blev Dan-
mark en god søn og Amerika 
en god borger”.      

Knudsen på d’Angleterre 
efter sin hjemkomst. 
Knudsen takkede ja til 
Roosevelts tilbud om jobbet 
og en årlig løn på en dollar, 
og blev en af de første i en 
eksklusiv klub af udvalgte 
rigmænd, som har tjent 
Amerika uden løn. De bliver 
kaldt ’dollar-a-year-men’, 

Ukendt dansker fik afgørende betydning for 
udfaldet af Anden Verdenskrig

FAKTA:
William S. Knudsen - eller Big Bill som han blev kaldt - er 
i USA fejret som en ægte amerikansk nationalhelt, men i 
Danmark er han ukendt.
 
Han fik aldrig anden uddannelse end en 7. klasse fra 
Øster Farimagsgade Skole, men endte som øverste 
direktør for verdens største virksomhed. Han blev 
udnævnt til tre-stjernet general og fik ifølge anerkendte 
historikere afgørende betydning for udfaldet af  Anden 
Verdenskrig.
 
Nu kommer den første biografi i 70 år om den glemte 
danske helt.
 
Forfatteren Martin Kund håber efter ti års 
researcharbejde, at Knudsen får den plads i 
danmarkshistorien, som hans enestående bedrifter 
berettiger til.

Efter krigen blev William S. Knudsen modtaget som en 
krigshelt, da han vendte hjem fra Washington.

”Big Bill” udkom i januar på 
Haase Forlag.

Bogen er den første biografi 
om en vaskeægte, men 
fuldstændig glemt dansk 
helt. Den bredt respekterede 
amerikanske historiker og 
forfatter Arthur Herman 
satte i 2012 ord på hans 
betydning:
- Det var Knudsens 
mobilisering af amerikansk 
industri og private 
virksomheder, der satte os 
i stand til at vinde Anden 
Verdenskrig.

tsp
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Noget at gå til i marts

fri  entré

MARIA RUBINKE

7. feb —  
19. maj 
2019

Kastrupgaardsamlingen.dk

Maria Rubinke - Legacy
Det unikke ved mennesket er 
dets drift efter at finde en 
mening med vores virkelighed 
Det forundelige og mærkelige som udgør 
vores verden og omgivelser har altid 
været grobund for eventyr og myter, 
hvor solen er blevet trukket på en vogn, 
kaninhullet har ført til en anden verden 
og en sort kat som løber over vejen ikke 
bare er en uskyldig sort kat. 

I kunstens verden har kunstværket 
været det sted, hvor fantasi og skabel-
seskraft har kunnet give os noget at 
forholde os til. 

Et sted, hvor vi kunne få lidt styr på 
tingene og få det vist enten skønt - eller 
uskønt. 

Maria Rubinke er en sådan kunstner. I 
en stor udstilling på Kastrupgårdsamlin-
gen forsøger hun med store skulpturer 
og installationer at rumme et helt øko-
system, som publikum kan træde ind. 
I	store	bronze-	og	porcelænsfigurer	og	
landskaber udspiller sig scener fra en 
eventyrlig og mytologisk verden, hvor 
elementer som jord og vand, lys og mør-
ke indgår. Her bliver en uvirkelig verden 
virkelig for os. 

Maria Rubinke (f. 1985) er uddannet 
fra Kunstakademiets Glas- og Keramik-
skole på Bornholm i 2008. Allerede i 
studietiden blev hun fascineret af porce-
lænet og det har siden da været hendes 
foretrukne materiale. 

Til denne udstilling har hun også ka-
stet sig over bronze og marmor og der-
med udvidet sit univers. I porcelænet, 
såvel som i bronzen, udfordrer Rubinke 
mulighederne med materialet. H
er	finder	man	store	porcelænskroko-

diller, mandsbrede bronze-skrubtudser 
og et 4 meter højt og 1 ton tungt bron-
ze-relief, hvor krager og skarabæer kig-
ger på os fra knortede bronze-grene.

 

Bronze og porcelæn i Lysternes 
Have 
Som direkte inspirationskilde til udstil-
lingen har Rubinke fordybet sig i et af 
kunsthistoriens mest kendte værker, 
Hieronymus Boschs maleri ”Lysternes 
Have” fra 1490-1510, hvor Himlen, Jor-
den og Helvedet er afbilledet med fanta-
sifulde dyr og nøgne, skøre kroppe i et 
drømmelandskab. 

Rubinke har ladet sig inspirere af vær-
ket og følt et slægtskab med det, som 
kommer til udtryk i udstillingen. Hun 
beskæftiger sig således med kulturarven 
og forsøger at stille spørgsmål ved, hvad 
vi som mennesker efterlader os og giver 
videre til andre. 

Det er her udspringet til titlen, LE-
GACY,	skal	findes.	Til	udstillingen	på	
Kastrupgårdsamlingen vil Rubinke 
installere hele landskaber i museets 
særudstillingsrum – endda med et fuldt 
funktionelt springvand. Museets særud-
stillingsfløj	vil	således	blive	omdannet	til	
et eventyrligt og fantasifuldt landskab, 
hvor stemningen fra Alice i Eventyrland 
møder Rubinkes surrealisme.

Udstillingen er blevet til i samarbejde 
med Bornholms Kunstmuseum.

Kastrupgård indtil 19. maj 2019

T.V. Maria Rebinke: They Just Turned 
Into New Beginnings 2018-19 Porce-

læn. Foto: Anders Sune Berg
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Noget at gå til i marts og april

Det sker på i april
UNG – en teaterkoncert med Tårnby 
Musikskole
- af unge, med unge og for unge i alle aldre!
Oplev et brag af en forestilling med stort orkester, 
bands, sangere, kor og dans.

Hør ungdomsmusik fra forskellige årtier og genrer. 
Gennem musik, ord og billeder drages du ind i de unges 
verden og bliver klogere på, hvordan det er at være 
UNG i dag.

Showet er et samarbejde mellem Tårnby Musikskole, 
Kulturhuset Kastrup Bio, Dragør Musikskole og produk-
tionsskolen Fabrikken.

Køb din billet på Tårnby Hovedbibliotek, Kulturhuset 
Kastrup Bio og kulturhusetkastrupbio.dk fra 26. februar. 
Voksne 75 kr. og børn (0-12 år) 50 kr.

Vi ses i Kulturhuset Kastrup Bio
• Fredag 5. april kl. 19
• Lørdag 6. april kl. 14 og 19
• Søndag 7. april kl. 14

Kulturhuset Kastrup Bio, Kastrupvej 270, 2770 Kastrup.

Ungdomsskolen - UngTårnby - i marts og april
SommerCamp - Bornholm
Kano	-	Tømmerflåde	-	Fiskeri	-	MTB	-	Graffiti	-	Rap-
pelling - Fodbold - Rollespil - ATV - Fest - Hygge - Nye 
venner og meget mere …
Yderligere information følger i maj måned 
3 fede dage på Baunehøj, uge 27 3., 4. og 5. juli, Pris: 
600,- kr.

 

Makeup and Beauty
Makeup og beauty er der, hvor du kan komme og lære 
ALT om makeup. Vi taler om problemer med huden, 
hverdags makeup og fest makeup. Du har kan selv 
være med til at bestemme hvad vi kan lave. Det kunne 
være	smokey	eyes,	contouring,	flotte	negle,	de	per-
fekte bryn, kunstige vipper mm

Kom og vær med og tag gerne alle dine veninder 
med, det bliver mega hyggeligt og altid sjovt.
Ungdomsskolen,  Torsdage kl. 17-20. 

Engelsk 
Er du fuldstændig pjattet med engelsk? Eller synes du, 
at det er lidt svært med grammatikken og gloserne?

Så kom og vær med til engelsk på Ungdomsskolen.
Her er plads til alle - uanset alder og niveau, og vi 

tilpasser undervisningen, så det passer til jeres behov 
og ønsker. Vi skal øve os i at forstå og tale engelsk ved 
fx at spille spil, lytte til engelsk musik, holde små op-
læg	samt	se	film	og	tv-serier.

Der vil også være mulighed for at få hjælp til en-
gelsklektierne.
Ungdomsskolen, tirsdage kl. 17-19.

Hjemmesider udvidet 
Til dig der kan kode lidt, men som gerne vil lære det 
ekstra.

Hvordan laver man hjemmesider til både mobil, tab-
lets og computer? Hvordan rammer man målgruppen? 
Og hvordan vælger man de helt rigtige farver og skrift-
typer, så hjemmesiden bliver perfekt? Det er ikke et 
krav, at du har været med til Hjemmesider-intro, men 
det anbefales.
10. marts.

Brætspil og hygge
Vi spiller avancerede brætspil hele dagen. Hygger med 
pizza og fællesskab. Hvis du melder dig hurtigt, kan du 
være med til at bestemme hvilke spil vi skal spille.
Lørdag 30. marts Pris: 50 kr (til pizza og sodavand).

Mystery room på Flakfortet 
Har du en eventyrer i maven, så er det tid til nye 
oplevelser - En spændende weekend hvor du ikke får 
sovet meget, du bliver stillet overfor for en masse 
opgaver, som skal løses, for at du og din gruppe slipper 
”levende” gennem dette eventyr.

Fra Kastrup Havn sejler vi til Flakfortet i en af lan-
dets hurtigste speedbåde! Nye missioner skal løses 
ved hjælp af radioer, GPSer, natkikkerter og signaler af 
forskellig art.

Meld dig til et spændende og udfordrende døgn, hvor 
samarbejde og tillid til gruppen er altafgørende.
6. og 7. april, Pris: 250,- kr.

Workshop om eksamensangst
Bekymringer, tvivl, usikkerhed, hjertebanken, søvnbe-
svær eller svedeture?

Eksamensangst kommer til udtryk på mange måder 
og er både ubehageligt og ødelæggende i tiden op til og 
under eksamen. Angsten kan blive så hæmmende, at 
du mister kontrollen og behøver hjælp til at slippe ud af 
dens greb.

På denne workshop, vil du lære at dæmpe eksa-
mensangsten og genvinde kontrollen, så du får en 
bedre eksamensoplevelse. Ydermere får du muligheden 
for	at	udvide	din	’værktøjskasse’,	så	du	kan	finde	kilden	
til angsten og håndtere den. Vi kommer til at arbejde 
case-orienteret med det at gå til afgangsprøve, så du 
mentalt gennemgår, hvad der skal til for at få en god 
oplevelse til eksamenerne i maj og juni.

Der vil være to undervisere på holdet, som har ført 
adskillige afgangsklasser til eksamen. Med afsæt i prak-
siserfaringer	vil	underviserne	kommer	med	gode	fif	til	
at gå til eksamen. Der vil desuden blive snakket om, 
hvordan kost og træning kan påvirke kroppen fysisk 
og psykisk i forbindelse med prøverne. Sidst, men ikke 
mindst, kommer der er læge og fortæller, hvad der sker 

i menneskets hjerne, når man oplever sin krop reagere 
op mod eller i forbindelse med en eksamen.

Målet med de 8 timers undervisning er, at du går fra 
kurset med en overbevisning om, at du kontrollerer din 
eksamensangst. Vi arbejder hen imod, at det ikke læn-
gere er eksamensangsten, der kontrollerer dig, men dig 
der kontrollerer eksamensangsten.
Lørdag 6. april.

Tilmelding på www.us.taarnby.dk

Fra UngTårnbys tidligere arrangement Mystery Room 
på Flakfortet. Arkivfoto.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt med 
blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleom-
råde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det 
er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter og der 
arrrangeres løbende forskellige kulturelle arrange-
menter.

Kulturzonen er åben alle hverdage: 
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16

Caféen: Mandag til torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administration: Mandag til fredag kl. 9-15

Telefon: 3076 0334
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
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Noget at gå til i marts

Biblioteket i marts
Amagers forsvarsværker

En uformel efter-
middag, hvor vi 
deler erindringer 
og oplevelser fra 
tidligere tider 
over	en	kop	kaffe.	
Denne gang om 
Amagers forsvars-
værker. 

København var 
tidligere godt befæstet, så vi kunne modstå fremmed 
indtrængen, men de enkelte forter har ikke været brugt 
til	det	oprindelige	formål	i	flere	generationer.	Derimod	
har vi nok alle nogle minder om de aktiviteter, som for-
terne gennem tiden har budt på. 
Erindringscafé Tårnby Hovedbibliotek, tirsdag 5. marts 
kl. 14-16. Gratis billetter.

En gåtur og en go’ historie
Så er det igen tid til at gå en tur i hyggeligt selskab 
med andre. Vi går ad Hjertestien fra Vandtårnet gen-
nem Byparken til Hovedbiblioteket. På biblioteket 
varmer	vi	os	med	en	kop	kaffe,	mens	Laura	Michelsen	
læser en historie højt. Turen er knap 2 km lang. 
Torsdag 7. marts kl. 14.00, Rundkørslen ved Vandtår-
net på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. Fri ad-
gang – uden billetter. 

Glasmarked 
For 10. gang afholder 
Glashistorisk Selskab 
Holbæk glasmarked på 
Tårnby Hovedbibliotek

Kom og se glas i alle 
afskygninger. Her er 
også rig mulighed for 
at	finde	det	glas,	du	
mangler til dit stel, en 
flot	vase	eller	en	gam-
mel hinkesten. 

Du kan tage et 
sjældent glas med for at få oplysninger – og måske en 
vurdering af glasset.

Glasmarked afholdes i samarbejde med Tårnby 
Stads- og Lokalarkiv.
Lørdag 9. marts fra kl. 9-15 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Fri adgang

Vlado Lentz på biblioteket
En enestående chance for at 
få dit livs billigste møde med 
færdselspolitiet.

Vlado har gennem hele 10 
sæsoner af Politijagt parke-
ret sin blå/hvide motorcykel i 
tv-seernes hjerter.

Nu parkerer han den foran 
Tårnby Hovedbibliotek og 
fortæller om sin nye bog 

”Goddag, det er færdselspolitiet”. 
Hør om Vlados mange oplevelser på de danske veje, 

men også om hans ophold i Sydafrika i specialenheden 
”The Flying Squad”.

Og den fantastiske historie om, hvordan drengen, 
der voksede op i en lille kroatisk by, endte med at blive 
hele Danmarks færdselsbetjent. 
Onsdag 13. marts kl. 19, Hovedbiblioteket. Billetpris 
30 kr. 

Seenager - du topper efter 60+ 
foredrag ved John Hansen
Tiden efter 60 kaldes ofte den 3. alder. Men det er også 
den bedste alder, hvor livet ikke kun behøver at handle 

om børnebørnene. Livet efter arbejdslivet er fuldt af 
muligheder - og du vælger selv. 

Du kan begynde som vinterba-
der - det sætter gang i blodomløbet                                                                          
Du kan nyde et glas rødvin hver dag – eller kun i week-
enden 

Du kan dyrke sex uden risiko for graviditet.
Men du skal dyrke dine venska-

ber - ensomhed bliver du syg af og                                                                          
Du skal holde din hjerne og din krop i gang.

John Hansen, tidligere kulturdirektør i Vejle Kom-
mune, kommer rundt om alle mulighederne og overve-
jelserne, der melder sig, når man bliver ældre. 

Uanset om du allerede er gået på pension eller om 
den nærmer sig, er dette foredrag aktuelt for dig.
Torsdag 14. marts kl. 19.00 Tårnby Hovedbibliotek. En-
tré 30 kr. 

Den politiske situation
Hør Søs Marie Serups analyse

Lige om lidt - men senest i juni 
skal vi til stemmeurnerne og 
vælge nyt Folketing. Søs Marie 
Serup, blandt andet kendt 
som tidligere pressechef for 
Venstre og særlig rådgiver for 
Lars Løkke Rasmussen (V), 
samt politisk kommentator på 
TV2 News, giver sin analyse af 
aktuelle politiske situation her 

og nu.
Personer, temaer, styrkeforhold, strategier og et bud 

på fremtiden, krydret med anekdoter, eksempler og 
levende dialog.

Foredraget i samarbejde mellem AOF Amager og 
Tårnby Hovedbibliotek
Mandag 18. marts kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetter: 90 kr. via AOF Amager

Frimurerlogen - Peter Duetoft fortæller
Hvad foregår der i Frimurerlogen 
og hvad indebærer det at være 
medlem af logen? 

Peter Duetoft har været med-
lem i 36 år, og sammen kom-
mer vi ”inden for murene” i den 
gamle orden. 

Foredraget handler bl.a. om 
frimureriets historie, de mest al-

mindelige myter samt frimureriets værdier og relevans i 
dagens Danmark. 
Tirsdag 19. marts kl. 19.00, Vestamager Bibliotek. Bil-
letpris: 30 kr. 

Bibliotekskoncert : Trioen De Efterladte 
Trioen De Efter-
ladte lægger ve-
jen forbi Tårnby 
Hovedbibliotek 
og giver en 
lyrisk og intim 
koncert med 
en stille, men 
stærk, spænding 
mellem vemo-
dige melodier 

og	arrangementer	i	mol,	og	tekster	med	et	fint	lys	for	
enden af tunnelen. 

Sanger, sangskriver, digter og forfatter Peter H. Ole-
sen har holdt mismodet højt i mere end 30 år. Få som 
ham har så konsekvent behandlet melankoli, længsel 
og sortsyn på en så prunkløs og poetisk måde – uden 
at sætte håbet helt over styr.

De efterladte består ud over Peter H. Olsen af de 
to multi-instrumentalister, Michael Lund og Boi Holm. 

Gruppen	har	udgivet	fire	albums.	Senest	Synger	dagen	
ind fra efteråret 2018. 
Torsdag 21. marts kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Kørekort til kærligheden ved Nina Askov
Hvorfor er jeg single? Hvorfor sker 
der ikke rigtig noget, når man 
bare er så klar til en kæreste?  
Spørgsmål, som mange stiller sig 
selv.

Nina Askov, coach og psyko-
terapeut, var i mange år single 
og undrede sig over, at det ikke 
lykkedes	hende	at	finde	den	store	
kærlighed. Så hun satte sig for at 
knække koden til kærligheden og 

finde	ud	af,	hvorfor	nogle	mennesker	havner	i	single-
land, selvom de meget gerne vil have en kæreste. 

Arbejdet resulterede i bogen Kørekort til kærlighe-
den: en teoribog.
Onsdag 27. marts kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris: 30 kr. 

Jensens jørne
Flemming Jensen præsen-
terer os for en god gang 
”Højlunds Forsamlingshus”. 
Debat fra dengang tonen 
var sober og fornøjelig, 
budskaber blev leveret an-
sigt til ansigt, og hvor for-
skellighed betragtedes som 
en berigelse. Alt sammen 
tilsat Flemming Jensens hu-
mor, skarphed og varme.

Flemming Jensen indleder med 20 muntre minut-
ter om politik. Om tendenser i tiden, som den ser ud i 
forbindelse med folketingsvalget. Kort sagt det, nogle i 
dag ville kalde stand-up med speciale nord for livrem-
men. Lattermildhed for folk, der læser aviser.

Derefter indtager Flemming Jensen rollen som kom-
menterende ordstyrer, når vi møder politikeren Peter 
Hummelgaard	(S)	m.fl.	Her	er	der	mulighed	for,	at	den	
politiske	diskussion	kan	blive	mere	specifik	–	og	hvor	
vi kan få lejlighed til at føle politikernes holdninger på 
tænderne.

Aftenen arrangeres i samarbejde mellem AOF Ama-
ger og Tårnby Hovedbibliotek.
Torsdag 28. marts kl. 19.30, på Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Billetter 90 kr. via AOF Amager 

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

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

For alle arrangementer gælder at resterende bil-
letter sælges ved indgangen.

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk
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Noget at fejre i marts

Fastelavn på Naturcenter Amager
Traditionen tro vil Naturcenter Amager 
genlyde af dumpe drøn, når vi afholder 
fastelavn
Vi inviter alle hekse, tolde, indianere, robotter, super-
helte,	løver	og	hvad	der	ellers	findes	af	eventyrfigurer	
til at slå ordentlige slag til fastelavnstønden. 

Fordi vi er på Amager, gør vi det på vores helt sær-
lige måde, hvor børn kan cykle eller ride på en kæphest 
hen til tønden. Det er en gammel lokal tradition helt til-
bage fra femtenhundredtallet, at bønderne på Amager 
mødtes til fastelavn og slog katten af tønden til hest. I 
gamle dage var et en rigtig kat, der blev lukket inde i 
tønden, men det gør vi heldigvis ikke mere. 

Kæpheste og fastelavnsris
Som noget nyt i år kan børn med hjælp fra mor eller far 
lave en kæphest på Naturcenter Amager i weekenderne 
op til fastelavn. Hvis du har en ynglings sok, så tag den 
med som hestehoved. 

Man kan også pynte sin jernhest – cyklen - og øve 
sin balance på den lille træningsbane.

Det er grundejerforeningen fra Ørestaden, der i 
samarbejde med Naturcenter Amager står for arrange-
mentet.

- Vi syntes det er et super arrangement, at vores 
børn får lov til at opleve en anderledes fastelavn midt 
i Naturparken. Vi håber selvfølgelig at der kommer en 
masse udklædte børn til vores fastelavnsfest og slår på 
tønden. Vi giver også en fastelavnsbolle eller en pan-
dekage fra bålet, fortæller Birte Rasmussen fra Ørestad 
Grundejerforening. 

Alle kan også lave et fastelavnsris i weekenderne op 
til fastelavn.  
Fastelavn på Naturcenter Amager søndag 3. marts kl. 
11.

Mikkel har lavet sin egen kæphest til fastelavn under 
halvtaget på Naturcenter Amager. Foto: Amager Natur-
center.

Plyssen i marts måned

Helga Tobiasen udstiller indtil 31. marts. 
Hun har malet siden 2012 og elsker abstract, farverig, 
kunst.  Hun maler hjemme og har deltaget i diverse 
kurser i Danmark.
 
Poul Strøbæk udstiller indtil 31. marts oliemalerier.
    

Fra familiegård til udstillingscenter ...
... er emnet for Plyssens egen udstilling, hvor vi i bille-
der og tekst følger arbejdet med renovering af Gården, 
Ved Diget, så den kan blive Udstillingscenter Plyssens 
afløser.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

3. januar - 12. april:  
Hverdage undtagen mandag 9 - 15. 
Weekend 10 - 16.

Fra 13. april:  
Hverdage undtagen mandag 9 - 15. 
Weekend 10 - 17.

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. 

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

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle 
lørdage og søndage kl. 10-14.

Dato på Stjerner i Natten
Nu med undertitlen kultur(nat) i 
Tårnby 7. juni på naturcentret på 
Vestamager
Kulturnatten skal skabe sammenhæn-
ge i Tårnby Kommune og øge forstå-
else og ansvar for kommunens tilbud, 
aktiviteter og værdier. Arrangemen-
tet skal være inkluderende og bredt 

favnende hvad angår aktiviteter og 
målgrupper. Aktiviteterne er gratis at 
deltage i og lægger i særlig grad vægt 
på sundhed og på at involvere delta-
gerne aktivt.

Kulturnatten har eksisteret i adskil-
lige år og har – i al slags vejr – vist sig 
at have en særdeles bred appel til 
publikum med et højt besøgstal.

Stjerner i Nattens aktiviteter fin-
der sted fra kl. 17-22. Kulturnatten er 
et åbent arrangement med fri entre 
og fri adgang for såvel Tårnbys egne 
borgere som for andre interesserede, 
der ønsker at opleve, hvad Tårnby 
kommune kan byde på inden for for-
enings- og kulturområdet. Langt de 
fleste aktiviteter tager udgangspunkt 

i ideer fra de medvirkende institutio-
ner og foreninger.

Som i det foregående år henvender 
Styregruppen bag Stjerner i Natten 
– Kulturnat i Tårnby sig til forenings-
livet for at opfordre medlemmerne 
til at byde ind med aktiviteter til pro-
grammet (senest 18. marts) til Dorit 
Kristensen på dkr.hb.bk@taarnby.dk
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LOKALAFDELINGEN 
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

TÅRNBY ...

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

Har du brug for at tale med andre om din 
sorg?  
…så henvend dig til Lissi på tlf.: 22 15 60 29

CAFÉ LIVSGLÆDE

 - stedet, hvor vi mødes med vore 
demensramte venner og deres pårørende. 
…  henvendelse til Bente tlf.: 26 62 34 31

VÅGETJENESTEN

Vi våger den sidste tid, til hjælp for døende 
og deres pårørende.   
Henvendelse tlf.: 42 58 27 70

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen • 
Bowling, Englandsvej • Bridge • 
Cykling, rødeport p-pladsen • 
Finderupvej •Danseundervisning, 
Tårnby Skole, • Ipad kursus,  
Postkassen • Kreativ Motion, 
Vandtårnet, Løjtegårdsvej • Krolf, 
Travbaneparken • Madlavning 
for mænd, Korsvejens Skole • 
PC-Undervisning, Postkassen • 
Petanque, Vestamagerhallen • 
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej • 

Strikkecafé, Postkassen •Svømning, 
Kastrup svømmehal •Søndagscafé, 
Postkassen • Tablet-kursus, 
Postkassen • Tirsdagsklub, sang/
kortspil, Postkassen • Vandring, røde 
port ved Ugandavej • Ture • Rejser • 
Foredrag /musik • Besøgstjeneste • 
Spisevenner • Gåvenner

Læs meget mere om vores 
arrangementer (tid og sted) på 
hjemmesiden www.aeldresagen.dk/
taarnby eller ring til kontoret. 

STREAMING OG SIKKERHEDSKOPIERING AF FILER  
... er temaerne i IT-caféen i marts

Tirsdag 12. marts kl. 14 vises hvordan du kan streame gratis TV, film 
og serier – og dermed muligvis spare nogle penge.

Tirsdag 19. marts kl. 14 vises hvordan du kan sikkerhedskopiere dine 
dokumenter, film og billeder på enten en ekstern harddisk eller på 
internettet (i ’skyen’).  
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

KALENDEREN:
IDÉCAFEEN: Er du alene og mangler nogen at 
opleve noget sammen med? Alle er velkomne – også 
selvom du ikke synes, du har nogle ideer – vi finder ud 
af det sammen. 

Første gang torsdag 7. marts mellem kl. 14-16 på 
Hovedbiblioteket lok. 3, Kamillevej. Derefter vil vi mødes 
hver anden mandag i lige uger fra kl.14-16 – mødested 
oplyses. Tilmelding på kontoret inden 1. marts.

ÅRSMØDET 2019: Der vil være underholdning af 
Visens Venner Amagerland.  Kaffe/kage og en øl/vand. 
Mød talstærkt op, så vi kan få en god dialog om Ældre 
Sagen Tårnbys fremtidige virke.

Lørdag 9. marts fra kl. 14 i Postkassen.    

HUSK MEDLEMSKORTET !

FOREDRAG OM ARV OG TESTAMENTER: 

Juristen fortæller blandt andet om du ved, hvem 
der arver dig, hvis du ikke har oprettet testamente, 
hvordan dine værdier fordeles efter dine ønsker.  
Fremtidsfuldmagt og behandlingstestamenter og din 
digitale arv.

Lørdag 23. marts fra kl.14-16 i Postkassen. Gratis.

Tilmelding til Kontoret inden 15. marts.

TÅRNBY KORET: Kombineret koncert og 
fællessang. Koret synger foråret ind og også bl.a. 
melodier fra musicalen Oliver.

Mandag 8. april fra kl. 19-21 i Postkassen. Pris 50,- 
kroner (inkl. kaffe/kage)

Tilmelding til dorriterlandsson@gmail.com, Kontoret 
eller ved indgangen.

BORDINGHUS SPILLEMANDSORKESTRET: 

Vi synger med på Kai Normann Andersens dejlige 
melodier. Betaling ved indgangen.

Lørdag 4. maj fra kl. 14-16 i Postkassen. Pris 20,- 
kroner (inkl. kaffe/kage). 

DRONNINGENS SÆRUDSTILLING  
PÅ AMALIENBORG

Maj måned, dato oplyses senere.

ANDELSLANDSBYEN NYVANG, HOLBÆK

September måned, dato oplyses senere.

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

SORT SOL, RIBE, RØMØ OG MANDØ. Kom ind på Kontoret og få turbeskrivelsen

4 dage fra mandag 25. marts til torsdag 28. marts 2019

Turen koster kr. 4.050,- kroner. Kontakt Johnny og Hjørdis Fredelund på tlf. 21 91 50 36/ 
28 33 04 04 for flere informationer. KUN FÅ PLADSER TILBAGE - VÆR HURTIG

 

HAR I SAMARBEJDE MED ÆLDRE SAGEN I TÅRNBY

 ... arrangeret en firedages miniferie til Tårnby Kommunes koloni Solkrogen i Gedesby  
7. - 10. oktober 2019.

Turen er for de ældre, der har lidt svært ved at komme på ferie. For at deltage skal man 
være selvhjulpen, men det er ok at have rollator med.

STEDET: Da det er en skolekoloni, er værelserne ikke som på et 5-stjernet hotel, men der 
er toilet og bad på gangen. Forplejningen er helt i top.

PROGRAMMET: Små gåture i området, afspændinger (lette meditationsøvelser og 
fantasirejser), sange, lege og vores gode humør.

PRISEN DÆKKER: Bustransport, fuld forplejning fra frokost mandag til og med frokost 
torsdag. 2 turhjælpere. Egons Rejser er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2271

Pris ved 30 tilmeldte inkl. bus, overnatning og fuld forplejning kr. 1.024 pr. person 
Pris ved 17 tilmeldte inkl. bus, overnatning og fuld forplejning kr. 1.257 pr. person

FÅ FLERE OPLYSNINGER PÅ VORES KONTOR. Tilmelding til kontoret senest 8. 
juli 2019 (vær opmærksom på Kontorets sommerferielukning).
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Gudstjenester
Februar    
Søndag 24.  Seksagesima Mark 4,1-20 kl. 10.00 Julie Aaboe

Marts     
Søndag 3. Fastelavn Matt. 3, 13-17 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 3. Fastelavnsgudstjeneste for børn kl. 14.00 Julie Aaboe
Søndag  10. 1 s. e. fasten Matt. 4, 1-11 kl. 10.00 Martin Herbst
Torsdag 14. Gudstjeneste for Daghjemmet Blåklokkevej  kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 17. 2 s. e. fasten Matt. 15, 21-28 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 24. 3 s. e. fasten Luk. 11, 14-28 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 31. Midfaste Joh. 6, 1-15 kl. 10.00 Martin Herbst

Ved du hvad dit barn laver på de digitale 
medier? Ved du hvem de taler med? Ved du 
hvad de ser på? Ved du hvem der er med 
til at påvirke dit barn og som dermed har 
indflydelse på deres liv?

Hvis ikke, er du en af mange forældre i 
samme situation.

Vi hører både i medierne om, og oplever 
også i det daglige, hvordan de digitale 
medier har fået en enorm indflydelse 
på vores børns liv, deres fritid, deres 
selvforståelse og deres sociale realitet. Der 
er mange fordele ved de sociale medier 
og de er kommet for at blive, men der er 
også faldgruber. Vi har alle hørt om hvordan 
deling af fotos af intimiderende art har fået 
en voldsom konsekvens for både de unge 
der har delt disse billeder, og for de, der 
er blevet digitalt mobbet gennem denne 
deling. Der sidder nu unge mennesker med 
en plettet straffeattest, og som måske ikke 
har kendt konsekvensen af deres handlinger. 
Andre sidder tilbage som ofre for intensiv 
mobning med sår, som kan være svære at 
helbrede.

Ligeledes har vi hørt om hvordan de unge, 
som aldrig før, er under et ekstremt pres, 
ikke alene fra skolen, forældrene og deres 
venner, men også et pres der pålægges dem 
gennem den digitale virkelighed, hvor det 
handler om altid at være på, altid at tage 
sig ud fra sin bedste side, altid at være 
perfekt. Eksemplerne er mange og det er 
et faktum, at de sociale medier for mange 
unge kan være med til at skabe et usundt 
og urealistisk forhold og billede af andre 
mennesker. 

Selvom vi som forældre ved, at det er vores 
ansvar at vejlede vores børn i relationen 
til andre mennesker kan det være svært 
i denne problemstilling, fordi de unge 
i dag ved langt mere om at færdes på 
sociale platforme end forældrene. Denne 
problemstilling tager vi op i Korsvejskirken. 
Fra kirkens side er denne nye måde at 
socialisere på noget vi bliver nødt til at 
tage alvorligt. Hvad er etik og moral på 
internettet? Hvem er det der sidder i den 
anden ende og modtager alle vores likes og 
dislikes? Med kirkens sprog er der noget der 
hedder næstekærlighed på nettet? 

I samarbejde med Børns Vilkår inviterer 
Korsvejskirken derfor til to aftener med 
fokus på børn og unge og de digitale medier. 
Første aften vil være et dialogisk oplæg 
om emnet, mens anden aften er udformet 
som en workshop mellem de unge og deres 
forældre. Kom og bliv klogere på hvordan 
du kan vejlede dit barn. Første oplæg finder 
sted i Korsvejskirken 21. marts kl. 19.30. 
Det andet oplæg og workshoppen for unge 
og deres forældre finder sted 25. april kl. 
19.30.

På gensyn
Sognepræst, Julie Aaboe

Hjælp dit barn
Vores børn og de digitale medier – I samarbejde med Børns Vilkår

Aktiviteter - Marts

Fastelavn er mit navn
Er du klar med udklædningen, så holder 

vi fastelavnsfest 
for børn, unge og 
voksne:
Vi begynder med 
en børnevenlig 
gudstjeneste. 
Bagefter slår vi 
katten af tønden 
på kirkepladsen 
og kårer årets 
kattekonger og 
bundkonger. Vi spiser 
fastelavnsboller, 

leger, beundrer hinandens udklædninger 
og finder de flotteste og mest kreative 
udklædninger, som bliver præmieret. 
Værter er sognepræst Julie Aaboe og 
børnemedarbejder Lone Madsen. Det koster 
ikke noget at være med! Bare mød op, hvis I 
har lyst til at være med!
Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp, 
så hav gerne mønter med i lommen eller 
mobiltelefonen klar, hvis jeres familie vil 
give et bidrag!
Søndag 3. marts kl. 14-16 

 

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 

Efter andagten nyder vi fællesskabet over en 
kop kaffe m.m.
Tirsdag 5. marts kl. 10.00

Korsvejstræf v. Ole Reuss Schmidt: 
Bachs h-mol messe

Korsvejskirkens 
kor - Kammerkoret 
Euphonia - opfører 
sammen med 
musikere fra Det 

Kgl. Kapel og fire topsolister Bachs h-mol 
Messe i Marmor-kirken lørdag 6. april og 
søndag 7. april kl. 16.
Ved dette Korsvejstræf vil korets dirigent og 
kirkens organist, Ole Reuss Schmidt, fortælle 
om h-mol Messen, som Bach færdiggjorde i 
de sidste år af sit liv, og som er blevet kaldt 
for summen af Bachs musik. Der vil blive 
spillet eksempler på lydanlægget, og der 
vil blive taget temaer op såvel vedrørende 
værkets tilblivelse som nodebilledet, og 
navnlig hvad der ligger bagved noderne. 
Korsvejstræf onsdag 6. marts kl. 14.

 

Folkekirkens nødhjælp – indsamling
Søndag 10. marts er dagen for Folkekirkens 
Nødhjælps sogneindsamling. 
Kom og hjælp til: gå en tur for klimaet – for 
verdens fattigste – for vores fremtid! For 
nærmere praktiske informationer. følg med 
på www.korsvejskirken.dk. eller på vores 
Facebookside.
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 Menighedsrådsmøde
Tirsdag 12. marts kl. 19.

Prædikenværksted - v. Julie Aaboe
Kom og vær 
med til at skabe 
søndagens 
prædiken. 
Gennem samtale 
og analyse vil 
vi i fællesskab 

komme til bunds i søndagens læsning for 
at forstå, hvad der ligger til grund for den 
pågældende tekst både kulturelt, historisk 
og teologisk. Vi mødes i kirken. Tilmelding 
til sognepræst, Julie Aaboe.
Torsdag 14. marts kl. 12.

Børn og sociale medier 
Sogneaften v. Børns vilkår

Der er i samfundet en stigende tendens 
til at stress og angst får større og større 
plads i hverdagen. Dette ser vi desværre 
også hos de yngre generationer, der 
oplever både et større pres fra skolen, 
men også fra de sociale medier der altid 
er tilgængelige og som altid ”kræver” et 
svar. Det har vi i Korsvejskirken valgt i 
år at sætte fokus på, og inviterer derfor 
til to aftener hvor vi har inviteret Børns 
Vilkår til at italesætte nogle af disse 
problemstillinger og komme med mulige 
løsningsmodeller. Den første aften ’Unge 
og de sociale medier’ henvender sig til 
forældre. I april afholdes en workshop for 
både børn og voksne.

Torsdag 21. marts kl. 19.30
 
Ulvetime
v. Julie Aaboe og Lone Madsen
Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 

”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning 
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 
kl. 12 i samme uge. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie skal med! 
Det koster ikke noget at deltage, men du er 
velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 28. marts kl. 16.30  

Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.  
Fredag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres Allé 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk tirsdag-fredag 10-11. 
Mandag er fridag.

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

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr. Tlf. 3251 7424, bmo@
km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-torsdag 
kl.10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.

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 tirsdag-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. 

Jubilæumskoncert - Ole Reuss Schmidt

50 års jubilæum
Organisten i Korsvejskirken, Ole Reuss 
Schmidt, har 9. marts været organist i Den 
Danske Folkekirke i 50 år. 
Karrieren begyndte søndag 9. marts 1969, 
hvor Ole på sin 14-års fødselsdag cyklede 
hen i kirken i nabosognet, Bylderup Kirke 
i Sønderjylland, helt nede ved den tyske 
grænse, for at spille til gudstjeneste for 
første gang. Siden har han uden afbrydelse 
været beskæftiget som organist, og han 
fortæller selv, at det er blevet en livsform 
at skulle op og spille til gudstjeneste søndag 
morgen, han kender ikke til andet.
Efter studier ved Vestjysk 
Musikkonservatorium i Esbjerg, der 
afsluttedes med Kirkemusikalsk 
Diplomeksamen, kom Ole i 1985 til 
Korsvejskirken på Amager, hvor han siden har 
beklædt organistembedet.

Ole har gennem alle året dyrket organistfaget 
bredt. Udover at spille orgel bestyrer han 
således en hjemmeside, www.olereuss.dk, 
hvor han lægger egne kompositioner ud, 
ligesom han er leder af to kor, Musikkoret 
København og Kammerkoret Euphonia. 
Sidstnævnte er, udover koncerter i 
Korsvejskirken, kendt for årlige opførelser i 
december af Händels Messias i Marmorkirken 
sammen med musikere fra Det Kgl. Kapel og 
solister fra Den Kgl. Opera.
Jubilæet bliver markeret med en offentlig 
koncert i Korsvejskirken, hvor et orkester 
bestående af musikere fra Det Kgl. Kapel 
opføre musik af Bach og Händel, sammen 
med Musikkoret København og Kammerkoret 
Euphonia. Efter koncerten er der reception, 
og enhver er hjertelig velkommen.
Lørdag 9. marts kl. 16.
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Gudstjenester

Februar
Lør 23. Dåbsgudstjeneste      11.30 Nielsen
Søn 24. Højmesse Seksagesima      10.00 Nielsen

Marts
Lør 2. dåbsgudstjeneste      11.30, 13.00 og 14.30 M. Hansen
Søn 3. Fastelavn      10.00 Nielsen
Ons 6. Eftermiddagsgudstjeneste Hver er som onsdag  13.45 M. Hansen
Lør 9. Dåbsgudstjeneste      13.00 Nielsen
Søn 10. 1. søndag i fasten      10.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Tors 14. Konfirmandgudstjeneste     19.30 M. Hansen
Lør 16. Dåbsgudstjeneste      10.00 Nielsen
        11.30 Bugge
Søn 17. 2. søndag i fasten      10.00 Søren Bruun
Tors 21. Aftengudstjeneste      19.30 Nielsen
Lør 23. Dåbsgudstjeneste      11.30 Nielsen
Søn 24. 3. søndag i fasten      10.00 Nielsen
Lør 30. Dåbsgudstjeneste      13.00 Risum
Søn 31. Midfaste      10.00 Risum

Fejlen er min
Til et bryllup for nogle år siden dukkede 
bruden op i verdens mest gennemsigtige 
brudekjole, med dyb nedskæring og 
virkeligt store bryster, hun var vist helt 
klar over opmærksomheden hun fik, 
det var vist meningen, man skulle se det 
hele, og det gjorde menigheden vist, me 
too. Jeg prøvede at holde tonen og lægge 
vægten på ordene og ikke på….men så 
knælede brudeparret ved alteret og jeg 
foldede hænderne lige foran dem, og 
kiggede som man jo gør, når man beder, 
ned, lige ned. Det gik ok til vi nåede til 
giv os i dag vort daglige brød, det blev 
til i min mund, giv os i dag vort daglige 
bryst. Aldrig har min hvide præstekrave 
været skærm for så rødt et ansigt, og 
sjældent er jeg blevet grint så godt af, 
også af brudeparret. 
Det var et godt bryllup. 
Det var også et godt bryllup, dengang da 
bruden snublede og faldt ned i skødet 
på forloveren, med hovedet først, og 
det hvor brudgommen besvimede og vi 
måtte smide alterbuketvandet i hovedet 
på ham. Det var også en fremragende 
begravelse dengang afdødes bror var så 
fuld men stadig insisterede på at holde 
tale. Det var den sjoveste tale, jeg har 
hørt i en kirke. Alle endte rundt omkring 
kisten og vi drak gammel dansk og 
skålede for afdøde, og afdødes bror.
Fejl er godt. Ikke dem som ødelægger 
livet. Men alle de andre. Når Lars Von 
Trier laver film, har han et motto stående 
på sit arbejdsbord; husk og sjusk. Det 
kan jeg godt lide. Det minder om Jørgen 

Leths ord; det eneste perfekte er det 
uperfekte.  Og om Murakami som et sted 
skriver; der findes ikke en perfekt sætning 
såvel som der ikke findes en perfekt 
fortvivlelse. En sætning som p6 beat 
radiovært Mikael Simpsons må have gjort 
til sit motto om aldrig at være forberedt. 
Et motto jeg mener, han har stjålet fra 
mig. 
Hvis alt går som vi har planlagt det, 
kommer vi aldrig til at sige noget nyt, så 
kommer jo kun det frem, vi i forvejen 
havde forberedt os på at sige. Nick 
Cave siger meget klogt et sted, at når 
han virkelig forstår en sang, mister han 
interesse for den. Min gamle praktikpræst 
inde fra København var en virkelig god 
præst. Jeg skylder hende en stor tak. Jeg 
var meget betaget af, hvordan enhver 
gudstjeneste forløb som den skulle. Jeg 
tænkte, det kommer jeg aldrig til at lære. 
Men jeg lærte så også, hvordan hun 
planlagde alt ned til mindste detalje. Selv 
regibemærkninger så som velkommen 
og nu skal vi til dåben havde hun lært 
sig. Det skal bare køre, sagde hun. Vi må 
ikke lave fejl. Senere fortalte hun mig 
hvor stort et pres, hun synes det var med 
de kirkelige handlinger. Hun havde ikke 
længere en glæde ved dem. Og endte 
med at være træt af sit arbejde.
Kontrol er egentlig et forsøg på at frigive 
energi og glæde. Hvis man har så meget 
styr på tingene, kan man bedre være fri 
i dem. Bilder man sig ind. Men kontrol 
avler ikke andet end mere kontrol. 
Til sidst i hendes embede stod min 

praktikpræst med ritualbogen og læste 
velsignelsen. Hun havde sagt den flere 
tusinde gange, kunne den i søvne, en dag 
kludrede hun i den, derefter hang hun 
fast ved bogen i frygt for at begå samme 
fejl.

Det kan være I er uenige, men jeg holder 
mere af tilstedeværelse med fejl end en 
fraværende optagethed af at undgå fejl.
Vi skal lave nogle flere fejl (du er godt 
i gang, må I gerne tænke om denne 
retfærdiggørelse af mig selv) men er det 
ikke rigtigt; frygten for at fejle dræber al 
glæde? Jeg synes, vi bør give hinanden 
en hel parkeringsplads til at fejle. Gud 
åbenbarede sig ikke på jorden for at 
lykønske os med vores fejlfrie præstation 
men for at tilgive os vores fejl.
Det er menneskeligt at fejle. Det skrev 
allerede Cicero. Jeg vil sige, at hvis vi ikke 
giver andre plads til at lave fejl, gør vi det 
umuligt for dem at være menneske.
Og nu er det snart forår. Og som I har 
lært; forår er en øvelse i udødelighed 
(Thoreau), sig lige den sætning højt, og 
Vor Herre har indskrevet opstandelsens 
løfte, ikke kun i bøger, men på hvert 
eneste af forårets blade (Luther). Det 
bliver godt. Det kommer til at stikke af 
som Nørlund så smukt synger og en nat 
bliver det også sommer (Love Shop), og 
det hele får mig til at tænke på et digt af 
Strunge. Det handler så vidt jeg kan se 
om at åbne sig for livet ved at give slip på 
sig selv, (en passede øvelse her i foråret 
der bliver til sommer):
Du træder gennem søvnen 
og åbner en dør til solen,
dér, ikke i dit eget lys,
bærer du kroppen strømmet igennem 
af blod
dér er du menneske nu
og du går for at finde din tid. 
                                                                                                                 

Vi ses i foråret, Karsten M. Hansen                                                                                                           
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MARTS 2019
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. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse. 

Der er altid kaffe og nogle gange et andet 
arrangement.
I marts mødes netværksgruppen:
Torsdag 21. marts til aftengudstjeneste med 
”ønskekoncert”, som er en gudstjeneste med 
vægt på salmesangen, hvor kirkegængerne selv 
vælger salmerne. Efter gudstjenesten er der 
kaffe i konfirmandstuerne.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 torsdag 14. marts. kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen. 
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 29. marts kl. 10.45 i Oasen. Inden 
gudstjenesten synger vi sammen med 
organisten fra kl. 10.15.
 
FOR BØRN                                                                       
Babysang
Så begynder vi igen med babysang. Denne 
gang bliver det tirsdage i marts og april. Nemlig 
5., 12., 19. og 26. marts samt 2. og 9. april.

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 seks tirsdage 
kl. 11.00. Det varer ca. en time hver gang 
inkl. en kaffepause. Det er gratis at deltage i 
babysang. 

Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på 
idni@km.dk eller 3251 4186

Børnegudstjeneste
I år er der fastelavn søndag 3. marts, og så er 
det selvfølgelig som altid familiegudstjeneste i 
Tårnby Kirke. Vi begynder i kirken kl. 10.00. 
Gudstjenesten tager ca. 45 minutter og man 
må meget gerne komme udklædt.

Efter gudstjenesten er der kakao, kaffe 
og te i konfirmandstuerne og selvfølgelig 
fastelavnsboller. 

Bagefter slår vi katten af tønden. Der er 
en stor og en lille tønde, og der er præmier 
til begge kattekonger og -dronninger. Man 
kan også være heldig at vinde en præmier for 
udklædning.

Konfirmand aktion
Søndag 24. marts er der konfirmand aktion. 
Det er et landsdækkende projekt og i Tårnby 
medvirker konfirmander fra Nordregårdskolen. 

Vi begynder med en gudstjeneste kl. 10.00, 
hvor konfirmanderne medvirker. Derefter er 
der café og loppemarked i konfirmandstuerne. 
Begge dele bestyret af konfirmanderne. 

Formålet er at gøre de unge opmærksomme 
på unges forhold i andre lande. I år er fokus på 
Zanzibar.

Alle er meget velkomne til at komme og 
købe fra konfirmandernes kagebord, der kan 
få selv det sønderjyske til at blegne. Man kan 
også gøre en god handel i loppeboden. Så kom 
og støt konfirmanderne og Zanzibar.

Har man selv ting, man vil give til 
loppemarkedet, kan det afleveres i Mødestedet, 
Englandsvej 330 tirsdage mellem 13-16, eller 
på kordegnekontoret alle hverdage mellem 10-
13.

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 bruge kirkebilen 
en søndag, skal man bestille den senest fredag 
kl. 12.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

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 Henrik Schoubye, 
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.
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Katten af tønden, udklædte 
børn og masser af skæg og 
ballade
Kom i Kastrup kirke til fastelavnsgudstjeneste. Vi holder en skøn gudstjeneste 
først, hvor vi gemmer os for hinanden, men Gud kan altid kende os.
Og så slår vi katten af tønden og holder fastelavnsfest sammen med 
bollespisning, konkurrencer og præmier for de kreative udklædninger. Vi glæder 
os til at feste med jer, så kom meget gerne udklædt!

Søndag 3. marts kl. 10 i kirken

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

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                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Den dansk-
tyske orgel 
og obo duo
Christoph Neuerburg på obo 
og engelskhorn og Niels Henrik 
Jessen på orgel og klaver holder 
koncert i Kastrup kirke.  Musikken 
er af bla.  Bach og Langlais. 
Christoph Neuerburg er ansat ved 
symfoniorkestret i den tyske by 
Aachen, men er i dette år ansat som 
oboist ved det kongelige teater. Han 
har dannet duo med Niels Henrik 
Jessen i ca. ti år. 
Onsdag 27. februar kl .19 i Kastrup kirke

Igen et nyt tiltag i Kastrup Kirke
Trenden med dåbsklude har nu også ramt Kastrup Kirke. En 
dåbsklud er en strikket bomuldssserviet, som dåbsbarnet 
bliver tørret af med i hovedet efter dåben, og som familien får 
med hjem som et minde om dåbsdagen. 
I Kastrup Kirke har vi i samarbejde med Ves-design fået 
designet mønster til vores egen udgave af dåbskluden med 
logo og symboler for tro, håb og kærlighed.
Dåbskludene skal vi selv strikke, og vi eftersøger nu jer, der 
har lyst til at strikke dåbsklude til os. Det er ikke et meget stort 
arbejde, men det er hyggeligt at sidde med. 
Hvis I har lyst til at hjælpe os, kan I henvende jer til 
sognepræst Elizabeth Laursen eml@km.dk, der giver jer 
mønster og garn. Kludene skal afleveres til Elizabeth igen, 
som vil sørge for, at de bliver vasket og evt. får broderet navn 
og dato på.

Folkekirken på Messe 
Pia Mi Ran Poulsen og andre præster tager på messer, for at tydeliggøre 
hvad folkekirken har at tilbyde ind i menneskers virkelighed. Det er emnet for 
”Torsdagstræf” i marts.
Bryllupsmessen – Gud velsigner, når den store drøm skal leves ud 
Småbørnsmessen – Et tilbud om at gå i børnenes kirke.
Krop/sind og åndmessen – Hvor mennesket spørger efter mening 

Torsdag 21. marts kl. 14 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET M
A

R
TS 2

0
1

9
 3

3

Klædt på til klimaet 
Klimaforandringerne rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Man mangler kloaksystemer, der kan 
aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når 
tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op. Det er en af hovedårsagerne til, at 
821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod 
katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at 
klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der 
står sammen om verdens nok vigtigste sag.
Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling søndag 10. 
marts 2019. Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald og droppe flyrejsen – men hvor meget forskel kan du 
egentlig gøre ene mand eller kvinde? Godt spørgsmål. Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang 
hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.
Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk
Kastrup sogn er klar til at gøre verden 
klimaklar ved indsamlingen 10. marts 
2019 kl. 11 i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej. Vi håber at se så mange 
frivillige som muligt til den altid hyggelige 
indsamlingsdag.
”Vi har et fælles ansvar for at værne 
om vores klima både for os selv og 
for fremtidige generationer. Derfor 
håber vi, at så mange som muligt vil 
melde sig som indsamlere og give en 
håndsrækning til dem, der behøver 
det mest,” siger Grethe Hamborg, 
indsamlingsleder i Kastrup sogn. 
Tilmelding meget gerne på grbh@km.dk.

Søndag 10. marts kl. 11 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Det sker i Kastrup kirke:  
22. februar - 29. marts

Februar
Ons. 27. kl. 19 Den dansk – tyske 
orgel og obo duo
Tors. 28. kl.17 Menighedsrådsmøde

Marts
Søn. 3. kl. 10 Fastelavnsfest med 
børnegudstjeneste
Tors. 7. kl. 17-20 Sur og glad i Noas 
Ark for børn fra ca. 4 år. Vi spiser 
kl. ca. 18.30
Søn. 10. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 10. kl. 11 Hjælp med at gøre 
verden klimaklar – vær indsamler 
til Folkekirkens Nødhjælps 
indsamling i hele landet
Tors. 14. kl. 19 Dialog-andagt med 
besøg fra Kastrupgårdsamlingen. 
Vi hører om kunstneren Maria 
Rubinke og hendes værker, der er 
kendt verden over. De vil danne 
perspektiv til bibelske, filosofiske 
og teologiske tekster. Vi byder på 
rødvin, brød og ost i kirkerummet 
undervejs.
Søn. 17. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Ons. 20. kl. 19 Korsoiré
Tors. 21. kl. 14 Torsdagstræf: 
Folkekirken på messe
Tors. 21. kl.17 Menighedsrådsmøde
Søn. 24. kl. 10 Elizabeth Laursen

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 Kastrup 
Ældreklub
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver onsdag kl. 16.30 Musikalsk /
rytmisk legestue
Hver fredag kl. 10 Babysalmesang
Hver søndag kl. 10 Højmesse

Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
hjemmesiden: 
www. Kastrup-kirke.dk

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

Korsoire
Det har i mange år været tradition, at kirkens 
udvidede kor indimellem har en aften for sig selv, 
hvor de får lejlighed til at folde sig ud og optræde 
med repertoire, som de normalt ikke rører ved.
For tiden har kirken et usædvanlig godt kor, hvis 
medlemmer samtidig dyrker helt andre genrer. 

Vi har blandt andet både en jazzpianist og en 
komponist. Aftnen vil forme sig som en slags 
præsentation af korets medlemmer, hvor de vil folde 
sig ud i et mangfoldigt og blandet repertoire både 
som solister og korisk.

Onsdag 20. marts kl. 19 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

(c) Peter Bo Larsen/Picasa
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60

Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

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.

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Drachmann 
Begravelser 
Omsorg, Nærvær & Til for Jer 

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20 

Vi fokuserer på at være 
nær værende & omsorgs-
fulde, når vi guider Jer 

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup 
www.drachmann.nu • Mail: drachmann@danskebegravelser.dk

Rikke Drachmann  Casper Drachmann

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 

Jubilæumsdag i 
Hjernesagen 
- med fokus på konkurrence 
og bevægelse
Hjernesagen blev stiftet for 
25 år siden. Det vil blive fej-
ret i alle foreningens lokalaf-
delinger rundt om i Danmark 
i løbet af 2019.

Tårnby/Dragør lokalafde-
ling vil også være med. Lo-
kalafdelingen har besluttet 
at fejre jubilæet mandag 25. 
marts, fortæller formand In-
ge-Lise Adelhardt. 

- Vi arrangerer en sjov ef-
termiddag, hvor vi sætter fo-
kus på konkurrence og bevæ-
gelse. Vi byder på kaffe, jubi-
læums kringle og en lille en.

- Vi vil samtidig benytte 
lejligheden til at fortælle om 
foreningens arbejde med at 
støtte op om de, der rammes 
af en blodprop eller en blød-
ning i hjernen og deres på-
rørende, siger formand Inge-

Lise Adelhardt. I Hjernesagen 
har vi et slogan der hedder ”vi 
tager hånd om hjernen” – det 
gør vi både når det handler 
om at glæde os over alle de 
oplevelser, som hjernen giver 
os mulighed for og om hvor-
dan vi kommer videre med 
livet, når hjernen pludselig 
rammes. 
Kom og mød os 25. marts 
kl. 14 – 16 i Postkassen, 
Amager Landevej 71. 
Tilmeld dig gerne til 
formand Inge-Lise 
Adelhardt, 2883 4785 eller 
Lizzie Gylstorff 6170 1961.

Ladywalk 
Diabetesforeningen Tårnby-
Dragør Lokalforening vil 
gerne tilmelde et hold til 
Ladywalk 
Vi håber, du har lyst til at være 
med. Vi går i t-shirt med for-
eningens logo.
DATO: 27. maj 2019. Turen 

starter kl. 18.30. Vi mødes kl. 
18, hvor t-shirt og rygposer 
udleveres.
STED: Tiøren, Amager Strand. 
Kig efter foreningens banner.
DISTANCE: 7 km.
PRIS:  kun 100 kr. da lokalfor-
eningen giver et tilskud på 40 
kr. 
TILMELDING: til Ellen Buur på 
mail ellen.buur@webspeed.
dk eller pr. sms 6130 3219 
senest 15. april. Angiv stør-
relsen på din t-shirt  og betal 
100 kr. på mobilpay.

Lokalforeningen tilmelder 
holdet.

Se yderligere info på  htt-
ps://Ladywalk.dk ( se bl.a. 
målskema for t- shirt)

Efter turen giver forenin-
gen et glas vin eller soda-
vand. Vi håber, du har fået lyst 
til at tilmelde dig.
På bestyrelsens vegne, Ellen 
Buur 

Hvem var så Guds mor?
  

Dette og mange andre store spørgs-
mål søger vi svar på ved minikonfir-
mand undervisning i Skelgårdskir-
ken. Vil du være en af de frivillige 
sammen med kirkens præster og 
sognemedhjælper? 

På billedet ses de søde minikon-
firmander anno 2018 fra Pilegårds-
skolen. 

Nu har vi startet et nyt hold fra 
Skelgårdsskolen og de er mange, 
hele 22 børn! 

Derfor søger vi dig, der som frivil-
lig har et par timer om torsdagen 
tilovers mellem 14 og 16 og lyst til 
at bruge den med en gruppe søde 
og sjove 9-årige. Opgaverne er va-
rierende og af praktisk karaktær: 
gå til hånde og deltage i bl.a. sang, 
kreative aktiviteter. 

Kontakt sognemedhjælper Nicole 
Kruckenberg Breum på nicole@skelgaardskirken.dk eller på tlf. 2018 4133, hvis du vil 
vide mere.  

Fastelavn i Skelgårdskirken 
og i Vestamagercenteret
• Vi mødes udklædte i Skelgårdskirken.
• Vi får besøg af kirkeæslerne Jens og Joan. 
• Vi varmer op med et par sange og måske en god historie 
fra de varme lande. 
• Vi drikker en kop cacao og spiser faste-
lavnsboller i kirken og i samlet trop ind-
tager vi Vestamagercenteret, hvor vi 
vil bruge al vores opsparede energi 
på at slå katten af tønden. 
• Når bunden er gået ud af tønder-
ne, og sidste bræt er slået ned, vil 
Vestamagercenteret have en dejlig 
godtepose klar til alle børnene.

Kom og vær med- Butikkerne, 
Kroen og Kirken - og Jens og Joan.

Skelgårdskirken  
lørdag 2. marts kl. 11

Solsortens naturlige vinterføde er insekter, 
snegle og orme, der lever under nedfaldne 
blade og kvas. Når sneen falder, bliver 
solsortens spisekammer dækket til, så derfor 
kan man hjælpe den ved at skrabe sneen væk 
fra de hjørner af haven, hvor bladene ligger, så 
solsorten kan komme til de snegle og orme,  
der gemmer sig dér. Foto: Dyrenes Beskyttelse. 

Æbler redder solsorten
Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man hjæl-
per dem ved at lægge æbler ud i haven 
Vinteren har meldt sin ankomst, og det kan få 
stor betydning for havens fugle. Haveejere kan 
dog gøre deres til, at solsorten får det lidt let-
tere ved at lægge æbler ud i haven.

- Har man nogle indskrumpede æbler, kan 
man lægge dem ud til fuglene i stedet for at 
smide dem ud. Bare nogle få æbler kan lige 
nu gøre en stor forskel for solsorten, siger Mi-
chael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Han tilføjer, at man skel fordele æblerne 
med nogle meters afstand, så én solsort ikke 

kan erobre en hel bunke æbler til sig selv. Sol-
sorten er nemlig aggressiv overfor andre fugle 
og vil forsøge at reservere alle æblerne til sig 
selv, hvis de ligger tæt. 

Når der ligger æbler i haven, vil der for-
mentlig også komme andre drosler til. Drosler 
er den slægt af fugle, som solsorten blandt 
andet tilhører. Man vil kunne opleve, at både 
sjagger og vindrosler kommer for at nyde godt 
af æblerne. ed at sprede æblerne med nok af-
stand opnår man både mad til flere solsorte 
og en større variation af fuglearter i sin have.
Michael Carlsen.                                              tsp
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Guitar Kaj for fuld musik. 7. marts.
L.N. Tøj med nyt tøj og gavekort på biletten. 14. marts.
O.K. Dag - vi hygger med kaffe. 21. marts.
”Gader og Stræder” - en historisk rejse i gadeplan v. Erik 
Lindgrem - store danskere og stille eksistenser. 28. marts.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om 
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 
11.30.
Banko fredag 1. marts
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 6.
Banko fredag 8. marts
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 13.
Banko fredag 15. marts
Spisning, kl. 12 kr. 100.- onsdag 20. marts
Banko fredag 22. marts
Kl. 10: Tøjdamen kommer onsdag 27. marts
Banko fredag 29. marts

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kom-
mune, er velkommen i Bordinghus. Er du interesseret i at 
se, hvad der sker i huset og kunne du tænke dig at høre 
nærmere, så kig indenfor til åbent hus: Tirsdag kl. 14 - 17, 
fredag kl. 14 - 17 og søndag kl. 13 - 16. Der er mulighed 
for køb af kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Fastelavnsarrangement. Tøndeslagning, kaffe og faste-
lavnsboller. Præmie til bedst udklædt, kattekonge samt 
kattedronning. Billetsalg i Bordinghus senest 26. februar.  
Pris kr. 30,00. Søndag 3. marts kl. 13.00.             
Frokosttur med Pia. Tilmelding. Onsdag 20. marts kl. 12.           
Fællesfrokost. Medbring egen madpakke/ godt humør og 
nyd den i selskab med andre. Mulighed for køb af øl, vand, 
vin, kaffe og kage. Fredag 29.marts kl. 13.00.

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensio-
nister og ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby 
Kommune. (OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i 
en prøveperiode indtil august 2019).
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller del-
tage i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive 
aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, tage med på 
udflugter og rejser, og meget, meget mere. Huset er åbent 
for aktiviteter mandag-fredag fra kl. 10-16.30.
www.taarnby.dk/solgården
Fastelavnsfest. Fredag 1. marts kl. 12.15 - 15.15

Informationsmøde om Ungarnsturen. Torsdag 7. kl. 10.15
JJ duo med Preben og hans søn Jacob spiller og synger. 
Fredag 8. marts kl. 13.30 - 15.30
Vores frivillige er inviteret ind til København til socialt 
samvær og oplevelser. Mandag 1. marts kl. 10.30
John Vestergård underholder. Fre. 15. kl. 13.30 - 15.30
Billetsalg til skovturen i april - til Nykøbing Sjælland. 
Torsdag 21. marts kl. 10.30
4 kamp. Fredag 22. marts kl. 13.30 - 15.30
Magnetsmykker i caféen. Tirsdag 26. marts kl. 14.00
Tupperware party. Onsdag 27. marts kl. 14.
Bankospil. Torsdag 28. marts kl. 13.10 - 15.30
Café med fællessang. Fredag 29. marts kl. 13.30 - 15.30 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister i Tårn-
by. Kom til vores særlige arrangementer eller måske har 
du lyst til at være med til nogen af vore faste aktiviteter:
f.eks. Siddedans, seniordans og Edb, knipling, 3-D kort, 
billard, gåture og folkedans. frimærker, gymnastik, fælles-
sang og petanque, Pilehavekoret og gymnastik for krop 
og hjerne. Der er også mulighed for selv at iværksætte 
nye aktiviteter. Kom gerne på besøg til en kop kaffe i 
køkkenet. 
Fællesmiddag Damerne laver lækker mad. ”Først til 
Mølle”. Tirsdag 26. februar kl. 18-20.
Fælles frokost, Hvidløgsbulgur med rejer. Tilmelding. 
Onsdag 27. februar kl.12.30-14. 
Fastelavnsfest. Billet á 60 kr. i Pilehaven. Lørdag 2. marts 
kl. 14-16.30
Redaktionen har ikke modtaget yderligere informationer

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  Vi mødes 
på nedenstående dage kl. 14 – 16 i Foreningscentret, 
Postkassen, lok. 1. Kaffe mm. 15,- kr. Tilmelding to dage 
før til Lizzie Gylstorff, 6170 1961, eller til formanden, 
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Generalforsamling og fødselsdagsfest 25. februar. Vi 
fejrer foreningens 25 års fødselsdag med aktiviteter, 
præmier og fødselsdagskringle. Tilmelding. 
Bankospil 25. marts.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver måned. 
Næste gang 17. marts. Vi mødes ved Vandtårnet, Eng-
landsvej kl. 11. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785 eller 
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818.

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.

Spisning og Amagerrevy. Onsdag 27. marts. Sundby 
Sejlforening kl. 18. Derefter Teater Play, Strandlodsvej 7 
kl. 20.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Årsmøde mandag 25. februar kl. 17-19 OBS tidspunkt!

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 
”Mit liv med angst og depression” - Louise fra ”En af os” 
fortæller. Tirsdag 19. marts

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Årsmøde med smørrebrød 26. februar. 
Banko 5. marts
Cafemøde 12. marts
Fødselsdag - Gigtforeningen, Amager Lokalafdeling fylder 
31 år. 19. marts.
Cafemøde 26. marts.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårds-
vej. Hver mandag kl. 10.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør Aktivi-
tetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 4041 0868 
eller jane@piasecki.dk
Ladywalk. Foreningen tilmelder et hold til Ladywalk. Vi 
går i t-shirt med foreningens logo. 27. maj 2019. Turen 
starter kl. 18.30. Vi mødes kl. 18, hvor t-shirt og rygposer 
udleveres. Tiøren, Amager Strand. Tilmelding senest 15. 
april til ellen.buur@webspeed.dk eller sms 6130 3219. 
Læs mere i notitsen her på siden i Tårnby Bladet.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby:
Årsmøde for medlemmer  onsdag 20. marts kl. 18.00 på 
Leonards Restaurant (Tårnby bowlingcenter) Englandsvej 
337, 2770 Kastrup. Efter mødet stegt flæsk og persil-
lesovs. Gratis adgang for medlemmer. Tilmelding til Yrsa 
Rasmussen tlf. 2013 6105

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

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 27. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Marts  2019

ET MAGASIN GEMMER PÅ AMGERSTUEN: I disse 
kolde vinterdage er det godt at sidde lunt inden 
døre.
I almindelighed lader det sig ikke gøre med 2-300 
års forskydning, og dog... lad os prøve at kigge 
ind i en stue fra 1700-tallet, som har tilhørt en 
gårdmand i Tårnby Sogn. 
Gården lå i Vestre Bygade, som løber parallelt 
med Englandsvej bag kirkegården, og på et 
tidspunkt skulle gården rives ned. Heldigvis 
har Nationalmuseet åndsnærværelse nok til 
at erhverve stuen, som bliver taget ned og 
genopstillet på museet i oprindelige mål og med 
det originale bohave.
Således stod den i årtier, men er nu desværre taget 
ned og ligger opbevaret i et af museets magasiner. 

Denne tegning er således udført efter 
Nationalmuseets foto.
Hvis man vil se noget tilsvarende i dag, må man 
besøge Amagermuseet, hvor man kan se en 
tilsvarende stue, der stammer fra Tømmerup. 
Man kan håbe, det engang bliver muligt for 
vores stadsarkiv at hjemtage Tårnbystuen i sin 
helhed og få den permanent udstillet eksempelvis 
i de kommende nye lokaler på Ved Diget 24. 
Hermed et forslag, som oprindelig er stillet af den 
navnkundige præst ved Tårnby Kirke, Mogens 
Strunge. Tekst og tegning: Ninna Feldvoss.
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Eleverne fra Skelgårdssko-
len samlede 70.000 kroner 
ind til Danmarksindsamlin-
gen

Af Lisa Blinkenberg, 
skolebestyrelsesformand, 

Foto Skelgårdsskolen

Så gjorde Skelgårdsskolens 
elever det igen. De slog de-
res egen rekord i forbindelse 
med Danmarksindsamlingen. 
70.000 kroner blev samlet ind 
til fordel for verdens udsatte 
piger. 

Elever fra store til små stod 
smilende bag deres bod med 

frugt, vafler, legetøj, toast mv. 
og fik solgt en masse. Bedste-
forældre og forældre stod i kø 
med de yngste for at få sig et 
godt gys i spøgelseshuset. Pi-
ger og drenge fik farvet deres 
hår i den opstillede frisørsa-
lon, og nede i kælderen blev 
elever hårdt ramt af elevernes 
kast med flødeboller. 

Skolebestyrelsen støttede 
arrangementet med sin egen 
bod, og kunne bogstavelig 
talt væltes ved at elever og 
lærere kunne kaste med ær-
teposer og vælte de dåser, 
hvorpå bestyrelsen var afbil-
ledet. 

Borgmester Allan S. Ander-
sen kom forbi og fik hilst på 
ledelsen, bestyrelsen og elev-
rådet. 

Elevrådet havde travlt med 
at tælle pengene op. Det var 
en god dag med snak, grin og 
kram og positive tanker blev 
sendt til de udsatte piger 

rundt omkring i verden, der 
har hårdt brug for hjælp. For-
håbentlig kan de 70.000 kro-
ner være med til at støtte dem 
og forbedre deres livsvilkår.

Imponerende engagement

71.708.044 kroner blev det 

samlede resultat for Dan-
marks Indsamling 2019. 
Sammen med danskerne har 
DR og 12 af landets største 
humanitære organisationer 
samlet ind til verdens udsatte 
piger, som er årets tema. Dan-
skernes engagement op til og 

under showet har aldrig været 
større, fortæller indsamlings-
ledelsen.

Skelgårdsskolens elever 
stod med deres 70.000 kro-
ner for knap 1 promille (en 
tusindedel) af det samlede 
indsamlingsresultat.

Borgmester Allan S. 
Andersen kom forbi og hilste 
blandt andet på skoleleder 
Anette Bekker Kjærgård.

Eleverne passede boder med alt hvad hjertet (og maven) 
kunne begære. Mad, frugt, kager og meget andet blev solgt 
til fordel for verdens udsatte piger.

Slog egen rekord

Skolebestyrelsen støttede arrangementet med sin egen bod, 
og kunne bogstavelig talt væltes ved at elever og lærere 
kunne kaste med ærteposer og vælte de dåser, hvorpå 
bestyrelsen var afbilledet. 

Elevrådet havde dagen igennem travlt med at holde styr på 
arrangementets økonomi.

I kælderen stillede elever 
op som skydeskiver for 

kammeraterne flødeboller.
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STILLINGS-ANNONCER I FORENINGSLIVET 

Vært og værtinder 
til OK-Klubben

Har du praktiske evner, som du vil dele med 
vores medlemmer til vores torsdagsmøder

Dine opgaver vil være af praktisk karakter, og gå 
til hånde (vi har opvaskemaskine). 
Du får det bedste indtryk af, hvad vi ønsker hjælp 
til ved at komme en eller flere mødegange.
Kontakt Turid Schøller og hør mere

- Vi mødes hver torsdag mellem kl. 10 og 13 i for-
eningscentret Postkassen til hygge og underhold-
ning m.m. som vores idérige og meget venlige 
”værtinder” står for, men dem er der mangel på, 
fortæller Turid Schøller, tlf. 32 52 19 65.

- Vi er ikke krævende, men det er nødvendigt for 
vores samvær, at der hver gang vi holder møde er 
en person som har øje for det praktiske. Vi er ge-
nerelt flinke til at hjælpe til, det er ikke lysten det 
kniber med, men de fysiske evner. 

OK klubben er en landsdækkende og upolitisk 
forening for pensionister og efterlønsmodtagere, 
og Kastrup/Tårnby afdelingen har 
haft 40 års jubilæum i 2018, og 
ønsker flere medlemmer og 
eventuelt flere værtinder.

Gratis tilbud til foreninger

Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 

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

Skriv lidt om foreningerne som dette eksempel: 
Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlem-
mer, eget klubhus på Lille Hovedgade og deltager 
i danmarksturneringens 1. division. 

Forsøg selv eller lad redaktionen hjælpe jer.

Mobilt 
teleslyngeanlæg
Tårnby kommune har in-
vesteret i et mobilt tele-
slyngeanlæg, som fysisk er 
placeret på Foreningernes 
Fælleskontoret, hvorfra det 
kan udlånes til foreninger-
nes arrangementer, hvor der 
kan være problemer med at 
høre for hørehæmmede.

Anlægget består af en 
boks, en højttaler, en mi-
krofon og så fire modtagere 
som høreapparatsbrugere 
tager om halsen - og pludse-
lig kan de høre det hele og 
få glæde af aktiviteten. Ring 
til kontoret og hør nærmere, 
skriver Michael Pedersen, 
sekretær på Fælleskontoret 
i Foreningernes Nyheds-
brev.

Hvis behovet viser sig kan 
anlægget senere udbygges 
til 10 modtagere.

Andre effekter forenin-
gerne har i fællesskab

Det mobile anlæg indgår 
i udvalget af sceneborde, 
party-telte, mønttæller, pro-
jektor, mange nationale flag 
(flot. hvis man få gæster fra 
udlandet) og andre effekter 
som Fælleskontoret admini-
strerer på det samlede for-
eningslivs vegne.

Oplysninger om udstyr 
som foreningerne har i fæl-
lesskab findes på www.ta-
arnbynet.dk under fanebla-
det UDLÅN.

tsp

SØGES: LEDER AF MOTIONSHOLD

Er du interesseret i at overtage et motionshold? 
Så lad os høre fra dig hurtigst muligt. Vi sørger 
for ”oplæring”.

Eller ”Kunne du tænke dig at OPRETTE ET 
HELT NYT HOLD ”STOLEMOTION” - Vi 
sørger for ”oplæring”.

SØGES: BESØGSVENNER TIL  
 DEMENSRAMTE FAMILIER.

Vi mangler besøgsvenner til vores 
demensramte borgere, der bor hjemme.

Sidder du og tænker, at det kunne være 
hyggeligt at sludre ”gamle dage” med en, så er 
der en mulighed i Ældre Sagen. De pårørende 
er ofte hængt ret hård op, ved altid at skulle 
være hos en demensramt, så kan du - med dit 
besøg - være med til at gøre dagligdagen lidt 
luftigere for dem, er vores mål opnået.

Du aftaler selv, hvor længe og hvor ofte 
besøgene skal være, så rammerne er ret 
fleksible.

Henvendelse Ældre Sagen, kontoret 

Den årlige Affaldsindsam-
ling lever af lokale ildsjæle, 
der for en dag skifter sofaen 
ud med affaldssækken. Skal 
du være affaldshelt?

   
Hvert eneste forår samles 
tusindvis af danskere landet 
over for at samle affald i natu-
ren, og nu er det ved at være 
tid igen. Affaldsindsamlingen 
ruller, men det ville ikke være 
muligt uden de mange lokale 
frivillige, som vier deres søn-
dag til at invitere lokalsam-
fundet til affaldsindsamling.

 Der er nu åbent for at op-
rette lokale indsamlinger, og 
det har hundredvis allerede 
gjort. En af dem er Birgit Tang-
hus fra landsbyen Klovby lige 
uden for Kalundborg, som år 
efter år arrangerer indsam-
ling for dem, der har lyst til 
at give en hånd med. Her gør 
de Affaldsindsamlingen til en 
hyggelig affære med morgen-
brød og kaffe til at begynde 
med og en øl bagefter.

Opret din indsamling se-
nest 1. marts. En uge inden 
Affaldsindsamlingen modta-
ger du en deltagerpakke med 

affaldssække. Se nærmere på 
www.affaldsindsamlingen.dk 

Sære fund 

Under affaldsindsamlingen 
2018 blev der balndt andet 
fundet et røntgenbillede af 
et lårben, sko i str. 55 og en 
mumificeret kat. Der blev 
også fundet en flaskepost fra 
1999 og et billede fra 2. ver-
denskrig. En beboerforening 
fandt desuden en cola, hvis 
udløbsdato var overskredet 
med 28 år.

Dagplejebørn fra Viborg 
fandt i 2017 en kofanger og 
en hjulkapsel i et skovom-
råde. Da børnene blev hentet 
om eftermiddagen fortalte 
de glædestrålende deres for-
ældre, at de havde fundet en 
bil. I Viborg blev også fundet 
en bibel. Biblen blev afleve-
ret tilbage til konfirmanden 
af dennes mormor. I Silkeborg 
fandt man en drone, som via 
Facebook fandt tilbage til 
sin ejermand. I Ikast-Brande 
fandt børn fra en daginstitu-
tion en pose med knap 2 kg 
hash. De fik stor ros, da posen 
blev overdraget til politiet. 

Også i Hillerød var børneha-
vebørn i kontakt med politiet, 
da de fandt en skat i form af 

en pose med gamle mønter.
tsp

Senest 1. marts kan du oprette din egen indsamling. Du vil så 
en uge før indsamlingen som løber hele uge 13, modtage en 
deltagerpakke med affaldssække. Arkivfoto:

Bliv affaldshelte for en dag!

FAKTA:
• Affaldsindsamlingen søndag  31. marts. Skoler og dagtilbud 
samler ind i hverdagene op til søndagen - indsamlingen varer 
altså hele uge 13!  
• 200.000 danskere deltog på Affaldsindsamlingen 2018. De 
indsamlede 173.000 kilo affald - heriblandt 102.000 dåser 
www.affaldsindsamlingen.dk for yderligere oplysninger

... det har vi også fundet i 
tidens løb!
21 pengeskabe
36 punge
11 pengekasser
3 kasseapparater
12 kreditkort
iPods

Tablets
2 iPhones
1 Brobizz
36 mobiltelefoner
18 computere
6 fladskærme
3 GPS’er
4 ure

2341 kroner
20 euro
100 norske kr.
Tyrkiske småmønter
6 parkeringsbøder
Lolitadukke
17 pornofilm
21 par trusser

Trommer fra et 
trommesæt
Klaver
Guitar
El-orgel
Død knopsvane
Udbrændte biler
6 brækjern
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Tårnby Håndbold følger op 
på det danske håndbold-
landsholds succes ved VM og 
vil til sommer gennemføre 
håndboldskole for unge fra 
fem til seksten år, der har 
lyst til at prøve kræfter med 
håndbold 

Tilmeldingen til DHF Hånd-
boldskoler 2019 er netop åb-
net, og har du heller ikke fået 
armene ned oven på hånd-
boldherrernes VM-succes, er 
der spændende nyt. Det har 
været et helt fantastisk VM 
for de danske håndboldher-
rer. Spillet har været impone-
rende, men det har sammen-
holdet i den grad også.

Tårnby Håndbold, der hol-
der til i Travbanehallen, er 
arrangørforening til en DHF 
Håndboldskole for børn fra 
årgang 2002 til 2014. Klub-
ben inviterer både piger og 
drenge til fem dages hånd-
bold, grin og personlig udvik-
ling i de fine træningsfacilite-
ter i Travbanehallen. 

- Håndbold er så meget 
mere end blot spil på to mål. 
Det handler om at være sam-
men som et hold, om at hygge 
sig med vennerne og ikke 
mindst få nogle gode oplevel-
ser, som vi husker i mange år 
frem, fortæller Charlotte Bra-
as, der er formand for Tårnby 
Håndbold Klub. 

 DHF står bag kampagnen

VM-feberen i Danmark er 
overstået. Men den håndbold, 
vi ser aften efter aften på tv, 
er langt fra den eneste måde, 
man kan spille håndbold på. 
En ny kampagne fra Dansk 
Håndbold Forbund skal være 
med til at vise, at håndbold er 
meget andet og mere end det, 
vi ser på tv.

Syv spillere, der småslås på 
en håndboldbane, masser af 
scoringer, Mikkel Hansen og 
Niklas Landin. Det er lig med 
mange danskeres opfattelse 
af håndbold. Men faktisk er 
det muligt at spille håndbold 
på mange andre måder, og 
derfor lancerer Dansk Hånd-

bold Forbund en kampagne 
om håndbold. 

Kampagnen skal dels være 
med til at fortælle nysgerrige 
danskere, at der findes hånd-
bold for alle aldersgrupper og 
alle niveauer. Men den skal 
også være med til at flytte 
nogle af de fordomme om 
håndbold, som mange dan-
skere har. 

- Jeg tror, mange danskere 
holder sig fra at starte til 
håndbold, fordi de har en op-
fattelse af, at håndbold er lig 
med det hårde spil, vi ser på 
tv. Det er lidt ærgerligt, for 
der er håndbold for alle aldre 
og niveauer, siger Morten Stig 
Christensen, generalsekretær 
i Dansk Håndbold Forbund.

Dameseniorerne ligger til 
oprykning

Charlotte Braas kan også 
fortælle, at det i øjeblikket 
går rigtig godt for damehol-
det, der lige nu ligger på en 
fornem oprykningsplads til 
tredje division. Så mød op til 
de afgørende hjemmekampe i 

Travbanehallen.

Håndboldskolen i Travbane-
hallen

Her vil du møde kompetente 
trænere, socialt samvær, 
spændende håndbold og 
gode kammerater. Håndbold-
skolen foregår til sommer. 

Tilmelding på DHF-hjem-
meside eller via Tårnby Hånd-
bold Klubs hjemmeside.

SH
Kilde DHF

 Der var stor aktivitet 
på banen da der var 
Håndboldens dag i 
Travbanehallen.

THK-formand Charlotte 
Braas glæder sig til igen 
at afvikle håndboldskole i 
Travbanehallen.

Skal der være håndbold - så lad der være håndbold

Atlet Klubben Viking, AK 
Viking, er vært for årets 
danske mesterskab for unge 
talentfulde vægtløftere

Når AK Viking byder indenfor 
til danmarksmesterskaberne 
for unge vægtløftere stiller 
klubben selv med sytten ta-
lenter ved stævnet.

Erling Langtved, selv vægt-
løfter og klubbens alt-mulig-
mand, fortæller, at klubben 
er en af de bedste og største 

i Danmark og kan prale med, 
at den har Danmarks største 
ungdomsafdeling og pudsigt 
nok, er de fleste af de unge 
vægtløftere piger.

At AK Viking er en storklub 
på ungdomssiden viser den 
aktuelle tilmelding til de dan-
ske mesterskaber. Der kom-
mer 44 unge løftere fra hele 
landet og fra Viking møder 17 
atleter frem. 

Erling Langtved regner med 
tre måske fire guldmedaljer,  
med lidt held, og dertil flere 
medaljer af andet metal.

- Jeg ved, de unge atleter 
er i topform, så der bliver sik-
kert også sat en masse danske 
ungdoms- og juniorrekorder. 

Hvorfor vægtløftning?

AK Viking har eksisteret i over 
60 år og holder til i egne lo-
kaler på Ved Diget 23, hvor 
de med 300 kvadratmeter har 
rigtig god plads til træning og 
konkurrencer.

- Vi er en klub med et utal 
af danske mesterskaber og 
rekorder bag os, både for 
hold og individuelt, fortæller 
Erling Langtved, hvilket også 
præger klublokalerne, hvor 
der er ophængt fotos af klub-
bens mange olympiske delta-

gere gennem årene.
Vægtløftning er en sport, 

der udfordrer mentalitet, 
styrke, fleksibilitet og spænd-
stighed. 

- Du kan udfordre dig selv, 
eller du kan satse på at kom-

me i bedre form. Har du lyst 
til det, kan du lægge vejen 
forbi AK Viking og prøve hvad 
de har at byde på, siger Erling 
Langtved. 

Et medlemskab koster 400 
kr. i kvartalet. For unge under 

18 år er der gratis vægtløft-
ningstræning hver tirsdag og 
torsdag i tidsrummet 15.30 
– 17.00.

SH

Erling Langtved, alt-mulig-
mand hos AK Viking, glæder 
sig til DM for ungdom selvom 
han ved, at der venter ham 
mange opgaver - som I.P. fra 
DRs Rejseholdet ”Resten”.

Unge vægtløftere i mester-konkurrencer

Det er niårige Alberthe Saugmann Schmidt, der bliver løftet af Elin Franzen Nilsson foran de 
mange talentfulde løftere fra AK Viking, der skal kæmpe om DM for ungdom i denne weekend. 
I baggrunden et uddrag af Vikings helt unge atleter.
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Ved årsskiftet er Amager Fodbold Akademi 
flyttet til Amager Fodbold Forening (Amager 
FF) og starter her et helt nyt fodboldhold 
årgang 2010 (U9)

Af Søren Havemann  
Foto: Jan Rasmussen

Teknisk vintertræning
Holdleder Mia Crillesen havde inviteret Tårnby 
Bladets sportsmedarbejder til en trænings-
aften i Nordregårdsskolens træningssal. Her 
huserede de to trænere Christian Crillesen og 
Søren Vestergaard med et hold entusiastiske 
drenge. 

Christian Crillesen fortæller, at vores træ-
ning skal være sjov og lærerig på samme tid. 
For at udvikle både vores træning og vores 
kampe, er vi altid klar på at prøve nye og spæn-
dende teknologier. Vi bruger fitlight træning, 
som kort fortalt er træning med lys og lysdio-
der. Det øger spillerens balance.

Vi kan gøre en forskel

Vi kan lave træningsøvelser, som børnene sy-
nes er et sjovt alternativ til almindelige øvel-
ser supplerer Søren Vestergaard, der står for 
den tekniske træning. Vi er begyndt at filme 
vores kampe, både for at børnene efterføl-
gende kan se sig selv spille, men også for, at 
vi som trænere kan se, hvordan drengene ta-
ger øvelserne fra træningsbanen med sig til 
kamp og på den måde udvikler børnene som 
fodboldspillere.

Planlagte turneringer 2019

Lederteamet har planlagt flere turneringer i 
den kommende sæson. Øens Cup (Fyn) hos OB, 
International Youth Tournament (Holland) en 
turnering med deltagelse af hold fra England, 
Irland, Frankrig og Tyskland. Vi glæder os til at 
komme på fodboldtur til Holland igen i år si-
ger Christian Crillesen. Derudover er planlagt 

Dalum Liga Cup (Fyn) og Kronborg Cup (Hel-
singør).

Har du lyst til fodbold U9 (årgang 2010)

Som relativ ny klub vil vi naturligvis gerne 
have flere unge spillere siger Mia Crillesen. 
Vi søger spillere som ønsker at blive en del af 
en fodbold årgang, hvor vi bestræber os på, at 
både gruppen af spillere og forældre har det 
sjovt sammen, både på og udenfor fodboldba-
nen.

Lige nu vintertræner vi mandag kl. 16-17.30 
på kunststofbanen på John Tranums Alle og 
tirsdag kl. 17-18.30 og torsdag kl. 16.30–18 i 
Gymnastiksal på Nordregårdskolen.

Er du interesseret i at høre nærmere, eller 
komme forbi til prøvetræning, så kontakt hold-
lederteamet Mia/Christian Crillesen, 6062 
6062 eller træner Søren Vestergaard, 2724 
2162.

  SH

U9-holdet. Bagerst fra venstre Christian Crillesen, Søren Vestergaard, Jon Clausen. Forrest 
fra venstre Marcus Pedersen, Magnus Rasmussen, Max Clausen, Micas Fjellvang, Elmer 
Vestergaard, Alex Frederiksen, Noah Amamiya, Bastian Thomsen, Magnus Crillesen.

Marcus Pedersen træner sin 
boldbalance ved hjælp af 

lysdioder

Snart bliver græsset grønt  
på fodboldbanerne

Flyvende skøjteklub 
Isen i hallen på Røllikevej er blevet godt slidt efter en hek-
tisk februar hvor Tårnby Skøjte Klub har afviklet (for 29. 
gang) Flyver Cup, fest, fastelavn og socialt samvær

International Flyver Cup 
Hjælpetræner Lene Skibby fortæller, at Flyver Cup er en stor 
international konkurrence, hvor der var masser af udenland-
ske deltagere fra både Tyskland, Sverige, Slovakiet og Rus-
land. Begivenheden havde også lokket lokal-tv til og der blev 
eksperimenteret med skøjteløb optaget af en drone i hallen.

Tårnby stillede med 22 deltagere, hvor der var tre helt nye 
debutanter at finde; Andrea K. Persson, Hannah Corydon og 
Mikkeline Bømler. 

Flot medaljehøst

Det blev til fem flotte medaljer. 
I mesterskabsrækken hentede Annika Skibby og Ellen G. 

Danielsen guld og sølv i Junior (15-19 år).  Nicole R. Jensen fik 
sin første guldmedalje om halsen i Novice rækken (14-15 år). 
I konkurrencerækken fik Charlotte Lütken flot sølv i Junior og 
Cecilie P. Christensen igen guld.

TSK er i gang med at øve til det helt store afslutningsshow, 
det tager lang tids forberedelse. 

Her er det temaet ”De smukke unge mennesker”. I år tages 
alle de gode gamle Kim Larsen sange op, hvor vi skal skøjte 
ned af mindernes allé. Afslutningsshowet bliver afholdt i 
skøjtehallen på Røllikevej lørdag 30. marts kl. 12.00. Gratis 
adgang.

SH

Et udsnit af Tårnby Skøjte Klubs deltagere ved årets 
internationale Flyver Cup i skøjtehallen på Røllikevej.  

TÅRNBY CURLING KLUB ER OGSÅ DANSK MESTER I PAR 
CURLING. Ved de danske mesterskaber i par curling, 
der blev afviklet i Gentofte lykkedes det parret Christine 
Grønbeck og Martin Uhd Grønbeck at curle stenene så 
præcist, at de i den afgørende kamp mod Hvidovre vandt 
9-3 og dermed blev danmarksmestre.  Sejren betyder, at 
parret nu skal repræsentere Danmark ved VM i par curling i 
Stavanger. Foto: Tårnby Curling.
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Fastelavns-arrangementer 
på Amager i 2019 
Marts:
Lørdag  2.  Kl. 10.30  Skottegården. Gratis billet hentes  
   hos J-Cykler fra man. 25. februar
Lørdag  2.  Kl. 11.  Skelgårdskirken boller og kakao,  
   derfra videre i samlet flok til Vest  
   Amagercentret og tøndeslagning.
Lørdag  2.  Kl. 11,  Dragør Centret.
Lørdag  2.  Kl. 12-15 Badestuevælen,  
   arr. Dragør Gadelaug.
Lørdag  2.  Kl.13-17  Prags Boulevard/Nordlandsgade  
   til hest, arr. Amager Butikkerne.
Søndag  3.  Kl. 16 Engvej ved Blushøj, tønde- 
   slagning til hest. 
Søndag  3.  Kl. 10.  Tårnby kirke. Børnegudstjeneste 
   med efterfølgende kakao og boller 
   samt tøndeslagning.
Søndag  3.  Kl. 10.  Kastrup kirke. Fastelavnsgudstje-  
   neste og tøndeslagning.
Søndag  3.  Kl. 14-16.  Korsvejskirken. Fastelavnsgudstje- 
   neste og tøndeslagning.
Søndag  3.  Kl. 10.30.  Dagli Brugsen, Løjtegårdsvej 1.   
   Tøndeslagning.
Søndag  3.  Kl. 11.  Naturcenter Amager    
   Tøndeslagning på kæphest.
Mandag 4.  Kl. 16 Hovedgaden i Store Magleby, 
   mænd til hest. Amagermuseet.
Onsdag  6.  Kl. 16. Tøndeslagning på Fægårdsvej i  
   Ullerup, forsamlingshus åbent fra  
   Kl. 12. Arr. Ullerup Skytteforening.

Gode råd til en sikker fastelavn
Fastelavn er lige rundt om hjørnet, og det er 
noget mange børn ser frem til
Der kan dog opstå nogle uforudsete farer un-
der fastelavnen. For at undgå dette giver Bør-
neulykkesfonden nogle gode råd til, hvordan 
børnefamilier kommer sikkert gennem højti-
den. 

Flotte kostumer, rasleture og en tønde fuld 
af slik er en fast del af fastelavn for mange 
børn. Men alle tre elementer kan også udgøre 
en potentiel fare, hvis man som forælder ikke 
er opmærksom på de konsekvenser, de kan 
medføre. Her får du gode råd til sikkerheden 
omkring rasletur, fastelavnstønde og udklæd-
ning. 

En sikker rasletur

”Boller op, boller ned, boller i min mave. Hvis 
jeg ingen boller får, så laver jeg ballade!”. Så-
dan synger børnene, når de går fra dør til dør 
på jagt efter slik. Årstiden for fastelavn er 
vinter eller tidlig forår, og derfor er det også 
vigtigt, at børnene bærer reflekser, da de ellers 
kan være svære at se i vintermørket. Risikoen 
for ulykker nedsættes nemlig betragteligt, 
hvis man som fodgænger ifører sig reflekser. 

Som forælder er det naturligvis også en god 
ide at gå med børnene, når de skal ud og rasle 
- især hvis rasleturen foregår efter mørkets 
frembrud. Det kommer selvfølgelig an på bar-
nets alder, men små børn bør altid følges med 
en voksen. 

Pas på indholdet i fastelavnstønden

Når katten er slået af tønden, kattekongen og 
kattedronningen kronet og godterne fra tøn-
den skal uddeleles, er det en god idé at have 
tænkt over, hvad der er puttet i tønden. Som 
udgangspunkt er det smart at holde sig til ude-
lukkende slik i tønden, da en blanding af slik 
og legetøj kan udgøre en fare for små børn, der 
forveksler legetøj med slik. Hvis man alligevel 
putter legetøj i, bør man undgå legetøj med 
runde og ovale former.

- Hvis I som forældre er usikre på hvilket 
legetøj, I kan putte i fastelavnstønden, har 

Sikkerhedsstyrelsen faktisk lavet en rigtig fin 
legetøjstester, som kan findes inde på deres 
hjemmeside. Den kan hjælpe dig med at teste, 
om smådelene i fastelavnstønden er så små, at 
de er farlige for småbørn, siger Henriette Mad-
sen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Klæd dig ud som en farlig heks eller pirat - 
men på den sikre måde! 

U d k l æ d -
ningen er 
en vigtig 
del af fa-
s t e l a v n . 
Men også 
her er der 
et par ting, 
man bør 
være op-
mærksom 
på. For 
eksempel 
har mange 

fastelavnskostumer snore omkring halsen. og 
disse kostumer bør man naturligvis undgå, da 
de kan udgøre en kvælningsfare for barnet. 
Andre kostumer og parykker er lavet af synte-
tisk stof, som gør dem meget brandfarlige. Det 
er derfor vigtigt at holde børnene langt væk 
fra ild. 

- Alle små drenge og piger ønsker at klæde 
sig ud som deres idoler, og det kan de også sag-
tens! Det er bare vigtigt at forældrene har styr 
på nogle grund- regler for at kostumet 
samtidig også er sikkert, udtaler Henriette 
M a d s e n , Generalsekretær i 
B ø r n e - ulykkesfonden.

Bevaring i 25 år
Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune har nu 
eksisteret i 25 år

Foreningen blev oprindelig 
grundlagt i bestræbelserne 
på at bevare en meget gam-
mel såkaldt pogeskole, som 
så ud til at måtte lade livet, da 
Øresundsforbindelsens mo-
torvej gennem Tårnby kræ-
vede plads gennem Tårnby 
Landsby.

Det lykkedes den første og 
stadige formand for forenin-
gen Lis Schneevoigt at samle 
lokal opbakning til, at skolen 
blev skilt ad del for del for 
senere at skulle genrejses på 
en passende placering, mens 
andre bygninger blev bulldo-
zet ned.

Foreningen har siden haft 
mange arrangementer om 
arkitektur og bygningsbeva-
relse, men pogeskolen ligger 
stadig i depot og venter på en 
genopstandelse.

Foreningen fejrer sig selv 
med en intern festlighed 
men, naturligvis, med fag-
lige foredrag af blandt andet 

Karen Margrethe Olsen, for-
mand for Landsforeningen for 
Bygnings og Landskabskultur 
og Helge Torm, redaktør af 
bladet By og Land.

Fire frimærke 
Foreninger Folder sig 
ud
Amagers fire frimærkefor-
eninger holder søndag 3. 
marts deres årlige byttedag 
for alle frimærkesamlere

Alle er velkomne, også ikke 
organiserede frimærkesam-
lere og måske personer, som 
bare har lyst til at høre om, 
hvad der foregår og hvorfor 
folk samler frimærker. Al-
lerede ved indgangen vil de 
blive mødt af to medlemmer, 
som orienterer de ankomne 
om alle dagens aktiviteter og 
alle ankomne får udleveret et 
gratis nummer, som deltager 
i lodtrækning af flere møde-
præmier i løbet af dagen.

- Personer som ligger inde 
med en frimærkesamling og 
gerne vil af med den, har her 
mulighed for at få at vide, 

hvad de skal gøre ved sam-
lingen og om den eventuelt 
er meget værdifuld, fortæller 
Finn Johansson, Amagerland 
Frimærkeforening.

Det er Amagerland Frimær-
keforening, Amager Frimær-
keklub, Sundby Frimærkefor-
ening og SAS Filatelistklub, 
som samler kræfterne for en 
fælles dag

På dagen vil der være auk-
tion og der er mulighed for 
køb og bytte af frimærker hos 
handlere og andre frimærke-
samlere. 

- Amagerbyt er en tradi-
tion, som har været afviklet 
i mere end 30 år og altid på 
den første søndag i marts, og 
vi forventer som vanligt ca. 
150 gæster, fortæller Finn Jo-
hansson.

Der kan købes mad og drik-
kevarer til rimelige priser.
INFO:
Auktion over indleverede 
frimærkelot foregår 
klokken 14 og der er 
eftersyn fra klokken 
12. Skottegårdsskolen 
Saltværksvej 65 fra kl. 10-
17. Gratis adgang.

Nye donationer fra 
TrygFonden
Amager-foreninger og fæl-
lesskaber var pænt repræ-
senteret ved uddeling af 
støtte fra TrygFonden

TrygFondens regionale råd i 
Region Hovedstaden done-
rede kort før jul 7.893.150 
kroner til projekter, der skal 
fremme sikkerheden, sund-
heden og trivslen i hoved-
stadsregionen. 

Blandt de 18, som delte 
597.590 kroner til bedre sik-
kerhed i regionen var:
• Amager Ro- og Kajakklub, 
21.000 kr.
• Bryggens Kajak Club, Kø-
benhavn, 13.500 kr
• Helgoland Surfers, Køben-
havn, 6.000 kr.  

Støtten går eksempelvis til 
uddannelse i sikkerhed til søs 
og/eller indkøb af nyt red-
ningsudstyr som redningsve-
ste.

Naturstyrelsen Hovedsta-
den i Kastrup var blandt mod-
tagere som fik midler til at 

øge trafiksikkerheden til ind-
køb cykelhjelme 48.750 kr. 

Socialpsykiatrisk Center 
Amager, ”Peer2peer – Kom-
passet”, modtog 333.000 
kroner fra puljen til projek-
ter til fremme sundheden i 
regionen, mens Cykling uden 
Alder i Dragør, ”Fællesskaber 
på cykel i Dragør”, fik 25.000 
kroner fra puljen til styrkelse 
af trivslen i regionen

Om TrygFonden

Næste frist for ansøgning om 
støtte hos TrygFondens re-
gionale råd i Region Hoved-
staden er 1. marts 2019. Læs 
mere om ansøgningsforløb og 
-kriterier på trygfonden.dk/
soeg-stoette

TrygFonden varetager Tryg-
hedsGruppens almennyttige 
arbejde. TryghedsGruppen er 
hovedejer i forsikringsselska-
bet Tryg og skaber værdi og 
tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyt-
tige uddelinger. 
Læs mere på trygfonden.dk.
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Medlemmer fra Amager-
lands Fjerkræ var praktiske 
fugle ved det europæiske 
smådyrs stævne Europa-
schau 

Af Jørgen Baagøe

Første opgave for de med-
lemmer fra Amagerland Fjer-
kræavlerforening, som havde 
meldt sig som hjælpere ved 
udstillingen Europaschau 
2018 i Herning, var at hjælpe 
med modtagelse af dyr fra 
hele Europa tirsdag morgen.

Aldrig har vi prøvet noget 
lignende. Fra kl. 8.00 tirsdag 
morgen kørte store lastbiler 
med anhængere fra Østeuro-
pa frem til modtagelsen til-
lige med en masse andre biler 
med trailere fra mange lande. 
Det var ret uoverskueligt, tæt 
på kaos foran porten. Syv til 
otte frivillige var klar til at 
tage imod fra starten og det 
gik faktisk bedre end forven-

tet, når man både skulle tage 
imod gyldige sundhedsatte-
ster og sikre, at kassekortene 
var korrekte.

Mange udstillere fra udlan-
det havde ikke en kopi af de 
korrekte kassekort og vi var 
derfor nødt til at kopier hver 
eneste kassekort, som var vig-
tige, når dyrene skulle hentes 
om søndagen, så man kun tog 
de rigtige dyr med sig hjem.

Det blev en lang og kold 
dag i træk og klokken blev 20, 
før alle dyrene var på plads i 
burene og klar til at blive be-
dømt onsdag morgen.

Klar til bedømmelse

52 dommere fra Europa og 20 
dommere fra Danmark mødte 
ind onsdag til to dages hårdt 
arbejde med at bedømme 
de 30.000 racedyr og både 
europa- og danmarksmestre 
blev kåret inden for de mange 

forskellige racer. 
Alle vi frivillige hjælpere 

var meget enige om, at de ting 
der var gået galt på tidligere 
Europaschau i udlandet, ville 
vi prøve at forhindre med alle 
midler.

Så da det første rygte be-
gyndte at svirre torsdag ef-
termiddag, at nogle kaniner 
var forsvundet fra deres bure, 
blev alle, der ikke havde no-
get at gøre i hallerne mere, 
bedt om at forlade stedet, så 
ingen fjerkræ også forsvandt. 

Det gav selvfølgelig lidt 
støj på linjen, da nogle of-
ficielle personer fra Europa-
foreningen blev smidt ud, da 
de ikke kunne dokumentere 
et gyldigt adgangsbevis. Efter 
en lille dialog på udstillings-
kontoret fik de lov at komme 
ind igen.

I kø for at købe

Der var en enorm interesse fra 
de mange udlændinge, som 
meget gerne ville først i køen 
til at købe høns. De prøvede 
med alle midler at komme ind 
og skrive katalognumre op, 
så de kunne stille sig forrest 
i køen fredag formiddag, når 
salgskontoret åbnede. 

Vi frivillige gjorde et kæm-
pearbejde med at holde folk 
ude, indtil dørene blev åbnet 
fredag kl. 11, men så blev der 
også stormløb mod salgskon-
toret, som omsatte for om-
kring et par millioner. 

Da udstillingen lukkede 
søndag eftermiddag, var alle 
spændt på, hvordan det nu 

skulle gå, når alle udstillere 
begyndte at tage deres dyr ud 
af burene. Huskede de nu at 
tage de rigtige dyr ud og ned i 
deres kasser.

Høns, duer og marsvin

Udstillingen blev besøgt af 
knap 12.000 gæster 10.500 
høns, 8.100 duer, 8.500 kani-
ner og 169 marsvin plus ham-
stere og fugle.

Der var meget ros fra de 
udenlandske udstillere, som 
syntes, det var en meget flot 
arrangement. Det er jo dejligt, 
at vi som minimum kunne 
leve op til det, vi ser andre 
steder. 

12 timer tog det for de 7-8 frivillige at modtage og registrere 
de mange dyr , der skulle udstilles og bedømmes ved 
europaudstillingen  Europaschau i november sidste år. Det 
var blandt andet medlemmer af Amagerlands Fjerkræ, der 
udførte denne krævende og kolde opgave.

Dyrenes sundhedsattester 
og kassekort bliver nøje 
gennemgået for at sikre, at 
ejerene også får de rigtige dyr 
med hjem igen.

Halløjsa! En andrik kigger nysgerrigt op af sin transportkasse 
ved ankomsten til Europaschau.

Fjerkræfolk på farten

STED: 
Europaudstilling for ra-
cefjerkræ, duer, kaniner, 
marsvin og fugle Europas-
chau Herning 2018 fandt 
sted i weekenden 9. - 11. 
november 2018. Næste 
udgave finder sted om tre 
år i 2021 i Østrig.
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To unge piger kan glæde sig 
til at gense gamle kendinge 
i Skammerens Datter 2 - de 

vandt billetter til filmen, ved 
at svare ”middelalderen”.

Skammerens datter 2 

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben afslutter i marts sin 52. sæson med 
danske og udenlandske film.

OBS: Der er intet forsalg i marts måned af 
medlemskort/billetter til sæson 2019 – 20. 
Forslaget til kommende sæson åbner først torsdag 
19. september 2019 fra kl. 10.00, og varer så længe 
medlemskort/billetter haves.

FORSALGET I SEPTEMBER VIL BLIVE ANNONCERET

Der sælges kun medlemskort for hele filmsæsonen 
efterår/forår. 
Pris for hele sæsonen 2019-2020 er 250,- kroner.

Medlemskort kan desuden købes i hele 
sæsonen i Kulturhuset Kastrup Bio på film-
mandage kl. 9.30 - 10.30, men kun så 
længe der er ledige pladser. 

DE SIDSTE FILM I SÆSON 2018/19
04. mar.  The Post.
11. mar.  Viktoria og Abdul.
18. mar.  Brylluppet.

Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, 
så længe oplag haves.
Alle 20 filmforestillinger foregår i 
Kulturhuset Kastrup Bio på mandage fra 
kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, så det er muligt at 
nå hen og få en snak med gamle kendinge og stifte 
nye bekendtskaber samt at få en kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20 % af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

På Tårnby Bladet er vi altid 
glade, når filmselskaber, 
bogforlag eller andre bruger 
os til konkurrencer - som vi 
så kan glæde læserne med.

Det blev nogle unge piger, 
som vandt billetterne til fil-
men Skammerens Datter II.

Vi stillede spørgsmålet 
”I hvilken tidsalder foregår 
Lene Kåberbøls skammer-
univers.

Det kunne man ikke læse 
af konkurrence-artiklen. En-

ten skulle man kende univer-
set eller også gå på nettet.

Vi ved ikke, hvor Caroline 
Aaen eller Sophia Raff hen-
tede det rigtige svar, som var 
middelalderen, men det er de 

to piger som kan invitere en 
ven/veninde med til filmen i 
en biograf i København.

Tillykke unge mennesker 
og god fornøjelse.

Dette spørgsmål møder jeg 
tit rundt omkring, når jeg 
fortæller om mine interes-
ser.

 Af Jette Bjerre 
Tegning: Kathrine Bjerre

”Nej, jeg ER spejder”, har jeg 
ofte svaret, men samtidig 
lagt mærke til, at børn kigger 
lidt undrende på mig. – Tæn-
ker deres små hjerner mon: 
”Hmm, jeg går til fodbold 
– gør det mig automatisk til 
fodboldspiller?” - Nej, ikke 
med stjernestatus og en mas-
se penge til følge. 

 
Som spejder føles ”stjerne-

statussen” som et resultat af 
fællesskab og samarbejde og 
er ikke baseret på den enkel-
tes bedrifter. Derfor har jeg 
tænkt mig at forsøge at for-
klare lidt om, hvad vi egentlig 
går og bruger vores spejdertid 
på og da jeg har været spejder 
forskellige steder i Danmark 
det meste af mit liv, synes jeg, 
at jeg er nogenlunde klædt på 
til det.

Noget af det første man 
møder af fordomme er, at 
spejder løber rundt og følger 
gamle damer over vejen. – Og 
ja, det gør vi, men kun hvis da-
men har brug for det.

 
Spejdere ”leger” med kniv, 

sav og økse. – Ja, vi lærer at 
bruge værktøjerne som det, 
de er. Selvfølgelig er der no-
gen, der kommer til skade, 
men så lærer vi samtidig at 
hjælpe hinanden og evt. yde 
førstehjælp. 

 
Vi havde engang en foræl-

der som vikar en aften, hun 
var politibetjent i hverda-
gen. Vi skulle snitte og da de 
mindste spejdere ikke havde 
lært at bruge knive endnu, 
opbevarede vi knivene i en 
aflåst kasse. Da vi lukkede 
kassen op, udbrød hun: ”Nå, 
det er dér, I har jeres våben” 
- - - Vi tænker aldrig på kni-
ven som et våben, men det er 
den jo selvfølgelig også. For 
os er den det vigtigste red-
skab, vi har. Vores værktøj er 
livsnødvendige i lejrlivet – vi 
bruger det hele på en lejr, for 
at kunne bygge forskellige 
konstruktioner og andre nød-
vendige ting.

 
Vi lærer at hjælpe hinan-

den med madlavning – ja, på 
bål og i det fri, men samtidig 
lærer spejdere også fra meget 
tidlig alder, hvor vigtigt det er, 
at holde en streng hygiejne 
ved madlavningen. – Det er 
ikke sjovt at være på en hel 
lejr med Roskildesyge, bare 
fordi én ikke vaskede hænder.

 
Som spejder lærer man at 

tage ansvar for hinanden og 
dermed også for samfundet i 
sin helhed. Man lærer ledelse 
helt fra lille af via patrulje-

systemet, hvor det gælder, at 
børn leder børn – selvfølgelig 
med voksenhjælp og supervi-
sion. Vi arbejder også ud fra 
konceptet: Learning by doing 
– og begge dele er et højt 
prioriteret begreb, som også 
bruges i institutionsverdenen 
og som virker.

 
Som spejder lærer man 

samarbejde, at holde hovedet 
koldt, at der er plads til alle 
og brug for selv den svage-
ste i patruljen. Man lærer at 
være selvstændig, tage an-
svar, være kreativ – også in-
denfor løsning af problemer. 
Man lærer ledelse, sociale 
kompetencer, får selvindsigt 
og personlig udvikling. Man 
giver aldrig – eller sjældent 
- op, lærer fællesskab og får 
en masse fælles oplevelser, 
som ikke kan betales med 
penge. Man lærer at anskue 
alle mennesker ens uanset 
religion, farve og seksuelle 
overbevisning – som jeg ple-
jer at forklare det: Om de er 
blå, grønne eller lilla, så er de 
stadig mennesker.

 
Selvfølgelig har vi også ry 

for at opføre os underligt. Vi 
synger mærkelig fagtesange 
og laver de underligste lege, 
men dette lærer os, at kan 
man opføre sig skørt og tosset 
sammen, så kan man også få 
utrolig mange fede oplevelser 
sammen.

 
Rigtig mange spejdere 

rundt i hele Danmark tager 
spejdermærket ”1 år som 
spejder”. Vi bærer spejder-
tørklædet altid og alle steder. 
Det officielle tørklæde er sort 
med broderet ”365” på, men 
alle spejdertørklæder gælder 
bare det bæres som spejder-
tørklæde. Alle disse spejdere 

Et lille vers, som beskriver 
spejderlivet på den mest 
forunderlige måde:

 
”Hvorfor er du spejder?” 
Spørger folk mig tit, 
”at du gider tænde bål og 
blive møgbeskidt!”

Jeg har mærket Danmark 
under mine tæer, 
travet mine såler tynde, 
trodset alt slags vejr.

”Man fryser jo om natten i 
sår’n en bivuak!” –
”Hva’ er der ved dét spej-
der? Det sir’ mig ikke et 
hak.”

Jeg har spejlet spejleæg på 
store varme sten, 
skåret mig i fingeren, så jeg 
fik varigt mén.

-Tænk, at de kan spørge - jeg 
har jo intet svar. 
Jeg ved jo kun, at jeg har no-
get, andre ikke har.

Jeg har mærket venskab i 
lejrbålets skær, 
følt mig glad og elsket og at 
jeg er meget værd. 
Jeg har sovet ude under 
åben himmel, 
jeg ku´ tælle stjernerne, til 
jeg blev ganske svimmel. 

-Så hvorfor er jeg spejder, 
for sjov og tidsfordriv. 
-Ja, svaret må vel være – at 
Spejder er mit liv !!!

Går du til spejder - nej, jeg er!

FIND STIFINDERNE: 
DDS Stifinderne, Nordstjer-
ne allé 8, 2770 Kastrup.
www.stifinderne.net 

vil kunne fortælle dig nogle 
fantastiske historier om deres 
oplevelser rundt i landet og i 
udlandet. – Gå hen og spørg 
dem og de vil hellere end 
gerne fortælle.

De vandt
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Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

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

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Seminaris Seehotel HHHH

Det 4-stjernede hotel har en helt 
unik beliggenhed ved bredden af 
Templiner-søen i nordtyske Potsdam 
– omgivet af skov og kun 6 kilome-
ter fra Tysklands svar på Versailles: 
Pragtslottet Sanssouci. Her kan I 
slappe af i hotellets skønne wellnes-
safdeling med swimmingpool, og har 
I lyst til at opleve seværdighederne 
i Potsdam, kan I stige på en af taxi-
bådene, som lægger til ved hotel-
lets bådebro. I bor samtidig lige ved 
porten til Berlin og kan tage toget 
fra stationen 800 meter fra hotellet 
ind til metropolens centrum (36 km). 
Men und jer først at opleve Potsdam.

Hotel Fuglsøcentret
Hotellet ligger midt i Mols Bjerge, 
kun 1 km fra Fuglsø Strand og med 
den flotteste udsigt over området, 
der er udnævnt til nationalpark. 
Landskabet omkring de danske bjer-
ge, hvor bosætninger fra den tidlig-
ste stenalder sætter sit særpræg, for-
tæller nemlig historien om, hvordan 
Danmarks natur er blevet skabt helt 
tilbage i istiden. Her kommer I helt 
tæt på noget af den flotteste natur, 
Danmark har at byde på, ved at fær-
des til fods ad de afmærkede vandre-
stier og skovveje gennem det skønne 
terræn – eller på en travetur langs de 
brusende bølger ved Fuglsø Vig.

3 dage på 4-stjernet hotel ved Templiner See, Nordtyskland 6 dage på hotel på Djursland

Eldorado for friluftsfolket
8 dage på 4-stjernet hotel i Ischgl, Østrig

Udsigt over søerne i Potsdam Feriecenter i Mols Bjerge

Hotel Castel HHHH

Den mondæne bjergby Ischgl er et sandt 
paradis for alle, som elsker smuk natur og 
friluftsliv, og byens slogan ”relax if you can” 
er svær at betragte som en rigtig udfordring; 
for her i denne billedskønne alpeidyl i 1.400 
meters højde er det ganske nemt at sænke 
skuldrene og koble helt af. I disse skønne 
omgivelser er jeres komfortable, moderne 
hotel med en skøn wellnessafdeling et perfekt 
udgangspunkt for oplevelser. Her mødes de 
mægtige bjergmassiver Silvretta, Samnaun 
og Verwall og skaber den perfekte kulisse om 
uforglemmelige øjeblikke i naturen. Prøv f.eks. 
Jamtalhütte (20 km), hvor I kan hvile benene 
og forkæle smagsløgene med en oplevelse ud 
over det sædvanlige.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftenbuffet
• Velkomstdrink

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag fra 
 valgmenu inkl. salatbar
• Silvretta Card 
 oplevelseskort med fri  
 entre til friluftsbad, 
 bjergbaner, børneklub m.m.

Ankomst 
Valgfri 1.7.-27.8.2019.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 2-retters middag/buffet
• Fri adgang til sportshaller 
 med badmintonbaner m.m. 

Pris pr. person i dobb./enkeltværelse 

1.699,-
Pris uden rejsekode 1.999,-

Ankomst
Fredage og lørdage  frem til 8.6.
samt 18.4., 21.4., 30.5. og 
9.6.2019.

Ankomst: Valgfri 23.6.-19.8.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse 

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

3.299,-
Pris uden rejsekode 3.599,-

Børnerabat: 1 barn 0-5 år gratis. 
1 barn 6-11 år ½ pris. 

Børnerabat: 1 barn 0-5 år gratis. 
2 børn 6-14 år ½ pris.  

Børnerabat: 1 barn 0-5 år gratis. 
2 børn 6-14 år ½ pris.  

Turistskat EUR 2,50 pr. person over pr. døgn. Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Turistskat EUR 2,50 pr. person over 15 år pr. døgn.

3 nætter 1.499,-

3 nætter 1.649,-
5 nætter 2.749,-

2 nætter 799,-
3 nætter 1.149,-
4 nætter 1.449,-
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk
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SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 3, 
2D – dansk tale
23 – 24/2:  kl. 13.00 + 15.00
2 – 3/3:  kl. 12.15
9 – 10/3:  kl. 12.15
16 – 17/3:  kl. 13.15 fr. u. 7

GREEN BOOK 
22 – 24/2:  kl. 19.45
25/2 – 1/3:  kl. 17.00 + 19.45,
2/3: kl. 17.00
3 – 6/3:  kl. 17.00 + 19.45
7 – 10/3:  kl. 19.45
11 – 13/3:  kl. 17.30 + 19.45
14 – 17/3:  kl. 17.00 fr. u. 7

VILDE ROLF 2, 2D - dansk tale
23 – 24/2:  kl. 12.30
2 – 3/3:  kl. 14.30
9 – 10/3:  kl. 14.30
16 – 17/3:  kl. 15.30 fr. u. 7

LEGO FILMEN 2, 2D - dansk tale
23 – 24/2:  kl. 15.30
2 – 3/3:  kl. 15.00
9 – 10/3:  kl. 15.00
16 – 17/3:  kl. 14.45 t. f. a.

MØDREGRUPPEN
22 – 27/2:  kl. 17.30 fr. u. 7
Visningerne er med danske undertekster

ALITA: BATTLE ANGEL, 2D
22 – 27/2:  kl. 20.15  t. o. 11

IF BEALE STREET COULD TALK
22 – 24/2:  kl. 18.00  t. o. 11

BOHEMIAN RHAPSODY
28/2 – 5/3:  kl. 20.15  fr. u. 7

A STAR IS BORN
28/2 – 5/3:  kl. 17.30  t. o. 11

PJUSKE FLYVER FRA REDEN – dansk 
tale 
2 – 3/3:  kl. 13.00
9 – 10/3:  kl. 13.00
16 – 17/3:  kl. 12.45 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
CAPTAIN MARVEL, 2D 
6 – 10/3:  kl. 17.30 + 20.15
11 – 17/3:  kl. 20.15

Danmarkspremiere:
VAN GOGH – VED EVIGHEDENS PORT 
7 – 13/3:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
BRITT-MARIE VAR HER
14 – 20/3:  kl. 18.00
Danmarkspremiere: 
MARIA STUART, DRONNING AF 
SKOTLAND
14 – 17/3:  kl. 19.45
18 – 20/3:  kl. 20.00
Programmet for perioden 21 – 28/3 kan ses på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten 
af uge 12, men vi ved at du bl.a. kan glæde dig 
til danmarkspremiere 28/3: DRONNINGEN og 
DUMBO

MGP
2/3  kl. 19.30
Vi viser hele showet inkl. optakt fra kl. 19.30.
Gratis billetter på  
www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,-
Voksenrabatkort, 10 billetter  
(dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af billetprisen) kr. 
550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

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

BABY BIO  KL. 11.00:
26/2:  UNGE ASTRID
5/3:  GREEN BOOK
12/3:  IF BEALE STREET COULD TALK

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
26/2:  IF BEALE STREET COULD TALK
5/3:  GREEN BOOK
12/3:  VAN GOGH – VED EVIGHEDENS PORT

PJUSKE FLYVER FRA REDEN
Vinteren står for døren, men den lille Pjuske forhindres i at 
flyve	med	sin	familie	og	han	efterlades	helt	mutters	alene	
på Island. 
Han beslutter sig for at krydse øen i håb om at nå 
den mystiske dal, han har hørt sin familie snakke om. 
Paradisdalen - en dal, hvor det aldrig bliver vinter. Han 
bliver også gode venner med den halvskøre kæmpefugl, 
Rypert, som har fået sine vinger stækket af den onde 
rovfugl, Dyster.

DUMBO
I cirkus hyrer direktøren en tidligere stjerne til at passe på 
en nyfødt elefant med meget store ører. 
Den tidligere cirkusstjerne, Holt Farrier, skal efter sin 
militærtjeneste arbejde for cirkusejeren Max Medici og 
passe elefantungen med alt for store øre. Men da Holts 
børn	opdager,	at	Dumbo	kan	flyve,	er	der	straks	to	griske	
entreprenører, der vil gøre elefanten til en stjerne.
Der er naturligvis tale om Dumbo, der som i den 
oprindelige	tegnefilm	fra	1941	må	ret	meget	igennem,	før	
han	finder	sit	kald	og	folder	”vingerne”	ud.	Og	der	er	ikke	
sparet på cuteness-faktoren!

CAPTAIN MARVEL
Filmeventyret fører os tilbage til 1990’erne. I denne hidtil 
uafdækkede periode er der udbrudt en kosmisk krig 
mellem to galaktiske racer, hvor Danvers og en lille gruppe 
af forbundsfæller havner midt i den rasende malstrøm. 

VAN GOGH – VED EVIGHEDENS PORT
Vi kommer helt tæt på van Gogh i den febrilske og mest 
virksomme periode i slutningen af hans liv, hvor han i og 
omkring Arles skaber malerier med tykke penselstrøg og 
viser det sydfranske landskabs glødende farver på en helt 
ny måde.

BRITT-MARIE VAR HER
Da 63-årige Britt-Marie forlader sin mand efter 40 års 
ægteskab, bliver hun tvunget til at tage sit liv op til 
revision.	Hun	havner	helt	tilfældigt	i	den	lille	flække	Borg,	
hvor livet nærmest står stille. Men – der er nogen, der 
på trods drømmer stort i Borg og puster liv i Britt-Maries 
nyvundne tro på livet og fremtiden. Måske er det aldrig for 
sent at starte med at leve livet? 

MARIA STUART  
- DRONNING AF 
SKOTLAND
Maria blev dronning af 
Frankrig som 16-årig, enke 
som 18-årig. Hun valgte at 
vende tilbage til Skotland for 
at gøre krav på tronen. 
Men Skotland og England 
regeres af den forstandige 
Elizabeth 1. 
De to unge dronninger 
betragter hinanden med frygt 
og fascination. 

DRONNINGEN
Anne regerer med stor myndighed i sit eget liv. Hun er 
succesfuld og kompromisløs i sit virke som advokat og 
lykkelig gift med lægen Peter, med hvem hun har to døtre. 
Men da hun forfører sin 17-årige stedsøn, Gustav, sætter 
hun alt over styr. 
Droningen er en fortælling om begærets pris og løgnes 
magt og er et portræt af et menneske, der drages mod et 
valg med uoverskuelige konsekvenser.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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A M A G E R T E A T R E T
... spiller fire forestillinger + en familieforestilling 
 i Kulturhuset KastrupBiO hver sæson

Sæsonens sidste forestilling er:  

Svend, Knud og Valdemar - 
synger på sidste vers
18. - 19. og 20. marts kl. 19.30 

Peter Fristrups teaterstykke om en turnerende teatertrup har 
holdt sig på repertoiret siden premieren i 1887 og har 
igennem alle årene fornøjet publikum over hele landet. 
Især DR-udgaven fra Riddersalen i 1970 bliver sendt 

igen og igen og huskes og elskes af mange.

Lokalt har vi vel lov at nævne, at Tårnby Teater i 
flere	omgange	har	kastet	sig	over	den	vanskelige	
opgave, hvor skuespilerne spil- ler 
en	figur,	der	spiller	en	figur,	som	
spiller	en	figur.	En	af	opførelserne	
dominerede en tv-udsendelse, som 

skulle vise eksempler fra en amatør-
teaterfestival i det gamle Bella Center.

Nu kaster opera- og teatertruppen Figaros og Den 
Ny Opera sig over denne perle og giver den en 
moderne makeover. Der tilføjes ekstra sangnumre 
fra både opera, operette og musical, og når Figaros 
tilsætter  sin særegne komik til den i forvejen hu-

mørfyldte forestilling, er der garanti for en 
morsom aften i teatret. 

Opera- og teatertruppen Figaros og 
Den	Ny	Opera	har	i	flere	sæsoner	gæstet	Amager-
teatret og har hver gang ”væltet” salen med deres 
timing, musikalitet og ikke mindst 
deres respektløse humør - som 
paradoksalt netop er skabt i 
respekt og kærlighed for de ori-

ginale opførelser af blandt andet 
opretten Pinafore og Piraterne fra 

Penzance.
  
Hos Figaros varetages alle rollerne af sopranen Lis-

beth	Kjærulff,	barytonen	Hans	
Dueholm og den nytilkomne 
skuespiller og sanger Kristian 
Jensen. Og som bonus (og 
ved hjælp af moderne com-
puter-	og	filmteknik)	svæver	sangeren	og	revys-
kuespilleren Rasmus Krogsgaard over vandene i en 
enkelt scene i skikkelse af ”Knud Lavards Ånd”. 

Orkestret er Figaros faste husorkester OneBigMan 
Symphony Orchestra - pianist m.m. Allan Dahl 
Hansen.

Den Ny Opera og Figaros

Amagerteatret får et nyt billetsystem til næste sæson. 
Hvilke konsekvenser det kan få, oplyses ved Svend, Knud 

og Valdemar og på gentegningsblanketten.

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 30 23 39 85

Der er billetter i løssalg til alle Amagerteatres ordinære forestillinger  
og 8 dages forsalg i Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.  
Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  230,- kr. 
Række 12 til 15:  200,- kr.

Amagerteaterets repertoire for næste sæson bliver offentlig-
gjort ved forestillingen Svend, Knud og Valdemar
-	og	starten	på	gentegninger	finder	sted	ved	samme	lejlighed. 

Igen	i	sæson	2019-20	vil	Amagerteatret	spille	fire	forestillinger	i	Kultur-
huset Kastrup Bio. Nytegning vil begynde i slutningen af april.

I 1905 udgav Gyldendalske Boghan-
del en bog med titlen ”H. C. Ander-
sens Eventyr og Historier” – altså i 
hundredeåret for hans fødsel

H. C. Andersen blev født i 1805 og 
døde i 1875.

Nu er et eksemplar af bogen dukket 
op hos en læser på Vestamager, Bent 
Petersen, tidligere mønbo og han skri-
ver:

- Mine forældre fandt et eksemplar 
af bogen på loftet af det lille hus-
mandssted (3½ tønder land), som de 
købte i 1937. Ved indflytningen var 
jeg 1 år. 

- Bogens første ejer havde skrevet 
sit navn på en af de første sider: Peter 
Nielsen, Vindebæk. Det er en lokalitet 
på Vestmøn.

- I dag, i en alder af 114 år, ser bo-
gen heller ikke yngre ud, og der mang-
ler enkelte sider, men at læse histo-
rierne i den gamle skriveform er ret 
hyggeligt. 

- Én af historierne i bogen er ”Spørg 
Amagermor”. Den lægger næsten op 
til sangen ”Åh, Amagerland”, der dog 
nok er ældre, da melodien vistnok er 
hollandsk.

- Hvad der også er med til at gøre 
læseoplevelsen speciel, er de fine 
gamle tegninger til hver fortælling.

Mønboen flyttede til Amager i 
1961.

Efter alle de år som ejer af bogen er 
der nu tale om genlæsning nummer 
??????

tsp

Spørg Amagermor - eventyr skrevet af H.C.Andersen  i en længst glemt 
skriveform er hyggeligt, siger vores læser, Bent Petersen. 

Hvad er det, man skal 
spørge Amagermor om

STED: 

Få din hund på Postnords nye frimærke
I en stor hyldest til danskernes al-
lerbedste firbenede ven åbner Post-
Nord og Dansk Kennel Klub op for, at 
Molly, Fido eller King kan blive næ-
ste levende billede på en ny, officiel 
frimærkeserie
- Måske har hunden udført en helte-
dåd, er god til at få ungerne ud i luften 
en regnvåd søndag, eller var anled-
ning til, at du mødte din store kær-
lighed. Uanset hvad, vil vi gerne have 
den med i konkurrencen, siger Lise 
Lotte Christensen, der er adfærdskon-
sulent i Dansk Kennel Klub.

Alt man skal gøre er at beskrive, 

hvad der gør lige netop ens hund 
’særlig’, og hvorfor den fortjener at 
komme på frimærke. Beskrivelsen 
lægger man sammen med et godt 
foto af sin hund i kommentarsporet på 
PostNord i Danmarks facebookopslag 
om konkurrencen eller på sin egen 
Instagram-profil ved at bruge #min-
hundpåfrimærke.

Vinderbillederne bliver til en ny fri-
mærkeserie, som udkommer 19. sep-
tember 2019 i et oplag på to mio. stk.

Tag et godt foto af din hund og beskriv, hvad der gør netop din hund helt 
særlig - læg det hele op på PostNords facebookopslag om konkurrencen.
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Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i  
Tårnby Bladforening

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

GENERAL-
FORSAMLING

i Tårnby Blad-
forening 2019

Der holdes ordinær 
generalforsamling i Tårnby 

Bladforening  
tirsdag 12. marts 2019, 

kl. 19.30 i caféen på  
Tårnby Teater, 

Englandsvej 290. 

Den 6. november under-
skrev borgmester Allan 
S. Andersen og chefen for 
Veterancentret, oberst Su-
sanne Kiholm Lund, officielt 
den nye samarbejdsaftale

Aftalen har til formål at sikre, 
at Tårnby Kommune og Ve-
terancentret samarbejder og 
bruger hinandens kompeten-
cer bedst muligt i forhold til 
at anerkende og støtte tidli-
gere udsendte. 

Eksempelvis kan kommu-
nale sagsbehandlere trække 
på relevant viden fra Veteran-

centret, hvis en tidligere ud-
sendt har en sag i kommunen, 
og det vurderes, at der kunne 
være brug for specialviden 
om netop tidligere udsendtes 
særlige situation.

Veterancentret er nedsat 
af Forsvarsministeriet, og har 
til formål at støtte og rådgive 
veteraner og pårørende før, 
under og efter en udsendelse. 
Veterancentret forsker bl.a. 
i, hvordan soldater og deres 
pårørende bliver påvirket af 
internationale udsendelser, 
og hvordan man i fremtiden 
bedre kan undgå uhensigts-

mæssige psykiske reaktioner.
Udover at Veterancentret 

kan hjælpe kommunens sags-
behandlere i konkrete sager, 
kan centret også tilbyde af-
holdelse af faglige oplæg og 
generel formidling af viden 
og aktiviteter på området. 

- Det er en aftale med per-
spektiv og rigtig god mening, 
vi har indgået. Den sikrer, at vi 
kan bruge hinandens ressour-
cer og kompetencer i forhold 
til den svære situation tidli-
gere udsendte og deres pårø-
rende kan være i, siger Borg-
mester Allan S. Andersen.

- I Tårnby Kommune har 
vi de senere år haft mere og 
mere fokus på arbejdet med 
veteraner, men også med 
anerkendelsen af deres ind-
sats – her tænker jeg især 
på, at vi har gjort det til en 
fast tradition at markere de 
tidligere udsendtes indsats 
og deres pårørendes rolle på 
Den Nationale Flagdag den 5. 
september, pointerer Allan S. 
Andersen.                           tsp

Tårnby Bladet modtog 
denne pressemeddelse 7. 
november 2018, men den 
havde forputtet sig, men en 
god nyhed bliver aldrig for 
gammel at bringe.

Tårnby borgmester Allan S. Andersen og chefen for 
Veterancentret, oberst Susanne Kiholm Lund, officielt den 
nye samarbejdsaftale. 

Vi har overset:

Aftale med Veterancentret på plads

Lørdag 
d. 1. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2019

X

Foreninger på teleslynge

Teeleslynger

Foreningernes Fælleskon-
toret er af Tårnby Kommu-
ne blevet udstyret med et 
mobilt teleslyngeanlæg (til 
udlån) til brug ved større 
eller mindre møder, hvor 
en eller flere høreapparat-
brugere kan have svært ved 
at høre 
Det er af yderst gedigen kva-
litet og er absolut til at bære 
på, da det ikke vejer meget. 

- Det består af en kasse 
(flightcase) med det for-

nødne forstærker- og sen-
deudstyr, en højttaler, en 
almindelig mikrofon og/el-
ler et mikrofonheadset og 
så foreløbig fire teleslynger, 
fortæller Michael Pedersen, 
sekretær på Fælleskontoret. 

Teleslyngen tager man 
blot rundt om halsen, så 
”spiller” den helt automatisk 
sammen med det høreap-
parat bæreren har. Og det 
fungerer med alle typer hø-
reapparater. 

Anlægget fun-
gerer i øvrigt 
også uden te-
leslyngen, hvis 
man ”blot” har 
behov for et 
mikrofon- og 
høj t ta leran-
læg i en for-
samling. 

Det koster 
ikke noget at 
låne, og man 
er meget vel-
kommen til 
at kigge forbi 
og få en lille 
d e m o n s t r a -
tion af det. 
Billedet giver 
forhåbentlig 
et indtryk af 
størelsen. 

tsp
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Amager Bryghus er modta-
ger af prisen Årets danske 
Bryggeri 2018. 
I maj fik grundlæggerne Den 
Danske Ølpris 2018

Bryghuset har gennem en år-
række været blandt verdens 
bedste bryggerier og ekspor-
terer op mod 70 procent af øl-
let til ølkunder i hele verden. 
Bryghusets lokale forankring, 
kvalitetsøl og innovative til-
gang til øllet sikrer prisen.

- På Amager Bryghus tilla-

der vi os at være stolte i dag 
over, at de danske ølentusia-
ster belønner efterhånden 
mange års svedigt og støvet 
knokleri med denne fornem-
me pris. Og glade for, at Dan-
ske Ølentusiaster i år har tur-
det vove lidt andet og mere 
end at belønne mainstream, 
siger Morten Lundsbak, direk-
tør på Amager Bryghus.

Kun på Amager

Amager Bryghus’ øl produce-
res udelukkende på Amager 

og er derfor så lokalt, som det 
kan være. Morten Lundsbak 
og Jacob Storm fik i begyn-
delsen sparring af Danske 
Ølentusiasters lokalafdeling 
Amagers medlemmer. 

Det var den opbakning, der 
gjorde, at de turde blive pro-
fessionelle og grundlægge 
Amager Bryghus i 2007. 

Prisen understreger der-
med Amager Bryghus’ betyd-
ning for det danske ølmarked.           

tsp

Morten Lundsbak, direktør, Jacob Storm, chefbrygger, og Hans Peter Jepsen, landsformand 
hos Danske Ølentusiaster. Morten Lundsbak og Jacob Storm er gymnasievenner. Idéen til 
bryghuset kom gennem en skoleopgave. I dag er bryghuset blandt de bedste bryggeri på 
verdensplan.

Dobbelt hæder til Amager Bryghus

FAKTA:
Årets danske Bryggeri fin-
des ved direkte afstemning 
blandt Danske Ølentusia-
sters 8.700 medlemmer. 
1.123 medlemmer stemte 
ved årets afstemning, hvil-
ket er en stigning på 36 
procent.

Danske Ølentusiaster er 
en uafhængig forbruger-
organisation med 8.700 
medlemmer fordelt på 51 
lokalafdelinger. Foreningen 
arbejder for et alsidigt øl-
marked og udbredelsen af 
og kendskabet til kvalitets-
øl og ølkultur. 

Fri passage gennem 
stigbordene 
Stigbordene blev afspærret 
hen over sommeren 2018 
som følge af den tragiske 
vandscooterulykke i maj 
2017. Det betød at kajakro-
ere sommeren igennem har 
benyttet overbæringen og at 

mindre både har været be-
grænset af slusens åbnings-
tider.

Sommeren 2019 holdes en 
enkelt åbning i stigbordene 
fri til gennemsejling, men By 
& Havn iværksætter afspær-
ring af stigbordene inden for 
en time, hvis en vandscooter 
sejler ind i havnen.
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Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

KOM TIL 
ÅBENT HUS

Søndag 
kl. 14.30-15.30

Else Alfelts vej 72D, 4. tv.
 2300 Kbh. S

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

U D L E J N I N G E N  E R  I  F U L D  G A N G 

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.

Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man 
flytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennem-
lyste 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

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

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dkProjekt udviklet af Topdanmark
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Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling 
– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

Teknisk arrangør:
Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Sommerstemning i Garda
8 dage på hotel ved Gardasøen, Italien

Hotel Palme
Byen Garda, som deler navn med Lago di 
Garda – på dansk Gardasøen – er en ægte 
italiensk feriedrøm, hvor den legendariske 
stemning rigtigt mærkes på en tur gennem den 
gamle bydels snævre gader. Her føler man sig 
hensat til et maleri af en klassisk sydlandsk idyl 
med frodige blomster, der vokser op ad mure, 
over smukt patinerede pastelvinduer og på de 
karakteristiske tegltage. Jeres hotel med swim-
mingpool ligger i gåafstand fra byen og den 
legendariske sø (500 m), der danner rammer 
om en skøn sommerferie i Italien. En oplagt fe-
riebase, hvis beliggenheden er det vigtigste. Er 
det den italienske kultur, der lokker jer hertil, 
bør I opleve markedet hver mandag i Peschiera 
del Garda (19 km), hvor I finder et overflødig-
hedshorn af lækre solmodne råvarer.  

Ankomst 
Valgfri 6.4.-19.10.2019.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
•  7 x 3-retters valgmenu 

inkl. salatbuffet
• Balkon eller terrasse
•  4 vinsmagninger samt 

rabat på lokale vingårde

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.599,-
Pris uden rejsekode fra 2.899,-

Pristillæg 30.6.-22.8.: 1.150,- 
13.-26.4., 30.5.-29.6. & 23.8.-20.9.: 700,-

Hotel Morgensonne HHH
Kun halvanden time syd for den dan-
ske grænse ligger den charmerende 
og originale, gamle fiskerby Büsum 
helt ud til Vesterhavet. Nationalparken 
Wattenmeer og Vesterhavets evigt 
skiftende ansigt udgør de fantastiske 
kulisser for dette område, og hvad end 
I trænger til lange traveture ved van-
det eller gode oplevelser, så har I et 
godt udgangspunkt på det stemnings-
fulde Hotel Morgensonne, hvor der er 
lagt op til nogle hyggelige fridage. I 
kan f.eks. tage på vandretur i Katinger 
Watt (24 km) på Eiderstedthalvøen, 
hvor Vadehavet har skabt et smukt 
naturområde.

4 dage på 3-stjernet hotel i Büsum, Nordtyskland

Feriedage i den gamle fiskerby

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x kaffe/-te og kage
•  3 x 2-retters middag på 

Restaurant Moin Moin
• 1 flaske vin på værelset
• 20 % rabat på greenfee
• Rabatkortet 
 Büsum Gästekarte

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 

1 barn 6-12 år ½ pris 

(aftensmad er ikke inkl).

Ankomst
Valgfri t.o.m. 15.4.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-
Pristillæg 24.2.-17.4.: 350,-

2 nætter fra 849,-

Clarion Collection Hotel 
Temperance HHHH
Sådan skal Sverige indtages: Med 
champagnevelkomst og en fantastisk 
kurs, der giver rigtigt meget valuta 
for pengene. Det bliver ikke mere 
oplagt end nu at tage på shopping 
og opdagelse i Malmø og Skåne. Tæt 
på – og alligevel en helt anden verden 
af gastronomiske lækkerier, svenske 
kvalitetsvarer og umiskendelig skånsk 
hygge i den lille storby på den anden 
side af broen. På det flotte, 4-stjer-
nede hotel bor I lige bag Lilla Torg og 
har direkte adgang til Gamla Stans 
hyggelige kvarterer, torve og små 
sidegader, der er særdeles butiks- og 
restauranttætte.

3 dage på 4-stjernet hotel i Malmø centrum, Sverige
Weekend med bobler og byliv

• 2 overnatninger
• 2 x øko-morgenbuffet
• 2 x kaffe med kage
• 2 x enkel aftenbuffet
• Bobler på værelset
• Fri Wi-Fi
• Check out kl. 12

Ankomst 
Fredage t.o.m. 21.6. og 
23.8.-13.12.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

Turistskat ca. EUR 1-2,- pr. person pr. døgn.

Børnerabat2 børn 0-5 år gratis. 2 børn 6-11 år ½ pris. Maks. 2 børn pr. værelse.

3 nætter fra 1.149,-
5 nætter fra 1.849,-

Kurafgift EUR 1,50 pr. person pr. døgn. Opholdet inkluderer kun slutrengøring.
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Rablende musikalsk elevrevy på TG II

Et spændt revy-crew med elever 
på tværs af alle årgange på Tårnby 
Gymnasium & HF, har helt uden 
lærerinvolvering stablet årets revy 
på benene, og det har de gjort godt

Af Martin Kristoffersen, 
Tårnby Gymnasium, lærer- og 

kommunikationsansvarlig 

 
Foto: Michael Oxkjær,  

Amager Fotoklub

Revyen bestod igen i år af videopro-
duktioner på storskærme, klassiske 
revynumre og ikke mindst livemusik 
fra det velspillende elevband. 

Åbningsnummeret var en lille 

film, der med selvironi på højt plan 
på komisk vis afslører instruktør og 
tovholder Kirstine Schoenbaum ikke 
helt uproblematiske proces op til pre-
mieren. Eksempelvis afsløres det, at 
ingen drenge har meldt sig som skue-
spillere, at det primært er den samme 
skuespiller, der vil spille alle rollerne, 
at bandet ikke gider øve de aftalte 
numre, og så følger vi en lidt uheldig 
elev, der ender som instruktørens 
personlige tjenestepige. Med denne 
disclaimer skydes årets rev/musical i 
gang. Alle forhindringer overvundet. 

Rød tråd? 

Sidder man som tilskuer og forventer 
et forkromet gennemgående tema 
eller en gennemført æstetisk opsæt-
ning, bliver man nok en anelse forvir-
ret. Numrene er korte og det holder 
tilskueren i ilden, at man netop ikke 
aner hvad det næste indslag vil bringe 
af rablende absurditeter. 

Skal man alligevel pege på en rød 
tråd er det Mie Engelbrecht portræt-
tering af elevudviklingen – fra entu-
siastisk 1.g´er med status som ny og 
spændende til udbrændt 2.g’er på 
randen af depression, der kun kan 
drømme sig til det forjættede 3.g, som 
så igen viser sig primært at handle om 
overlevelse, blåbogstur og at blive 
rustet til at klare studenterugens fe-
stivitas. 

Af andre indslag kan nævnes, året 
der gik, puttemiddag på nordsjæl-
landsk gymnasie, venskab der slukkes 
på grund af svigtende snapchat-stre-
ak, ungdomsforelskelser (med åben-
lyse ”SKAM”-referencer), og selvføl-
gelig pensionist-strip for at nævne 
nogle stykker.    

Rektor takkede eleverne

Da revyen var færdig, modtog ele-
verne publikums hyldest, inden rek-
tor, Mikkel Harder Sørensen, holdte 
en lille takketale til de engagerede og 
autodidakte elever. 

En pointe her var, at man lærer no-

get vigtigt som ikke står i nogen læ-
replan, når man engagerer sig i disse 
kreative forestillinger. 

Alle medvirkende modtog følgende 
en rød rose (Privatfoto th.) , og de var 
tydeligt lettede og lettere euforiske, 
da de storsyngende gik mod backsta-
ge. Alle os der var med i salen, takker 
for en fed humoristisk og musikalsk 
oplevelse. 


