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MÆNDENE OM DET RUNDE BORD: Flere gange om ugen samles en flok 
mænd i foreningen Mænds Mødested. Et landsomfattende tilbud til mænd, 
som nu gennem nogle år har vist, at netop sådan en mandehule var der behov 
for. Det er et alkoholfrit fællesskab med værksted, billard, masser af kaffe og 

ture ud i det blå. Tårnbys mænd holder til i den tidligere postmesterbolig for 
enden af Sirgræsvej.  
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.  
                                                                                                               Læs mere side 19.

Indsamling som undervisning
På Skelgårdsskolen indgår 
Danmarks Indsamlingen 
som en del af undervisning i 
alt fra samfundsfag til reg-
ning og matematik

Eksempelvis: Hvormange kilo 
kartofler skal der til 150 gæ-
ster plus køkkenpersonalet, 
som alle går i 5.klasse?

- Og til slut, hvordan tæller 
man til 78.812 kroner i klin-

gende og knitrende mønt og 
hvad er forskellen fra 2019, 
hvor skolens elever også var 
med og kom i fjernsynet.

Der er tale om et totalshow, 
hvor mest mulig ansvar og 
gennemførelse lægges over 
på elever, som ovenikøbet, 
ved, hvad de indsamlede 
penge går til.

Se reportagen side 9.

Vi ville så gerne være de 
første, som kunne fortælle, 
hvilke formler eller bare 
hvilke faktorer, som til sam-
men dannede grundlag for 
Tårnbys kommende bidrag 
til udligningsordningen

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Vi satte hele to professionelle 
journalister på opgaven og 
samlede input i form af pres-
semeddelser fra fjern og nær, 
klippede i andre aviser for det 
er en kendt teknik i journalist-
branchen.

Vi gennemlæste tårevæde-
de beretninger om kommuner, 
som så gravens rand i øjnene, 
men fandt ikke beretninger fra 
kommuner, som forventedes 
at modtage og derefter have 
bøvlet med at skulle spendere 
ekstra millioner.

Vi kan lige så godt indrøm-
me vores nederlag. Vi kom 

ikke opklaringen nærmere.
Et forsøg på at finde forme-

len for den udligning, som al-
lerede er aftalt for 2020, som 
er den samme, som har været 
brugt i mange år og som alle 
også var og er utilfredse med, 
er det heller ikke lykkedes os 
at finde, så vi kunne gennem-
føre en gang copy/paste.

Tegnerens vanskeligheder

At der alligevel står indtil flere 
artikler på siderne fra 3 til 7, 
er nærmest at betragte som 
stumper fra et overskudslager. 
Dog er der ping-pong mel-
lem den lokale opposition og 
borgmesteren.

Vi forventer, at den nye re-
lativitetsteori (Einsteins før-
ste udgave hed E=mc2) vil ud-
løse en Nobelpris i kommunal 
logik og vil blive sendt i sløjfe 
på TV News og diskuteret i 
DR’s deadline.

Uden at erklære, at det er 

det sidste ord i denne  sag, kan 
vi med ret stor sikker fortælle, 
at Tårnby i en eller anden ud-
strækning skal spytte et sted 
i nærheden af 40 millioner i 
fattigbøssen efter vi tidligere 
og i 2020 har spenderet 3,1 
mia. i fred og ro uden indblan-
ding udefra (så godt som). Vi 
eller rettere Kommunalbe-
styrelsen har haft idéer til at 
bruge mere, men det måtte 
de ikke, så der blev lagt nogle 
overskydende millioner i kas-
sen. Der er de endnu. 

For at ikke alt bare skal 
være surt, har vi fået vores 
tegner til at udføre lidt satire. 
Hvis du, kære læser, ikke kan 
finde hoved og hale i relevan-
sen af tegningerne, skyldes 
det, at han har holdt sig til 
oplægget fra redaktionens to 
anti-genier.

Tak for tålmodigheden.

Læs side 3 - 7.

Redaktionens ambitioner
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Ny i bestyrelsen hos Venstre i Tårnby
Anne Schou Thorgaard er nyvalgt bestyrelsesmedlem hos 

Venstre i Tårnby.  Hun er 31 år, gift 
med Torben Thorgaard og mor til en 
datter på to år.

Hun er uddannet i Finansiel Råd-
givning på Copenhagen Business 
Academy og har de seneste 12 år ar-
bejdet i den finansielle sektor. I dag 
ansat som Senior Credit Controller i 
Danske Bank.

Anne Schou Thorgaard er født og 
opvokset i Frederikshavn, men har 
boet i Tårnby de sidste fire måneder.

Daginstitutioner, skoler, og miljø er blandt de politiske fo-
kusområder for det nye bestyrelsesmedlem.

Højeste huspriser nogensinde - næsten
Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 14.129 er huspri-
serne på det højeste niveau nogensinde. Samtidig er der ikke 
blevet solgt så mange huse, som der blev i 3. kvartal 2019, i 
den tid, Realkreditrådet har ført statistik over det. I alt blev 
der afsluttet 12.109 hushandler i 3. kvartal 2019.

Fagekspert i boligøkonomi i Videncentret Bolius, Jørgen 
Munksgaard Rasmussen, peger dog på, at huspriserne juste-
ret for inflation stadig er et pænt stykke fra toppen i 2. kvartal 
2007. - Siden medio 2007 har inflationen udgjort ca. 18 pro-
cent, så selv om huspriserne i dag ligger lidt over niveauet i 
2007, er der stadig tale om et realt prisfald på cirka 16 procent.

På Bolius.dk kan du se, hvordan huspriserne i Tårnby Kom-
mune har udviklet sig.

Hvorfor siger vi 7, 9, 13?
I DE HØJERE KLASSER i min skoletid (yngre 
stenalder) var tal-faget delt i to. Der var reg-
ning og så var der matematik og faktisk kunne 
man vælge – eller ens forældre valgte for én 
med store ydmygende nederlag til følge for 
den som lod sig indskrive i matematiktimer-
ne, uden at systemet/lærerne havde evnet at 
få den grundlæggende viden placeret i ele-
vens ram.

MED EVNE FOR MATEMATIK fulgte ikke en 
tilsvarende evne for medmenneskelighed. 
Der var ikke decideret mobning i klassen, vi 
kendte ikke ordet, men smådrilleri i hverda-
gen, som lige så let kunne tolkes som kærlig-
hedserklæringer, var der. Men der var også 
situationer, som var så grove, at vi burde 
skamme os og det ved jeg også, at vi medlø-
bere gjorde mange, mange, mange år senere. 
Jeg skal komme med et eksempel og håber på 
tilgivelse fra den levende model, som er en af 
hovedpersonerne i fortællingen.

MATEMATIKTIME. Læreren, en charmør og en 
datidens standup kunstner og en ligning, hvor 
et par ubekendte skulle lægges sammen. 
Spørgsmål: Hvad er 3x og 12x? Klassekam-
meraten: tavshed. Spørgsmålet gentages fle-
re gange, samme reaktion. Hvad er 3 tomater 
og 12 tomater? Svar 15 tomater. Spørgsmål: 
Hvad er så 3x og 12x? Tavshed, ja dog ikke 
mere tavshed, end klassekammerater lå flade 
af grin. Scenen blev genindspillet flere gange 
med skiftevis x’er og tomater og jublen steg 
til himmelske højder.

MENNESKER har forskelligt forhold til tal. 3 og 
7 er, som jeg husker det, hellige tal. 3 hæn-
ger sammen med treenigheden i kristelig 
forstand, men overfor 7 må jeg give op. Jeg 
kender til en 7-armet lysestage og Salomés 
’De syv slørs dans’. Dertil kommer, at film-
branchen gerne lader syv mand ride ud, hvor 
kun Charles Bronson overlever.

TYCHO BRAHE udtænkte dage, på hvilke man 
ikke må foretage sig noget som helst vigtigt. I 
marts er det datoerne 1., 4., 14. og 15. Ifølge 
min gamle forsvundne bog ’Cyprianus’ fandt 
han dog også på særdeles heldige dage, men 
dem var der langt færre af.

7-9-13-REMSEN er en folkelig trylleremse til 
afværgelse af nemesis, som siges straks efter, 
at man har sagt noget overmodigt. Eksempel-
vis ’Jeg har da stadig mit gode helbred - 7-9-
13’. Trylleremsen 7-9-13 siges ofte i forbin-
delse med at banke under bordet. Et bank for 
hvert tal. Hvis man ikke lige har et bord eller 
blot noget træ i nærheden, kan 7-9-13 også 
siges i stedet for at banke. Ukendt forfatter, 
som der står flere steder i salmebøgerne.

AKTUELT behøver vi blot at sige 117, så er 
svaret Britta Nielsen og det er her, min for-
undring (i denne måned) starter. Vort dejlige 

demokratiske samfund har opstillet en tabel, 
hvorefter alle uregelmæssige menneskelige 
hændelser, forbrydelser, ekstrem dårlig op-
førsel kan, hvis det bliver opdaget, omsættes 
til et vist antal år i fængsel. Jeg vil mene, at 
det kræver høj juridisk uddannelse og livser-
faring at kunne sammenligne æbler og pærer 
eller x’er og tomater for at kunne vurdere 
tyveri, drab, færdselsforseelser, vold, bedra-
geri i forhold til hinanden og indpasse denne 
negative adfærd med hinanden og finde det 
rette sted i tabellen.

JEG VED GODT, at der kan følge særlige betin-
gelser med et givent antal år/måneder/dage i 
spjældet og at der er forskel på fængsel, hæf-
te, fodlænke og kvarterarrest, men groft taget 
handling=x antal år i Hotel Gitterly. Derefter 
skulle der være afregnet, eller påbegyndt af-
regning, når domstolen har bestemt. Det ved 
jeg også godt, ikke er tilfældet.

I TILFÆLDET 117, nåh nej Britta, som vi alle 
er på fornavn med, skal offentligheden spør-
ges. Selveste DR, Danmarks Radios P1 og 
TV-Avisen vil høre folkedomstolens mening 
og sender vellønnede journalister (eller prak-
tikanter som journalist-lærlinge hedder in-
denfor faget) på gaden i Hvidovre og spørger 
sagesløse og i øvrigt sagsuvidende om 6½ år 
er den rigtige straf for 117 og sandelig, om 
ikke der er nok, der svarer (ikke rend mig i 
røven), så man kan fylde flere minutter i en 
tv- og morgenradioavis. At det gav mig idéen 
til denne måneds klumme, er en meget lille 
formildende omstændighed.

HVORFOR SPENDERER vi syv (ups der var det 
igen) års studietid på at uddanne en jurist, 
når vi bare kunne have spurgt i Hvidovre el-
ler Tårnby. ’Det værste er, at hun har taget 
pengene fra de fattigste og udsatte’, lød flere 
gange som begrundelsen for at mene noget.

OKAY…! Du føler for de fattige og udsatte. 
Hvorfor blev der så kun indsamlet 82 millio-
ner til fattige flygtningebørn, men 142 millio-
ner til undersøgelser af en sygdom, som med 
stor sikkerhed slår ned i din egen baghave. 
Det kan ikke sammenlignes, næh som x’er og 
tomater heller ikke kan. Jeg tillader mig dog 
at spørge – om ikke andre så mig selv – hvor-
for har vi fattige og udsatte, som trænger til 
så mange millioner, men som - uden det blev 
opdaget i 25 år - har kunnet undvære 117?

Nyd nu at dagenes længes  
- vi ved bare ikke, hvad de 

længes efter.
Måske et mindre vådt forår.

Terkel Spangsbo

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.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, 
dj.
Redaktionssekretær Birgitte 
Barkholt, Mona Gjedved, Ole 
Gjedved (foto), Ninna Feldvoss, 
Anne Palm Henriksen, redakti-
onsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 24.500.  
16.500 husstandsomdeles, re-
sten distribueres via butikscen-
tre, biblioteker, Rådhuset, Udstil-

lingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: FK Distribution. 
Udebliver Tårnby Bladet kontakt 
venligst FK Distribution på  
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.30-
16, fre 8.30-15.30 eller på dette 
link

https://ws.fk.dk/reklamation/rekla-
mation.jsp?kundeid=KR041Fdk 

... som du finder på Tårnby Bla-
dets hjemmeside hurtigst muligt 
efter udeblivelse af blad. Husk at 
opgive nøjagtig adresse.

DENNE UDGAVE OMDELES  

Onsdag-torsdag 26. februar.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er nr. 03.  marts. Onsdag 
26. feb. Deadline fredag 21. feb. 
kl. 12
04 april. Onsdag 25. marts. 
Deadline fredag 20. marts. kl. 12
05 maj. Onsdag 29. april. Dead-
line fredag 24. april. kl. 12
06 juni. Onsdag 27. maj. Dead-
line fredag 22. maj. kl. 12.
Nr. 07 juli/aug. onsdag 24. juni. 
Deadline  fredag 19. juni. kl. 12
08 august. Onsdag  5. aug.**. 
Deadline fredag 31. juli. kl. 12
09 september. Onsdag 26. aug. 

Deadline fredag 21. aug. kl. 12
10 oktober. Onsdag 30. sept. 
Deadline fredag 25. sept. kl. 12
11 november. Onsdag 28. okt. 
Deadline  fredag 23. okt. kl. 12
12 december. Onsdag 25. nov. 
Deadline fredag 20. nov. kl. 12

2021  
01 januar. Onsdag 6. jan. * Dead-
line onsdag 30. december 2020 
kl. 12 **

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

‘Sorry We Missed You’
 Film i Kastrup Bio
 17. marts kl. 17.00

Alle er velkommen.

 Se mere på www.3f.dk/kastrup

Godt arbejde er godt for alle

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Følgende tilbud er tilgængelig på Kastrup Apotek fra  
24. februar til og med 22. marts 2020

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

20 % på alle Tena men og Tena lady produkter. 
Fra uge 9 til og med uge 12 kan du nu spare 20 % på Tena produkterne, både til mænd og kvinder. 
Så kom ned på Apoteket og bliv vejledt til at finde det rette produkt til dit behov. 

Suppler din daglige kost med kosttilskud - Apovit Extra multi er et kost-
tilskud, der dækker behovet for vitaminer og mineraler. Apovit Extra multi 
indeholder 13 vitaminer og 10 mineraler (inkl. calcium).

Kom ind på apoteket onsdag d. 11/3-2020 kl. 11-13 og hils på vores konsulent  
fra GUM. Konsulenten vil være tilstede for at rådgive om GUM hydral serien.  
Serien er specielt udviklet til at give en hurtig og langvarig symptomlindring af mundtørhed samt 
beskytte mod skader i munden.

Er du plaget af mundtørhed?
GUM Hydral serien er specielt udviklet til at give en hurtig og langvarig symptomlindring af mundtør-
hed og samtidig beskytte munden mod skader som følge af tør mund. Sprayen fugter samtidig med 
at den beskytter mundens slimhinde mod irritation, og fremmer helingen af mundvævet. 

GUM Hydral kan fås som spray, gel, mundskyld  
samt som tandpasta og lige nu er de på tilbud til 49,95 Kr.

Brug for lidt ekstra her  
i den kolde tid?

Bliv forvirret på et højere niveau •  
vi prøver at kaste mere information 
ind i diskussionen om Skatteparadis 
eller helvede eller udligning

Af Terkel Spangsbo

Kommunalt tilskuds- og udlignings-
system er et højaktuelt emne, hvor 
kommuner, som skal betale mere, end 
de gjorde tidligere (hvor de heller ikke 
var tilfredse med ordningen), er me-
get kritiske og betegner kommende år 
som Faraos drøm om syv magre år.

Men hvordan så udligningen ud 
tidligere – altså før de nys fremlagte 
forslag?

Det ved vi lidt om på baggrund af et 
spørgsmål, som folketingsmedlem Si-
mon Emil Ammitzbøll-Bille (dengang 
LA) fik stillet til Økonomi- og inden-
rigsministeriet om konsekvenserne, 
hvis tilskuds- og udligningssystemet 
ophører eller som DR efterfølgende 
spørger: Hvad ville der ske, hvis rige 
kommuner ikke gav til fattige?

- Din skat kunne ændre sig drastisk, 
hvis politikerne droppede det ’Robin 
Hood-system’, de i mange år gerne 
ville justere, men som der aldrig har 
vist sig flertal for.

På dr.dk findes et kort, som bygger 
på en opgørelse fra Social- og Inden-
rigsministeriet og viser, hvor mange 
penge, der er på spil for den enkelte 
kommune, hvis udligningen forsvandt, 
og pengene blot blev fordelt pr. ind-
bygger

Udligningssystemet

Udligningssystemet flytter hvert år 
milliarder af kroner mellem kommu-
nerne, så også dårligt stillede kom-
muner har mulighed for at tilbyde 
børnehaver, skoler og ældrepleje på 
et rimeligt niveau.

Det sørger for at omfordele penge 

mellem de fattige og rige kommuner, 
og med lidt eventyrlig sans kunne man 
kalde det for et ’Robin Hood-system’.

Men det er fyldt med problemer (af 
nogen kommuner/politikere kaldet 
uretfærdigheder) og derfor vil rege-
ringen i de næste måneder forsøge at 
forhandle sig frem til en stor reform, 
der skal gøre systemet mere fair.

Men hvad nu hvis…

DR har offentliggjort en undersøgelse, 
som viser, hvad der vil ske med kom-
muneskatten overalt i Danmark, hvis 
udligningen blev droppet.

I 2020 betaler og modtager Tårnby 
stort set sammen beløb i Tilskuds- og 
udligningssystemet. Så her ville in-
genting ændrer sig.

Blev ligningen droppet kunne kom-
muneskatten i Dragør falde fra 24,8 til 
15,7 procent. Udligningen koster Dra-
gør 303 millioner svarende til 20.906 
kroner pr indbygger

Udligningen koster i 2020 Køben-
havns kommune 1779 millioner eller 
2811 kroner pr indbygger. Uden ud-
ligning ville/kunne den kommunale 
skatteprocent i København falde fra 
23,8 til 22,2 procent.

Eksempler fra Region  
Hovedstaden: 

Skatteprocenten stiger i Ballerup 
(1,8 procentpoint til 27,3),  
Glostrup (med 1,1 til 24,7),  

Alberstund (med 8,6 til 34,2) 
Høje Taastrup (med 4,3 til 28,9) 

Herlev (med 2,6 til 26,3),  
Hvidovre (med 2,5 til 28),  
Rødovre (med 3,6 til 29, 3

Brøndby (med 11,4 til 35,7) og 
Ishøj (med 12,1 til 37,1) samt  

Halsnæs (med 1,5 til 27,2). 

Alle øvrige kommuner i Hovedstads 
Regionen skal betale mindre i kommu-
nal skat eller regnestykket gå lige op.

Lige knap så enkelt

Hvor mange millioner giver og får den 
enkelte kommune?

Det er vanskeligt præcist at sige, 
hvor meget en kommune betaler og 
modtager i udligning. Oplysningerne i 
denne artikel bygger på en opgørelse 
fra Social- og Indenrigsministeriet 
over den samlede effekt ved udlignin-
gen. 

Beregningerne viser, hvad der ville 
ske, hvis udligningen blev afskaffet, 
og alle pengene blot blev fordelt efter 
indbyggertallet til kommunerne.

En stor del af udligningen bliver 
også betalt af staten. Det vil sige, at 
en del af pengene kommer fra skatte-
kroner, der er betalt af danskere i hele 
landet – ikke kun fra borgere i den en-
kelte kommune.

Hvis og hvis

Hvis vi nu bare allesammen var 
os selv, så behøvede vi ikke blive 
uvenner om en udligning, som ingen 
alligevel synes er retfærdig. 

Vignetterne anbragt i artiklerne om den kommunale udligning er sat på 
redaktionens ansvar - og skal blot signalere, at diskussionen handler om 
penge og at det kan ligne et tilfældighedsspil om hvem, der får og hvem, 
som skal betale mere end de gjorde før.
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Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

Klinikken har ydernummer, har ingen 
ventetid og udfører alle specialer med  

lægehenvisning til:

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegigt og Psoriasisgigt

Ved statsautoriserede fodterapeuter  
Mariah Kruse, Kristine Stokholm, Karin Zachariasen og Camilla Dehn

Fodbehandling - Indlægsfremstilling - Laserterapi mod smerter, 
f.eks. hælspore mm. - måltagning til kompressionsstrømper - 

CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

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

,

Optimismen var stor hos landets 
borgmestre, da en dansk regering 
for endnu hvem ved hvilken gang 

proklamerede, at NU ville de komme 
med den ultimative retfærdige 

udligningsordning, så grundliggende 
velfærd ville blive ens over det store 

mægtige dronningerige.
Tegning Benny Bang Jensen. 

Den kommunale udligning er hi-
storien om gode intentioner, der er 
druknet i et drabeligt politisk- og 
lokalpatriotisk opgør om højere 
retfærdighed

Af René Arestrup

Findes der en højere retfærdighed? 
Og i givet fald, kan den så sættes på 
formel? 

Den kommunale udligning i Dan-
mark er et behjertet forsøg på netop 
det. 

Omfordelingen mellem landets 
kommuner er undfanget af ideen om, 
at de bredeste skuldre skal bære mest 

og at der ikke må være væsentlig for-
skel mellem velfærd og kommunal 
service, afhængig af om man bor i Hel-
lerup eller Holstebro.

Det er de fleste enige om.
Det er retfærdigt.

Men altså ...

Alligevel har den kommunale udlig-
ning været genstand for drabelige 
politiske- og lokalpatriotiske slagsmål 
lige siden slutningen af 1800-tallet, 
hvor man tog de første spæde skridt 
til den multi-milliard store omforde-
ling, vi kender i dag.

I den forstand har den kommunale 

udligning i hvert fald bevist, at retfær-
dighed alene afhænger af øjnene, der 
ser.

I takt med at omfordelingen er ble-
vet større og større, er slagsmålene 
taget til i intensitet og i dag bekriger 
borgmestre, ministre og menige poli-
tikere hinanden på tværs af både geo-
grafi, kommunegrænser og partiskel. 
Der opstår usædvanlige alliancer i 
dansen om de i alt 14 milliarder kro-
ner, der bliver fordelt. 

Fra øst mod vest

Og pengestrømmen går fortrinsvis én 
vej: Fra øst mod vest. Fra hovedstads-

området til Jylland. Dermed er det 
også blevet en krig mellem land og by. 
Mellem hovedstad og provins.

Og nu vil regeringen tage yderligere 
1,4 milliarder kr. fra de mest velha-
vende kommuner i hovedstadsområ-
det i bestræbelserne på at opnå en ny 
højere retfærdighed.

Men det er dybt uretfærdigt, lyder 
svaret tilbage fra hovedstadsområ-
dets borgmestre, for regeringen be-
nytter et forkert – og urimeligt - be-
regningsgrundlag. For eksempel insi-
sterer hovedstads-borgmestrene på, 
at man skal se på familiernes reelle 
rådighedsbeløb til at leve for og ikke 
abstrakte tal for skattegrundlag og lig-
nende.

Men hva’ mæ os selv?

Hvordan kan det for eksempel være, at 
Tårnby, som indtil i år har været netto-
bidrags-modtager – om end i meget 
beskeden skala – nu pludselig skal 
sende 40 millioner kr. mod vest?

Ja, det skyldes et meget stort og 
uendelig kompliceret regnestykke, 
hvor alt fra demografi og infrastruk-
tur over antallet af udlejningsboliger 
og udlændinges uddannelsesniveau 
til skattegrundlag og statslige tilskud 
indgår. Og meget mere.

Og nu spiller regeringen så ud med 
en ny fordelingsnøgle, baseret på et 
nyt beregningsgrundlag, der flytter 
Tårnby fra at være netto-modtager til 
at være bidragsyder. Uden at Tårnby 
kommune i øvrigt har gennemgået no-
gen forvandling.

Måske strander forestillingen om en 
højere retfærdighed på det faktum, at 
ikke to kommuner i Danmark er ens. 
Og derfor vil selv den mest sofisti-
kerede beregnings-formel komme til 
kort.

Et slagsmål i det uendelige

Fordelingsnøglen afsløret!
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www.jensensmad.dk 
Amager Landevej 129 
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769
Åbent for selskaber alle dage

• Selskabsmad • Helstegt pattegris 
• 3-6 retters menuer • Gourmetmiddage 
• Receptioner og meget mere.

110,- kr.

Nyd din mad i restauranten 
eller tag den med hjem

Dagens ret hver dag fra kl. 16

Hver mandag
Stegt flæsk og persillesause

Byens bedste Jensen Burger
200 gr. frisk hakket 
oksekød md rød 
chedar og Bacon 
krydret med chilli 
mayonaise

Bøfsandwich
med hjemmmelavet sennep og  
remoulade, friterede bløde og  
rå løg og kraftig skysauce

90,- kr.

95,- kr.

ÅBENT mandag-fredag 08.00-20.30Køkkenet lukker kl. 20.00

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

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

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

Salg af computere, software og antivirus.

Intet kørselsgebyr på Amager. 
Telefon: 53 30 00 04 

E-mailadresse: 
post@supportkonsulenterne.dk

Tårnby Kommune vil blive en af de 
større bidragsydere til andre kom-
muner med regeringens nye ud-
spil til en udligningsreform. Tidli-
gere gik udligningskabalen lige op 
for kommunens vedkommende.

Tårnby Kommune vil blive en af de 
større bidragsydere til andre kom-
muner med regeringens nye udspil 
til en udligningsreform

Af borgmester  
Allan S. Andersen

Udgangspunktet for udspillet er, at 
Tårnby fremover skal bidrage med et 
så voldsomt stort millionbeløb til ud-
ligningen, at det uundgåeligt vil gå ud 
over borgerne og velfærden i Tårnby 
Kommune. 

Regeringens udspil til en ny udlig-
ning flytter helt konkret 1,4 milliar-
der kroner primært fra hovedstads-
området til landets øvrige kommuner. 
Målet er ifølge regeringen, at velha-
vende bykommuner, der især er pla-
ceret omkring København, skal afgive 
mere til udfordrede yder-kommuner. 

Jeg er derfor skuffet over udspil-
lets konsekvenser for Tårnby, og jeg 
er bekymret for borgerne og velfær-
den i fremtiden. 

Forslaget skal understøtte en bedre 
velfærd for borgerne, og grundlæg-

gende er det rimeligt, at velstillede 
kommuner bidrager hertil. Desværre 
tager regeringens udspil ikke højde 
for, at en kommune godt kan være 
en vækstkommune samtidig med at 
kommunen kan have nogle særlige 
udfordringer. 

Tårnby Kommune er begunstiget af 
en tæt beliggenhed på hovedstaden, 
men er ramt af de samme socialøko-
nomiske forhold, som udfordrer an-
dre kommuner i forhold til uddannel-
ses-niveau, dårlig sundhedstilstand, 
lavere levealder end gennemsnittet, 
flere svage ældre, flere børn med 
diagnoser og mange anbringelser, 
samt mange almene boliger. 

Vi er netop som regeringen ønsker

Tårnby Kommune er en veldrevet 
kommune – og de administrative ud-
gifter er blandt de laveste i landet og 
har derfor også mindre bureaukrati, 
som regeringen efterlyser. 

Kommunen har ikke det højeste 
serviceniveau, men er ved at løfte 
velfærden bl.a. gennem kassetræk – 
fra en kassebeholdning som er høj, 
men hvor et trecifret millionbeløb er 
reserveret til, at kommunen ikke har 
forsikret tjenestemandspensioner 
som andre kommuner. 

Endvidere har Tårnby en lav skat. 
Blandt andet på grund af, at kommu-
nen i den forgående kommunalbe-
styrelsesperiode nedsatte skatten to 
gange for at kunne tilgodese andre 

kommuner, som så havde mulighed 
for at sætte skatten op – det bliver 
vi desværre ramt af med regeringens 
udspil.

Så jeg er en stolt socialdemokrat 
med et rødt hjerte og glad for den 
nye regering, som har løftet velfær-
den over for kommunerne i kommu-
neaftalen samt finansloven, men når 
jeg så ser regeringens landkort, hvor 

Tårnby Kommune er blevet tildelt 
den rødeste farve, som en af de kom-
muner, som skal betale mest, bliver 
jeg skuffet og bekymret for borgerne 
og velfærden i fremtidens og mulig-
hedernes kommune, Tårnby.

Kæmpe regning venter Tårnby’s borgere

Det virker uforståeligt, at vi pludselig skal betale så meget mere til den 
kommunale udligning, når vi netop har administrative udgifter blandt 
de laveste i landet  og samtidig har mindre bureakrati, som regeringen 
efterlyser, siger Tårnbys borgmester Allan S. Andersen. Foto: Arkivfoto.
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Linda K Hjemmeservice

”Brug fritiden på noget godt

få gjort rent imens du er på job”

Ring for uforpligtende tilbud så vi sammen

kan finde ud af hvad der virker for dig.

Kontakt os på Tlf.: 60 85 29 56 eller

mail på:  

linda.khjemmeservice@gmail.com

De reneste hilsner

Linda Klintholt

Stor P-plads

5 skjorter med vask og strygning (på bøjle) 100,- kr
3 par benklæder med rens og strygning 150,- kr
Jakkesæt / habit med rens og strygning 145,- kr
Selskabskjole fra 170,- kr
Canada Goose/North Face o.lign fra 300,- kr
Lynlås skift til jakke inkl lynlås fra 350,- kr
Ægte tæppe pr. m2, fra 235,- kr
Gardiner, incl. pres, pr. kg. fra 100,- kr

Pilegårds Alle 39 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3177 2826
Åbningstider: Man-fre. 10:00 - 17:30 Lør. 10:00-14:00 Søndag lukket

Vi kan tilbyde en firma-
aftale til din virksomhed, 
hvor vi henter og bringer 

dine medarbejderes  
rensetøj eller skjorter

Se vores muligheder på www.fivestarrenseri.dk

 Tårnby rammes uretfærdigt hårdt 
- og vi ved ikke hvorfor og hvorfor 
melder borgmesterens sig ud af 
sammenholdet i Region Hovedsta-
den?

Når Tårnby’s borgmester Allan Ander-
sen (S) tilkendegiver overfor Venstre 
og De Konservative, ’at vi må stå sam-
men’; ligeså når han i sin meddelelse 
på kommunens hjemmeside fra den 
dag, hvor regerings udspil om udkast 
til Udligningsreform kom frem i lyset 
blandt andet udtalte ’når jeg så ser 

regeringens landkort, hvor Tårnby 
Kommune er blevet tildelt 

den rødeste farve, 
som en af de kom-

muner som skal 
betale mest, 
bliver jeg skuf-

fet og bekymret 
for borgerne 

og velfær-
den’.

Ja, så 
undres vi 
i allerhø-
jeste grad 
over at 

s e l v s a m m e 
borgmester 
p l u d s e l i g 
ikke mere 

vil stå sam-

men, og 
n æ r m e s t 
melder sig 
ud af den så-
kaldte alli-
ance for Ho-
vedstadens 
kommuner, 
ved ikke at 
stå sammen 

med dem om det brev, 14 andre kom-
muner har sendt til regeringen med 
besked om deres utilfredshed med 
udkastet til en ny udligningsreform. 

Ja, man undres faktisk over, at alle 
de Socialdemokratiske borgmestre 
vender på en tallerken og bryder fæl-
lesskabet. 

 Vi er også bekymrede

Venstre og De Konservative i Tårnby 
er også bekymrede for, at vi ikke kan 
få udleveret regeringens materiale for 
alle de bagvedliggende data, defini-
tioner og beregninger for hver enkelt 
ændring i udligningssystemet på kom-
muneniveau. 

Det vil blandt andet sige en tabel/
tabeller fordelt på landets 98 kommu-
ner, hvor vi kan se de byrdefordelings-
mæssige virkninger af hver enkelt 
ændring og justering isoleret set, som 
regeringen foreslår. 

  Desværre er Regeringen faktare-
sistent og har alene fremsendt brud-

stykker for enkelte 
elementer, hvor vi 
– ligesom de andre 
partier, borgmestre 
og offentligheden 
– er nødsaget til at 
gisne om beslut-
ningsgrundlaget for 
de foreslåede æn-
dringer. Det er i vores 
øjne uacceptabelt, 
men det er også unødvendigt, da den 
information må antages at udgøre 
selve grundlaget for Socialdemokra-
ternes    eget forslag til en udlignings-
reform.

Savner beregningsgrundlag

Tårnby rammes uretfærdigt hårdt, og 
ingen beregninger, vi kan finde frem 
til, ingen modeller mv. tyder på, at 
Tårnby skal aflevere knap 40 mio., 
Tværtimod. 

Vi tillader os derfor at konstatere, 
at Tårnby straffes af den Socialdemo-
kratiske regering med opbakning fra 
vores socialdemokratiske borgmester, 
da de knap 40 mio. alene kan henføres 

til en tilfældig prioritering, blot fordi 
vi hidtil har passet på borgernes pen-
ge, og i to omgange sænket skatten, 
hvor vi dels har hjulpet andre kommu-
ner i fællesskabet som derved kunne 
sætte skatten op samtidig med, at vi 
kunne give borgerne nogle af deres 
opsparede skattekroner tilbage.

 
Kære Socialdemokrater, Regering 
som Borgmester Allan Andersen 

En udligningsreform er simpelthen for 
stor og vigtig en opgave, til at vi kan 
acceptere Socialdemokraternes for-
søg på hemmelighedskræmmeri.

Lad os få fakta på bordet!

Vi har modtaget:

Udligning rammer Tårnby hårdt
Dettte læser indlæg 
kom tidligt i februar 

og er skrevet af  
Dennis W. Clausen (V)  

og Carsten Fuhr (C)
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- Jeg er først og fremmest borgme-
ster for borgerne i Tårnby, fastslår 
Allan S. Andersen 

Af René Arestrup

Borgerlige stemmer i kommunalbe-
styrelsen har beskyldt borgmester 
Allan S. Andersen (S) for dobbeltspil i 
forbindelse med regeringens udspil til 
reform af den kommunale udligning – 
et udspil, som vil flytte yderligere 1,4 
milliarder kroner fra hovedstadsom-
rådet til provinsen og som vil koste 
Tårnby kommune knap 40 millioner 
kroner fra og med næste budgetår. 

Kritikken går på, at Allan S. Ander-
sen har meldt sig ud af alliancen af 
hovedstads-borgmestre, som kæmper 
med næb og klør mod yderligere om-
fordeling. 

Samtidig mener Dennis W. Clausen 
(V) og Carsten Fuhr (C), at borgmeste-
ren taler med to tunger og antyder, at 
Allan S. Andersen først og fremmest 
går den socialdemokratiske regerings 
ærinde, altså vægter snævre partipo-
litiske interesser over Tårnby kommu-
nes interesser. 

Total afvisning

-Det er det rene og skære nonsens, 
fastslår Allan S. Andersen. 

- Jeg er borgmester for borgerne i 
Tårnby 24 timer i døgnet. Og jeg kæm-
per for at varetage Tårnby kommunes 
interesser over for regeringen. 

Borgmesteren understreger sam-
tidig, at Tårnby stadig er en del af 
sammenslutningen ’stopforskelsbe-
handlingen.nu’, der kæmper mod øget 
udligning fra øst mod vest, men for-
udsætninger blev ændret da udspillet 
vedrørende udligning blev offentlig-
gjort. 

Til møde med ministeren 

- Jeg har lige været til møde med in-
denrigsminister Astrid Krag, hvor jeg 
forklarede, hvorfor jeg synes, det er 
urimeligt, at Tårnby kommune nu skal 
til at bidrage med knap 40 millioner 
kroner om året, siger Allan S. Ander-
sen. 

- Endvidere har jeg aftalt møder 
med beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard, hvor jeg vil argumen-
tere for nøjagtig det samme. 

Borgmesteren har især gjort gæl-
dende, at Tårnby bliver sammenlig-
net med velhavende nordsjællandske 
kommuner, uagtet at Tårnby har et 
væsentligt lavere beskatningsgrund-
lag og i øvrigt er konfronteret med en 
række udfordringer, som ikke findes i 
Nordsjælland. 

- Dertil kommer, at vi de seneste år 
har sænket skatten ad to omgange – i 
solidaritet med de kommuner, som har 
været tvunget til at hæve skatten og 
under hensyn til den ramme, der gæl-
der for kommunerne samlet – og det 

bliver vi så også straffet for. Det synes 
jeg ikke er rimeligt. 

Ministeren lyttede

Allan S. Andersen tør ikke spå om, 
hvorvidt hans argumenter har gjort 
indtryk på regeringen. 

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at 
Ministeren lyttede til vores argumen-
ter og gav udtryk for forståelse for de 
forhold lokalt, som ikke nødvendigvis 
passer ind i modellen. 

- Hun udtrykte også sin respekt for 
den opgave, vi har lokalt med at få en-
derne til at mødes. 

- Herudover blev der noteret ned 
fra hendes embedsmænds side vedr. 
nogle af vores vigtigste pointer. Jeg 
håber virkelig, at regeringen kan se, at 
vi er nogle kommuner, som bliver øko-
nomisk udfordret på et skævt grund-
lag. 

Borgmesteren vil ikke forholde sig 
til, hvor Tårnby kommune i givet fald 
skal finde ekstra 40 millioner kroner. 

- Det er rigelig svært i forvejen at 
få enderne til at mødes og opretholde 
god velfærd og et rimeligt serviceni-
veau. 

- Men nu må vi se. Budgetforhand-
lingerne for 2021 går i gang her se-
nere på foråret og hvis der er et hul på 
40 millioner kroner, kan alt tænkes at 
komme i spil.

 Afviser dobbeltspil om udligning 

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.

medlemmer af Tårnby Bladforening - du kan 
blive en af dem.

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de 
mange brikker, som tilsammen udgør puslespillet 
Tårnby Bladet, så tag kontakt med redaktør Terkel 
Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor dine interesser 
kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. No-
gen er her mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver 
det alligevel til et månedsmagasin.

Opgaverne er blandt andet:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 (evt. en 
dag om ugen) 
- skriveopgaver som journalist eller redigerende 
- desktop og layout 
- udkørsel med Tårnby Bladet til nogle af vores 30-34 depoter 
Ring dagligt på 32 509 290 mellem kl. 9 og 12 og sig, du har 
interesse i en af vores ulønnede opgaver. 
Tårnby Bladet gerne være det magasin, som samler information om først 
og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. Det gøres ikke uden en 
seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes meget højt. Redak-
tøren er og har været professionel journalist i mange år, bogholderi og 
kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klogere og 
dygtigere af at deltage i opgaverne. 

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økono-
misk i sig selv.

Se www.taarnbybladet.dk

Tårnby Bladet laver ikke 
sig selv

Bag Tårnby Bladet står entusiastiske 

Ændret tilskud 
gør ondt på 
Tårnby
Hvis regeringens udspil til en re-
form af den kommunale udligning 
bliver gennemført, har kommunal-
politikerne i Tårnby et 40 millioner 
kroner stort problem. En væsentlig 
del af problemet skyldes det så-
kaldte beskæftigelsestilskud, som 
staten fordeler til kommunerne og 
som indgår i den almindelige kom-
munale udligning. Med regeringens 
udspil, vil Tårnby modtage cirka 23 
millioner kroner mindre i tilskud fra 
og med 2021.

Beskæftigelsestilskuddet, som 
tjener til at understøtte kommuner-
nes beskæftigelsesindsats, bliver 
fordelt efter en særlig fordelings-
nøgle, som betyder at der er store 
forskelle i tilskuddet fra kommune 
til kommune. Således får bykom-
muner væsentlig mindre i tilskud pr 
ledig end landkommuner. Den ten-
dens, vil regeringens udspil forstær-
ke – hvilket altså betyder en manko 
på 23 millioner kr. i Tårnby.           re-
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SOCIALDEMOKRATIET
Kastrup Partiforening

Kastrup Partiforening inviterer til 

”Se girafferne-arrangement”  
på Tårnby Rådhus 12. marts kl 18.30.

Her vil der være en guidet rundvisning med borgmester  
Allan S. Andersen, samt kommunalbestyrelsesmedlemmerne  

Vibeke Rasmussen og Lars Hein.

Emnerne for rundvisningen er blandt andet, rådhusets arkitektur 
og Tårnbys kommunalhistorie de seneste 100 år med S. 

Efterfølgende gives der en øl/vand og der vil være mulighed  
for at stille spørgsmål til forsamlingen.

Arrangementet er kun for medlemmer af Socialdemokratiet. 

Er du endnu ikke medlem, kan du blive gratis intromedlem indtil 
30/6-2020, via www.socialdemokratiet.dk 

Tilmelding til Brian Høier senest d. 10/3 på  
mail: brian-hoier@hotmail.com eller via SMS på tlf.: 26 84 60 02 

Mens kun 14 pct. af de unge som 
helhed i hovedstadsområdet vælger 
en erhvervsuddannelse, så vælger 
25 pct. af de unge i Tårnby den vej

I en del år har der været fokus på, at 
for få unge tager en erhvervsuddan-
nelse, mens for mange – som måske 
slet ikke egner sig til det – i stedet 
vælger det almene gymnasium.

Erhvervslivet og samfundet har i 
den grad brug for, at de unge også væl-
ger erhvervsvejen – og det har de unge 
i Tårnby Kommune lyttet til. Tallene 
viser tydeligt, at der er brug for unge 
med en erhvervsfaglig uddannelse, da 
godt 139.000 faglærte på landsplan 
har rundet de 60 år, og dermed har ud-
sigt til at gå på pension inden for de 
næste 10 år. 

- Alle er nødt til at bidrage, også 

kommunerne. Der findes mange gode 
muligheder, hvor børn og unge kan få 
lov til at snuse til og afprøve sig selv 
inden for forskellige fag. Virksom-
heder over hele landet står klar til at 
samarbejde med skolerne og vise de-
res fag frem til de kommende genera-
tioner, siger formand for Dansk Byg-
geri Hovedstaden Mads Raaschou i en 
pressemeddelelse fra Dansk Byggeri. 
Og Tårnby Kommune er netop en af de 
kommuner, som aktivt har arbejdet for, 
at de unge i udskolingen har fået øjne-
ne op for de mange muligheder, der er, 
ved at gå den erhvervsfaglige retning. 

- Det er en udvikling, som glæder 
mig. Vi har i udskolingen arbejdet 
målrettet med at vise mulighederne 
for at gå erhvervsvejen. Vi har haft 
succesfulde praktikforløb for de æld-
ste elever, og i det hele taget har vi ak-

tivt forsøgt at åbne de unges øjne for 
de mangfoldige muligheder, der er ef-
ter grundskolen – herunder erhvervs-
faglige uddannelser, siger Borgmester 
Allan S. Andersen.

-  Jeg har selv en baggrund som fag-
lært, så jeg kender til mulighederne 
på området – også de videreuddan-
nelsesmuligheder, som findes for 
faglærte. Og de er heldigvis blevet 
endnu bedre med årene. Borgmeste-
ren understreger også, at Tårnby Kom-
mune har et godt og frugtbart samar-
bejde med det lokale erhvervsliv, og 
at virksomhederne har været gode til 
at støtte op om, at flere unge vælger 
en erhvervsfaglig retning. Kommunen 
og virksomhederne arbejder blandt 
andet sammen om brobygningsforløb 
for de ældste elever.

Kilde: Tårnby Kommune

Tårnbys unge er vilde med 
erhvervsuddannelser

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2020

X

- Kære børne telefon jeg er en pige 
på 11år. Mit problem er at min mor 
har misbrug af alkohol. Jeg elsker 
hende, men hun har så mange 
problemer og er altid sur og græder. 
Modelfoto

Giv 
BørneTelefonen 
en hånd
Borgere på Amager kan være med til 
at gøre en forskel for svigtede børn

Kun halvdelen af de børn, der rækker 
ud efter hjælp på BørneTelefonen, 
oplever, at deres henvendelse bliver 
besvaret. Derfor holder Børns Vilkår 
landsindsamling søndag 22. marts. 
Amager er et af de steder, hvor der 
fortsat er ledige ruter.

Hver eneste dag er der børn som 
denne 11-årige pige, der kontakter 
BørneTelefonen, fordi de ikke har an-
dre steder at gå hen.

Det er børn, der vokser op med mis-
brug, vold, overgreb og krænkelser. 
Børn der føler sig forkerte, usikre, ban-
ge og alene. Bliver mobbet i skolen og 
ikke føler sig gode nok. Børn der i nog-
le tilfælde tænker, at det overhovedet 
ikke er værd at være til.

På BørneTelefonen mødes de af en 
frivillig rådgiver, der lytter til dem og 
hjælper dem til at finde viljestyrken 
og redskaberne til at ændre på det, 
der gør ondt eller giver dem perspek-
tiv.

- Som indsamler er man med til at 
sikre, at ingen børn står alene med 
deres problemer. Derfor håber vi, at 
så mange som muligt vil gå på gaden 
sammen med os, siger direktør i Børns 
Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Meld dig som indsamler og vælge en 
rute på stopsvigt.dk. Tilmelding skal 
ske inden 15. marts.
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Der var kø til gyser-kælderen
Eleverne på Skelgårdsskolen sco-
rede igen rekord ved Danmarks 
Indsamlingen

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Ivan Lundhus Olsen, 

Amager Fotoklub

Der var et stort rykind af forældre, 
bedsteforældre, naboer og venner, da 
Skelgårdsskolens elever torsdagen før 
Danmarks Indsamlingen åbnede skolen 
med en anderledes skoledag – for selv 
om det var fest og ballade, var aktivite-
terne også resultatet af en længere pe-
riode, hvor klassiske skolefag var byg-
get op omkring aktiviteter, der kunne 
indbringe penge til den store indsam-
ling.

For syvende gang har det været en 
opgave for skolens elevråd at styre og 
koordinere den store begivenhed, hvor 
klasserne samarbejder på årgangs-
niveau og hvor lærerne sørger for, at 
skolefagenes færdigheder bruges i 
planlægning og etablering af de mange 
boder.

Eksempelvis bidrog 5. årgangs ele-
verne med velgørenhedsmiddag for 
150 personer. Der skulle udregnes 
mængder på opskrifterne, mål på vægt 
og volumen. Hvor mange gryder, potter 
og pander skulle der til? Koge-, bage- 
og brasetider, så de tre retter kom ind 
til de spisende i rette tid – og så skulle 

der aftales opvask og rengøring. Denne 
middag blev afviklet ugen før den store 
event-dag og gav 10.000 kroner til ind-
samlingen. 

Her hjalp det godt, at butikker på 
Vestamager i rigt mål gav råvarerne.

Der var kunder i ’butikkerne’ fra da-
gens start. Der blev lakeret negle, solgt 
blomster, dåsekast, legetøj, som elever-
ne var vokset fra (og købt af forældrene 
til de yngre), bagt og solgt utallige kager 
og drukket kaffe og sodavand, poppet 
popcorn.

En meget populær aktivitet fra tidli-
gere år var flødebollekastemaskinen, 
som først var sorteret fra på grund af et 
omfattende svineri og fordi ofrene hav-
de syntes, det var en bisset tjans. Men 
pengene talte og så tog man svineri på 
lokale og elever med. Alt for indsamlin-
gen til fattige børn.

Elevrådet stod for fordelingen af akti-
viteterne og (næsten) hele skolen blev 
taget i brug. Det var også elevrådet, som 
var dagens kassemestre og heldigvis 
havde de masser at tage sig til. En lokal 
bank havde genåbnet muligheden for 
indbetaling af kontanter – uden at tage 
nogen form for gebyr.

7. klasserne stod for spøgelses- og gy-
serhuset i kælderen under skolen. Også 
her var der konstant lang kø af forældre, 
der lod sig gyse på den gode måde over 
elevernes ’vampyriske’ kreativitet.

Sådan ser 78.812 kroner udSådan ser 78.812 kroner ud

Duften af pandekager og vafler tiltrak mange kunder, så 9.A havde travlt med 
at organisere bestillingerne og bage, hvilket krævede et godt samarbejde (og 
forberedelse på livets samlebånd).

Eleverne i 2.C sørgede for wellness og lakering af negle i den gode sags 
tjeneste.

Fællesskabet 
og samarbejdet 

er i fokus for 
at få opgaverne 

til at lykkes 
under Danmarks 

Indsamlingen.

Skelgårdsskolen
Antal elever 880

Indsamlet beløb. 78.812,-
(2019 ca. 70.000.-)

Timer: 3 (på dagen) mange 
i ugerne inden

Resultatet af  
Danmarks Indsamling 2020
Sammen med danskerne har DR og 12 af landets største 
humanitære organisationer under overskriften ’Lille 
land, stort hjerte’ samlet 82.104.925 kroner ind til børn 
på flugt - fordi alle børn fortjener en tryg barndom, uan-
set hvor i verden, de er født. 

 - Danmarks Indsamling 2020 har kaldt på det danske 
hjerte. Og med aftenens svimlende indsamlingsresultat 
er det tydeligt at se, at det danske hjerte er stort. De vil 
gå til børn, som er tvunget på flugt fra deres hjem på 
grund af klimaforandringer, krig og forfølgelse. Mange af 
børnene er uledsagede. De ser ting, ingen forældre ønsker, 
at deres børn skal se, og de kæmper hver dag for at over-
leve en grusom virkelighed, siger formand for Danmarks 
Indsamling Mulle Juul.

Det er i år 14. gang, at Danmarks Indsamling afholdes. 
Sammen med danskerne har DR og 12 af landets største 

humanitære organisationer samlet penge ind til børn på 
flugt i 12 konkrete projekter i 12 lande på tre kontinenter.  

Det indsamlede beløb er samtidig steget i forhold til 
2019, hvor resultatet endte på 71,7 millioner kroner.
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34 skæve boliger er under 
opførelse – blandt andet 12 
på Oliefabriksvej 2 i Køben-
havns Kommune, men tæt 
op ad kommunegrænsen til 
Tårnby kommune. Her var 
der rejsegilde i slutningen 
af januar

Ved rejsegildet var Steffen 
Morild, formand for Boligfor-
eningen 3B, utrolig stolt og 
glad over at foreningen kan 
bidrage med 34 nye boliger 
til en udsat gruppe borgere i 
København og sagde blandt 
andet:

- Det ligger faktisk i 3B’s 
DNA, at vi gerne vil gøre no-
get for de allermest udsatte i 
samfundet.

- En stor del af Danmarks 
hjemløse er i København. 
Netop derfor er det mig en 
stor glæde, at vi i 3B er med til 
at gøre en forskel for at hjæl-
pe vores medborgere i deres 
bolignød. Jeg er sikker på, at 
de nye boliger bliver et trygt 

og godt hjem for de hjemløse 
i København. Og forhåbentlig 
kan den nye base give lidt 
mere ro til at håndtere de pro-
blemer, som de ellers måtte 
have i hverdagen, lød det vi-
dere fra Steffen Morild.

De 34 boliger er fordelt 
på 3 matrikler i København. 
Heraf 12 på Oliefabriksvej, 
op ad kommunegrænsen til 
Tårnby Kommune, hvor rej-
segildet fandt sted og 12 på 
Kongelundsvej 242 – også 
tæt på kommunegrænsen til 
Tårnby. Resten opføres på 
Hulgårdsvej i København NV. 
De 12 boliger på Oliefabriks-
vej skal erstatte Samvirkende 
Boligselskabers (SAB) skæve 
boliger på Vermlandsgade i 
Sundby (de blå boliger).

Boligerne bliver hver på 
godt 30 kvm. De bygges som 
rækkehuse i ét plan med en 
lille baghave og bygges i 3 
klynger á 4 boliger. Der kom-
mer også et fælleshus til hver 
af de 3 bebyggelser. Og så vil 

der være en social vicevært 
tilknyttet boligerne.

Efter planen bliver boliger-
ne afleveret fra entreprenø-
ren omkring 1. oktober 2020, 
og derefter går der typisk 1 
måned, inden beboerne kan 
flytte ind. 

3B er suverænt nummer 1 
inden for skæve boliger, og 
når de 34 nye skæve boliger 
er klar til indflytning, står 
boligselskabet 3B bag 70 

procent af alle skæve boliger 
i København oplyser kom-
munikations- og pressemed-
arbejder Jakob Østergaard 
Nøhr, KAB.

Nedbrydelige materialer

- Alle materialerne i de her 
boliger kan genbruges eller 
komposteres. Og håndvær-
kerne er meget glade for, at I 
har valgt hør-isolering i ste-
det for glasuld, sagde Lars 

Jørgensen, direktør for total-
entreprenøren Egen Vinding 
og Datter ved rejsegildet.

bbark

Kilde: KABs nyhedsbrev.

Alle byggematerialer kan enten genbruges 
eller komposteres. Eksempelvis er isoleringen 
lavet af hør. Foto: KAB.

Tegning tv. Som miljøet er tænkt, når de 12 
huse er færdige og nye beboere flyttet ind. 
Byggeriet skal erstatte hjemløseboligerne 
ved Christmas Møllers Plads/Vermlandsgade. 
Tegning: House Arkitekterne.

Rejsegilde på 
skæve boliger

Rejsegildet på Oliefabriksvej 
foregik sidst i januar i søle og  

mudder, men på trods heraf 
var der både stor interesse og 

fin forplejning, så stemningen 
fejlede ikke noget.

Indtil for 20 år siden lå endnu en gammel 
Amager-gård på stedet. Detaljer på lofterne 

og vægge var mere intessante end bygninger 
til dyr og mennesker, som havde været 

ubenyttede i mange år. Foto Ole Gjedved.
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Københavner-delen af Ama-
ger Strandvej har gennem 
de sidste 10 år gennemgået 
en gevaldig forvandling, 
hvor der både er bygget nyt, 
og eksisterende ejendomme 
er blevet renoveret

Amager Strandpark er etable-
ret som rekreativt område og 
Metroen har gjort det muligt 
at komme hurtigt og bekvemt 
til og fra Amager. Alt i alt en 
udvikling, som har skabt stor 
interesse for området.

Ved Amager Strandvej lige 
overfor Sundby Sejlklub og 
blot syv minutter med Me-
troen fra Kongens Nytorv ud-
vikler Gefion Group et større 

område på 40.500 kvadrat-
meter med ca. 300 boliger, 
kontorer, mindre butikker og 
caféer. Som led i dette udvik-
lingsprojekt har Gefion Group 
netop solgt en eksisterende 
kontorejendom på ca. 9.300 
kvadratmeter til den tyske 
fond Quadoro Sustainable 
Real Estate Europe.

Erhvervsejendommen blev 
erhvervet i december 2017 
og er efterfølgende blevet 
udviklet og delvist renoveret 
ligesom det tilhørende parke-
ringsareal. I april 2019 flytte-
de Ordnung Office Hotel ind 
på knap 1.900 kvadratmeter. 

Derudover arbejdes der på 
at etablere en privat daginsti-

tution med vuggestue, børne-
have og udflytterbørnehave, 
ligesom der er planer om at 
etablere et stort fitness-cen-
ter. Alt sammen faciliteter, 
som vil skabe et godt nærmil-
jø for de mange kommende 
beboere, der indenfor cirka et 
års tid skal flytte ind i de 300 
boliger.

FAKTA: 
Areal (BBR): 9.300 m2 
fordelt på fire etager
Grundareal: 11.923 m2
Bygget: 1951, udvidet 1990
Parkeringspladser: 74 stk

Amager Strandvejs forandringAmager Strandvejs forandring
354 nye virksomheder i 
Tårnby sidste år
Iværksætterlysten trives 
rundt om i landet og selv-
følgelig også i Tårnby Kom-
mune 

Her blev sidste år registreret 
hele 354 nye virksomheder, 
viser nye tal fra CVR, som 
regnskabsprogrammet Dinero 
har analyseret.

Da Løvens Hule blev sendt i 
begyndelsen af januar, fulgte 
mere end trekvart million se-
ere med i, hvordan de dygtige 
og innovative iværksættere 
fik præsenteret deres opfin-
delser. Så der er en kæmpe 
interesse for iværksættere.

- Iværksætteri er blevet 
mainstream og danskerne 
elsker at høre begejstrede 
ildsjæle fortælle om lige 
præcis den dippedut, de har 
opfundet, og som de mener 
bliver den næste store milli-
onsællert, siger Martin Thor-
borg, manden bag en række 
virksomheder – blandt andet 
regnskabsprogrammet Di-
nero.

– Og det er ikke underligt. 
For iværksætteri er sindssygt 
spændende, og jeg tror, man-
ge mennesker har en dyb re-
spekt for mennesker, som op-
siger fast arbejde og vælger 
det usikre liv som selvstæn-
dig erhvervsdrivende. Jeg tror 
i bund og grund, at de fleste 

drømmer om at tage sådan et 
spring – men de færreste tør.

I alt blev der registreret 
49.256 nye virksomheder i 
Danmark i 2019. Det svarer 
til 14,0 nye virksomheder per 
1.000 indbyggere.

I Tårnby Kommune svarede 
antallet af nyregistrerede 
virksomheder sidste år til 
13,9 per 1.000 indbyggere. 
Det viser tal fra CVR, som 
regnskabsprogrammet Dinero 
har analyseret.

Hovedstaden stikker af

Når de nyregistrerede virk-
somheder brydes ned på 
landsdele, er de sjællandske 
dominerende. Og de køben-
havnske kommuner (Køben-
havns, Frederiksberg, Dragør 
og Tårnby Kommuner) stod 
med 18,7 nyregistrerede virk-
somheder per 1.000 indbyg-
gere for den højeste andel 
nye virksomheder.

I den modsatte ende af ska-
laen ligger Vestjylland med 
11,3 nyregistrerede virksom-
heder per 1.000 indbyggere. 

bbark

Kilder:

Det Centrale 
Virksomhedsregister, 
Danmarks Statistik og 
Kantar Gallups seertal.
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Se www.taarnbybladet.dk

2020
NR.  DÆKKENDE  UDKOMMER  DEADLINE FOR TEKST OG ANNONCE
01.  januar  onsdag  8. jan. **  fredag   3. jan.**  kl. 12.
02.  februar onsdag 29. jan. fredag 24. jan. kl. 12
03.  marts onsdag 26. feb. fredag 21. feb. kl. 12
04 april onsdag 25. marts fredag 20. marts. kl. 12
05 maj onsdag 29. april fredag 24. april. kl. 12
06 juni onsdag 27. maj fredag 22. maj. kl. 12
07 juli/aug. onsdag 24. juni fredag 19. juni. kl. 12
08 august onsdag  5. aug. **   fredag 31. juli. ** kl. 12 
09 september onsdag 26. aug. fredag 21. aug. kl. 12
10 oktober onsdag 30. sept. fredag 25. sept. kl. 12
11 november onsdag 28. okt. fredag 23. okt. kl. 12
12 december  onsdag 25. nov. fredag 20. nov. kl. 12
**  Ikke sidste onsdag i måneden

2021
NR. DÆKKENDE UDKOMMER 
01 januar  onsdag 6. jan. ** 

Ny omdelingsdag i 2020!
Onsdag er fremover omdrejningsdagen for udgivelse, deadlines etc.

Tårnby Bladets udgivelsesplan 2020-21 indeholder væsentlige ændringer i forhold til 
tidligere udsendte planer 

En gruppe frivillige har i 
samarbejde med Tårnby 
Kommune og Dansk Flygt-
ningehjælp startet en klub, 
hvor flygtningebørn lærer 
om livet i Danmark

Hver tirsdag kl. 13.30-15.30 
mødes flere frivillige fra Ka-
strup og omegn med flygtnin-
gebørn på 6-10 år i en klub 
på Saltværksvej 69 i Kastrup. 
Klubben har været så stor en 
succes, at der snart vil blive 
åbnet en ny klub for piger på 
10-16 år. 

Formålet med klubberne 
er at arrangere sjove lege og 
aktiviteter, som træner bør-
nenes danske sprog og giver 
dem viden om dansk kultur 

og sociale normer. Og der er 
også udflugter, så børnene 
kan få større kendskab til de-
res lokalområde. 

56-årige Lisbeth Sørensen 
er en af de frivillige, der har 
været med til at starte den 
første klub. Og hun vil klart 
anbefale andre også at melde 
sig som frivillig i en af klub-
berne, da det er sjovt og me-
ningsfyldt. 

- Jeg er frivillig, fordi jeg 
ønsker at gøre en forskel for 
flygtninge i Danmark. Det er 
skønt at blive mødt med et 
kram fra alle ungerne hver 
tirsdag, og det er fantastisk at 
opleve, hvordan gruppen og 
ungerne udvikler sig fra gang 
til gang. Børnene er i en riven-

de udvikling, og det er fanta-
stisk at se de syvmile skridt, 
som de tager på relativ kort 
tid, siger Lisbeth Sørensen. 

Styrker integrationen 

Klubben er blevet til i et 
samarbejde med Tårnby 
Kommune og med hjælp fra 
Sprogcafeen i Tårnby. Noomi 
Mortensen er skolekonsulent 
i Tårnby Kommune, og hun 
mener, at klubben vil styrke 
integrationen af flygtninge-
børnene. 

- Klubben er et godt sup-
plement i forhold til børnenes 
integrationsproces. Klubben 
samarbejder med Skotte-
gårdsskolens SFO, og dermed 
bliver børnene og deres for-
ældre også introduceret til 
SFO området, der har en stor 
rolle at spille i at styrke bør-
nenes venskaber på tværs af 
sprog og kultur, siger Noomi 
Mortensen. 

Klubben i Kastrup er en del 

af Dansk Flygtningehjælps 
leg- og læringsklubber for 
flygtningebørn. Siden den 
første klub åbnede for halv-
andet år siden, har over 350 
flygtningebørn fået gode og 
lærerige oplevelser takket 
være frivillige. 

Og chefen for Frivilligaf-
delingen i Dansk Flygtnin-
gehjælp Lone Tinor-Centi er 
glad for de frivilliges indsats 
i Tårnby Kommune. 

- Takket være de frivillige 
i klubberne kan Dansk Flygt-

ningehjælp støtte flygtnin-
gebørn i at blive en del af 
sociale fællesskaber i Dan-
mark. Flygtningebørnene 
lærer dansk og bliver rustet 
til at indgå aktivt i nye fælles-
skaber på lige fod med andre 
børn. Og vi kan se, at det bety-
der meget for, at børnene og 
deres familier hurtigere bliver 
en del af deres nye lokalsam-
fund, siger Lone Tinor-Centi. 

bbark

Børnene kommer glade og 
forventningsfulde til klubben, 
og de siger, at det både er 
sjovt og hyggeligt. Foto: Eno 
Krogh/Dansk Flygtningehjælp.

Fakta 
• Dansk Flygtningehjælps leg- og læringsklubber er for 
6-16-årige flygtningebørn. 

• De lokale klubber drives af frivillige, som får støtte af 
Dansk Flygtningehjælp til at lave både sjove og lærerige 
aktiviteter for børnene. 

• Er du interesseret i at blive frivillig i en leg- og lærings-
klub, så kontakt projektkoordinator Helle Hørup på helle.
hoerup@drc.ngo. 

• Initiativet med leg- og læringsklubberne er finansieret 
af en bevilling på knap fire millioner kroner fra Egmont Fon-
den. 

• Du kan læse mere om klubberne på www.flygtning.dk/
frivillig/projekter/leg-og-laering 

Ny klub i Kastrup hjælper flygtningebørn 
med dansk sprog og kultur 

Tekst og foto: Tårnby Curling

Tårnby Curlings helt nye ju-
niorhold under ledelse af 
træner Kasper Wiksten har 
vundet DM sølv for juniorer 
op til 21 år ved deres første 
optræden til et DM

Det er et rigtig ungt hold 
som har ligget i skarp træ-
ning det sidste halve års tid 
op til DM, og det er en rigtig 
flot præstation at vinde sølv 
første gang de er med til et 
mesterskab.

tsp

Fra venstre Marck Jensen, Markus Rofado, Sean Søndergaard, 
skipper Oliver Rasmussen, vice skipper Nikki Jensen og 
træner Kasper Wiksten

Curling junior holdCurling junior hold

Flere heste til hesteland
Heste har afløst Amagers klassiske 
landbrugsdrift og nu kan der komme 
flere. Rytterskolen Amagerlands Ri-
deskole har søgt om tilladelse efter 
§ 16b i husdyrbrugsloven, til at ud-
vide rideskolen til dobbelt størrelse 
(80 heste), herunder lovliggørende 
tilladelse til eksisterende bygninger 
samt tilladelse til at opføre nye byg-
ninger. Trods 10 høringssvar er det 
korte svar, at det må de godt.

I god tid
Tårnby Kreativ Klub har allerede sik-
ret sig tilladelse til at benytte Råd-
hushallen til afholdelse af juleudstil-
ling lørdag søndag 20.-21. november 
2021, hvor de udstiller klubbens 
kunsthåndværker og kreative hånd-
arbejder.

Knogleekspressen flyveklar
Alarmcentralen SOS har booket 300 
flysæder på rutefly, ligesom der er 

booket flyvninger med ambulancefly 
– den såkaldte Knogleekspres. 

Sidste år løb danske skituristers 
skader dækket af rejseforsikringer 
og håndteret af alarmcentralen SOS 
International op i 12 millioner kro-
ner. Og skaderne begyndte allerede 
at melde sig i uge 4, oplyser SOS i en 
pressemeddelelse.

Sidste år kom over 770 danskere 
så slemt til skade på skiferien, at de 
fik brug for lægehjælp og rejseas-

sistance via alarmcentralen hos SOS 
International.

Øresundsmetro i Malmø
Malmø tager debatten om en Øre-
sundsmetro et skridt videre og un-
dersøger, hvordan flere underjordi-
ske stationer kan bygges i byen. Kom-
munalbestyrelsen har besluttet at 
undersøge et metrosystem i Malmø.
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Navngivning af metro-bo-
remaskiner kan bruges som 
popularitetsparameter

Knap 500 personer kom med 
forslag til navne på tunnel-
boremaskinerne i Metrosel-
skabets navnekonkurrence 
og et dommerpanel har siden 
udvalgt de to navne til bore-
maskinerne, der skal bore den 
to gange 4,5 kilomter lange 
tunnel til den kommende me-
trolinje til Sydhavn.

Interessen  for at komme 
med det rette navn til bore-
basser er stort - præmien er 
deltagelse i dåbsfesten med 
borgmestre og ingeniører.

Før tunnelboremaskinerne 
kan gå i gang med arbejdet 

dybt under jorden, skal de 
ifølge traditionen have et 
navn. Det gør man over hele 
verden, præcis som skibe dø-
bes før deres jomfrurejse. Det 
endelige valg af navne blev 
besluttet af et dommerpanel 
og faldt på Inge og Olivia.

Inge Lehman var geofysiker 
og opdagede jordens kerne 
for 100 år siden. Inge var en 
stærk kvinde i en uddannel-
sesverden, der typisk var præ-
get af mænd. Først mange år 
senere opnåede den ukendte 
danske pioner anerkendelse 
for sine banebrydende opda-
gelser i undergrunden.

Olivia Nielsen var i 
1800-tallet en fremtrædende 
figur i fagbevægelsen, hvor 

hun kæmpede for at organi-
sere kvindelige arbejdere. I 
1901 lykkedes det hende at 
stifte Kvindeligt Arbejderfor-
bund og dermed styrke kvin-
ders løn- og arbejdsforhold. I 
2009 fik Olivia Nielsen en vej 
opkaldt efter sig i Sydhavn, 
som metroen kommer til at 
krydse under, når den åbner 
i 2024.

De første

Under det første metrobyg-
geri mellem Vanløse og 
henholdsvis Vestamager og 
København Lufthavn blev 
boremaskinerne i 1997 døbt 
Liva (Weel) og Betty (Nansen) 
efter de to berømte, afdøde 
skuespillerinder. På Cityrin-
gen foregik navngivningen 
af de fire boremaskiner som 
en større event i 2013, hvor 
borgerne også blev inddra-
get i en navnekonkurrence. Et 
dommerpanel besluttede, at 
maskinerne skulle opkaldes 
efter de gamle telefoncen-

traler i København – nemlig 
Nora, Tria, Minerva og Eva.

Også tunnelboremaskiner-
ne i Nordhavn fik deres navne 
efter en konkurrence og det 
endelige valg faldt på Alice og 
Frida. Frida var navnet på den 
første båd i Kvindelig Sejl-
klub, der ligger i Nordhavn. 
Alice var navnet på den ene af 
de to stiftere tilbage i 1942.

De ikke valgte

Idun og Ydun fra den nordi-
ske mytologi. Marie Carmen 

og Anisette efter Sydhavns 
store kvindestemmer. Prop og 
Berta efter den kendte børne-
fortælling. Eller Fru Sauterne 
og Susan Himmelblå, som 
Kim Larsen udødeliggjorde 
med sin musik. Det var alle 
populære bud fra deltagerne i 
Metroselskabets konkurrence 
om at finde navne til de to 
tunnelboremaskiner.

tsp

Kan nogen huske Betty og Liva

FAKTA:  om tunnelbore-
maskinerne i Sydhavn

• De to tunnelboremaskiner i 
Sydhavn er metrobyggeriets 
største maskiner.
• De har en kampvægt på 
godt 600 ton og en længde 
på mere end 140 meter.
• Nogle af maskindelene 
er så store, at de er blevet 
transporteret gennem byen 
om natten af hensyn til den 
øvrige trafik.
• Maskinerne er nu samlet 
og testet, og den første tun-
nelboremaskine bliver sendt 
afsted om kort tid.

Først mod syd, så mod nord

Når tunnelboremaskinerne 
går i gang med at bore, vil 

de først bore mod syd i ret-
ning mod Ny Ellebjerg. Første 
stop på turen bliver ved den 
kommende metrostation Slu-
seholmen. Borearbejdet fort-
sætter derefter videre mod 
Mozarts Plads og slutter ved 
Ny Ellebjerg, hvor maskiner-
ne hejses op og sendes tilba-
ge til Enghave Brygge. Herfra 
borer de mod metrostatio-
nen Havneholmen og deref-
ter det sidste stykke hen til 
af-greningskammeret, som 
forbinder Sydhavnsstatio-
nerne med metrostationerne 
i Nordhavn samt Cityringen.

Tunnelborebasserne 
står foreløbig i en hal i 
Sydhavnen. Men inden de kan 
tages i brug i arbejdet med 
at bore den nye tumnnel til 
Sydhavnen skal de navngives. 
Foto: Metroselskabet.
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Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver 
det alligevel til et månedsmagasin. Hver som er med på holdet vælger selv, hvor meget tid, man kan ofre.

Opgaverne er blandt andet:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen

- Ingen løn, men belønning i form af socialt samvær og fælles udflugter med journalistisk indhold 
og oplevelser

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som tilsammen 
udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 
32 509 290 og hør, hvor dine interesser kan bruges i fællesskabet.

Bliv nu medarbejder på Tårnby Bladet
Vi behøver hjælp til at passe vores kontor (engang imellem), køre ud med aviser til 
vores depoter (en gang eller to om måneden) og så er der alt det løse (hele tiden)

At producere en lokalavis som Tårnby Bladet, er som at bygge den kinesiske mur - i Lego-klodser og det 
gør vi en gang hver måned.

Skal det frivillige være tvang

Amager Bordtennis
- Her i klubben vil vi helst ikke ud i 
tvungen frivillighed, siger formand 
Pernille Hvass, Amager Bordtennis 
Klub

- Vi har en enkelt lejr hvert år, hvor man 
ikke kan tilmelde sit barn, hvis man ikke 
selv tager en tjans i løbet af weeken-
den. Det har af og til gjort, at enkelte 
børn ikke i første omgang blev tilmeldt, 
men vi har så efterfølgende fundet en 
løsning - så har de måske leveret en 
kage eller hjulpet med at købe ind i 
stedet. 

Når det så er sagt, kan det da bestemt 
være svært at få frivillige nok. Måske 
især til koordinering/tovholder på pro-
jekterne. Når man beder om hjælp til 
specifikke opgaver, går det som oftest 
lettere, end hvis man bare beder om 
hjælp generelt. Jeg tror, det er lettere at 
forholde sig til en fastlagt opgave end 
bare ’Vil du hjælpe?’, ’Vi skal bruge 10 
forældre til at hjælpe den og den dag’.

For et par år siden oprettede vi et for-
ældreudvalg, der står for sociale arran-
gementer, det praktiske omkring lejre 
og som står for kaffe/te mm til vores 
café. Det fungerer fint, men det er klart, 
at det tit er de samme, der hjælper. 

- Og ja, der er nogle, der aldrig hjæl-

per og det er der sikkert alle mulige 
grunde til, de ikke gør. Vi har valgt ind 
til videre ikke at bruge supermange 
kræfter på dem, der ikke hjælper, men 
det er noget, vi skal kigge på. 

Ingen tvivl om at drømmescenariet 
vil være, når forældre afleverer deres 
børn i klubben så siger: ’her er lille Ben-
te, hun vil gerne spille bordtennis - Er 
der noget, vi som forældre kan hjælpe 
med?

Hvor præcis vi lander, ved jeg ikke i 
skrivende stund, men vi kommer ikke 
til at tvinge folk til frivillighed generelt 
som i Ry klubben. Det tror jeg, vi ville 
komme til at bruge alt for mange nega-
tive kræfter på.

Kan man stille krav, SKAL forældre 
være aktive i børnenes idrætsklub-
ber?
Debatten har raset lige siden decem-
ber, hvor DR bragte et indlæg fra Ry 
Fodboldklub om tvunget frivilligt ar-
bejde. 

På Tårnby Bladet mener vi også, at 
debatten er relevant mellem idræts-
klubber, hvorfor vi bringer et uddrags 
af indlægget, så læseren kan se hvad 
budskabet egentligt går ud på. Og så 
har vi spurgt nogle klubformænd i 
Tårnby om deres holdning til frivilligt 
arbejde.

Ry Fodbold kræver, at hvert medlem 
stiller med en frivillig til klubbens ak-
tiviteter.

Det er ikke akut mangel på frivil-
lige, der driver Ry Fodbold. Men for 
klubben og bestyrelsen handler det 
om noget helt grundlæggende. Hele 

forståelsen af, hvad det vil sige at 
være en del af en klub, forklarer be-
styrelsesmedlem i Ry Fodbold, Casper 
Dalhoff.

- For os handler det om at gentænke 
det Forenings Danmark, der bygger på 
frivillighed. Vi vil gerne give det vi-
dere til vores børn: at det her ikke er 
noget, man bare betaler sig fra. Det er 
noget, man deltager i. Ikke bare som 
spiller, men i særdeleshed også som 
forældre.

Handler mens det går godt

Ry Fodbold er heldig – andre klubber 
lider konstant af mangel på arbejds-
kraft til daglige gøremål for at holde 
klubben, klublokalet, banerne, tøjet i 
orden, men er ’tvang’ vejen?

Opgaverne kan være, når der skal 
grilles pølser til sommerfesten, ba-
nerne skal kridtes op (hvis man ikke 

har kommunen til at gøre det for sig). 
Eller måske som trænere. Det kunne 
være at være med til at bære målene 
ud på banerne, at sælge kaffe fra en 
kaffevogn eller bemande et dommer-
bord ved den store indendørs turne-
ring. 

Der er jo nok nogle forældre, der 
i forvejen synes, at den hjemlige ka-
bale er svær at få til at gå op. Tre børn, 
to fuldtidsjob, måske også hund, for-
ældremøder, legeaftaler og familiebe-
søg. Og nu også frivillighed i klubben, 
siger Casper Dalhoff.

Men det argument køber Casper 
Dalhoff ikke.

- Vi har alle sammen travlt. Der er 
mange trænere her, der har travlt i 
deres arbejdsliv. Det har jeg også selv, 
siger han.

- Vi mener, at alle kan finde den 
time til at yde noget her. Man kan ikke 

betale sig fra det, når man er medlem 
af Ry Fodbold. Det er en klub og en 
forening, og her står vi sammen om at 
løfte opgaverne.

Pres for frivillighed

- Hvis frivilligheden skal bestå, er vi 
nødt til at have forældrene og med-
lemmerne til at hjælpe, siger Palle 
Madsen, klubrådgiver, DBU Jylland.

- Jeg synes faktisk godt, at klubber-
ne kan tillade sig at sætte forventnin-
gerne til forældrene op. 

- Hvis frivilligheden skal bestå, er 
vi nødt til at have forældrene og med-
lemmerne til at hjælpe, så jeg synes, 
det er et spændende initiativ, siger 
Palle Madsen. 

AB Tårnby fodbold 
Formand Mical Ambæk, AB Tårnby 
fodbold

- AB Tårnby byg-
ger som de fleste 
idrætsforeninger 
på frivilligt arbejde. 
Uden en kolossal 
indsats fra frivillige 
trænere og ledere 
kunne klubben slet ikke fungere. 

- Alle vores børnehold trænes af 
forældre, og hvis der ikke er nok ak-
tive forældre, som stiller sig til rådig-
hed som trænere og holdledere, kan vi 
ikke drive holdene. Så simpelt er det. 

- Vi er dog ikke lige så ’hårde’ som i 
Ry og et barn kan godt få lov at spille, 
selv om mor eller far ikke har mulig-
hed for at være frivillig. Men som for-
ældre til et yngre barn, der vil spille 
fodbold i ABT, kan man ikke bare afle-
vere barnet til træning kl. 16.30 og så 
hente igen, når træningen er slut. 

- Her forventer vi som udgangs-
punkt, at forældrene er til stede under 
træningen og hjælper med de forskel-
lige øvelser, når der er behov for det.

AK Viking vægtløftning

Formand Christian Bærensen, 
AK Viking vægtløftning

I AK Viking har vi jo mange børn 
fra familier uden ressourcer og 
jeg kunne aldrig udelukke et barn 
fra klubben på grund af manglen-
de hjælp fra forældre.

Det får de ikke FORKERT
Senior Strike bowlingklub spiller 
i bowlinghallen Lanes og Lounges 
på Englandsvej, De har søgt Kultur-
udvalget om støtte til baneleje. De 
fik bevilliget 5.000 kroner i 2019. 
Udvalget har set foreningens regn-
skaber og mener, de har penge 
nok, så det blev et afslag.
BERIGTIGELSE: STRIKE FIK TILSKUD

Det må de godt

Kulturudvalget har sagt god for et 
autocampertræf i Kastrup Lystbå-
dehavn, arrangeret af Tårnby-bor-
ger/Foreningen Autocamperven-
ner 3. og 4. september. Der forven-
tes omkring 25 autocampere. Da 
Autocampervennerne gennemfør-
te et lignende træf i 2014 gik det 
fint, så Havnekontoret ser positivt 
på aktiviteten.

Der vil blive opkrævet en afgift 
på kr. 160 pr. autocamper pr. nat – 
svarende til billigste takst for gæ-
stebåde. De 4000 kroner indgår i 
havnens regnskab.
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Life & Stress Coach Kastrup v/Helle Bodal ThemsenLife & Stress Coach Kastrup v/Helle Bodal Themsen

SKAB ET MERE  SKAB ET MERE  
HARMONISK OG STRESSFRIT LIVHARMONISK OG STRESSFRIT LIV

Stresscoaching samt forebyggelse:
Et klassisk Stress-Coaching forløb hos mig varer ca. 8-10 uger 

og indeholder op til 7 sessioner a 1,5 time. Prisen er inkl. bogen 

”Mindre stress mere overskud” samt telefonisk støtte ml. ses-

sionerne. Pris kr. 3.800. 

Life Coaching/Positiv Psykologi vejledning:
Life Coaching hjælper dig med at blive bevidst om at anvende 

de bedste ressourcer i dig, så du opnår ro, balance, glæde og 

overskud. Vi vil blandt andet arbejde med:

`̀ Sparring/coaching ift. livsudfordringer

`̀ Optimisme vs. pessimisme

`̀ At fokusere på det positive der skaber trivsel,  

 så du kan præstere bedre i din dagligdag.

`̀ Selvindsigt og selvrealisering  

 – mod og styrke til at gå egne veje.

`̀ Angst, mere selvværd/bedre selvtillid.

Kontakt mig i dag for en gratis og uforpligtende samtale  

priser for Coaching/Positiv Psykologi vejledning  

kan ses på hjemmesiden.
 

Mobil 4220 4444 eller www.stresscoachkastrup.dk

Vi søger omdelere i jeres nærområde.
Har du en teenager i alderen 13-17 år, som er klar til 
at tage ansvar og tjene sine egne penge? Reklamer 
leveres pakkede hos jer, og der er mulighed for 
omdeling 1-2 gange om ugen. Din teenager 
bestemmer selv, hvornår reklamer og aviser 
omdeles på dagen – inden for deadline.

Læs mere og søg jobbet på

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

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres fødder vokser 
- vokser forbruget også 

blivomdeler.nu

Nu. Nu. Nu begynder arbejdet med 
en kommende ny skøjtehal… så 
småt

Af Terkel Spangsbo

Alle parter, der har interesser i en ny 
skøjtehal, har talt om det i mange år.

Naturligvis først og fremmest bru-
gerne som Amager Ishockey Klub og 
Tårnby Skøjteklub, men også fra kom-
munalt hold, så man gerne den gamle 
hal udskiftet.

I 1970’erne lå der en åben skøjte-
bane på Røllikevej. Banen blev ad åre 
overdækket og forsynet med kunstis, 
så den kunne bruges omkring otte må-
neder om året.

Banen var bygget efter med dati-
dens teknik og ikke mindst isolering, 
(læs: stort set uden), hvilket har med-
ført, at jorden under isen har udviklet 
’permafrost’.

Det frygtes i dag, at en total optø-
ning af isen vil får hele bygningen til 
at synke ned i en sump.

Den ældre (ikke eksisterende) iso-
lering gør det samtidig ekstra dyrt at 
indfryse banen.

Samarbejde med København

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder på, 
at en ny skøjtehal placeres på grunden 
ved KG66 og Fritidsklubben Frøen, der 
hvor Ny Kastrupgård tidligere lå.

Kommunalbestyrelsen har beslut-
tet, at der indledes forhandlinger med 
Københavns Kommune om en samar-

bejdsaftale/model vedrørende anlæg, 
drift og tilskud på fritidsfacilitets- og 
foreningsområdet.

Kulturudvalget har besluttet ikke 
at afvente resultatet af forhandlinger 
med København, men at igangsætte 
diverse forundersøgelser med hensyn 
til miljø- og jordbundsforhold, som 
skal gennemføres under alle omstæn-
digheder.

Et samarbejde med Københavns 
Kommune (og evt. andre kommuner) 
ligger i tråd med Tårnbys nye regler 
om flere tårnbyborgere på tårnbybe-
talte idrætsanlæg.

Medlemmerne i de to klubber, der 
benytter skøjtehallen, kommer i langt 
overvejende grad fra andre kommu-
ner, specielt København, hvilket er 
nødvendigt for at have den rette ka-
pacitet af medlemmer, så eksempelvis 
ishockey-klubben har spillere nok på 
alle niveauer og aldersgrupper.

P.t. er der ca. 315 medlemmer i de 
to klubber, heraf ca. 179 fra andre 
kommuner.

En skøjtehal er en specialfacilitet. 
Ideen om et samarbejde med en an-
den kommune om en skøjtehal vil 
potentielt blive støttet af såvel Dansk 
Idrætsforbund, DGI som Lokale- og 
Anlægsfonden.

En ny skøjtehal vil koste omkring 60 
millioner. Mindre end det halve af den 
snart færdigbyggede svømmehal.

Køreplan for ny skøjtehal

Se www.taarnbybladet.dk
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Tårnby fremhæves ofte 
kommunens gode forenings-
liv, det bæres af frivillighed

I Københavns omegn var der 
i 2018 28 procent, som på en 
eller anden måde udøvede 
frivilligt arbejde eller gjorde 
en frivillig indsats på sociale 
områder.

Det flotte tal blev dog 
overgået af vestjydernes for-
kærlighed for det frivillige 
idrætsarbejde, som bragte 
dem til tops i statistikken over 
frivilligt arbejde. 

Hele 42 pct. af voksne vest-
jyder svarer i en undersøgelse 
fra Danmarks Statistik  , at de 
har udført frivilligt arbejde in-
den for det seneste år. Det er 
markant over landsgennem-
snittet, hvor 33 pct. af dan-

skerne som helhed svarer at 
have udført frivilligt arbejde 
i årets løb.

Frivilligt arbejde dækker 
over at have givet arbejds-
kraft gratis væk som frivillig 
i en idrætsforening, til so-
ciale indsatser, til kulturom-
rådet – eller andre områder i 
det mangfoldige danske for-
eningsliv. 

De drætsfrivillig

Det er især på idrætsområdet, 
at vestjyderne står stærkt i 
statistikken over frivilligt ar-

bejde. Ikke mindre end 16 pct. 
af alle vestjyder (svarende til 
hver sjette) beskæftigede sig 
nemlig frivilligt med idrætten 
i 2018.

Idræt er overordnet set det 
største frivilligområde i Dan-
mark – her svarer 9 pct. - sva-
rende til hver 11. dansker - at 
have leveret frivilligt arbejde 
i løbet af 2018. 

Mindst frivilligt idrætsar-
bejde laves af folk fra lands-
delene Byen København og 
Københavns omegn, hvor hhv. 
5 og 7 pct. har lavet frivilligt 
idrætsarbejde.  

Denne relativt lave andel 
kan delvist forklares ved, 
at der simpelthen er færre 

idrætsfaciliteter i København 
og omegn sammenlignet med 
resten af landet, fortæller 
fuldmægtig ved Danmarks 
Statistik Monika Bille Nielsen:

- Idrætsfrivilligheden er det 
største af alle idrætsområder 
i Danmark, og dermed vægter 
dette område tungt i statistik-
ken. 

tsp

Andel af danskere over 
16 år som har udført 
frivilligt arbejde, fordelt på 
landsdele. 2018. Kilde: www.
statistikbanken.dk/KVUARGEO

Frivilligt arbejde inden for 
udvalgte områder. 2018

Kilde: Særkørsel på baggrund 
af Danmarks Statistiks 

Kulturvane-undersøgelse

Vestjyderne er Danmarksmestre i frivilligt arbejde 
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TÅRNBY  
KOMMUNE

INFORMERER

TÅRNBY KOMMUNE

BORGERMØDE OM BOLIGER VED TØMMERUP HAVEBY 
Tømmerup Haveby er et større boligområde på Vestamager tæt på Tømmerup. Området afgrænses i nord af  
Munkebjergvej, i syd af Ugandavej, og mod vest af boligområderne Holdkærsager og Hyldager. 

Tårnby Kommune har sendt et forslag til lokalplan i høring. Lokalplansforslaget giver mulighed for boligbyggeri i form af 
rækkehuse og etageboliger i op til tre etagers højde, at fastholde eksisterende institutioner og sikre grønne  
friarealer og klimatilpasningsløsninger. 

Der inviteres til borgermøde, hvor borgmester Allan S. Andersen og projektudvikler NREP vil fortælle om projektet og 
ønsket om at opføre nye boliger efter konceptet Plushusene. Plushusene er et koncept, der kombinerer fordele ved indivi-
duelle boliger med fællesskab. 

Efter aftale med NREP, vil 40% af boligmassen blive opført som almene boliger.  

Borgermødet holdes tirsdag 17. marts 2020, kl. 17-19, i festsalen på Skelgårdsskolen,  
Ugandavej 138-142, 2770 Kastrup.
Tilmelding ikke nødvendig. 

Se mere under høringer på www.taarnby.dk 

Ung dansk skater lokket af kreativt 
gymnasium i Malmø
Det tager fem minutter for 16-årige 
Sander Bøgvad Mikkelsen at cykle fra 
sit hjem på Vesterbro til Hovedbanen. 
Herfra tager han Øresundstoget til 
Triangeln i Malmø. Fra Triangeln skal 
han med bus 2 til Sevedsgården, og 
det sidste stykke går de til Bryggeriets 
gymnasium, hvor skater-linjen lokker 
flere danske elever til.

Fra dør til dør tager det under en 
time at komme fra Vesterbro til Bryg-
geriets gymnasium i Malmø. Rejsen 
er bare et plus, synes den 16-årige, 
pendlende gymnasieelev.

– Jeg elsker turen. Det er en skøn 
togtur, og det er et plus at kunne se 
vandet hver dag. Det er en sindssygt 
god start på dagen, siger Sander Bøg-
vad Mikkelsen, som går i 1.G.

Han følges med syv af sine bedste 
venner, og i løbet af sine første må-
neder som Øresundspendler har han 

ikke oplevet nogle større bagsider ved 
pendlingen.

Skater-linjen trækker

At Sander Bøgvad Mikkelsen har valgt 
en skole på den anden side af Øre-
sund, er ikke, fordi han er specielt 
interesseret i Malmø eller Sverige, 
men Bryggeriets gymnasium har en 
skateboard-linje, som ikke findes i 
Danmark. Der går cirka 150 elever og 
23 af dem er danskere. Skolen tiltræk-
ker også elever fra Norge og resten af 
Sverige.

I det hele taget er han mest positivt 
overrasket over skolen og hele tilvæ-
relsen med at pendle. Han har flere 
venner fra København, som også har 
valgt Bryggeriets gymnasium og han 
fortæller, at skolen er velkendt i Kø-
benhavns skatermiljø. Alligevel kan 
der godt være nogle, der bliver lidt 
forbavsede, når han fortæller, at han 
går i skole i Malmø.   

Fedt men for dyr transport

– Folk synes, det er fedt, men også lidt 
vildt, at jeg går i skole i et andet land.

Det leder samtalen ind på, hvordan 
han tror, Øresundsregionen vil se ud i 
fremtiden. Det er ikke noget, han går 
og tænker så meget over, men han tror, 
at der vil komme hurtigere og billigere 
togforbindelser og at flere dermed vil 
tage over Øresund i fremtiden. Det er 
for dyrt i dag, mener han.

– Jeg tror, at togene bliver lavet helt 
om, at det kommer til at gå hurtigere 
og at toget kommer til at stoppe flere 
steder.

– Hvis de vokser op med hinan-
den fra barnsben, så bliver danskere 
og svenskere nok også mere vant til 
hinanden, siger Sander Bøgvad Mik-
kelsen.

Kilde: Denne artikel har tidligere 
været publiceret i Øresundsinstituttets 

nyhedsbrev. 

På skater-gymnasium i Malmø Om Bryggeriets gymnasium 

Foto og film hvor eleverne arbej-
der i projektform med professionel-
le opgavestillere og gallerier. For-
tællingen står i centrum i arbejdet 
med billeder som udtryksmiddel 
indenfor dokumentar, billedjourna-
listik og reklame.

Serietegning tager udgangspunkt i 
den enkeltes aktuelle kunstneriske 
udtryk, som udvikles gennem for-
skellige øvelser indenfor tegne- og 
fortælleteknik. Serietegning hand-
ler om at forene fortællingen med 
den kunstneriske skabelse.

Fri kunst - her kan eleverne for-
dybe sig i de dele af billedkunsten, 
som interesserer mest, ligesom 
de træner i professionelle dele af 
det at være udøvende kunstner. I 
projektform undersøger eleverne 
materiale, kunstnerisk udtryk og 
præsentation.

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2020

X
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INVITATION
Mandag 4. maj i år er det 75 år siden, danskerne blev mødt af en betydningsfuld  

radiomeddelelse fra London, kendt som Frihedsbudskabet. 
Fem års tysk besættelse var forbi, Danmark var atter frit, som det hed  

i avisoverskrifterne dagen efter.

Alsang var en social begivenhed, som med fællessang var med til at holde modet oppe 
hos befolkningen, mens hverdagen så sværest ud.

Alsangskomitéen i Tårnby arrangerer på dagen 4. maj 2020 en alsangsaften i  
Travbaneparken, hvor alle er velkomne til sammen at markere 75-året.

Programmet er ved at tage form, der bliver mange timer med fællessang og Tårnbys store 
musiske foreninger, vil suppleret med gæster synge for, mens et billigt sanghefte produ-

ceret til lejligheden vil sikre, at vi alle kan synge med på de gamle tekster.

Det bliver en entréfri aften og man kan købe mad og drikke på pladsen. Der vil være 
bænke, men kommitéen opfordrer til, at man medbringer sin egen campingstol og tæp-
per. I tilfælde af regn, som det kendes i disse dage (slut februar), låner vi Tavbanehallen, 

så sang bliver der. En stemningsfuld aften.

Tekst og tegninger:  
Ninna Feldvoss

Tårnby kommune ligger mel-
lem to farvande, Øresund og 
Kalvebodløbet. Og to nye 
broforbindelser har gjort det 
muligt for enhver at se tværs 
over kommunen - fra kyst 
til kyst. Nærmer man sig fra 
Sjællandssiden over Amager-
broerne, har man en enestå-
ende panoramaudsigt over 
det inddæmmede areal og 
helt til Øresundsbroens mar-
kante g r æ n s e -

pæle! Nok 
de færre-

ste 

bilister tænker på, at de sam-
tidig iler over en lille ø. 
Det er Skrædderholmen med 
en fin lille badestrand
 og den dejligste udsigt over 

Køge Bugt helt til Stevns.
Kommer man derimod fra 

øst via Øresundsforbindel-
sen, er Saltholm det første, 
man ser. Her syd for øen hol-

der en flok sæler til, så kig 
lige, om der ligger en og soler 
sig på stenene. Området er 
heldigvis fredet og har ad-
gangsforbud.

Mange er ikke klar over, at 
sælen er et af de almindelig-
ste større pattedyr i Tårnby.

Det er til dels på grund af 
Saltholm med knap en hånd-
fuld beboere, at Tårnby Kom-
mune har så stort et areal i 
forhold til indbyggertallet - 
og dels pga lufthavnen, hvor 
ingen bor. Det samme gælder 
Peberholm. Og på det store 
inddæmmede område i vest 
bor kun skovløberen. De tid-
ligere landsbyer, Kastrup og 
Tårnby, tillige med Vestama-
ger, er på mindre end ét år-

hundrede vokset fuldstændig 
sammen. Kun Tømmerup og 
Ullerup har endnu præg af 
landsbyer. Set i fugleperspek-
tiv former vores samfund sig 
som et bredt bølget bælte 
tværs over øen Amager, hvor 
den er bredest. Længst mod 
øst og syd ligger lufthavnen 
og tager form som en gigan-
tisk Ruko-nøgle.

Ganske meget er forandret 
siden starten af 1900-tallet, 
og de fleste bliver overra-
skede over at se på kortet fra 
dengang, hvor lille en ø, Ama-
ger var før de forskellige ind-
dæmninger.

Tanken om en Amagerbro over Kalvebodløbet er af ældre 
dato - den kom før idéen om at inddæmme Kalveboderne, 
der var tørlagte om sommeren. Øen Skrædderhom var også 
den gang tænkt som trædesten. Kortet er fra Generalstabens 
topografiske afdeling 1917.

Tårnby som et ø-rige med sæl

En sæl! 
Hvad vil den dog her?
Nok ikke noget særligt, den er her bare.
Jeg har mødt en del børn, der ikke var klar over, at sælen 

er et af de almindeligste større pattedyr i Tårnby. Helt frem 
til 1900tallet kunne man støde på den, når den lå på en sten 
langs Kastrupkysten og solede sig. Så blev der fyldt op og be-
bygget langs kysten, og resten sørgede lufthavnen for ved an-
læggelsen af et flere kilometer langt kampestensdige øst- og 
sydover mod Dragør.

Det er da også Dragør, man må ty til, hvis man på 
kort afstand vil opleve den spættede sæl. 

Den benytter jævnligt de store 
sten ved Sydstranden til et hvil.

Den hører til den bestand, der 
holder til syd for Saltholm, et område, der 

heldigvis er fredet.
Man var forståeligt nok bekymret for sælens 
fremtid, da man anlagde Øresundsbroen. 

Men det har heldigvis vist sig, at sælbe-
standen på sigt ikke har lidt overlast. I 
sensommeren kan man være heldig at se 
hele flokke, der jager makreller.

PS: Hvis der havde været politisk vilje 
kunne Tårnby have haft Skrædderholm, 
Peberbolm, Saltholm og Flakfortet inde 

i ’kommune-riget’.(red.)
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… om fodbold, men det er også li-
gegyldigt, for i Foreningen Mænds 
Mødesteder kommer kun mænd

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Foreningen Mænds Mødesteder Tårn-
by er for mænd, der har lyst til at være 
en del af et aktivt fællesskab med 
andre mænd. Faktisk er møderne og 
hyggedagene i hulen i den tidligere 
postmesterbolig på Sirgræsvej bag 
foreningscentret Postkassen kun for 
mænd, for nu ikke at sige ’forbudt for 
kvinder’.

Det er dog et forbud med modi-
fikationer. Til flere aktiviteter, hvor 
klubben rykker udendørs eller besø-
ger museer og lignende, må koner og 
kærester gerne komme med – hvis de 
klarer jargonen med, at ’der jo skal 
være nogen til at smøre og bære mad-
kurvene’.

De, der allerede bruger mødestedet, 
fortæller, at det er et meningsfuldt og 
omsorgsfuldt fællesskab, hvor alle 
kan være med på egne præmisser - og 
hvor man hjælper hinanden.

Mænds Mødesteder Tårnby fik 
sundhedspris 2017 med begrun-
delsen ’Et vigtigt og sundt tilbud til 
mænd med fokus på mental og fysisk 
sundhed samt netværk, fællesskab og 
livsglæde’.

Sådan gik 2019 

På den nys afholdte generalforsam-
ling fortalte sekretær Steen Nørhave 
om aktiviteter i 2019.

- I januar var vi inviteret til Søndags-
Café af Ældresagen og senere på året 
deltog vi i CPH-marathon, hvor med-
lemmerne (dog kun, red.) delte vand 
ud til løbere fra hele verden; et meget 
interessant tiltag, som vi håber kan 
fortsætte, da det også giver os en øko-
nomisk håndsrækning.

Foreningen får stillet postmester-
boligen til rådighed af kommunen og 
skal så selv vedligeholde og indrette 
lokalerne for egen regning, ligesom 
alle aktiviteter skal betales af egen 
lomme eller fælleskassen, som med-
lemmerne fylder i via fonde og ind-
tægtsgivende arrangementer.

- Ved ’Stjerner i natten’ blev der 
ristet pølser og serveret kaffe til gæ-
sterne med stor succes. Vi varter ikke 
bare op. Tjansen kunne ikke leveres 
bedre af teatergruppen ’De sindssyge 
tjenere’ eller hvad de nu hedder.

Serverede vand for kronprinsen

- Vi stillede op til vandudlevering hos 
de Royale nemlig Hans Kongelige Høj-
hed Kronprins Frederik til ’Royal Run’, 
så vi har vel været leverandør til Det 
Kongelige Danske Hof.

Apropos - der drikkes hverken øl, 
vin eller spiritus til møderne hjemme i 
klubben, men masser af kaffe.

- Vi fik også et legat fra Tårnby 
Bladet og 3F, for hvilket vi var meget 
taknemlige. Det gjorde det muligt for 
os, at vi kunne troppe op ved muse-
umsfregatten Peder Skram på Holmen 
med professionel rundviser og efter-
følgende kaffe. Stor tak til Tårnby Bla-
det og 3F.

- Vi kommer også ud i naturen. Vi 

var på to cykelture på fælleden med 
naturvejlederen, som fortæller på 
turen. Desværre var der meget dårlig 
tilslutning, men vi, der var med, fik en 
uforglemmelig tur i det grønne.

- Vi deltog i friluftsfestival i bolig-
foreningen Vægterpagten – i øsende 
regnvejr. Der har været besøg af to 
kvinder (de måtte godt komme ind), 
der kærede sig om vores sundhed og 
om vi spiste DEN rigtige mad. 

- De var ved at skrive en afhand-
ling om Lev Sundt madkulturen, og 
de mente, vi var det helt rigtige sted 
at starte. 

Plads til flere

Idéen er, at man både kan være yder 
og nyder i Mænds Mødesteder. Alle 
kan byde ind med noget forskelligt og 
alle bliver anerkendt for det de byder 
ind med. 

Mændenes mål med mødestedet 
i Tårnby er, at det skal blive et fanta-
stisk sted for mænd i alle aldre, hvor 
de mødes omkring hyggelige madaf-
tener, kultur, natur, fisketure, hånd-
værksarbejde, kortspil og hvad de el-
lers kan finde på.

Der er eksempelvis stor søgning til 
sanggruppen med professionelle mu-
sikere, der akkompagnerer på guitar. 
Der kommer mange til denne aktivi-
tet, men der er stadig plads til flere - 
tirsdage fra kl. 15.30 hvor stemmerne 
varmes op og kl. 16-17 synges der 
sange af alle afskygninger.

Prøv os - kig ind

Har du lyst til at høre mere eller være 
med, kan du komme forbi på Sirgræs-

vej 134, hvor vi som udgangs-
punkt holder åbent med 
sang tirsdage fra kl. 15-17 og 
torsdage kl. 14 - 22 

eller skriv til maends.moedested.ta-
arnby@gmail.com eller du kan finde 
os på hjemmesiden Mænds Mødeste-
der Tårnby
Formand Per Eilertsen: mjpe.3636@
gmail.com eller på tlf.: 4096 3795
Sekretær Steen Nørhave sn1@
tdcadsl.dk tlf. 3125 8206.

I kælderen har mænnerne indrettet et 
veludstyret værksted, mange har også de 
håndværksmæssige evner i behold.

Hvor andre steder 
finder man sådan 

en munterhed 
over en rød balls 

placering. Nu 
ser spilleren 

heller ikke 
kammeratens 

himmelvendte 
øje - før i Tårnby 

Bladet.

Gutterne, der kommer på Mænds 
Mødesed, indretter sig præcis, som de 
selv vil - og som de får donationer til.

Der er så meget kvinder ikke forstår …
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gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

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

Alt er dansk produceret 

TILBUDDET
GÆLDER I 

MARTS

på alle greb

Moderne forfattere, der 
har så meget på hjerte, at 
intet mindre end 500 sider 
kan gøre det, udsætter den 
gruppe mennesker, som 
læser i sengen før øjnene 
falder i og bogen falder 
ukontrolleret af sig selv, 
for stor fare. Der er tale om 
tunge værker, men der fin-
des stadig alternativer 

Anmeldelse af  
Terkel Spangsbo.

Novellen og med Birgit Erups 
’Lufte Rufus’ får man hele 14 
noveller på 156 sider. At de 
i udgaven fra Brændpunkt 
ovenikøbet er skrevet med 
bogstaver i læsevenlig stør-
relse, som passer til synet ved 
blot en natlampes skær, er 
yderligere værd at fremhæve. 
En novelles længde rækker 
for de fleste i min omgangs-
kreds til at falde i søvn.

Alt ovenstående var trods 
alt ikke noget værd, hvis ikke 
historierne var læseværdige – 
og lad det været skrevet med 

det samme – det er de alle 14.
Nu er det svært at gengive 

ret meget af en novelle uden 
at plottet og pointen afsløres, 
men jeg lover, man falder ikke 
i søvn, før man har slutnin-
gen, for hvilken overraskende 
drejning har Birgir Erup nu 
fundet på i denne historie. 
Man lærer hurtigt, at der ikke 
er nogen formel eller skabe-
lon. Men jeg forventer (hvis 
jeg læser ved nattetide, men 
der er også mange andre si-
tuationer, hvor en novelles 
længde er passende) at 
historien får et twist, 
at ’nåh sådan - det 
havde jeg ikke 
lige ventet’ og 
jeg bliver ikke 
skuffet – heller 
ikke ved genlæs-
ning.

Ved genlæsning 
ligger eller sidder 
jeg forventningsfuld 
og venter på mit eget 
smil.

I stedet for at ødelægge 
førstegangs læsningens over-
raskelse vil jeg fortælle en 
parallel-historie fra mit eget 
liv. 

Der var stor glæde over 
ankomst af den førstefødte – 
det var dengang, hvor et par 
dages ophold på klinik eller 
hospital var en naturlig ting 
– en far var med til det meste 
og var stort set at regne for en 
naturlig ting i forløbet. Perso-
nalet smilede og optrådte, 

som om det også var af-
delingens førstefødte og 

et dejligt vidunderligt 
barn.

Derfor var det no-
get af en nedtur, da 
en hovski-snovski 
h a n k ø n s l æ g e 
skulle rutineun-
dersøge dren-
gen. Hilse og 
give hånd til 

faderen? Ikke tale 
om,  trods min hånd 

var fremstrakt. Kun hen-

vendelse til moderen, jeg 
var usynlig. Lægen trykkede 
hist og pist på drengen, talte 
måske tæer og fingre, stadig 
uden at interessere sig for 
faderens tilstedeværelse. Så 
kom øjeblikket, nok et tryk og 
noget at en tissetår, som var 
Manneken Pis værdig, ramte 
den fine kittel og lægens 
hænder. 

Det øjeblik blev det far-
mands dreng og nu var det 
mig, der ikke ville give hånd.

Hænger denne historie 
sammen med en fortælling i 
’Lufte Rufus’? Det tror jeg nok 
den gør, ikke sandt Birgit Erup.

Langt fra alle 14 noveller 
kan skrives ind i mit liv, men 
der er hverdagssituationer 
i dem alle, som lige så godt 
kunne. Et par små hint må 
være ok. Hvad med Lisa, der 
sidder med sin mand på skø-
det i et fly, eller togkontrol-
løren, der har fået nok og så 
er der Jeanette, netop fyldt 
50 og single, som forsøger sig 

med
dating på 

nettet. 
Birgit Erup er journalist og 

forfatter til en række bøger. 
Fra børne- og ungdomsbøger 
til bøger om singlekulturen 
og senest et par bøger om at 
blive ældre, ’Smil – du er sta-
dig på’.

’Lufte Rufus’ - mine stør-
ste anbefalinger. Måske som 
højtlæsning. 

Forfatter: Birgit Erup 
Forlaget Brændpunkt
Udgivelsesår: 2019 
Paperback, 156 sider 
Pris: ca. 160,00 kr.

Lufte Rufus - suk, nu igen?

LÆS ’Jævn til hård vind’299,95
Anmeldelse af  

Else M. C. Andersen

Det er ikke for at underkende den 
litterære dannelse hos læserne af 
Tårnby Bladet, men et rundt gæt ville 
være, at det ikke er en digtsamling, 
der ligger på natbordet hos de fleste. 

Men nu er chancen der. Med Vibeke 
Pilar Carstensens ’Jævn til hård vind’ 
er jeg sikker på, du (også) kan gen-
kende dig selv i en digterisk udgave. 
Linjerne om både det helt nære og det 
næsten universelle trænger sig på og 
trænger sig ind, løfter dig op og lader 
dig falde og du kan ikke slippe bogen, 
før den er slut. 

Og så begynder du forfra, for illu-
strationerne er så smukke og udfor-
drende, så lige på og hårde og viser 
storbyen (København) i billeder i en 
slags guldalderagtig farvelægning, 
hvor det vagtsomme og grusomme 
stikker frem, som på forsidebilledet, 
der minder om værket ’Boy’ på 
ARoS Kunstmuseum i Århus. I 

livet gælder det om at være på vagt, 
men også om at man ikke skal glemme 
resten, f. eks. tilværelsens lethed, som 
i digtet Duggen: 

… og nogle som jeg 
der bare har besluttet sig 

for at danse 
i nogle timer 

vel vidende om lidt af hvert 
….

Så giv en gave til en, der gerne vil 
men ikke har prøvet det før. 

Til en, du vil det godt. Det kan også 
være dig selv. Måske kommer den på 
natbordet.

Forfatter/illustrator: Vibeke Pilar 
Carstensen
Forlag: Brændpunkt
Indbinding: Hardback
Udgivelsesår: 2020
ISBN 978-87-93835-38-2
Pris: 299,95 kr.

Giv digtet en chance 
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Ja, i november 2019 var der  
438

Ikke bare alverden kan skrives 
i mandtal. Der er ingen græn-
se for, hvad der kan optælles. 
Eksempelvis også alle danske 
kommuners bidrag med ved-
varende energi i form af vind-
møller og solceller. 

Se hvilke kommuner, der 
bidrager mest og mindst med 
vedvarende energikilder på 
Videncenter Bolius’ hjemme-
side.

Danmark er et foregangs-
lands indenfor grøn energi. 
Vi får ca. 40 procent af vores 
energi fra vedvarende ener-
gikilder som vind og sol. Stør-

stedelen kommer fra vind-
energi fra de store havvind-
møller, men også energipro-
duktion fra private husstande 
betyder noget i det store 
regnskab - og ikke mindst for 
den enkelte boligejer.

Samlet set var der 106.461 
solpaneler ved udgangen af 
september 2019, viser tal fra 
Energistyrelsen. Der er tale 
om alle typer af solceller og 
det gælder både for solceller 
på private, offentlige og er-
hvervsbygninger.

Derudover er der 558 hav-
vindmøller og 6.429 land-
vindmøller i Danmark. Heraf 
er 1.336 privat ejede hus-
standsvindmøller. 

Hvem har flest

Både på antal og effekt fra 
sol- og vindenergi er Danmark 
en stor spiller sammenlignet 
med sin størrelse. På interna-
tionalt plan ligger Kina dog i 
front på begge parametre for 
de to grønne energikilder. 

I tabellen på www.bolius.
dk/status-paa-den-groenne-
omstilling kan du se, hvor 
mange solceller, havvindmøl-
ler og landvindmøller, der er 
i netop din kommune. Der er 
tale om alle af den givne type, 
altså både for private, offent-
lige og erhverv. 

Du kan søge efter din kom-
mune i tabellen eller sortere 
ud fra de forskellige typer af 
grønne energikilder.

Statistikken viser, at Aarhus 
Kommune har flest solceller 
med 4.464. Dernæst følger 

Aalborg og Vejle Kommuner. 
Generelt er de jyske kom-
muner klart i front. Den før-
ste ikke-jyske kommune er 
Næstved Kommune med en 
17. plads. 

I den modsatte ende ligger 

ikke overraskende nogle af 
Danmarks mindste kommu-
ner. Frederiksberg, Vallens-
bæk og Læsø Kommuner har 
færrest solceller.

tsp

Solceller på en tagryg blev især populære omkring 2012, 
da der var tilskud til opførelsen. Siden da er antallet af nye 

installationer faldet, mens prisen løbende er blevet billigere 
og kvaliteten bedre. Arkivfoto.

Er der solcelle-anlæg i Tårnby

Antal  Havvindmøller, vindmøller land,  solceller
Dragør 0 0 177
KBH 20 14 996
Tårnby  0 0 438

Arvesager har sine egen 
dramaturgi og følelser

Refugium Anmeldt af  
Bitte Christensen.

Hovedpersonen Juliane skil-
drer sin midtvejskrise delvis 
som en flugt tilbage til sin 
barndom, hvor hun i teen-
age-årene ved en trafikulykke 
mister sin mor, mens faren 
også forsvinder ud af hendes 
liv. Midtvejskrisen er tillige 
delvis fremprovokeret af ud-
viklingen i hendes voksne fa-
milieliv med et ”opslidt ægte-
skab”, hvor begge døtre som 
led i en helt naturlig udvikling 
er flyttet hjemmefra.

Juliane er for kort tid siden 
flyttet til en lille lejlighed. Til 
stor undren og utilfredshed 
for de tre andre familie-
medlemmer - men 
hun har dog ikke 
krævet skilsmis-
se fra Max ...

Overraskende 
arver Juliane sin 
nu afdøde mo-
sters gård, hvor 
hun sammen med 
sin mor har tilbragt 
mange barndomsfe-
rier, men siden mo-
rens død er hun kun kommet 
der sporadisk og senest ved 
mosterens begravelse.

Nu beslutter Juliane sig for 
at flytte ind på den meget 
nedslidte gård for at få over-
blik over situationen her og få 
styr på sit eget liv, og hermed 
også sit forfatterskab, der p.t 
ikke rigtig svinger.

Ved en tur til den lokale 
købmand træffer Juliane en 
jævnaldrende ven fra sin sid-
ste sommerferie på gården. 
De knyttede dengang et nært 

venskab/ungdomsflirt, men 
grundet en ulykke for Janus, 
fik de aldrig taget afsked. Nu 
mødes de påny - og genken-
der straks hinanden.

Fortid møder nutid

Efter at Juliane og Janus er 
mødtes igen og har fået 
småsludret om, hvor de nu 
er i deres liv, tilbyder Ja-
nus, der har et bygnings-
konstruktør-firma, at ses 
og vejlede Juliane om-
kring renoveringen af 
den arvede gård. I det-
te forløb bliver det til 
mange kopper kaffe 
ved køkkenbordet og 
ligeledes mange tilbageblik 
på deres ungdoms sommer. 

Janus lægger også kor-
tene på bordet vedr. sit 
ægteskab med sin uhel-

bredeligt syge hustru.
Samtidig med den 

store renovering af 
gården, får Juliane 
ryddet kraftigt op 
både ude og inde, 
og hun finder en 
del gamle bille-
der fra sine ferie-

perioder tillige med 
breve til sin mor fra en 

ukendt mand!
Der er mange ting i spil - 

om Juliane ønsker at blive på 
gården eller sælge...

Og stadig presser Max på 
for, at de skal genoptage sam-
livet.

Janus lader ikke høre fra 
sig, men Juliane accepterer 
hans fravær, grundet hans ko-
nes fremskredne sygdom og 
ved et besøg hos købmanden 
hører Juliane endnu engang 
nyt fra lokalområdet...

Refugium er en medriven-
de fortælling om livets op- og 

nedture. Og om hvordan 
man påvirkes af 

s i n e 

o m -
g i -

v e l -
s e r , 

m e n 
a l l i ge -

vel kan æ n d r e 
på tingene selv midt i 
livet.

Info:

Ordet ”refugium” dækker 
ifølge fremmedordbogen: til-
flugtssted; asyl; klosteragtigt 
hvilehjem; flugt tilbage.

Forfatteren Anita Albers er 
opvokset i Røde Kro i 1974.

Forfatter: Anita Albers
Forlag: Brændpunkt
Format: Bog, hæftet
Udgivelsesdato: 7-02-2020
Sprog: Dansk 
Sidetal: 294
Pris: 249 kr.

Om at møde sin barndom...

En film-titel lyder ’Øllet 
blev hans skæbne’. Den 
kunne bære spor af Stig 
Wølmers liv

Man kan sagtens have mange 
tangenter at spille på, selv om 
man ikke mestrer klaverkun-
sten. Det gælder især cand.
mag. i historie, idræt og dansk 
fra Aarhus og Københavns 
universiteter, Stig Wørmer, 
København, der fylder 70 år.

At hans smagsløg tragter 
efter tjekkisk øl, kan have no-
get at gøre med, at hans far 
var brygmester på Wiibroe i 
Helsingør, hvor han blev født 
af en norsk mor. Internatio-
nale gener har ligget i ham si-
den opvæksten i Nyborg, og 
de slår igennem i såvel hans 
skriftlige værker som i form 
af stor rejse- og foredrags-
virksomhed. Muligvis var det 
også tjekkisk øl, der i årene 
1991-94 bragte ham til et lek-
torat i dansk litteratur, sprog- 
og samfundsforhold på Karls-
universitetet i Prag.

Stig Wørmer skrev universi-
tetsspeciale om moderne ki-
nesisk historie med fokus på 
kommunisternes bondeorga-
nisering 1927-31. Andre hi-
storiske specialer er Tyskland, 
Sovjetunionens historie, krig 

og konflikt i Korea og samme 
konflikter i Slesvig-Sønder-
jylland og de gamle danske 
Skånelande. Fødselaren har 
besøgt såvel Nord- som Syd-
korea og fik ved en lejlighed 
lov til at trykke hånd med den 
nordkoreanske ’store og el-
skede leder’, Kim Il-sung.

Han er medlem af det Inter-
nationale Humanitære Bered-
skab under Udenrigsministe-
riet og har været valg-obser-
vatør i Mongoliet, Armenien, 
Makedonien, Ukraine samt 
Niger og Yemen.

Før pensionsalderen ind-
trådte, var fødselaren ansat i 
gymnasieskoler 1980-2018. 
Ind imellem nåede han 2011-
12 et lektorat i Nuuk, Grøn-
land, og under en orlov fra 
gymnasieskolen tog han til-
lægseksamen i journalistik på 
Danmarks Journalisthøjskole. 
Med hele sin baggrund har 
han ageret som kommentator 
i radio og tv, skrevet udenrigs-
politiske artikler, kronikker 
og mange rejsereportager for 
dagblade som Politiken, Ber-
lingske, Jyllands-Posten og 
Information, tidligere også for 
Det fri Aktuelt og Samvirke, li-
gesom han har skrevet bøger 
om bl.a. Kina og Skånelande-
ne.                                       KS

En mand med internationale 
gener bliver 70

I de senere år har Stig 
Vørmer virket som rejseleder 
til Øst- og Centraleuropa 
og forskellige asiatiske 
destinationer. 
Den runde dag fejres ved 
en privat reception ved 
bopælen på Amager på 
dagen 7. marts.
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 Dansedag i Tårnby Skoles festsal 
Søndag 8. marts kl. 10-16 

JANE AUSTEN DAG 
Invitation til alle, der elsker at bevæge sig til musik 

At danse til melodier fra det 17. og 18. århundrede er der ikke mange, der har prøvet, 
men det får du nu mulighed for at prøve. Dansene stammer fra England. 

I foreningen Historiske Engelske danse danser vi en blanding af gamle originale danse og 
danse, der er koreograferet for nylig - men i den gamle stil. 

Alle danser med alle. I de forskellige figurer arbejder danserne sammen som par eller  
enkeltvis, så på den måde møder man hele tiden nye dansere i løbet af en dans. Partner-

skift kan også forekomme. 

’Samarbejde’ mens man danser er nødvendigt - og giver ’lykkefølelse’, når det lykkes!

Melodierne, vi danser til, var ofte hits i det 17. og 18. århundrede - og en god anledning til 
at koreografere en ny dans. År efter år publicerede John Playford danse med både musik 
og danseinstruktioner. Første udgave kom i 1651 med hele 105 danse, og der kom flere. 

Hans søn Henry fortsatte arbejdet, så mere end 1000 danse har vi i dag kendskab til. 

Dansedagen byder på: 

 • Nemme danse for alle kl. 10-12 

 • En udførlig gennemgang af dansen før vi starter musikken. 

 • Opvisninger og demonstrationer.  
    Vi fortæller om dansetrin og -skikke i det 17. og 18. århundrede til ballerne. 

 • Kom alene - eller med familien, dine venner og naboer. 

 • Vi i foreningen danser i vores almindelige tøj og bruger bløde, behagelige sko. 

 • Vi byder på te og kaffe i løbet af dagen - medbring selv frokost. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du som afslutning på dagen gerne vil deltage i  
afternoon tea, vil vi gerne vide det på forhånd.   

iaakwal@gmail.com • 20 32 49 93

Lørdag 
d. 6. juni 
kl. 1000-2300

Kryds i 
kalenderen!

Korsvejsmarked
2020

X

Tårnby får stadig dårlig karakter 
i byggesager, når det handler om 
ventetid på en byggetilladelse

Der er stor forskel på, hvor lang tid 
kommunerne i hovedstadsområdet er 
om at give grønt lys til at bygge et nyt 
hus eller en ny kontorbygning. 

Mens Vallensbæk Kommune sags-
behandler byggetilladelser på i gen-
nemsnit 5 dage, så tager det i gen-
nemsnit 103 dage i Hvidovre og 92 
dage i Dragør. Også i Tårnby, Brøndby, 
København og Herlev kræver det en 
god portion tålmodighed at vente 
på grønt lys til at bygge et nyt hus til 
familien eller en ny lagerhal til virk-

somheden. Her er den gennemsnitlige 
ventetid henholdsvis 85, 80, 78 og 73 
dage, viser en ny opgørelse fra Dansk 
Byggeri.

- Det er fra den ene yderlighed til 
den anden. Vallensbæk er Danmarks 
absolut hurtigste til at sagsbehandle 
byggetilladelser, mens Hvidovre, Dra-
gør, Tårnby, Brøndby, Greve og Køben-
havn har nogle af Danmarks længste 
ventetider, siger formand for Dansk 
Byggeri Hovedstaden Mads Raaschou. 

- Det er godt gået af Vallensbæk, 
som i flere år har været den hurtigste 
i hele landet. Desværre har mange af 
hovedstadskommunerne i flere år lig-
get i den modsatte ende. Det er helt 

uacceptabelt, når det i gennemsnit 
tager tre måneder eller mere at sags-
behandle en byggetilladelse.

Burde klares på 14 dage

Ventetiden skal derfor vurderes ud 
fra, at det udelukkende er den tid, som 
kommunen bruger på at behandle 
byggesagen. Ifølge Dansk Byggeri 
Hovedstaden bør den gennemsnitlige 
ventetid i kommunerne som hovedre-
gel ikke overstige 14 dage.

Byggeloven er den samme i hele 
landet, så kommunerne burde kunne 
klare opgaven på nogenlunde samme 
tid, siger Mads Raaschou.

- Heldigvis går det i den rigtige ret-

ning, men det ændrer ikke på, at an-
søgningerne ligger alt for længe hos 
kommunerne. Noget af forklaringen 
er i nogle kommuner, at der bliver 
bygget rigtig meget, men det er ikke 
nogen undskyldning, fordi her skal 
kommunerne være gearet til at klare 
stigende efterspørgsel, siger Mads 
Raaschou, formand for dansk Byggeri 
Hovedstaden.

Fra Tårnby Kommune svarer Yvette 
Kovács, sekretariatschef i Kommu-
nalbestyrelsens Sekretariat, at man 
i forbindelse med artiklen fra Dansk 
Byggeri kan oplyse, at kommunen har 
meget fokus på at få bragt den gen-
nemsnitlige sagsbehandlingstid på 
byggesager ned. I 2020 er der også 
sket en opnormering på dette område.

- Derudover er der også fokus på 
sagsbehandlingsprocessen, og hvor-
dan vi bedst kan systemunderstøtte 
denne proces, tilføjer Yvette Kovács. 

spanger

Ventetid på byggetilladelser

Boliger ved Tømmerup 
Haveby i forslag
Lokalplaner om Tømmerup Haveby 
med rækkehuse og etageboliger i op 
til 3 etagers højde, fastholden af ek-
sisterende institutioner og sikre sam-
menhængende grønne friarealer og 
klimatilpasningsløsninger i området 
er sendt i høring.

Den offentlige høring løber til og 
med 30. marts. I forbindelse med hø-
ringen holdes der et borgerinforma-
tionsmøde, hvor projektet vil blive 
præsenteret, og der vil være mulig-
hed for at stille spørgsmål. Borgerin-
formationsmøde holdes i festsalen på 
Skelgårdsskolen, Ugandavej 138-142, 
tirsdag 17. marts, kl. 17-19, hvor man 
kan komme med kommentar, æn-
dringsforslag og bemærkninger.

CPH bedste 
shoppinglufthavn
Den britiske virksomhed Harper Den-
nis Hobbs (HDH), har undersøgt shop-
pemulighederne i de europæiske 
lufthavne, og der er på den baggrund 
udarbejdet en top 10-liste. 

Københavns Lufthavn topper sam-
men med London Heathrow Airport en 
ny liste over lufthavne med de bedste 
og mest spændende butikker. 

Detailhandelen i de europæiske 
lufthavne har efterhånden vokset 
sig stærk til fornøjelse for de mange 
millioner passagerer, der hvert år val-
farter frem og tilbage mellem flyene, 
skriver check-in.dk.
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Stjernekoncert med Anna Egholm
En times koncert med den 
skønneste musik for violin og 
klaver med den unge danske 
stjerneviolinist Anna Egholm 
og pianist Filip Strauch, 
klaverlærer ved Tårnby 
Musikskole

Det er en af de aller-klarest lysende 
stjerner på den klassiske musikhimmel, 
der lægger vejen forbi Kulturzonen og 
Tårnby Musikskole: Den unge dansk-
russiske violinist Anna Egholm holder 
workshop med musikskolens violinelever, 
og om aftenen spiller hun koncert med 
pianisten Filip Strauch.

På koncertprogrammet står den tyske 
romantiske komponist Johannes Brahms’ 
skønne, lyse violinsonate nr. 1 i G-dur 
samt kortere værker for violin og klaver 
og for soloklaver af bl.a. Debussy, Saint-
Saëns og vores egen Carl Nielsen.

23-årige Anna Egholm er barn af 
dansk/russiske musikerforældre. Hun 
har trådt sine musikalske barnesko som 
elev af Alexandre Zapolski og studerer 
nu i solistklassen på Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium.

Annas karriere tog fart allerede da 
hun som 12-årig optrådte første gang 
som solist med DR SymfoniOrkester. 
Siden da har hun optrådt som solist med 
orkestre i Danmark, Norge, Sverige og 
i Schweiz, og har vundet stribevis af 
priser ved internationale violinkonkur-
rencer. 

At Anna, ud over at spille violin på 
et meget højt niveau, også har haft en 
karriere som kunstskøjteløber og som 
filmskuespiller bl.a. i Max Pinlig-filmene 
siger lidt om en begavelse ud over det 
sædvanlige. 

Ved koncerten på Kulturzonen spiller 
hun sammen med den slovakiske pianist 

Filip Strauch, som har boet i Danmark 
siden 2012, hvor han kom for at studere 
på Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium. Han har markeret sig som 
underviser, kammermusiker og akkom-
pagnatør både i sit hjemland, Slovakiet, 
og i Skandinavien. Siden 2019 har han 
været tilknyttet Tårnby Musikskole som 
klaverlærer og akkompagnatør.

Mandag 30. marts kl. 19. Kulturzonen, 
Nøragersmindevej 90. Entré 50 kr. og 
gratis for børn og unge under 18 år samt 
Tårnby Musikskoles elever. Tilmelding: 
kulturzonen.net/tilmelding

 i marts

Noahs Ark stævner ud

Ligesom i det meste af Danmark, står vandet også høj i Naturpark Amager og på na-
turlegepladsen Himmelhøj kunne nogen måske fristes til at sejle Arken ud på de syv 
verdenshave i de opståede kanaler. Foto: Martin Kunzendorf.

Fællesspisning med 
godnathygge

For første 
gang inviterer 
vi til fælles-
spisning på 
Kulturzonen. 
Vi spiser sam-

men ved langborde og runder af med 
godnathistorie og godnatsang med mu-
sikskolens Nanna Khoury Sabroe.

For hele familien.
Mandag 23. marts kl. 17-19. Entré 35 
kr. / gratis for børn til og med 3 år. Kul-
turzonen, Nøragersmindevej 90. Tilmel-
ding: kulturzonen.net/tilmelding senest 
onsdag 18. marts.

Cafékoncerter 
3. marts - MiniKoncert ─ Musikværk-
sted og Musikkarrusel, Kulturzonen kl. 
18.30.
8. marts - DR Orkesterfestival ─ HOT, 

DR Byen Studie 2 kl. 15.15.
21. marts - Show & Share – Træblæ-
sere, Kulturzonen kl. 16.
25. marts - Cafékoncert – Horn og fa-
got, Kulturzonen kl. 19.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle sam-
lingspunkt med blandt andet øve- og 
mødelokaler, café- og spilleområde og 
en række inden- og udendørsaktivite-
ter. 
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 
9-16

Caféen: Mandag til torsdag kl. 15.30-
21.30. Dagens ret kl. 17-19
Administration: Man. - fre. kl. 9-15

Telefon: 3076 0335
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
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Biblioteket i marts måned
Danmark og danskerne under 
besættelsen
Tre foredrag om livet i skyggen af krigen

Den 9. april er det 80 år siden, Danmark blev besat 
og den 4. maj er 75 årsdagen for befrielsen.

Det markerer vi på biblioteket med tre arrangemen-
ter, med fokus på dagliglivet for almindelige danskere.
Alle tre foredrag afholdes på Tårnby Hovedbibliotek og 
billetprisen pr. foredrag er 30 kr.

Husmor i en rationeringstid  
v. Journalist og historiker Dorthe Chakravarty

Selv om Danmark ikke blev 
sønderbombet og der var 
mere fredeligt end i resten 
af Europa, blev det hurtigt 
nødvendigt for danskerne at 
tilpasse sig et nyt liv med 
vareknaphed og rationerings-
mærker. Husmødrene gik i 
gang med at slagte, sylte, 

salte, henkoge og strække maden, så den kunne nå 
rundt til alle. 

Dorthe Chakravarty har skrevet bogen ”Husmor i en 
rationeringstid – køkkenliv under besættelsen” (2018). 
Tirsdag 3. marts kl. 14.00

Landsforrædernes børn  
v. forfatter og antropolog Anne-Marie Christensen

13.500 danskere samarbej-
dede med tyskerne eller kæm-
pede på tysk side. Da retsop-
gøret fulgte efter krigen, blev 
de dømt som landsforrædere. 
Det var en høj pris, ikke kun 
for de dømte, men også for de 
30.000-40.00 børn, der hele 
livet har båret på en skam 

over deres forældres valg. 
Anne-Marie Christensen er forfatter til bogen ”Lands-

forrædernes børn – skam og fortrængning” (2018). 
Onsdag 18. marts kl. 19.00

Fanden tage i morgen: sex, køn og 
kærlighed under besættelsen  
v. historiker Thomas Oldrup

Hvad foregik der i sovevæ-
relset bag mørklægnings-
gardinerne? Det kan man 
kun gætte sig til. Der er dog 
aldrig blevet født så mange 
børn som under og lige efter 
krigen, så krigen har på ingen 
måde lagt en dæmper på sex-
livet - tværtimod.

Thomas Oldrup har skrevet 
bogen ”Fanden tage i morgen” (2018), hvor han beskri-
ver, at man netop levede i nuet, for ingen vidste, hvad 
morgendagen ville bringe. 
Onsdag 1. april kl. 19.00 

Nyhed – 
Naturvidenskab på Hovedbiblioteket
Fire aftener med livestreaming fra Aarhus 
Universitet

Tirsdag 3. marts: Det er bare en virus - De er over-
alt, vira. De fleste af dem er 
fredelige, men en del af dem 
giver sygdom.
Tirsdag 10. marts: Fremti-
dens natur - Hør hvordan 
mennesket påvirker Jordens 
biodiversitet og om konse-
kvenserne for fremtidens le-
vende natur.

Tirsdag 31. marts: Dybhavet - Nyt fra en ukendt ver-
den - Hop ombord på avancerede ubådsrobotter, når to 
af verdens førende forskere afslører helt uventet liv.
Tirsdag 21. april: Rask og glad – Tak dine unikke 
mikrober - Hør hvordan vi med et naturligt forhold til 
vores bakterier, vira og svampe kan forstærke vores im-
munforsvar.
Foredragene vises i Boxen på Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10, kl. 18.45-21.00. Gratis biletter.

Aarhus Universitet sender de naturvidenskabelige 
foredrag i mere end 50 byer, for flere tusinde tilhørere. 
Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men alle kan 
være med uanset faglige forudsætninger. 
Læs mere om foredragene på www.taarnbybib.dk

Foredrag

Ib Michael – Liv og rejser
Ib Michael fortæller om sin 
opvækst, som han har skildret 
i romanserien om Vanillepigen 
og om sine rejser i Stillehavet 
med Troels Kløvedals skib 
Nordkaperen.

Ib Michael trækker fortæl-
lingen tilbage til barndommen 
og den polioramte søster og 
Han skildrer sin opvækst i 
Roskilde, slægtens historie, 
teenageårene og de første 

vingeslag hjemmefra. I foredraget fletter han fiktionens 
tråde sammen med virkelighedens oplevel-
ser, bl.a. rejsen til Papa Viggos ø i Stilleha-
vet med Nordkaperen.
Mandag 9. marts kl. 19.00, Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111. Billetpris 90 kr. Billetter hos AOF

Skæbner fra Amager
I 2019 udkom to bøger, der begge skildrer svære bør-
ne- og ungdomsliv på Amager. 

Henriette Karlsen voksede op omgivet af druk og 
vold, og Pernille Gustafsons verden blev pludselig vendt 
på hovedet, da hendes søn kom ud i kriminalitet. 

Mød de to kvinder på Tårnby Hovedbibliotek, Kamil-
levej 10.  

Ama’r halshug ved Henriette Karlsen

Kvinden bag Amagers mest 
omtalte og aktuelle bog, 
Ama’r halshug giver et sjæl-
dent indblik i en verden, som 
de færreste kender til, og er 
en ung kvindes modige opgør 
med sin families sociale arv 
og med et velfærdssamfund, 
der svigter.

En iskold aften stak Hen-
riette Karlsen af fra sin mors 
lejlighed og løb på bare tæer 
gennem Amagers gader. Hun 
var 15 år og havde fået nok 

af de voksnes druk og vold og af, at ingen troede på 
hende. I flere måneder levede hun på Christiania, indtil 
hun blev anbragt på et kommunalt bosted og mistede 
den sidste gran af tillid til systemet, for her forvandlede 
tilværelsen sig hurtigt til en endeløs narkofest. 

Henriette Karlsen har stiftet foreningen ’De stærke 
børn’, og i 2016 deltog hun i programserien ’De brænd-
te børn’ på TV2. 
Torsdag 12. marts kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek 
/ Billetpris 30 kr. 

Mor til en Ama’r dreng ved Pernille Gustafson

Hvilke konsekvenser får det for familien, når ens 
18-årige søn kommer ud i kriminalitet? I foredraget 
får man indblik i, hvordan Pernille Gustafsons følelser 

omkring sønnen konstant var 
i alarmberedskab, men også 
et indblik i selve systemet. Et 
system hvor alle døre føltes 
lukkede.

Kampen for at få sønnen 
ud af kriminalitet føltes som 
en kamp, hun måtte kæmpe 
alene uden hjælp at hente 

udefra. Tanker som ’nu gider jeg ikke mere’ fyldte kon-
stant, men blev aldrig rigtig en realitet, da dette jo ikke 
var en mulighed. Det var stadig hendes søn. 
Mandag 16. marts kl. 19.30 på Tårnby Ho-
vedbibliotek / Billetpris 30 kr. OBS! Billet via AOF

Tove Ditlevsens liv og forfatterskab
V. Cand.mag. i dansk og engelsk Lise Lotte Frederiksen 

Tove Ditlevsen er en kendt og 
elsket forfatter, selv om hun 
i sin egen levetid ikke blev 
anerkendt på bjerget.
Hun skrev digte, noveller, 
romaner og masser af journa-
listik ligesom hun redigerede 
en læserbrevkasse i ugebladet 
Familie Journal. 

Med udgangspunkt i sin 
egen opvækst på Vesterbro og 
forholdet og kærligheden til 

andre mennesker beskrev hun smerten, utrygheden og 
rodløsheden ved selve livet. Tove Ditlevsens tekster er 
vedkommende også i dag. 

Lise Lotte Frederiksen ser på sammenhænge mellem 
liv og forfatterskab. 
Tirsdag 17. marts kl. 16.00, Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111, billet 30 kr. 

Glasmarked 2020
Lokalhistorisk glasloppemarked arrangeret i samar-
bejde med Glashistorisk Selskab Holbæk

Der er glas i alle afskygninger 
og rig mulighed for måske at 
finde det glas, du mangler - og 
måske en gammel hinkesten. 

Hvis du har et sjældent glas, 
kan du tage det med, for at 
få oplysninger af de dygtige 
glassamlere - og måske få en 
vurdering af glasset. 

Kastrup Glasværk lukkede i 
1979.

Lørdag 21. marts kl. 9 – 15 
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10. Fri adgang

Vil du vil vide mere om Kastrup Glasværk, kan du læse 
det lokalhistoriske blad – Glasværket i Kastrup. Det er 
nr. 229 i rækken af små historier om Tårnby Kommune. 
Du finder bladet her: www.taarnbybib.dk/Lokalarkivet

Hvorfor går vejret amok?
Foredrag v. Peter Tanev 
I en verden, hvor klimaet bliver varmere og varmere, 
forandrer vejret i Danmark sig også. Vi har allerede op-
levet, at klimaet har ændret sig, og i fremtiden kommer 
det til at give endnu flere udfordringer. Det danske vejr 
bliver vådere, vildere og voldsommere og ikke mindst 
mere ekstremt. Den tørre sommer 2018, den vådeste 
marts i 2019 og den solrigeste april i 2019 er nok ikke 
tilfældigheder mere.

TV-vejrvært Peter Tanev tager os med bag om klima-
et - med masser af illustrative billeder viser og forklarer 
han, hvad der sker med vores klima - også i fremtiden.
Tirsdag 24. marts kl. 19.30, Tårnby Hoved-
bibliotek, Kamillevej 10. Billetpris: 90 kr. 
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Progressiv og poppet - Rockcafé:

Peter Gabriels verden
Peter Gabriel runder 70 år

Det markeres med et oplæg 
af bibliotekar og Genesis/
Gabriel-fan Jacob Tolstrup 
Christensen.

Peter Gabriel var karis-
matisk frontfigur i gruppen 
Genesis fra sen-tresserne til 
midten af 70’erne. Siden gik 
han solo og kredsede om-

kring et meget subjektivt og eksperimenterende udtryk, 
der også åbnede sig op over for ikke-vestlig musik.

Med hitsinglen ‘Sledgehammer’ fra 1986 brød han for 
alvor igennem hitmuren. Gabriel er blevet hyldet som 
en kunstner, der er populær uden at gå på kompromis 
med sin musik. 

Som sædvanlig runder vi rockcaféen af med musik-
quiz.
Torsdag 26. marts kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis 
billetter.

100-året for kunstneren Th. Philipsens død
Den 3. marts er det 100 år siden, 
kunstneren Th. Philipsen døde. På 
Kastrupgårdsamlingen markeres 
Philipsens døds-år blandt andet med en 
stor sommerudstilling, hvor nulevende 
kunstnere udforsker Philipsens blik i deres 
egen værker

Skal man pege på en, som har bragt Kastrup ind på den 
danske kunstscene, så er det Th. Philipsen. Theodor 
Philipsen (1840-1920) levede og arbejdede i Kastrup 
fra 1880’erne og frem til sin død i 1920. I den nationale 
kunsthistorie er Philipsen berømmet som den første 
danske kunstner, der mestrede impressionismen. Med 
mere lokale øjne er Philipsen også kunstneren, der 
malede og portrætterede vejene i Kastrup og livet og 
dyrene på Saltholm omkring århundredeskiftet. 

Han er særligt kendt for sine mange malerier af køer 
og på hans eneste kendte selvportræt er køerne også 
med og slikker på kunstnerens pensel. 

Denne dobbelt-status som en af dansk kunsts største 
navne og manden med det kunstneriske blik på Kastrup 
gør, at Philipsen selvfølgelig også har en stor plads på 
kommunens kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen. Her 
udstilles fast et særligt udvalg af Tårnby Kommunes 
malerier og keramik af kunstneren i museets ældre ho-
vedbygning. 

Tillige kan man få Philipsens malerkasse, skitsebog 

og briller at se. Og netop disse briller vil være udgangs-
punktet for den mest signifikante markering af Philipsen 
i år 2020.

Stor sommerudstilling: Philipsens Briller
Til sommer åbner en udstilling med kunstnergruppen 
Stablede Kanter på Kastrupgårdsamlingen. 

I egne værker, skabt specielt til udstillingen, har de 
ladet sig inspirere af Philipsens særlige blik og behand-
ling af lys. Særligt som dette kom til udtryk igennem 
hans arbejder fra Saltholm. Som en del af kunstner-
gruppens inspiration og research frem mod udstillingen 
har de besøgt Saltholm flere gange. På den måde øn-
sker de medvirkende kunstnere i overført betydning at 
iføre sig Philipsens briller. 

Udstillingen vil bestå af nye værker fra kunstnergrup-
pen samt et udvalg af museets egne Philipsen værker. 

Derudover vil der blive udarbejdet et katalog, hvor 
eksperter fra andre faggrupper vil give et blik på Phi-
lipsen. Blandt andet vil museumschef ved Svendborg 
Museum, Esben Hedegaard, fortælle om køerne på 
Philipsens tid, en øjenlæge vil udrede, hvad Philipsens 
øjensygdom gjorde ved hans syn og meteorolog Jesper 
Theilgaard vil udrede himlen og vejrliget over Saltholm. 
På den vis kommer udstillingen hele vejen rundt om 
Philipsens liv og virke med samtidskunsten som ind-
gangsvinkel. 

I forbindelse med 100-året har museet fået produce-

ret nye postkort med et udvalg af de udstillede Philip-
sen værker. Museets egen Philipsen-samling er åben i 
alle museets åbningstider. 

Udstillingen ’Philipsens Briller’ åbner 18. juni 2020. 
Billedtekster:
Peter Hansen, Maleren Th. Phillipsen 1919, SMK.
Th. Philipsen, Selvportræt, 1910, SMK.
Nina-Maria Kleivan, Værk fra udstillingen Philipsens 
briller, 2020.

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

Hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15. 
Weekender kl. 10 - 16. 

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. Friluftshuset er dervet i et samarbejde 
mellem Naturstyrelsen, Tårnby Kommune og 
Københavns Kommune.
• Inspiration til årstidens naturoplevelser
• Salg af brænde til brug på bålsteder
• Lej cykler, fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv
• Start dit foreningsarrangement og bliv set af flere 
• Bliv skovhjælper 

Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  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.

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 billetten 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 re-
sterende billetter sælges ved indgangen.

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk

Th. Philipsen, Selvportræt, 1910, pastel på finer SMK.

Følfod - tre uger ‘for tidligt’. Foto: Jacob Jensen, Tårnby 
Naturskole.

Naturen vrimler med forårstegn – eller 
vinteren der aldrig kom
Foråret er der hvor blomster og træer 
begynder at blomstre, hvor trækfuglene 
vender hjem og de vekselvarme dyr vågner 
op. Allerede i januar begyndte disse tegn 
omkring Tårnby naturskole 

Nogle så gravænder i fuglereservatet, andre hørte lær-
kens trille og stærens fløjten. Nogle så blomstrende mi-
rabel og solgule blomstrende følfod. I Kongelunden var 
ramsløg spiret frem en måned tidligere end normalt og 
lige om lidt folder de første hvide anemoner sig ud. 
Der er ingen officiel meteorologisk definition på forår i 
Danmark, men traditionelt er det, når kalenderbladet 
vendes til marts måned. 

DMI har gået med en temperatur-tommelfingerregel, 
at når minimumstemperaturen er over nul grader i døg-
net, så er det forår. Med temperaturer godt over fryse-
punktet og ofte tæt på de 10 grader i januar måned, 
må man sige at vinteren har været utrolig mild.

Ud over, at man kan gå og savne rigtig vinter med 

snekrystaller og bidende frost i kinderne, så kan den 
tidlige blomstring hos blomstrende planter have alvor-
lige konsekvenser. Rigtig mange blomsters succes af-
hænger af samspil med insekter, for at bestøvning skal 
lykkes og her kan det være et problem at fx humlebier 
og andre bier endnu ikke er på vingerne. 

Der er faktisk en videnskabelig kendsgerning, at 
sæsonen for birkepollen er flyttet cirka tre uger frem 
i løbet af de seneste 20 år. Når træer flytter sin blom-
stringssæson, tolkes det som et signal om klimaforan-
dringer og populært kan man sige, at foråret kommer 
tre uger tidligere i dag end for 20 år.
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Rejser, ture og andre aktiviteter i UngTårnby
Endagstur til Malmø
Som noget nyt tilbyder UngTårnby i år en endagstur til 
Malmø i april. På nuværende tildspunkt er der allerede 
11 tilmeldte, men plads til flere og vi håber, det kan 
blive en dejlig forårstur med sol og lunt vejr. 

Målet med turen er at besøge den storby, der ligger 
så utrolig tæt på os. Se byens liv og selvfølgelig shoppe 
rundt i byens pulserende handelsgader. Det endelige 
program bliver lagt sammen med deltagerne inden 
selve turen. Der skal selvfølgelig også være seriøse ind-
slag på turen. Det hele skal jo ikke bare være for sjov. 
Det ved vi af erfaring, at de unge også ønsker sig. 
Turen er 25. april.

Endagstur til Berlin
Den lidt større endags-
tur i foråret går til Ber-
lin. Vi kører fra Tårnby 
tidligt om morgenen 2. 
maj og hjem igen sent 
om aftenen med over-
natning i bussen. På den 
måde får vi en lang dag 

i Europas kulturhovedstad. 
Turen er udsolgt men gentages helt sikkert igen i næste 
sæson.

Sommercamp på Bornholm 1. - 3. juli
Sidste sæson startede vi en ny tradition på UngTårnby. 
Vi deltager i UngBornholms og Landsforeningen Ung-
domsringens årlige sommercamp på Bornholm. 

Campen er en actioncamp, så har du lyst til at prøve 
rappelling på de bornholmske klipper eller mountain-
bike i bakkerne? Så kom til Sommer-Camp på Baune-
høj, hvor du sammen med en masse andre unge fra 
Bornholm, Sjælland, Jylland og Tyskland vil få nogle 
hyggelige dage med en masse aktiviteter. Baunehøj er 
en lejrplads omgivet af skove, marker og søer tæt på 
Rønne. Overnatningen foregår i tipi-telte, som vi selv 
medbringer. Der vil være workshops som outdoor fitt-
ness, stenhugger, mad over bål, MTB, rappelling, put 
& take, rollespil, tømmerflåde, ridning, DJ, biathlon og 
meget mere. 
Der er stadig ledige pladser på denne tur. Prisen er 700 
kr. Flere informationer og tilmelding på us.taarnby.dk

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.
30. marts, 50 kr (til pizza og sodavand).

Mystery room på Flakfortet 
Har du en eventyrer i maven, så er det tid til nye ople-
velser - 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 “leven-

de” gennem dette eventyr.
Fra Kastrup Havn sejler vi til Flakfortet i en af landets 

hurtigste speedbåde! Nye missioner skal løses vha. ra-
dioer, GPSére, 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, kr. 250

Lørdagsworkshops 
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.

De to undervisere har ført adskillige afgangsklasser 
til eksamen og vil komme med gode fif til at gå til ek-
samen. Der vil desuden blive snakket om, hvordan kost 
og træning kan påvirke kroppen fysisk og psykisk i for-
bindelse med prøverne. Og så kommer der er læge og 
fortæller, hvad der sker i menneskets hjerne, når man 
oplever sin krop reagere på eksamen.

Målet er, at du går fra kurset med en tro på, at du 
kontrollerer din eksamensangst. Vi arbejder på, at det 
ikke længere er eksamensangsten, der kontrollerer dig, 
men dig der kontrollerer eksamensangsten.
 6. april – 8 timer.

Kostvejleder
På dette hold får deltagerne redskaber til at kostre-
gistrere og -planlægge samt motivere andre til at nå 
deres mål – eksempelvis med henblik på vægttab eller 
forbedring af sundheden. Man behøver ikke noget for-
udgående kendskab til kost og ernæring. Deltagerne får 
efterfølgende et kompetencebevis.
21. marts kl. 10-15

Personlig udvikling
Lær dig selv bedre at kende og bliv mere sikker på 
dig selv. Kurset kan blive starten på en udvikling, der 
giver dig mod på at stå frem og vise, hvem du er. Du 
vil mærke en positiv forandring i din lyst og evne til 
at fremlægge og sige din mening. Vi skal arbejde med 
øvelser, der et både sjove og lærerige.
21. marts kl. 13-18.

DJ kursus
På kurset vil deltagerne lære at sammensætte et godt 
musikprogram og der skal arbejdes med DJ pult og 
forskellige effekter. Underviseren er en af de store kø-
benhavnske DJ’s.
21. marts kl. 13-18.

Demokrati workshop
UngTårnby arbejder hele tiden meddemokrati. Målet er 
at bevidstgøre unge om deres demokratiske rettigheder 
og forpligtelser. Vi arbejder med hele den demokratiske 
tradition på en spændende og forståelig måde. 
21. marts og 18. april kl. 13-18.

Tidligere arrangementer
FilmMarathon
Stemningen var høj, da 81 unge fra UngTårnby var til 
FilmMarathon den sidste fredag i januar. - En nat med 
film, pizza og hygge i samarbejde med Kulturhuset Ka-
strupBio. 

I løbet af natten blev der vist 4 højaktuelle premiere-
film, som deltagerne selv havde valgt ved en afstem-
ning på Facebook. Efter første film var der pizzapause. 
Alt forløb efter planen og alle kunne trætte, men glade 
sige farvel og sov godt kl. 8 næste morgen. 

Skitur til Østrig
UngTårnby arrangerer i 
samarbejde med Dragør 
Ungdomsskole hvert år 
i vinterferien en meget 
populær skitur til Axamer 
Lizum i Østrig. I år deltog 
63 unge på turen. 

Formålet er blandt andet 
at gøre de unge til dygtige 
skiløbere. Hver formiddag 
bliver der undervist i ski på 
flere forskellige niveauer 
af vores egne dygtige ski-
instruktører og alle delta-

gerne nåede rundt i hele området de sidste dage.
Som noget nyt lavede vi i år forskellige workshops 

på ski. ’Almost pro’, som vi kaldte vores seje begynder-
skiløbere, havde været på ski op til 4 dage, da de kørte 
røde pister med deres instruktører. Det mere øvede, 
’Freestylehold’ kørte i funpark og lavede vilde hop og 
trick. 

Om eftermiddagen var der fri leg til at køre med 
hvem man ville. Og aftenerne blev brugt til hygge og 
det fantastiske fællesskab, der altid opstår på en ski-
ferie. 

En meget vellykket skitur, 
som UngTårnby glæder sig til at 
sætte på programmet i næste 
sæson.

Valgfag for kommunens 7. og 8. klasser
Den 12. juni 2018 blev det af regeringen 
aftalt at indføre et toårigt obligatorisk 
praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes 
med en prøve i 8. klasse. Det er ønsket at 
styrke de praksisfaglige elementer i skolen 

Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk 
valgfag, der afsluttes med en prøve.

De praktisk/musiske valgfag er håndværk 
og design, billedkunst, musik og madkund-
skab.

Alle elever i 7. og 8. klasse skal tilbydes 
håndværk og design. Derudover kan skolerne 
vælge at tilbyde et eller flere af de praktiske/
musiske valgfag billedkunst, musik og mad-
kundskab.

 I Tårnby Kommune besluttede man hel-
digvis, at eleverne skulle have mulighed for 
at vælge mellem alle fire fag. Ung Tårnby 
har koordineret de over 500 elevers valg, og 
undervisningen foregår rundt på kommunens 
forskellige skoler, Multicenteret, kulturinstitu-
tioner som Kulturzonen samt Tårnby Gymna-
sium, hvor et af musikholdene har til huse.

Valgfagene kører over 9 blokdage på ons-
dage og første undervisningsgang var onsdag 
19. februar, hvor Ung Tårnby besøgte mange 
af holdene. Det var et yderst positivt syn, der 
mødte os med glade og smilende lærere og 
elever, der arbejdede engageret og motiveret 
på tværs af klasser og skoler. 

Valgfag for 9.klasse kører videre på den 
tidligere ordning, hvor eleverne kan vælge 
mellem ca. 20 valgfag. 
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Se mere på vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE 
Vi mødes i sorggruppen hver anden mandag fra 
kl. 14.30 - 16.00 på biblioteket Camillevej 10. 
Har du mistet en pårørende og brug for at snakke 
med nogen om det, så kontakt Lissi Bak Pedersen 
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 21

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

E-BOKS og DIGITAL ARV 
… er temaerne i IT-caféen i marts

Tirsdag den 17. marts kigger vi nærmere på E-boks, som ikke kun er til 
breve fra det offentlige og nogle virksomheder, men også et sted, hvor du 
kan gemme vigtige dokumenter. 
Tirsdag den 24. marts ser vi på DIGITAL ARV – og gennemgår nogle af 
de forhold, du bør overveje i forbindelse med, at livet ikke varer evigt – og 
de efterladtes situation. 
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71… det er gratis!

IDÈ-CAFEEN  
For dig som også synes, at det er hyggeligere at være 
sammen med andre end at være alene der hjemme. 
Vi drikker en kop kaffe - hver mandag i lige uger fra 
kl.14-16 - og finder på oplevelser, vi sammen kan 
deltage i.
Vi mødes i foreningscentret Postkassen i stuen.

Det LOKALE NYHEDSBREV 
har set dagens lys. Hvis man vil modtage vores 
LOKALE NYHEDSBREV – ret henvendelse til kontoret 
med oplysning om medlemsnr. og email-adresse.

Stolemotion for mænd og kvinder
Hver torsdag kl. 9.45-10.45. Stolemotionshold for 
mænd og kvinder med Vera som leder.
Det foregår i Vandtårnet, Oliefabriksvej på 6. sal, der 
er elevator.
Stolemotionsholdet er hver uge frem til og med  
30. april 2020.

Der er lukket for undervisning i skolernes ferier.

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE

Marts 2020

IT- og PC-handyman... i eget hjem
I Ældre Sagen er der nogle ildsjæle, som kan udføre 
de fleste IT- og PC-reparationer og indstillinger af 
kanaler på TV. Henvendelse til kontoret med for-
klaring af problemet – hvorefter der kontaktes af en 
udkørende it-kyndig. Det er gratis – men udgifter til 
materialer skal betales.

Har du lyst til at gøre en forskel ? 
Du glæder andre - og gør samtidig noget for dig selv! 
Meld dig som “skubber” til en plejehjemsbeboer i 
kørestol .

Vi skubber en gang om måneden på de forskellige 
plejehjem i Tårnby Kommune. 
Ring til Jytte på tlf. 5357 2307.

“Sol, sol kom igen”, “Lille sommer-
fugl” og “Du gamle måne”. 
Det er gode, gamle sange, som sikkert 
vækker dejlige minder hos dig og din 
demensramte ægtefælle/ven? 
Så nu får I måske lyst til at være med, 
når Ældre Sagen, Tårnby sammen med 
plejehjemmet på Ugandavej starter op 
med danseminder igen til foråret. Alle 
kan være med. 
Vil du høre nærmere, så kontakt 
Bente Olofsen, på 2662 3421.

Giv livet styrke
For friske og rørige, som ønsker at styrke 
muskler, balance, smidighed, kondition 
og hjerne. Både for mænd og kvinder – 
skavanker er også velkomne.
Tid og sted: Skottegårdsskolen – gymna- 
stiksal H. Lørdage kl. 9.30-10.30.
Tilmelding til kontoret i kontortid om 
tirsdagen eller på mail:
aeldresagentaarnby@gmail.com

Camilla Mose vil lede holdet.

Rundvisning på  
Det Kongelige Teaters Gamle Scene:
Dato: d. 04.04.2020 kl. 12:00
Sted: Kongens Nytorv 9, 
1017 København K – Vi mødes ude foran 
kl. 11:50
Pris: medlemmer: 100 kr. pr. person (for 
rundvisning samt kaffe/the og cheesecake)
Ikke medlemmer: 245 kr. pr. person

Rundvisning på  
CopenHill – Amagerbakke:
Dato: d. 07.06.2020 kl. 13:00
Sted: Vindmøllevej 6, 2300 København S. 
– Vi mødes ude foran kl. 12:50
Pris: medlemmer: 100 kr. pr. pers. (for 
rundvisning samt kaffe & kage)
Ikke medlemmer: 250 kr. pr. pers.

Sandskulpturer i Hundested
Fredag den 12. juni 2020
Afgang: 08.30 P-pladsen bag Meny på 
Tårnbyvej Hjemkomst: 17.00
Pris pr. pers. Kr. 455,-
Prisen for medlemmer af Ældre Sagen 
Tårnby, kun. Kr. 330,-

Miniferie Solkrogen i Gedesby  
17.-20. august 2020
Dobbeltværelse/enkeltværelse.
Pris ca. 1.100 – 1.300: Bustransport.  
Du er selvhjulpen. Rollator OK.
Forhåndstilmelding før 26. maj
Hjørdis og Johnny Fredelund,  
hjfredelund@yahoo.dk,21 91 50 36/  
28 33 04 04. Betaling senere til Egons 
Rejser.

Magnetterapi er videnskabeligt dokumen-
teret til flere forskellige lidelser, men i 
hovedtræk kan man sige, at det er godt 
mod smerter og dårligt kredsløb.
På fremvisningen kan sengetøjet ikke 
købes, men de, som har lyst, får mulighed 
for gratis at låne og afprøve terapien i op 
til 30 dage.

Arrangementet finder sted i Postkassen, 
Amager Landevej 71, den 25. maj kl. 
12.00. (dørene åbnes kl. 11.30) og slutter 
ca. kl. 14.30.

Programmet er:
Kl. 12 serveres smørrebrød med en gen-
stand, (vand/øl/vin), samt kaffe.
Ca. kl. 13 er der fremvisning og quiz med 
små præmier. Pris kr. 25.
Der kan købes ekstra vand/øl/vin.

Tilmelding og betaling på:
www.aeldresagen.dk\lokalafdelinger\ 
taarnby\aktiviteter-og-kurser
Vælg herefter Foredrag om uldsengetøj
Læs mere – Tilmeld
Max antal deltagere er 30, så det er først 
til mølle, dog tilmelding senest 11.maj.

Årsmøde, den 7. marts 2020 kl. 14.00 
i Foreningscentret, Amager Landevej 71.
Svækket hørelse er ikke nogen hindring for at 

deltage i årsmødet. Der vil være ekstra teleslynge i 
lokalet og vi får hjælp af høreforeningen i Tårnby, 

der stiller skrivetolke til rådighed.
Husk medlemskortet  til årsmødet

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

Foredrag om uldsengetøj med magneter.

Rejser og ture

Se yderligere oplysninger på hjemmesiden
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Marts     
Søndag 1. 1 s. i. fasten Luk. 22, 24-32 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag  8. 2 s. i. fasten Mark. 9, 14-29 kl. 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 12. Gudstjeneste for Daghjemmet Blåklokkevej kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 15. 3 s. i. fasten Johs. 8, 42-51 kl. 10.00 Julie Aaboe,
     Crossroad Gospel
Søndag 22. Midfaste Johs. 6, 24-35 / 36-37 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 29. Marie bebudelsesdag Luk. 1,46-55 kl. 10.00 Miriam Joensen

Marts er mange ting. Marts er regn, ind 
imellem tøsne, og ganske ofte gråvejr. 
Men marts er også lysere dage og liv, der 
begynder at spire frem. Ja, marts er mange 
ting. Men for mig er denne måned først 
og fremmest lig med forår. Den måned, 
der afløser de foregående kolde, mørke og 
blæsende måneder. Ja, alle de måneder, 
vi har ventet på, forsvandt igen. Forsvandt 
med al den kulde, der ledsagede deres 
navne: december, januar, februar. Og nu 
er det marts igen – den måned, hvor vi 
ser blomster spire frem; den måned hvor 
fuglene synger deres sang til det liv, der 
nu vender tilbage. Ja, marts er en måned 
med liv. Vi kan snart mærke det ude i 
kolonihaverne, hvor hængelåsene fjernes 
og portene åbnes; hvor folk stimler sammen 
– enkelte med en øl i hånden og håbet i 
øjnene. Ja, livet springer frem i naturen, i 
haverne, på gaderne og i os. 

Ja, marts er mange ting. Men det er også 
faste. Og hvad er så faste? Ja, det at faste 
kender de fleste – i hvert fald, hvis man 
følger med i de slankekure, som diverse 
magasiner advokerer for uge efter uge. Vi 
kender også fasten, som det, der indledes 
med den dag, hvor vi glade og euforiske 
slår løs på tønder lavet af billigt træ; hvor 
Spiderman, prinsesser og Pippi Langstrømpe 
slår løs på tønder for at få indholdet ud: 
Nemlig slik i talrige farver. Ja, fasten 

indledes med sukker, farver, kattekonger og 
festivitas. Men for de fleste af os efterlader 
vi også fasten der. Ja, vi efterlader den 
lige der ved siden af de tønder, som vi har 
slået itu. Efterlader den før den endnu er 
begyndt. 

Men fasten fortsætter! Ja, i kirken varer 
fasten fra fastelavns søndag til påske og er 
en lang forberedelse på det, der skal komme 
– kirkens største fest – nemlig påsken. Der 
hvor vi fejrer, at lyset altid vinder over 
mørket. Der hvor vi fejrer, at livet altid 
vinder over døden. Og tiden der peger 
frem mod dette glade budskab, ja, den 
tid kalder vi fasten. Men hvilken plads har 
fasten i vores liv? Den faste, hvor tid, ro og 
eftertænksomhed får plads.

I dag er fasten ikke et fast element i vores 

hverdag. Men måske vi skal tage fasten til 
os igen. Ja, vi kan jo give afkald på nogle 
af de ting, der forstyrrer os mere og mere. 
Det kunne være de notifikationer fra vores 
smartphones, der igen og igen afbryder 
vores samtaler. Eller den gule bjælke, der 
efterhånden sidder permanent i bunden af 
vores fjernsyn. Den gule bjælke, der altid 
indeholder ordene: ’Breaking News!’. Eller 
det kunne være Facebook, Instagram, slik 
eller de utallige andre stimuli, som vi jagter 
dagen lang. Ja, alt dette kunne vi give 
afkald på. Og dermed kunne vi samle os om 
det liv, der træder ud af vintermørket. Et 
liv vi kan samles om. Ja, et liv, der bryder 
hængelåse op og krydser grænser. Det er det 
liv, som vi samles om hver søndag. 

Sognepræst Miriam Joensen
  

Forår, faste og forberedelse

Aktiviteter - Marts

Musikandagt: 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 3. marts kl. 10.

Korsvejstræf: Mindfulness og natur 
v. Eva Zelander

Vi ved i dag, at ophold 
i naturen bringer ro i 
vores nervesystem og 
virker helbredende. 
Selv fotostater af 
naturscener placeret for 
enden af sygesengene 
på hospitaler har vist 
sig at reducere antallet 
af indlæggelsesdage! 

Intuitivt søger mange af os hen til skov og 
strand, fordi vi ved, at det gør os godt. 
Mindfulness i naturen og naturmeditation 

er en måde at være tilstede i naturen, hvor 
dens helbredende virkninger forstærkes ved 
at vi er bevidst nærværende.
Dette foredrag handler om hvordan du kan 
finde en vej til selvomsorg og større glæde 
ved at spejle dig i naturen. Eva Zelander 
fortæller om, hvordan man praktiserer 
mindfulness i naturen med eksempler på 
øvelser og kreative måder at inddrage 
naturen i at lære sig selv bedre at kende og 
finde nye og mere glædesfyldte veje at gå i 
livet. 
Du vil blandt andet 
• få indsigt i hvad mindfulness er 
• lære om naturmeditationer og få en 
smagsprøve på en kort meditation. 
• lære, hvad det vil sige at forbinde sig med 
naturen, og hvordan denne spejling kan give 
nye indsigter og mulighed for at møde både 
sig selv og naturen med større venlighed og 
omsorg. 
Eva Zelander er landskabsarkitekt, 
psykoterapeut, mindfulness instruktør og 
stress coach og har bl.a. også forfattet 
bogen ’Midfulness i naturen’.
Onsdag 4. marts kl. 14.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET FEB
R

U
A

R
 2

0
2

0
 2

9
 

Kontakt  

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11. 
Fredag er fridag.
Sognepræst Martin Herbst kbf. har pt. orlov. 
Præstevikar Miriam Joensen. Tlf. 2712 2430 
• mijo@km.dk Træffes telefonisk tirsdag - 
fredag. 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  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.
Kordegnevikar: 
Hans Nabe-Nielsen, hna@km.dk  
Fredage kl. 10-13.

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  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. 

 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 - jua@km.dk.
Torsdag 5. marts kl. 12.
 
Menighedsrådsmøde
Tirsdag 10. marts kl. 19.

Filmaften – ’Hævnen’ 

Sogneaften
’Hævnen’ af Susanne Bier, med Mikael 
Persbrandt, Trine Dyrholm og Ulrich 
Thomsen i hovedrollerne blev nomineret 
til en Oscar og vandt en Golden Globe for 
bedste udenlandske film.
Filmen trækker spor fra den brutale hverdag 
i en afrikansk flygtningelejr til den postkort-
smukke idyl i en sovende dansk provinsby. 
Anton arbejder i en nødhjælpsorganisation 
og pendler mellem en flygtningelejr i Afrika 
og sit hjem i Danmark, hvor han har to små 
sønner. Han har svigtet sin elskede kone 
Marianne, og de prøver nu at vænne sig til 
et liv uden hinanden. Sideløbende begynder 
Antons 10-årige søn Elias at blive venner 
med en ny dreng i klassen, Christian, og 
dette usædvanlige venskab udvikler sig snart 
til en foruroligende alliance, som truer med 
at ødelægge landsbyidyllen for altid.
Kom og se denne film i godt selskab og til en 
god diskussion.
Torsdag 19. marts kl. 19.30
 

Orgelrecital: ’Se hvor nu Jesus 
træder’

Velkommen til et 
arrangement, hvor 
der er mulighed 
for at sætte 
indkøbsposerne 
på gulvet og lade 

freden og roen falde over sig i en halv times 
tid. Eftersom vi befinder os i passionstiden, 
vil der blive sat fokus på Kingos storslåede 
passionssalme, ’Se hvor nu Jesus træder’.  
Ole Reuss Smidt spiller 11 variationer 
af Johann Pachelbel (1653-1706) over 
salmemelodien, og fortæller om teksten. Og 
så vil vi naturligvis synge salmen. Til sidst vil 
der være en hurtig kop kaffe til at gå hjem 
på.
Fredag 20. marts kl. 17.

’The Crucifixion’
Koncert med Kammerkoret Euphonia

Kammerkoret Euphonia under ledelse af Ole 
Reuss Schmidt opfører ’The Crucifixion’ af 
den engelske komponist John Stainer. Ved 
orglet: Sven Verner Olsen. 
John Stainer levede fra 1841 til 1901 og 
beklædte organistembedet ved den mægtige 
St. Paul’s Cathedral i London fra 1872 til 
1888. Han skrev ’The Crucifixion’ i 1887, et 
velklingende værk, i hvilket han på ingen 
måde fornægter sin rod i senromatikkens 
England, og som noget helt særligt indgår 
der fem fællessalmer i det musikalske 
forløb. Her vil vi naturligvis invitere 
publikum til at synge med.
Værket er skrevet for kor og orgel samt en 
tenor- og en bassolist, men ved koncerten i 

Korsvejskirken vil herregruppen i Euphonia 
dele solistpartierne mellem sig.
Efter koncerten er der reception. Yderligere 
info på www.euphonia.dk
Lørdag 21. marts kl. 16.
 
Syv bedre vaner: Håb 

v. Helle Skaarup
Tro, Håb og Kærlighed 
er denne verdens 
påmindelse om, at vi 
er forbundet. Håbet er 
den sjælsevne, hvor 
blikket er rettet mod 
tiden, som vil komme – 
uanset om det er i denne 
verden eller hinsides. 
Håbet rummer vores 

drømme og ønsker – og har i sig en indbygget 
drivkraft som frøet, der spirer og bliver til 
blomst. 
Hør Helle Skaarup, forstander for 
Løgumkloster Refugium, fortælle om håbets 
betydning i hendes liv og de perspektiver 
håbet giver for os mennesker i dag og i den 
fælles fremtid.
Søndag 22. marts kl. 11.30
 
Ulvetime 

v. Julie Aaboe og Lone Madsen
Sognepræst Julie Aaboe fortæller bibel 
historier, 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 26. marts kl. 16.30
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Gudstjenester
Februar

Tors 27. Konfirmandgudstjeneste    19.30 M. Hansen
Lør 29. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen

Marts
Søn 1. Højmesse og præsteindsættelse    10.00 Provst Poul Bo B. Sørensen 

       Louise Husted Rosenberg
  Dåbsgudstjeneste     11.45 M. Hansen
Ons 4. Eftermiddagsgudstjeneste   13.45 Nielsen
Lør 7. Dåbsgudstjeneste 10.00, 11.30 og 13.00 M. Hansen
Søn 8. Højmesse 2.s.i fasten    10.00 M. Hansen og Ekelund
Lør 14. Dåbsgudstjeneste    11.30 Nielsen
Søn 15. Højmesse og konfirmand Aktion  10.00 Nielsen
Tors 19. Aftengudstjeneste    19.30 Nielsen
Lør 21. Dåbsgudstjeneste    11.30 M. Hansen
Søn 22. Højmesse Midfaste    10.00 Risum
Lør 28. Dåbsgudstjeneste    10.00 M. Hansen 
      11.30 Nielsen
Søn 29. Højmesse Maria Bebudelsesdag  10.00 Nielsen

Ny præst
Vi præster har det med at blive det 
samme sted virkelig længe. Min 
forgænger Woller var ved Tårnby Kirke i 
34 år. Min nuværende kollega Ida tager 
snart rekorden. Jeg fik mit første embede 
ved Tårnby Kirke i sommeren 2006 og 
har personligt ingen andre planer. En 
gang i de 14 år har jeg fået en ny kollega. 
Desirée kom til for 5 år siden og er 
her selvfølgelig endnu. Det er vist ikke 
særligt normalt længere at blive så længe 
det samme sted. Jeg har en ven i IT 
branchen; han skifter job ca. hvert andet 
år. Det er helt normalt, siger han. Jeg 
forstår det ikke, siger jeg til ham; hvem 
gider at skifte job? Det er da noget af det 
værste, de første mange måneder er jo en 
kavalkade af ting man endnu ikke forstår 
og mennesker man endnu ikke har mødt 
og derfor må fortælle den samme historie 
om en selv til, at skifte job er at blive 
praktikant igen. 
Min ven sagde i første omgang ikke 
noget, han viste mig bare hans gamle 
lønseddel og så hans nye, så forstod jeg. 
Bagefter sagde han noget om, at det han 
lavede kunne han lave alle steder og med 
hvem som helst. Det kan jeg sådan set 
godt forstå og hvis lønnen stiger hver 
gang han skifter job, så skifter man vel. 
Lønnen stiger ikke i præstefaget ved 
at komme til en anden kirke, vi får 
næsten alle det samme i løn, men det er 
ikke grunden til at vi bliver det samme 
sted, det er de relationer vi med tiden 
opbygger. Det vigtigste i livet er det, vi 
kan være for hinanden, det vi kan dele, 
det er en gave som præst at få lov til at 

dele så meget med jer. Den unge pige 
man konfirmerede engang, da man lige 
var startet. Hun kommer hvert år til jul, 
og man møder hende og hendes familie 
rundt omkring i byen og snakker lidt, 
så skriver hun om man vil døbe hendes 
barn en del år efter, man får også lov til 
at vie hende samme sommer og desværre 
begrave hendes gamle farfar lige efter. 
Sådan er alle præsters arbejdsliv fyldt 
med mennesker som lagde afgørende 
øjeblikke i vores hænder og bad os om 
at hjælpe til. Vi er aldrig de vigtigste, 
og vi redder ingen liv, men at få lov til 
at dele de største øjeblikke og hjælpe 
til i de sværeste fylder ens hjerte med 
taknemlighed, det er alt arbejdet værd, 
langsomt og med årene lærer man så 
mange mennesker at kende, vi deler en 
smule historie sammen, den historie kan 
man ikke bare slutte, den må gå videre, 
og derfor skifter man ikke bare job. 
Det betyder så også at man sjældent får 
en ny kollega. Der er en som skal gå af 
først. Lige indtil biskop og provst ser, at 
vi i Tårnby Kirke har så mange historier 
at holde fast i, at vi ikke har tid til dem 
alle, så får man pludseligt at vide, at man 
skal have en ny kollega, og hverken jeg, 
Ida eller Desirée holder op. 
Det er ikke så ofte længere, men jeg 
hørte den så sent som sidste søndag 
ovre på Gemmas Alle. Min ene dreng 
skulle spille kamp søndag formiddag. 
Jeg elsker at se mine drenge spille bold 
men søndag formiddag er ikke god. Den 
søndag havde jeg dog fri, og så kom 
den; men hvis du ikke er på arbejde 
om søndagen, hvad laver du så? Godt 
spørgsmål, men søndag er den nemmeste 
dag, det er bare om at holde højmesse 

som man har gjort så mange gange. Det 
er alle de andre dage. Hvis du ikke har 
lagt mærke til det, ringer kirkeklokkerne 
hver dag, der går ikke en dag, hvor vi 
ikke har bisættelse og ikke en lørdag hvor 
vi ikke har flere dåbsgudstjenester og 
sommerlørdage med 6 vielser, der er 7 
hold konfirmander, minikonfirmander, 
ældreeftermiddage, frokoster, 
aftengudstjenester, børnearrangementer, 
udflugter, foredrag, studiekredse. Vi 
regnede engang på det; der går ca. 2000 
gennem døren til Tårnby Kirke hver uge. 
Det er i hvert fald flere end der kommer 
på ovre på Stadion (selvom de har gode 
pomfritter) og vi snakker Superliga, 
hvis vi regner ud på hele året. Og så det 
som enhver præst har mest af; samtaler. 
Samtaler om liv og død, stort og småt. 
Det kan godt være man ikke behøver 
at reservere plads om søndagen, men 
vi er virkelig glade for at I har brug for 
os så mange andre dage. Det tal er ikke 
faldende men stigende, og deraf den nye 
præst.

Den nye præst ved Tårnby Kirke 
hedder Louise Husted Rosenberg. 
Hun er 32 år og vokset op i 
København. Hun har været en tid 
som præst på Fyn, men nu ville hun 
gerne tilbage. Louise bliver indsat 
ved kirken til højmessen søndag 
den 1. marts kl. 10.00. Du er 
meget velkommen. Kom, hør hende 
prædike, se hende blive indsat og 
byd hende velkommen. Hun er også 
din præst og hun kan ende med at 
være her hele sit arbejdsliv og en 
dag kan det være at livet gjorde, at 
du skal dele noget af din historie 
med hende.
 

På kirkens vegne Karsten M. Hansen
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MARTS 2020
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab, 
er også velkomne.
Så er arbejdet ikke så krævende længere, og 
er børnene flyttet hjemmefra, så er det måske 
noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse.
Der er altid kaffe og nogle gange et andet 
arrangement.
I marts mødes netværksgruppen:
Søndag 1. marts til præsteindsættelse.
Søndag 15. marts kl.10.00 til gudstjeneste 
med efterfølgende kaffé og loppemarked i 
konfirmandstuerne.
Det er konfirmanderne fra Nordregårdskolen, 
der står for arrangementet, og pengene går til 
teenagere i den tredje verden.
Torsdag 19. marts kl. 19.30 til 
aftengudstjeneste med ønskekoncert, hvor 
kirkegængerne selv vælger salmerne.
Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.
Søndag 29. marts kl. 10.00 til gudstjeneste med 
efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne.                                  

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 26. marts kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.     
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 27. marts kl. 10.45 i Oasen ved Ida 
Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi 
sammen fra kl. 10.15.
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager, 
Digevej 110 onsdag 25. marts kl. 13.00 ved 
Dersirée Risum. Alle – patienter, pårørende og 
personale – er velkommen.

  

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… begyndte igen tirsdag 25. februar kl. 11.00 i 
Tårnby Kirke. De øvrige datoer er: 3., 10., 17., 
24. og 31. marts.
Du kan høre nærmere og blive skrevet op til 
næste sæson hos Ida Nielsen på idni@km.dk 
eller 3250 4186
Babysang er for forældre på barsel, der gerne 
vil lære nogle børnesange – og salmer. Det 
varer ca. en time hver gang inkl. en kaffepause. 
Det er gratis at deltage i babysang.
Du kan se billederne fra tidligere hold på vores 
hjemmeside.

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er dåbsgudstjenesten 

lørdag 28. marts kl. 11.30. Alle er velkomne til 
at deltage i gudstjenesten, selv om de ikke skal 
til dåb. 

For konfirmander og forældre
Søndag 15. marts er der Konfirmand Aktion i 
Tårnby Kirke.
Vi begynder kl. 10.00 med gudstjeneste, 
hvor konfirmanderne fra Nordregårdskolen 
medvirker. Derefter er der café og 
loppemarked i konfirmandstuerne. Vi slutter 
ca. kl. 13.

Konfirmand Aktion er et landsdækkende 
projekt, hvor unge samler ind til unge i 
andre dele af verden, der ikke har de samme 
muligheder som de selv.

Alle er meget velkomne til at komme og 
støtte konfirmandernes arbejde.

Har man ting, man gerne vil donere til 
loppemarkedet, kan det afleveres enten i 
Mødestedets åbningstid om tirsdagen, eller 
på kordegnekontoret mellem 10-13, torsdag 
tillige mellem 16-19. 

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, kan blive afhentet på 
deres bopæl og kørt hjem bagefter. For 
at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 
sidste hverdag, før man skal bruge den.

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.
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Kontoret, Englandsvej 330. 
Henvendelse gennem kordegnen.
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.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.

Ny præst og…….. ny praktikant
Som du kan læse andetsteds på siden skal 
vi have ny præst. Vi skal også have en 
præstepraktikant. Hun hedder også Louise. 
Louise Ekelund er færdig på universitetet og 
startede i januar på Pastoralseminariet, hvor 
alle præster har været forbi for i både teori 
og i praksis at lære at blive præst. Louises 
praksis skal hun bl.a. lære i Tårnby Kirke. 
Over 5 uger er hun her. Det glæder vi os til. 
Det er godt, der kommer nogle nye unge og 
hjælper det hele fremad. Søndag den 8. marts 
vil hun hjælpe mig med højmessen og hun 
vil prædike. Kom og hør og mød hende. 
Karsten M. Hansen
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

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

Syng dig Glad
Vi fortsætter 
succesen med 
eftermiddage, hvor 
vi synger sammen 
efter nye og gamle 
salmebøger, 
højskolesangbogen 
og flere andre med 
Niels Henrik Jessen 
som leder.

Niels vil til hver 
eftermiddag vælge 
sange ud fra årstid, 
højtider og stemning.

Det bliver et blandet 
program af kendt og 
mindre kendt.

Desuden vil der være fri sang efter de deltagendes ønsker.

Der vil blive serveret lidt koldt at drikke og snacks.

Arrangementerne finder sted den næstsidste torsdag i måneden fra kl. 16 til ca. 17.30. 

Jeg håber fortsat at se mange sangglade personer til arrangementerne.

Niels H. Jessen

Torsdag 19. marts kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Biblens kvinder: 

Sang og 
akkompagnement
Vi får besøg af sangerinden Noora Karhuluoma og pianisten Ida An-
dersson. De vil fremføre et spændende program med sange / arier, 
der alle handler om kvinder fra biblen. 

Der er et stort stof at vælge imellem, og vi vil møde skikkelser som 
Eva, Maria, Dalila og Maria Magdalene i musik af blandt andet Verdi, 
Massenet og Saint - Saëns.

Noora er kendt for sin lyriske stemme med et usædvanligt omfang 
og en perlende klar klang og har sunget med flere kendte orkestre 
og medvirket i Operaer. Ida er uddannet i København og Lübeck og 
har optrådt både som solist og akkompagnatør i store dele af Europa 
og Kina.

De har optrådt som duo siden 2016 med fremragende anmeldel-
ser.

 Gratis adgang.
Søn. 15. marts kl. 16 i Kastrup kirke, 

Kastruplundgade 3, 2770 Kastrup 
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Det sker i  
Kastrup kirke:

Marts (28/2 – 26/3)

Søn. 1. kl. 10 Højmesse: 
Susanne Worm Steensgaard

Tors. 5. kl. 17-20 Noas Ark for 
børn fra ca. 4 år. Vi spiser kl. 
ca. 18.30

Søn. 8. kl. 10 Højmesse 
Elizabeth Laursen

Søn. 15. kl. 10 Højmesse Allan 
Ivan Kristensen

Søn. 15. kl. 16 Biblens kvinder: 
Sang og akkompagnement

Ons. 18. kl. 19 Tapas i det store 
Rum: Intimkoncert med tema 
”Vi slår døden lidt ihjel” med 
Kenneth Thordal

Tors. 19. kl. 16 Syng dig Glad

Søn. 22. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard

Tors. 26. kl.17 
Menighedsrådsmøde

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 
Kastrup Ældreklub

Hver onsdag kl. 12 Andagt

Hver onsdag kl. 16.45 
Musikalsk /rytmisk legestue

Hver fredag kl. 10 
Babysalmesang

Hver søndag kl. 10 Højmesse

Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke

og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk

Noas Ark

I inviteres over i Kastrup kirke, for at lære kirken bedre at 
kende, og se hvad der foregår der, og høre nogle af de gode 
historier fra Biblen, der fortæller om os selv og om Gud. 

Vi leger også, laver flotte ting, synger nogle gode salmer og 
sange og så videre.

Det er den første torsdag i hver måned,  
og hedder ”Noas Ark”. 

Vi afslutter med at spise sammen kl. ca. 18.30, hvor 
flere medlemmer af familien evt. kan støde til. 

Torsdag 5. marts kl. 17 i  
Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

HUSK!
Når vi mødes til højmesse søndag 29. marts kl. 

10.00, er det blevet sommertid

- Vi håber sommeren følger med.

Tapas i det  
store Rum
Intimkoncert med Kenneth Thordal:  
Vi slår døden lidt ihjel

Vi får et glas vin og lidt Tapas, mens vi lytter til Intimkoncert med 
Kenneth Thordal. Undervejs får vi indblik i musikerens bearbejdning 
af sorgen over tabet af datteren Fiona, der døde sommeren 2017 af 
kræft, 16 år gammel. 

Det har blandt andet givet sig udslag i albummet ”Den tid, den sorg”. 
Sorgen forsvinder aldrig, men er ”noget man skal leve med og i”. 
Albummet kom dog til at handle om meget andet end tabet af Fiona - 
blandt andet”... om, at være i verden, uanset, hvad tilværelsen byder 
én”.  

Undervejs bliver der tid til samtale ved bordene om de tanker, Ken-
neth Thordals intimkoncert inspirerer os med - hvilke tanker den 
sætter igang.  

Onsdag 18. marts kl. 19 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3
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Verdens Høredag i Tårnby & Dragør

Hjerteforeningens landsuddeling 
Indsamling vendt på ho-
vedet
Søndag 3. maj 2020 holder 
Hjerteforeningen for anden 
gang Landsuddeling. Idéen 
om en landsindsamling er 
stadig vendt på hovedet - vi 
samler penge ind for at dele 
hjertestartere ud! Derfor kal-
der Hjerteforeningen det for 
Landsuddelingen. 

Et eventuelt overskud går 
til at tilbyde flere danskere 
gratis Hjerteredderkurser – 
30 minutters intro i genop-
livning

Konceptet er enkelt - 
alle kan starte en gruppe 
- og Hjerteforeningen giver 
hjertestartere til alle grup-
per, der tilsammen dækker 
mindst 15 indsamlingsruter 
den 3. maj.

Du kan deltage i en grup-
pe med dine naboer, familie, 
kolleger, sportsklub eller an-
dre.

Med 15 indsamlingsruter 
tilsammen, får I

• En kvalitetshjertestarter
• Et udendørs klimaskab til 
hjertestarteren
• Montering af autoriseret 
elektriker.
• Et gratis 30 minutters in-
troduktionskursus i genop-
livning.

Som noget nyt giver vi 
samtidig et års Service Plus-
aftale med overvågning af 
hjertestarteren og fuld ser-
vice, så jeres hjertestarter 
altid er funktions-dygtig. Alt 
sammen uden beregning. 
Læs mere på https://lands-
uddeling.dk/om-landsudde-
lingen/

bbark

Kilde: Nyhedsbrev, 
Hjerteforeningen 
København

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

 
 
 

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.

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

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.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 overblikover situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

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

Høreforeningen afholder 
Verdens Høredag over hele 
landet under mottoet ’Lad 
ikke høretab begrænse dig’

3. marts er af WHO udnævnt 
til Verdens Høredag. Dagen 
markeres i hele verden – også 
i Tårnby. Høreforeningens lo-
kalafdeling markerer dagen 
ved Sundhedshuset 3. marts 
2020 fra kl. 11 til 13.

I 2030 vil op mod 1 mio. 
mennesker i Danmark have 

høreproblemer som nedsat 
hørelse eller tinnitus. Det vi-
ser en beregning på basis af 
blandt andet Danmarks Stati-
stiks fremskrivning af befolk-
ningens aldersgrupper. 

Høretab er ingen hindring

Temaet for Verdens Høredag 
er i år: Lad ikke høretab be-
grænse dig. Høreforeningen 
står derfor klar med gode råd 
og information om, hvordan 
du får et godt liv med høretab. 

For det er ingen skam at høre 
dårligt, men det er en skam, 
hvis du lader dit høretab be-
grænse dig. I Høreforeningen 
er der arrangementer med 
hørehensyn og forståelse for 
din situation. Så kom og få en 
snak med Høreforeningen og 
hør om det er noget for dig.
Mød Høreforeningens 
lokalafdeling i Tårnby & 
Dragør ved Sundhedshuset 
3. marts 2020 fra kl. 11 til 
13.

Men ser ikke lærer Andersen 
i legendariske tv-serie Ma-
tador omkomme på altanen, 
men hans forsøg på at få 
Misse Møghe til at være med 
til at strikke firkanter til et 
slumretæppe er god nok

Og idéen med at strikket et 
tæppe i fællesskab blev gen-
oplivet på Kreativ Klubs jule-
udstilling på Tårnby Rådhus i 
december.

På udstillingen var en strik-
kecafé, hvor gæster og klub-
bens medlemmer alle kunne 
strikke hver deres firkant til 
det fælles tæppe.

Strikkeriet mundede ud i, 
at der blandt de gæster, der 
havde været med til at strikke 
til tæppet, ville blive trukket 
lod om slumretæppet, når det 

var færdigt.
Det er nu strikket færdigt 

– med indsats både fra gæ-
sterne på juleudstillingen og 

fra klubbens medlemmer. 
Lodtrækning har fundet 

sted og en glad vinder er fun-
det.

Misse Møhges slumretæppe

Natur i Skelgårdskirken
Fra 5. marts til 28. april 2020 udstiller de 
tre fotografer Bjørg Skogly, Tage Jensen og 
Michael Molter billeder i Skelgaardskirken.

Fælles for de tre kunstnere er fokus på og 
glæden over naturen med dens lys og stem-
ning, årstidernes skiften, forskellen i døgnets 
lys på omgivelserne og balancen og harmo-
nien i landskabet, som tilskueren kan undres 
og glædes over.

Ud over naturen har kunstnerne også in-
teresse for eksempelvis arkitektur, cykelløb 
og portrætfoto. Det bliver spændende, om vi 

også får eksempler på de emner at se på ud-
stillingen.

Der er fernisering på udstillingen søndag 15. 
marts efter gudstjenesten kl. 11.30 – 13.00, 
hvor der bydes på et glas vin og lidt snacks.

Desuden kan kunsten ses på hverdage i kir-
kens åbningstid mellem 9-15 og naturligvis i 
forbindelse med gudstjenester og øvrige akti-
viteter i kirken. Se kirkebladet som også findes 
på nettet www.skelgaardskirken.dk

Else Andersen

Foto tv: Bjørg Skoglyx. Ovenfor: Michael 
Molter

Glimt vender tilbage
Teatergruppen GLIMT har ansøgt om tilskud fra Tårnby kom-
mune, så de dels 15 gange kan genopføre forestillingen 
’Vesta’ for skoleklasser og andre borgere, dels til en ny fore-
stilling ’Mit indeni og udenpå’, der tilbydes vuggestuerne 
med 16 forestillinger.

’Vesta’ afvikles i samarbejde med Tårnby Naturskole. An-
søgningen er imødekommet med et beløb på 107.500 kr., 
idet der efterfølgende søges 50 procents refusion fra Statens 
Kunstfond. Glimt har tidligere spillet i Lystbådehavnen og på 
Naturcenter Vestamager.
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 

Arrangementer i februar:
Nordkap tur-retur v/ Erik Demant. 27. februar.
Arrangementer i februar:
Kim Greiner: Med bumletog til verdens ende. Torsdag 5. 
marts kl. 10.
L.N. tøj kommer med nyt tøj - gavekort på billetten. Torsdag 
12. marts.
Lars Grand underholder. Torsdag 19. marts kl. 10.
OK-Dag. Torsdag 26. marts kl., 10.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 10 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 5 kr.
Der kan købes sodavand til 5 kr. samt øl til 5 kr. og 7 kr.

Arrangementer i februar:
Banko fredag 28. februar

Arrangementer i marts:
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 4. 
Banko fredag 6. 
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 11. 
Banko fredag 13. 
Spisning, kl. 12 kr. 100.- onsdag 18. 
Banko fredag 20. 
Tøjdamen kommer kl. 10 onsdag 25.
Banko fredag 27.

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

Frokosttur med Pia. Vi mødes til frokost i Sundby Sejl/
Howes køkken. For tilmelding og yderligere information, se 
opslag i Bordinghus. Onsdag 11. marts kl. 12.30                                              
Fællesfrokost. Medbring selv madpakken og deltag i en hyg-
gelig frokost med andre. Fredag de 27. marts kl. 13.

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. 
www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider i centret for aktiviteter: 
Mandag - fredag kl. 10 - 16.30 
Et mødested for friske, raske folke-
pensionister og deres ægtefælle/
samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet 
for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil 
sommerferien)
Du kan komme og gå, som du har lyst. Du kan bruge vores 
hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrangemen-
ter, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste 
aktiviteter, tage med på udflugter og rejser og meget mere.  

Seniorshop med modeopvisning. Torsdag 5. marts kl. 13.15
Bankospil. Fredag 6. marts kl. 13.10 - 15.30
Temadag i caféen - vi laver smykker (halskæder). Mandag 9. 
marts kl. 13.00
Møde om Italiensturen og restbetaling af turen. Tors. 12. 
marts kl. 13.30
H.C. Jepsen - Hit med Sangen. Fre. 13. marts kl. 13.30 - 
15.30
Tur ud af huset (se opslag). Torsdag 19. marts kl. 11.00
Fællessang. Fredag 20. marts kl. 13.30 - 15.30
Preben Nissen og søn Jacob underholder. Der er lagt op til 
dans. Fredag 27. marts kl. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Deltag i vores faste aktiviteter f.eks. siddedans, slægtsforsk-
ning, seniordans, edb snakkeklub, gåtur på fælleden, knip-
ling og 3-d kort, litteratur, folkedans, frimærker, fællessang, 
gymnastik, Pilehavekoret, gymnastik 
for krop og hjerne.
Derudover er der mulighed for kort-
spil, petanque og billard. Mandag, 
lørdag og søndag kun åbent ved 
særlige arrangementer.. 

Arrangementer i marts: 
Shiatzu massage – 200 kr. for ½ time. 1. gang kun 100 kr. 
Tidsbestilling. Mandag 2. og 30. marts Shiatzu Massage kl. 
9.30 – 17.00 
Fællesfrokost kl. 12.30 – 14. 25 kr. Tilmelding og betaling 
senest dagen før. Onsdag 4. – 11. – 18. og 25. marts
Nivågård samlingen m. middag. Udstilling om Hans Scherfig 
– Myter og drømme. Aftensmad i cafeen 125 kr. entre 60 kr. 
Private biler. Torsdag 5. marts kl. 13.30 - 19.30
Fortællecafé – ’Kvindeliv. Historisk, dit eget eller for-kvin-
derne i din familie., Kaffe og brød 15 kr. – gratis for fortæl-
lerne. Søndag 8. marts kl. 14.00  15.30
Vi fejrer Annes 25 års jubilæum. Musik, snacks, lidt pizza, 
vin, øl og vand. Søndag 15. marts kl. 13 – 15.
Strøgtur og frokost i byen. Afgang fra Pilehaven eller mød 
os på Kongens Nytorv  metro station kl. 12.10. Medbring 
penge til frokost. Mandag 23. marts kl. 11.30 - 15.
Historisk studiekreds. Lars fortæller med plads til kom-
mentarer. 4 gange - torsdag 26. marts +2. – 16. – 23. april. 
Kl. 13.30 – 15. Ialt 130 kr./ 40 kr. pr. gang. Tilmeld og betal 
i køkkenet. 
Slips og vest-fest – bedst i test! Dresscode: Slips og/eller 
vest. Musik med slipsefolket og let aftenmenu. Billet á 75 kr. 
i køkkenet. Lørdag 28. marts kl. 16 - 19. 
Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  Vi mødes kl. 
14 – 16. Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 / 
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Hvis du har behov for en snak med bestyrelsen er det mu-
ligt enten  hjemme hos dig eller mandag i ulige uger i Post-
kassen fra kl. 13 til 13.45. Men det kræver at du kontakter os  
på tlf. 2883 4785.

Frokost og forskellige konkurrencer. OBS - tiden er flyttet, 
så mødet afholdes mandag 9. marts kl. 13-15.
Bankospil mandag 23. marts.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 
4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 5818. Næste gang 15. 
december kl. 11. Fra vandtårnet på Englandsvej.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875.
Verdens Høredag i Tårnby & Dragør under temaet: Lad ikke 
høretab begrænse dig. Mød os ved Sundhedshuset 3. marts 
fra kl. 11 til 13. Høreforeningen står klar med gode råd og 
information om, hvordan du får et godt liv med høretab.
Tårnby Høreforenings fødselsdag. Fællesarrangement med 
Hjernesagen. mandag 27. april kl. 14-16.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128 
7999. 
Middag på restauranten i Sundby Sejlforeningen, onsdag 
25. marts kl. 18.
Amager Revyen, Teater Play, Strandlodsvej, onsdag 25. 
marts kl. 20.00 Begge dele: egen betaling.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej . 
Henvisning fra egen læge. Hver ons. kl. 13-14. 

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom - finder sted kl. 19-21, Daghøjskolen, Peder Lykkes 
vej 63, 2300 Kbh. S. 
Info:Tommy Rasmussen amager@bedrepsykiatri.dk 
tlf. 3251 5335/ 2757 5333. 
Monica Lyllof fra ”enmillionstemmer” holder oplæg om 
Overholdelse af serviceloven - betydningen af familiens 
ressourcer og geografisk placering. Onsdag 18. marts.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 

Ladywalk. Diabetesforeningen Tårnby-Dragør 
Lokalforening vil gerne tilmelde et hold til La-
dywalk. Vi håber, du har lyst til at være med. 
Vi går i T-shirts med foreningens logo.
Dato: 25. maj 2020 kl. 1830. Vi mødes kl. 

1800, hvor T-shirt og rygpose udleveres
Sted: Tiøren, Amager Strand. Kig efter foreningens banner.
Distance: 7 km.
Pris: 150 kr.
Tilmelding: Senest 22. april 2020 til ellen.buur@webspeed.
dk eller SMS til 6130 3219.
Angiv størrelsen på din T-shirt og betal kr. 150 på Mobile-
pay. Se yderligere info på https://Ladywalk.dk (Målskema 

for T-shirt).
Efter turen giver foreningen en forfriskning.
Husk stadig at I kan møde os til stavgang. Mandag mødes vi 
på Løjtegårdsvej 100 (p-plads ved plejehjemmet) kl. 10 og 
torsdag på Wiedergården i Dragør også kl. 10. Begge steder 
varer turen 1 time og du kan vælge mellem en kort tur (2 
km) eller en lang tur (4 km).

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag 
kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Senior shoppen med sommerkollektionen tirsdag 3. marts.
Generalforsamling i Københavns Kredsen 3. marts kl.17.30. 
Valby Kulturhus.
Banko - gode præmier (medbragt mad spises kl. 13.00) 
tirsdag 10. marts.
Cafemøde med hygge og et godt råd tirsdag 17. marts.
Fødselsdag tirsdag 24. marts
Banko - gode præmier (medbragt mad spises kl. 13.00) 
tirsdag 31. marts.

Scleroseforeningen 
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Scleroseforeningens lokalafdeling for Dragør og Tårnby af-
holder årsmøde 18.marts kl. 17.00 til 21. 00 på restaurant 
Kastrup Strandpark. Der er først årsmøde, derefter spisning 
og underholdning ved tryllekunstner Peter Jakobsen.
Tilmelding til Yrsa, asry@mail.dk. Se evt. mere på lokalafde-
lingens hjemmeside.
Lokalafdelingen afholder endvidere ’Burger og bowling’ på 
bowlingcenteret på Astridsvej 20. april. Læs mere i Tårnby 
Bladets marts udgave.

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

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

Rådgivningscafé - Er du udfordret i forhold til skilsmisse, 
arbejdsløshed, uddannelse eller andet? Vi kan ikke løse alle 
problemer, men de frivillige rådgivere er klar til en fortrolig 
snak.
Kig forbi den første tirsdag i hver måned kl. 17-19.

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

Foredrag om hjerteoperationer. Lægerne Erika Nodin og 
Sana Naseer Buttar fortæller om de patienter, de møder i 
deres dagligdag og om de sygdomme, som kræver en hjer-
teoperation. Endvidere hvordan disse operationer udføres, 
og hvordan en typisk indlæggelse i den forbindelse ser ud. 
Erika og Sana arbejder på Hjertekirurgisk afdeling på Rigs-
hospitalet. 
Torsdag 5. marts klokken 16.30. Træningssal 2, Sundhedshus 
Amager, Hans Bogbinders Allé 3, Indgang 7, 1. sal. Ingen 
tilmelding.
Gåture på Amager Fælled. Hver søndag kl. 10 til og med 13. 
december. Forbehold for gåture på helligdage. Alle er vel-
kommen- ingen tilmelding. Start ved DR Byens metrostation, 
og slut samme sted. Ruten er Hjertestien på Amager Fælled. 
(mellem 4,4 og 5,8 km, varighed ca. 1,5 time).

Tilmelding til Ladywalk. Ladywalk foregår 
mandag 25. maj på Tiøren, Amager Strandpark 
(over for Kastrup Fortet, Amager Strandvej.) 
Det koster 150 kroner at deltage. Tilmelding: 
https://ladywalk.dk/tilmelding 

Fodbold for hjertet – på Kløvermarken. Træningen hos 
Sundby BK mandage klokken 11 - 12 efterfulgt af socialt 
samvær. Kontakt Flemming Jacobsen tlf. 4224 4056 eller på 
partner@sundbyboldklub.dk Der er plads til flere deltagere 
- både kvinder og mænd.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - Marts 2020
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Søg og du skal finde - eller 
som det også kan hedde 
’Søg og du kan få’. Der er 
(ekstra) godt nyt for syv 
idrætsforeninger i Tårnby 
Kommune

I 2019 har DIF og DGI’s for-
eningspulje på baggrund af 
ansøgninger bevilget i alt 
385.000 kroner til forskellige 
initiativer i Tårnby Kommunes 
idrætsforeninger.

Klubberne har søgt om 
hjælp til indkøb af eksempel-
vis idrætsrekvisitter og til at 
gennemføre nogle af de til-
tag, som de frivillige kræfter 
i foreningerne har drømt om, 
men som der ikke har været 

midler til.
- Jeg er glad for, at der er 

stor interesse for puljen, og 
at den er med til at gøre en 
positiv forskel ude i forenin-
gerne og blandt de frivillige 
kræfter, siger Carl Valentin, 
der er skatteordfører for SF i 
Folketinget.

Sammen med Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, Libe-
ral Alliance, Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet og Radika-
le Venstre står SF bag den po-
litiske aftale om at oprette lo-
kalforeningspuljer på i alt 70 
millioner kroner årligt, som 
foreningslivets forskellige 
hovedorganisationer skal ud-
dele til deres lokalforeninger.

Gør drømme til virkelighed

For at spare administrations-
udgifter gik idrætsorganisa-
tionerne Danmarks Idræts-
forbund, DIF og Danske Gym-
nastik- & Idrætsforeninger, 
DGI sammen om at etablere 
DIF og DGI’s foreningspulje. 
Herfra uddeles midlerne til 
idrætsforeningerne på bag-
grund af ansøgninger. I 2019 
blev der i alt uddelt 47 millio-
ner kroner til 1464 idrætsfor-
eninger i 95 ud af landets 98 
kommuner.

- Midlerne skaber udvik-
ling og aktivitet i de enkelte 
idrætsforeninger og gør der-
for en kæmpe forskel ude i lo-
kalsamfundene. Der har været 
tusindvis af spændende og 
inspirerende ansøgninger, og 
foreningspuljen har opfyldt 
rigtig mange af de ønsker og 
drømme, som findes blandt 
de frivillige kræfter i idræts-
foreningerne, siger Niels Ny-
gaard, formand for DIF.

Der er også stor tilfredshed 
med foreningspuljen hos DGI.

- Det er er godt at se, at der 
er kort vej fra ansøgning til 
handling. Når de mange idéer 
og initiativer bliver til virke-
lighed, så gør det en positiv 
forskel i forhold til at få flere 
i gang med at dyrke idræt og 
motion, siger Charlotte Bach 
Thomassen, formand for DGI.

- Derved støtter idrætsfor-
eningerne også op om Bevæg 
dig for livet, DGI og DIF’s fæl-
les ambition om at gøre Dan-

mark til verdens mest idræts-
aktive nation.

tsp

Tårnby Bladet sportsredaktør 
har spurgt alle de lokale ga-
vemodtagere, hvad pengene 
skal bruges til - ikke kun af 
nysgerrighed men også som 
inspiration til klubber, der vil 
være initiativrige til næste 
ansøgningsrunde i 2021.

Gavehilsen fra DGI og DIF

NÆSTE RUNDE

1. marts åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøg-
ninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig lø-
ber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers 
hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, 
hvilke foreninger i hele landet der hidtil har fået bevilget 
penge.

Petanqueklubben P96 fik 
DIF/DGI-støtte på 200.000 
kr. til nyt petanque-anlæg

Tekst og foto: Søren 
Havemann

Ihærdighed, udholdenhed og 
nogen som orker at blive ved 
og tro på, at det man ønsker, 
opnår man også en dag – Så-
dan har det været med op- og 
nedture for Petanqueklubben 
P96

Petanqueklubben på Vesta-
mager er nu et mulehår fra at 
kunne opfylde drømmen om 
er anlæg, hvor der kan spilles 
petanque under åben himmel 
og i tørvejr det meste af året.

Tallet 96 henviser til, at det 
først var i 1996 klubben lidt 
tumultarisk, kom i gang. Pe-
tanque bliver der spillet alle 
steder, men her er det ud over 
sporten også en social foran-
staltning og så under frie og 
frivillige former, næsten som 
på små pladser og i parker i 
franske byer.

Området lå øde hen, der var 
andre sportsanlæg i nærhe-
den. Man byggede selv nogle 
baner, fik kommunal støtte til 
et partytelt så trist vejr ikke 
var nogen sondring. En efter 
nogle sæsoner krøllede en 
storm teltet sammen og man 
søgte om et nyt. Men så op-
dagede nogle teknikere, at 
banerne lå et par meter inde 

på en forket matrikel, så de 
måtte ikke være dér. Det kun-
ne have kostet klubben livet…

Tårnby Bladet fik fat i tre 
mand fra bestyrelsen i P96, 
Carl-Johan Vollertzen, næst-
formand Tommy Svendsen 
og Ernst Jensen en blæsende 
søndag formiddag på banerne 
ved Vestamager centret. Vej-
ret taget i betragtning over-
raskede det, at alle baner var 
i brug med ivrige spillere. Det 
er helt normalt, fortalte de tre 
bestyrelsesmedlemmer sam-
stemmende.

Helt nyt petanque anlæg

Nu samarbejder klubben 
med Tårnby kommune om 
at udvikle Danmarks bedste 
petanqueanlæg med inden-
dørshal med 10 baner og 30 
nyanlagte udendørsbaner.

Klubbens område med hus 
og baner overlades til en mo-
derne kommunal materiel- og 
teknikgård, som skal service-
re de mange sportsanlæg som 
Vestamager Hal, Skelgårdshal, 
kommende svømmehal og 
tennisbaner.

På den eksisterende ma-
terialegårds område bygges 
nye petanquebaner og en 
hal med klubhus. Det nye pe-
tanquemekka udvikles i sam-
arbejde med klubben.

Carl-Johan og Tommy har 
været klubbens tovholdere 

på projektet, som har stået på 
i flere år. Det startede ved at 
lokalplanen for området blev 
ændret i forbindelse med be-
slutningen om opførelse af 
svømmehallen. Det gav mu-
lighed for opførelsen af en ny 
petanquehal på ca. 500 kva-
dratmeter (3-4 parcelhuse).

Klubbens opgave var her-
efter at søge fonde til økono-
misk støtte og det var hårdt 
arbejde, fortæller Carl-Johan, 
som dog er glad for at være 
nået op på i alt kr. 450.000 
fra Lokale-og Anlægsfonden, 
Foreningspuljen og via Bo-
dega Papillon i Vestamager 
Centret er der fremskaffet 
kr. 50.000. Petanqueklubben 
Amager P96 var den forening 
der modtog det største beløb 
i Tårnby fra DIF og DGI’s for-
eningspulje.

Hvad sker der nu?

Når pengene er blevet frigivet 
af Økonomiudvalget er det 
kommunens opgave at opføre 
den ny materialegård og an-
lægge petanquehal, klubhus 
og baner. Anlægget bliver et 
kommunalt idrætsanlæg og 
drift og vedligeholdelse ud-
føres af kommunen og anlæg-
get stilles til disposition for 
brugerne præcis som kom-
munale baner og haller stilles 
til rådighed for det frivillige 
foreningsliv.

Det betyder at de 105 ak-
tive spillere, plus forhåbent-
lig mange flere, fremover kan 
dyrke deres sport hele året, 
hvilket efter bestyrelsens op-
fattelse, smiler Carl-Johan, vil 
give kommunen en reduktion 
af sundhedsudgifterne og ak-
tivere de ældre. Kommunen 
skal ikke tænke på andre til-
skud, fordi 80 procent af klub-
bens medlemmer kommer fra 
Tårnby og der for tiden ikke er 
medlemmer under 25 år. 

Amager P96 håber og tror 
på, at man senest til klubbens 

25-års jubilæum i april 2021 
kan tage det nye petanquean-
læg i brug. 

Læs om de øvrige 
tilskudsmodtagere og hvordan 

de vil bruge deres penge på 
side 37 og 39.

Drømmen inden for rækkevidde

 Fra venstre Carl-Johan 
Vollertzen, Tommy 

Svendsen og Ernst Jensen 
er Amager P96 projektteam 

til nyt petanque anlæg på 
Vestamager

200.000,- kroner 200.000,- kroner 
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Stokke til  
de unge
 Amager Jets fik DIF/DGI-støtte på 
25.000 kr. til indkøb af udstyr

- Bidraget er allerede gået til indkøb 
af nyt låner-udstyr til vores ungdoms 
hockeyskole U7, fortæller bestyrel-
sesmedlem  i ishocheyklubben Ama-
ger Jets, Lea Karlsen Winther. 

- Vi har til denne sæson gjort det 
muligt for de mindste nye medlem-
mer, at leje en kasse med et sæt ud-
styr, så de har mulighed for at teste 
sporten lidt mere af, inden de selv in-
vesterer i udstyret. Det er blevet mod-
taget rigtig positivt på hockeyskolen. 

Det betyder, at bidrag fra forenings-
puljen er øremærket til de mindste 
og hele rekrutteringsarbejdet, der er 
med at få flere mini-jetter til Amager 
Ishockey Club.

 Til ekstra info holder vi Løve Cup 
på hjemmebanen i Kastrup Skøjtehal 

søndag 1. marts fra kl. 11.00-16.30.
Her har vi pt. 12 hold tilmeldt med 

spillere i alderen 4-7 år. Vi tænder op 
i grillen, har samlet ind til en tombola 
og hygger om vores mange gæster. Kig 
meget gerne forbi, hvis du/I har tid.

Privatfoto.

Der skal flages i Øresund

De små skal træne

Penge til at se sig selv

Udvider flåden 

Roklubben Øresund får nu vind i 
sejlene med en DIF/DGI-støtte på 
6.000 kr. til Strandflag, men sendte 
halvdelen retur

- Roklubben Øresund søgte DGI/DIF 
Foreningspulje om to strandflag, som 
vi kan bruge som blikfang ved diverse 
kaproninger, åbent hus-arrangemen-
ter, Havnens dag og andre PR-events 
fortæller formand, Hanne Winther.

- Vi søgte 6.000 kr., men strandfla-
gene kostede kun 3.000 kr., så vi måtte 
returnere 3.000 kr. til Foreningspuljen.

I 2020 fejrer Roklubben Øresund 
sin 90-års fødselsdag, så her kommer 
strandflagene blandt andet til at blaf-
re ved åbent hus-arrangement søndag 
26. april kl. 10.00-12.00, ved fødsels-
dags reception fredag 10. juli og roak-
tiviteter lørdag 11. juli. 

I forbindelse med fødselsdagen in-
viterer vi tidligere medlemmer til en 
rotur lørdag eftermiddag. Så har du 
roet i Roklubben Øresund og vil du 
gerne ud på en rotur og træffe gamle 
rokammerater, så kontakt formand 
Hanne Vinther.

Foto: Roklubben Øresund .

Amager Cykel Ring fik støtte på 
27.586 kr. til nye børnecykler

- Pengene er brugt til indkøb af fem 
lånecykler til børn. Vi oplever i Ama-
ger Cykle Ring en stigende interesse 
fra børn, som ønsker at ’gå til cykling’, 
siger Jesper Skovbølle.

- Vi har i forvejen en af Danmarks 
største Børne og Ungdomsafdelinger 
inden for dansk cykelsport, og har ud-
viklet et struktureret introduktions-

forløb, der lærer børnene at håndtere 
cyklingen og færdes sikkert og hen-
synsfuldt i trafikken. Cykling er dog 
en relativ dyr sport at komme i gang 
med og derfor har klubben en række 
lånecykler til rådighed, som forældre 
for et beskedent beløb kan leje. 

- Amager Cykle Ring har en klar vi-
sion omkring vores B&U arbejde og vi 
kan se, det virker med stor tilgang, og 
vi er meget glade for at bevillingen fra 
Foreningspuljen sammen med vores 

sponsorer hjælper os til at fortsætte 
vores arbejde for børnene. Specielt 
vores hovedsponsor ML VVS (Mogens 
Lind VVS) deler visionen og bidrager 
i det daglige til, at Amager Cykle Ring 
kan skabe cykelglæde hos en stor og 

voksende børnegruppe, slutter Jesper 
Skovbølle. 

Cyklerne er allerede leveret af Amar 
Cykelservice og taget i brug af børne-
ne. 

Foto: Jesper Skovbølle

Vestamager Gymnastik fik DIF/DGI- 
støtte på 20.364 kr. til ny spejlvæg

- Vi er meget glade for vores nyind-
købte spejlvæg, som vi fik hjælp til at 
købe, siger formand Lisa Tankmar.

I VA-Gymnastik arbejder vi på, at 
alle børn skal have mulighed for at gå 
til gymnastik og dans, uanset foræl-
drenes økonomi og baggrund. 

Vi holder kontingent og egenbeta-
ling på et minimum og er derfor dybt 
afhængige af tilskud fra sponsorer, 
fonde og puljer, når vi skal have nye 
redskaber.

Som noget helt nyt kunne vi for 4 
år siden også tilbyde dansegymnastik 

i VA-Gymnastik og interessen er kun 
blevet større med årene.

Med interessen fulgte også behovet 
for spejle, så undervisningen kunne 
blive endnu bedre. 

Træningen foregår, ligesom den tra-
ditionelle gymnastik og springgymna-
stik som vi tilbyder, i gymnastiksalen 
på Skelgårdsskolen, altså uden spejle 
til rådighed.

Så begejstringen for den nyind-
købte spejlvæg er stor. Børnene kan 
spejle sig selv i trænerne og hinan-
den, hvilket har udviklet børnene helt 
vildt og de har en fest foran spejlet. 

Foto: VA-Gymnastik

20.364,- kroner 20.364,- kroner 

25.000,- kroner 25.000,- kroner 

6.000,- kroner 6.000,- kroner 

30.000,- kroner 30.000,- kroner 

27.586,- kroner 27.586,- kroner 

Kastrup Kajakklub fik DIF/DGI-støtte 
på 30.000 kr. til to kajakker 

- Vi er glade for den støtte, vi har fået 
fra DIF & DGI og midlerne er anvendt 
til indkøb af to nye kajakker i plast, 
fortæller formand Thomas Lantz. 
Pengene blev brugt dels på  en P&H 
Delphin og på en Valley Etain 17,1.

Delphin er en havkajak fra P&H, der 
er lavet specielt til sjov i bølger. Den 
er nem og rar at ro på fladt vand og 
den har vist sig som en virkelig god 
allround dagturs-kajak, men det er 

især i bølger, at den udmærker sig 
ekstraordinært. 

Valley Etain er en perfekt havkajak 
i plastik til langtursbrug. Den har en 
lang vandlinje, som giver den et godt 
glid med en god tophastighed. 

Kajakkerne vil blive flittigt brugt 
om torsdagen, som er fast RO-med-
dag i klubben og især her i foråret, 
hvor vores dygtige instruktører holder 
kursus, så nye kajakroere kan færdes 
trygt på vandet omkring Amager.

Foto: Kastrup Kajakklub 
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

’En for alle og alle for en’ 
kender de fleste fra Alexan-
der Dumas’ berømte roman 
De Tre Musketerer med 
Aramis, Athos og Porthos. 
Tre fægtere, der kæmper for 
den gode sag og med god 
hjælp fra D’Artagnan

Tekst og foto:  
Søren Havemann

I Dragør findes også tre mu-
sketerer; de hedder Lars, Jo-
hannes og Peter med efternav-
nene Olsen, Olsen og Borchert. 
De startede fægteklubben 
Aramis Dragør, der nu snart har 
fægtet i fire år på balkonen i 
Hollænderhallen.

- Det var min søn Johannes, 
som startede med fægtning 
i fægteklubben Trekanten i 

Hellerup. Jeg var selv i besty-
relsen i Dansk Fægte Forbund, 
fortæller Lars Peter, der ikke 
selv fægter.

- Vi brugte en masse tid på 
transport og bestyrelsesarbej-
de. Vi bor i Dragør og beslut-
tede at sætte fægtning i gang 
lokalt.

Fægtesport er en mindre 
idræt i Danmark, ca. 1.600 
fægtere, så det er unikt, at vi 
på Amager har en klub, der har 
sat sig for at udbrede kend-
skabet til den ædle kampsport 
fægtning, fortæller Lars Peter.  

- Vi vil udbrede kendskabet 
til moderne sportsfægtning og 
tilbyde medlemmerne mulig-
hed for at udøve sporten med 
fleuret- og kårdefægtning 
samt give mulighed for stæv-

nedeltagelse gennem klub-
bens medlemskab af Dansk 
Fægte Forbund.

Velkommen til  
fægtesporten.  

Sporten, der forener for-
tid, nutid og fremtid.

Fægtningens historie går 
mange tusinde år tilbage i ti-
den. Fægtning er i dag en mo-
derne, olympisk sport, som har 
blikket rettet fremad uden at 
glemme sine historiske rød-
der. Fægtning var engang, som 
så meget andet, en aktivitet 
for adelen og det bedre bor-
gerskab. I dag er fægtesport 
for alle. 

Moderne sportsfægtning be-
står af koncentrerede, intense, 
hurtige og spændende kampe. 
Uanset hvor god, man bliver, 
er der altid nyt at lære. Under 
træningen i fægteklubben 
øver du færdigheder og opnår 
kundskaber, som er gået i arv 
fra fægter til fægter gennem 
tiderne, mens du fægter med 
moderne elektronisk udstyr.

Kræver de tre k’er

Fægtning kræver teknik, tak-
tik, koncentration, fordybelse, 
hurtighed og viljestyrke. Og 
det kan alt sammen trænes 
og læres. Piger og drenge kan 
ofte fægte på lige fod.

- Og netop på det punkt har 
vi en udfordring, siger Lars Pe-
ter.

- Vi vil meget gerne have 
mange flere unge piger ind i 
sporten og dette med en klar 
appel til de mange piger, der 
dyrker hestesport på Amager. 
Moderne femkamp består jo 
blandt andet af både ridning 
og fægtning. For ikke at tale 
om bedre motorik til ringrid-
ningen i Dragør.

- Fra min egen stol som sko-
lelærer ser jeg også fægte-
sport som en god mulighed, så 
udsatte unge, der ikke passer 
ind i holdsport, kan blive ud-
fordret med fægtning. 

Sikkerhed og udstyr 

Fægtning er en kampsport. 
Risikoen for skader er lille. In-
tensiteten er høj, men der er 
sjældent direkte, fysisk kon-
takt mellem fægterne. 

Alle fægter med sikkerheds-
udstyr og fægtning er en idræt 
med relativt få sportsskader. 
Sikkerhedsudstyret omfatter 
maske, handske, jakke og buk-
ser. 

- Man fægter med fleuret, 
kårde og sabel. Klubben råder 
over en del godkendt klubud-
styr, som du kan låne på dagen.

- Vi må dog også se i øjnene, 
siger Lars Peter, at hvis talen-
tet er stort nok, så søger vo-
res unge videre til de to store 
klubber i København. Sådan 
er det og det må vi leve med 
i Dragør.

Lars Olsen fægter ikke selv, 
men kæmper for nicheklubbens 
overlevelse. Han vil gerne 
præsentere sporten for piger og 
minder om, at fægtning indgår 
i moderne femkamp sammen 
med ridning. 

Gentleman-manerer findes 
stadig i fægtning. En kamp 

indledes med hilsen og 
afsluttes på samme måde.

Dragørs tre musketerer 
er klar til udfordringer

Jubilæet blev en fantastisk 
weekend med masser af 
godt skøjteløb på isen ved 
Røllikevej

Af Søren Havemann

SKØJTELØB

Fredagen stod på en stor ju-
bilæumsmiddag med ca. 150 
spisende. Lørdag og søndag 
var nervepirrende konkur-
rencedage, hvor de danske 
klubber havde rig mulighed 
for at blive inspireret på alle 
fronter.

Hvert år holder Tårnby Skøj-
teklub, TSK, den traditionsrige 
Flyver Cup og i år for 30. gang.  
Det startede som en B-kon-
kurrence, men efter pres fra 
de sjællandske klubber samt 
Sjælland Skøjte Union, blev 
den udvidet til også at have 
A-løbere med.

Flyver Cup er dermed Dan-
marks største private skøj-
te-konkurrence. stævnet er 
internationalt og med 230 

tilmeldte, hvor ca. 100 del-
tager kom fra udlandet, både 
Sverige, Tyskland, England, 
Japan, Rusland og en masse 
fra Frankrig, som var særdeles 
underholdende. 

Det er en friløbskonkurren-
ce for både mesterskabs- og 
konkurrenceløbere, hvor der 
konkurreres mod løbere på 
samme niveau.

I den gamle skøjtehal

Den gamle hyggelige skøjte-
hal var forvandlet til en far-
verig og festklædt hal, hvor 
der var masser af udenland-
ske bannere og flag og med 
mange veloplagte tilskuere 
på plads.

Tårnby Bladet besøgte skøj-
tehallen lørdag og mødte en 
glad Lene Skibby, der var her 
og der og alle vegne i den 
velbesøgte skøjtehal. Banen 
stod knivskarp, internationale 
dommere var på plads, pi-
gerne varmede op på isen, før 

den egentlige konkurrence 
gik i gang. Den gamle skøjte-
hal var rustet til at tage imod 
de dygtige skøjtepiger og 
-drenge. Lene sad kun bom-
stille i de minutter datteren 
Annika var på isen.

Stor ros til alle de frivillige

Der er rigtig mange funktio-

ner, der skal være på plads for 
at afvikle et så stort internati-
onalt stævne. Men der er styr 
på det hele, betroede Lene os.

- Alle de frivillige brugte 
deres kostbare weekend og 
TSK ved, at I alle har knoklet. 
Træner, masser af forældre og 
venner, som har givet et stort 
nap med i vores fælles klub, 

takker Lene Skibby. 
Foto: Tårnby Skøjte Klub.

30-års Flyver Cup fest over tre dage SKILT

Se collagen af ypperlige 
foto fra Flyver Cup på  
ekstrasiderne på  
www.taarnbybladet.dk. 
Find seneste udgave af TB 
og se foto fra siderne 49...
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Engang blev der spillet på 
travløb. Nu spilles der på 
grønne borde og med en 
lille celloid-bold

Tekst og foto:  
Søren Havemann

Hvis du bevæger dig op på an-
den sal i Amagerhallen på Løj-
tegårdsvej og åbner døren til 
venstre, træder du lige ind i et 
sandt mekka for alle, der har 
lyst til at spille bordtennis. 
Masser af borde at spille på og 
en lille flok unge, der ikke var 
på rejse i vinterferien, fik in-
struktion af klubbens træner.

Det var et OK og denne 
udtalelse ’Vi er en klub med 
plads til alle, både bredden og 
elitespillerne. Vi har en masse 
frivillige, og vi er gode til at 
lave sociale arrangementer 
for vores ungdomsspillere’, 
fra formanden for Amager 
BTK, Pernille Hvass, der fik 
Tårnby Bladet på banen.

Klublivet

I tilknytning til træningscen-
tret har klubben indrettet et 
lokale til afslapning og so-
cialt samvær. Her fik Tårnby 
Bladets udsendte en snak om 
klublivet med formand Per-
nille Hvass og sportschef Mi-
chael Pedersen.

- Klubben er lige nu i en 
rivende udvikling, siger Mi-
chael.

- Men for et par år siden for-
lod en træner os og han trak 
en hel del af vores spillere 

med ud af klubben. Vi måtte 
derfor starte helt forfra med 
et nyt trænerkoncept, nye 
ungdomsspillere og satsning 
på både eliten og bredden. 

- Vi er Amagers største 
bordtennisklub efter blandt 
andet en fusion med MK31 og 
er i dag oppe på 150 aktive 
spillere, heraf 90 unge.

Medlemsfordeling

- Vores historie betyder, at vi i 
forhold til Tårnby Kommunes 
politik har en ’uheldig’ forde-
ling med 30 procent unge fra 
Tårnby, 60 procent fra Køben-
havn og 10 procent fra andre 
kommuner, fortæller forman-
den.

- Vi vil gøre, hvad vi kan 
for at please politikerne. Men 
vi har ikke mod til at smide 
nogle unge ud, der har lyst 
til at spille bordtennis. Vores 
rekruttering er målrettet unge 
i Tårnby, gennem samarbejde 
med SFO og skolerne. 

- Det er hårdt arbejde, si-
ger Pernille og udbyttet er 
ikke stort i Tårnby. Sidst vi 
forsøgte os med rekruttering 
i Tårnby mødte én pige frem 
og Michael bekræfter, at der 
på eliteplan ikke findes spil-
lere i Tårnby, der kan gå ind på 
vores divisionshold.

Vi har fantastiske omgivel-
ser, moderne faciliteter, godt 
klubliv og ingen venteliste. 
Og, indrømmer vi gerne, vi 
vil hellere se glade bordten-
nisspillere end bruge vores 

administrative ressourcer på 
sortering af unge. 

Vores baner er til rådighed 
alle ugens dage og til turne-
ringer i weekenden, er bud-
skabet fra Pernille og Michael.

Gratis introduktion

Klubben har et introduktions-
hold specielt for begyndere. 
Holdet træner om onsdagen 
mellem kl. 16 og 17.

Introduktionsholdet er et 
rigtig sted at starte, træner 
hedder Ivan Johansen. Så kan 
man fortsætte på et begyn-
derhold, som træner mandag 
fra 16.30 til 18.00 og onsdag 
fra 17.00 til 18.30.

- Man skal bare møde op. 
Gerne med indendørs sports-
tøj, især indendørs sko, da 
vores gulv er belagt med spe-
cielt underlag beregnet til 
bordtennis. 

- Man kan låne bordtennis-
bat, hvis man ikke selv har. Vi 
rådgiver også gerne om køb af 
bordtennisbat. 

Det er gratis at være med 
på introduktionsholdet. Nor-
malt træner man dér i nogle 
uger afhængig af, hvor god 
man er. Er man rigtig god, så 
rykker man op med det sam-
me. Man bliver først meldt ind 
og skal til at betale kontin-
gent, når man rykker videre 
til begynderholdet. Er man 
otte år eller derunder, så vil 
man typisk fortsætte videre 
til vores træningshold for mi-
nipuslinge.

Formand Pernille Hvass og 
træner Michael Pedersen 
foran bordtennisklubbens 
smukke væg.

Martin Kure instruerer otte 
af klubbens unge i tekniske 

færdigheder. En god fidus 
er, hav træningsbukser med 

lommer, så skal du ikke 
samle bolde op hele tiden!
Der er ingen venteliste, så 

man kon komme alene eller 
sammen med kammerater 
hver onsdag og prøve det 

hurtige spil.

Amagerhallen er centrum for 
Amagers bordtennis

40 år i bestyrelse
Kurt Munk Hansen, Kajajklubben Røde stoper i bestyrelsen 
efter 40 år

På generalforsamlingen i 
Røse Kajakklub i februar 
valgte Kurt Munk Hansen at 
trække sig tilbage.

Arbejdsopgaver ud over 
bestyrelsesposten har væ-
ret omfattende: Materiale-
forvalter, husforvalter, be-
gynderinstruktør og så har 
Kurt altid vist interesse og 
hjælpsomhed for mange af 
klubbens øvrige arbejdsop-
gaver.

Han modtog Tårnby Kom-
munes Idrætslederpris i 
2015.

Kurt Munk har opnået 
flotte kajakresultater i en 
sen alder. Dansk og Nordisk 
mester, medaljer ved vete-
ran Olympiade i Australien 
og medalje ved VM i Ungarn. 
Kurt er tilmeldt VM i Norge.

- Kurt Munk Hansen har altid på en nobel og fair måde re-
præsenteret Røse Kajakklub og er helt naturligt æresmedlem 
i klubben, takkede formand Torben Hassel.

Dato på priser
Der er sat dato på drætsprisoverrækkelser i 2020, som bliver 
torsdag 7.maj klokken 18 i kantinen på Rådhuset. Det betyder 
samtidig, at alle, som mener at kende en person eller et hold, 
en klub eller en afdeling i en klub og en idrætsleder, som de 
mener, skal anerkendes med en pris, skal tage sig sammen og 
skrive/maile til Kastrup Tårnby Idrætssammenslutningpå mail 
tfr@tfr.dk eller post til Foreningernes Fælleskontor, Postboks 
34, Englandsvej 290, 2770 Kastrup.

Der er god tid til 7. maj, men få det nu hellere gjort!

Formand i Røse Kajakklub 
Torben Hassel takker Kurt 
Munk Hansen for sin store 
indsats gennem 40 år for 
klubben .

Kastrup Boldklub fik DIF/DGI 
støtte på 77.000 kr. til ung-
træner projekt

- Vi søgte penge til et ung-
trænerprojekt, fordi vi havde 
et ønske om at skabe større 
sammenhæng mellem børne-
holdene, ungdomsholdene og 
seniorerne, fortæller børne-
formand Christian Theilgaard.

Ydermere giver det også 
ungtræneren en mulighed 
for at udvikle sig, både fagligt 
og menneskeligt. De får en 
spændende titel på CV’et, og 
de har samtidig gjort noget 
godt for andre. Børnene får 
samtidig en træner, de kan 
se op til, fordi en ung træner 
typisk kan lidt mere med bol-
den. F.eks. er det altid sjovt 
for et barn at fange bolden fra 
sin træner og det er bare lidt 
sjovere og lidt sværere, når 
det er overfor en træner, som 
har et højere teknisk niveau. 
Derudover har ungtræneren 
heller ikke så meget ansvar 
som f.eks. årgangstræneren 
(cheftræneren) har.  

Netop at ungtræ-
neren ikke har noget 
ansvar ift. planlæg-
ningen af træningen 
har været et vigtigt 
signal at sende fra 
bestyrelsen og det 
sportslige udvalg. 
Det har mindsket 
presset på vores 

unge trænere, og det har også 
givet mening for dem ikke at 
skulle forberede noget. Flere 
af dem har skole, andet ar-
bejde og så skal kærester og 
familie også passes. 

I børneårgangene har vi 
engageret omkring 10 unge 
trænere i 2020 og vi håber, 
flere kommer til. Flere af de 
unge trænere, vi har/har haft 
igennem, fortæller, at det har 
været en positiv og spæn-
dende oplevelse, selvom der 
også har fulgt en del udfor-
dringer med. F.eks. kan det 
være svært at styre 10-15 
børn på 6-12 år. Det ved alle 
vi, der har været i forenings-
livet længe. Man bliver testet 
på alle parametre. Det skal 
vores ungtrænere også væn-
ne sig til. 

I Kastrup Boldklub håber 
vi, projektet kan udvikle sig 
endnu mere de kommende 
år. F.eks. er det klubbens mål-

sætning at gøre vores ung 
trænere til assistenter, 

ansvarlige årgangstræ-
nere eller cheftrænere 
på sigt. Det skal de selv-

følgelig selv have lyst 
til, og det skal hænge 
sammen med deres 
skole, uddannelse og 
arbejde, slutter Chri-

stian Theilgaard.

Trænertilskud til fodbold
77.000,- kroner 77.000,- kroner 
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TIDLIGERE: Båden hejses op af vandet af den godt 
gennemprøvede mobilkran (foto) eller den kan 
sejle til den endnu eksisterende gamle kran. 

HERFRA ENMANDSBETJENT: Trollyen stikkes ind 
under båden i stativet. Trolleyen passer til alle 
stativstørrelser. Trolleyen er hydraulisk og løfter 
båd og stativ op i ’kørehøjde’.

Længe stod den nye krans fundament og ventede 
på sin hat. Fundamentet er skruet fast på en fod, 
der er solidt banket ned i københavnerkalken, så 
den kan holde til løft på 20 ton. 

Når bådene er på havet forår, sommer og efterår 
kan stativerne stables og vinterpladsen bruges 
til andre formål som eksempelvis parkering af 
campere (det er dog ikke aftalt endnu).

Havnens egen kran står på området ud for 
restaurant Strandparken. 

I efteråret 2019 ankom 
nogle 15 meter lange me-
talbjælker til Den ny(este) 
lystbådehavn. Dagen efter 
arriverede der noget af en 
lastbil med en blokvogn 
med en selvkørende ram-
buk. Den bankede de otte 
bjælker 11 meter ned til 
københavnerkalken og 
yderligere fire meter ned i 
kridtet. Disse indgår i fun-
damentet til en ny kran, 
som dog først kom i januar 
2020 (foto: tv.).

Udskiftningen af hav-
nens kran skabte en ud-
skiftnings-lavine af ud-
styret til bådene med nye 
stativer og oprydning på 
vinterpladserne, men også 
en justering af betalingen 
for at have en båd i hav-

nen - og på landjorden om  
vinteren.

Fornyelsen på 
vinterpladserne betyder, 
at bådene med det nye 
system stilles tæt, så der 
bliver plads til flere. Skal 
der i løbet af vinteren/
foråret arbejdes på 
bådene, kan de  trækkes 
ud  på et fællesareal, så 
der kan stilles stillads op 
omkring den enkelte båd.

Den største fordel er, at 
transport af bådene på 
land kan foretages af en-
mandsbetjent traktor og 
trolley.

Foto: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub og 
Kastrup Havn.

FREMTIDEN: Båden sænkes ned i et af de nye 
stativer, som passer til bådtypens længde og 
bredde af en kranfører og ved hjælp af håndtegn 
fra hjælperen. Sådan vil det også foregår med den 
nye kran.

Trolleyen hæves, så stativet løftes fra jorden. 
Sejlbåde kan beholde masten på under transporten; 
det kræver dog, at terrænet fra vandet til 
eksempelvis vinterpladsen er plant.

Her er de tre ’komponenter’, som udstyret består af: 
Stativ til båden, trolley til at køre båden fra vand til  
vinterplads (eller modsat om foråret) og den lille 
traktor.

Så er båd, stativ og trolley klar til turen fra 
havneplads til vinterplads.

Enmandsbetjent vinterhavnEnmandsbetjent vinterhavn
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Hotel Sporting 
by Radisson Blu Resort HHHH 

i Norditalien
Læn jer tilbage, og nyd en af-
slappet ferie mellem den frodige 
kurby Galzignano Terme (4 km) og 
nabobyen Battaglia Terme (2 km). 
I befinder jer i Padova-provinsen 
med oplagte muligheder for kul-
tur- og hyggeudflugter til hoved-
byen Padova (17 km) og selv-
følgelig i resten af jeres smukke 
ferieregion, Veneto. I får hjemme 
på stilfuldt, 4-stjernet hotel med 
wellnesscenter og fri adgang til 
bl.a. boblebad, sauna og tyrkisk 
bad med termisk vand.

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

Pr. pers. i enkelt/dbl. værelse

3.399,-
Pris uden rejsekode 3.699,-

Valgfri ankomst 
1.6.-25.7.2020.

Sommer 
i Veneto

Værelse med balkon og aircondition

Pr. pers. i dbl. vær. 

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

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

The Cottage HHH i Nysted
Kroophold på Lolland

Park Inn by Radisson Malmö HHHH

Miniferie i Malmø

Ankomst fredage 3.4.-19.6. og 14.8.-27.11. samt valgfri 
8.-17.4., 20.-22.5., 29.-31.5., 5.-16.10. og 23.-30.10.2020.Ankomst onsdage, torsdage og fredage frem til 25.6. og 26.8.-11.12.2020.

Pr. pers. i dbl. vær.

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

Pr. pers. i dbl./enkl. vær.

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

Pristillæg i udv. perioder maks. 350,-
• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• Velkomstcocktail og 
 en 3-retters middag
• En flaske vin på værelset

Schlosshotel Gross Plasten HHHH 
i Mecklenburg-Vorpommern

Slotsophold i Nordtyskland
Her har I masser af plads at boltre jer på, og ud over 
keglebane, restaurant og Biergarten er her en dej-
lig wellnessafdeling med jacuzzi og pool, som har 
åbent fra morgen til aften. I har dessuden fri entre 
til byens badeland, som ligger 100 m fra hotellet. 

Hotel Hochwiesmühle HHH i Saarland
Familieferie i Sydtyskland

Valgfri frem til 16.12.2020.Valgfri ankomst frem til 18.12.2020.

2 nætter fra 1.249,-
4 nætter  fra 2.099,-

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

SOMMER, 3 nætter 1.999,- SOMMER, 3 nætter 1.249,-

5 nætter 2.399,-

Pr. pers. i dbl. vær.

2.849,-
Pris uden rejsekode 3.149,-

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

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

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

3 børn med rabat

2 børn med rabat

4 børn med rabat

Vær. m. terrasse og tekøkken

Værelse m. balkon/terrasse

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

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

Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

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

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED
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Vi søger omdelere i jeres nærområde.
Har du en teenager i alderen 13-17 år, som er klar til 
at tage ansvar og tjene sine egne penge? Reklamer 
leveres pakkede hos jer, og der er mulighed for 
omdeling 1-2 gange om ugen. Din teenager 
bestemmer selv, hvornår reklamer og aviser 
omdeles på dagen – inden for deadline.

Læs mere og søg jobbet på

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

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres fødder vokser 
- vokser forbruget også 

blivomdeler.nu

STILLINGS ANNONCER I FORENINGSLIVET 

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

Skrive lidt om foreningerne som dette eksem-
pel: Kastrup Højdespringer Forening har 60 
medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og 
deltager i danmarksturneringens 1. division. 

Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele-
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og 
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der 
er foreninger, der benytter det) så send mail med 
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og 
12 (og mange andre tider) på 32 509 290 

Kære Tårnbyborger. 
Hvem vil ikke gerne have en ven?  

En ven at tale med. En ven at gå tur med.  
En ven at spise med.  En besøgsven.  

I Besøgstjenesten hos os glæder vi os til at høre fra 
dig, hvis du ønsker en besøgsven - eller du ønsker at 

være en besøgsven. 
Henvendelse til Karna Kaslund, 

tlf. 2233 8072

 Kan du afse et par timer?
måske en gang om ugen eller hver fjortende dag – 

kun du bestemmer – er du sikkert den, vi søger som 
besøgsven til en hjemme boende demensramt, så den 

pårørende kan komme lidt hjemmefra. 
Henvendelse til Bente Olofsen, 

tlf. 2662 3421

Vil du have nogle hyggelige timer, 
der gør en forskel? - så meld dig som læseven for 
en skoleelev! Meld dig ligemeget om du kan bruge 
én time om ugen eller flere. Der er brug for dig. 

Henvend dig til Susanne Jørgensen for at høre mere 
på tlf. 2115 0785

Vikar søges.
 Til lejlighedsvis afløsning på gymnastik/pilateshol-
dene i Amagerhallen mandag kl.11.30 og onsdag 
kl.11.30 og 12.30. Nærmere om jobbet kan rettes 

til instruktør Solveig Sørensen på email: 
solveigs13@gmail.com eller telefonisk efter kl.18.00 

på tlf. 6l67 5215

Men mænd ingen hindring... 
bare de betaler

Af Terkel Spangsbo

Det fortaber sig i fortidens 
tåger, hvorfor gymnastikfor-
eningen, som blev grundlagt 
29. marts 1955, skulle være 
forbeholdt kvinder, men det 
er et faktum, at K.T.K.G. Ka-
strup-Tårnby Kvindelige Gym-
nastikforening, nu har været 
levedygtig i 65 år, uden nogen 
har følt sig krænket nok til 
ligefrem at føre retssag mod 
foreningen.

Nu er mænd heller ikke 
helt udelukket i aktivitets-
sammenhæng, mere om det 
senere.

Foreningens formål var og 
er at arrangere gymnastik 
undervisning, der fremmer 
det enkelte medlems krops-
bevidsthed, samt dermed be-
slægtet virksomhed - og ved 
andet kulturelt virke at frem-
me den enkeltes og fælles-
skabets sundhed og trivsel.

Gymnastikken er det cen-
trale. Der er omkring 100 
medlemmer, som fordeler sig 
på hold på Pilegårds- og Kors-
vejsskolen og det er erfarne 
og professionelle undervi-
sere, der dirigerer tropperne.

- Der er forskel på vore to 
læreres gymnastik, men da 
de vikarierer for hinanden, 
får alle lov at smage forskel-
lene, siger Helle Bennick, der 
har været formand i 25 år (og 
medlem siden 1986).

- Begge to præsenterer 
klassisk motionsgymnastik, 
vi er ikke hoppet på Sumba 
(men vi har prøvet det) og an-
dre ’vilde’ former.

På hjemmesiden KTKG.dk 
(galleri) får man et godt ind-
tryk af foreningens mange 
aktiviteter.

- K.T.K.G. er 
åben for kvin-
der/piger over 
15 år, men vi 
har dog ingen 
a helt unge, men 
vi har medlemmer 
helt op i 80’erne og en enkelt 
på 90.

Alle muskler i sving

Hvorfor dyrker vi gymnastik? 
Vi bevæger os tilstrækkeligt, 
når vi er på arbejde, hævder 
mange.

- Men hvilket arbejde tilgo-
deser alle muskler i vor krop, 
måske lige med undtagelse af 
gymnastiklærerens!

- For mange gymnaster er 
det en kendsgerning, at bløde 
smidige muskler giver velvæ-
re og tåler større belastning.

- Her er det, at gymnastik-
ken har sin mission. Ved at 
deltage i den rigtige opvarm-
ning og træning af alle krop-
pens muskler og led, oparbej-
des eller bevares en bedre 
styrke og bevægelighed.

Endelig er der anden del 
af formålsparagraffen, som 
omtaler ’ved kulturelt virke 
at fremme den enkeltes og 
fællesskabets sundhed og 
trivsel’.

- Vi har blandt andet cykel-
ture ud til særlige destina-
tioner som eksempelvis den 
meget omtalte Stejleplads i 
Hvidovre, ud på Vestamager 
med grill og aktiviteter ved 
siden af træningsaftenerne 
som squaredance.

- Og så er der jubilæums-
festlighederne, hvor tidligere 
aktive medlemmer kommer 
med og her er ægtefæller og 
kærester også velkomne. De 
skal bare betale mere for bil-
letten end kvinderne!

65 år med kvindegymnastik

Foreningen har også fokus på anden del af 
formålsparagraffen - her ved deltagelse i Ladywalk 2012 og 
på en cykelture ud på Vestamager.
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Sæsonens sidste forestilling

Det’ Lunt i Nat  
- danske operetteperler med OperetteKompagniet 
OperetteKompagniet vil sørge for, at hele Danmark atter nynner med 
fra plyssæderne, hele vejen hjem – og ja, fortsat ud i fremtiden! 

FOR som det hedder i en anden af de berømte sange: Husk nu de 
glæder, som vi sammen fandt – husk nu de tanker, som os sammen 
bandt!

Danmark har været et Operetteland - med stort O! Det var i en 
gylden epoke – og den dag i dag minder den os om, hvor vi kommer 
fra og hvad de romantiske toner stadig kan gøre ved os. Operette-
Kompagniet vil gerne være budbringerne for en folkekær kulturarv, 
der er mere brug for nu om stunder end nogensinde – OG har været 
savnet … 

Det’ lunt i nat indeholder allesammen: Livets Glæder, Musens Sang, 
Alene Med En Yndig Pige, Alle Går Rundt Og Forelsker Sig, Lille Du, 

Du Gamle Måne, Stemningsmelodien, Glemmer Du … 

Her får du ikke kun national-operetten Farinelli fra Reesens hånd, 
men også hans Gadeprinsessen – du får de bedste hits blandt Nor-
mann Andersens i alt 900 melodier – Lumbyes Champagnegalop, 
som du aldrig har hørt den før, udsat for klavertrio og slagtøj – vi 
skal selvfølgelig også op på det store lærred og genopleve nogle 
af de skønne klip, det år efter år henrykkede os med – afløst af en 
afdeling med numre, vi TROEDE var dansk … 

Forestillingen med de danske operetteperler har fået titlen Det´ Lunt 
I Nat – for det er virkelig lissom luften er ladt!

Billetter i løssalg købes fra mandag 16. marts i biografen
Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  250,- kr. 
Række 12 til 15:  220,- kr.

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 29 46 60 93

... spiller fire forestillinger + en familieforestilling  i Kulturhuset Kastrup BiO hver sæson

23. - 24. og 25. marts kl. 19.30 23. - 24. og 25. marts kl. 19.30 
i Kulturhuset KastrupBIOi Kulturhuset KastrupBIO

De tre Musketerer. Figaros og Den 
Ny Operas udgave af “De tre Musketerer” tilsat hits fra 
opera, operette og musical og krydret med komik. 

22. - 23. og 24. februar 2021

Hvids Jul - med brune nuancer er  
årets brag af et juleshow med masser af  
julestjerner, pebernødder og jødekager.  
Med ny viden om ’Herbergets evangelium’. 

Med Farshad Kholghi og Lukas Birch 
23., 24. og 25. november 2020

Hurra
Jacob Morilds 20-års Jubilæums-
cabaret. Skal man grine eller græde 
over verdens tilstand… Jacob Morild 
vælger det første!

26. - 27. og 28. oktober 2020

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

15. - 16. og 17. marts 2021

Glæd dig og andre til den kommende sæson 2020-2021
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

KLOVN THE FINAL med danske 
undertekster
26/2:  kl. 20.00
27/2:  kl. 17.00
28/2:  kl. 18.00
1 – 4/3:  kl. 18.00 t. o. 11

DRØMMEBYGGERNE
29/2 – 1/3:  kl. 12.30 + 15.15
7 – 8/3:  kl. 13.00
14 – 15/3:  kl. 13.00 fr. u. 7

SPIONER PÅ MISSIONER – dansk tale
29/2:  kl. 13.00 
1/3:  kl. 13.00 + 14.45
7 – 8/3:  kl. 15.30
14 – 15/3:  kl. 15.30 fr. u. 7

EN HELT ALMINDELIG FAMILIE med 
danske undertekster
26/2:  kl. 18.00
27 – 28/2:  kl. 17.30
29/2:  kl. 17.00
1 – 4/3:  kl. 17.30 fr. u. 7

Danmarkspremiere:
THE GENTLEMEN
27 - 28/2:  kl. 20.00
29/2:  kl. 20.30
1 – 11/3:  kl. 20.00
12 – 15/3:  kl. 17.40
16/3:  kl. 17.00 t. o. 15
Danmarkspremiere:
BOMBSHELL – OPGØRETS TIME 
27 – 28/2:  kl. 19.30
29/2:  kl. 18.00
1 – 4/3:  kl. 19.30
5 – 11/3:  kl. 17.45
12 – 15/3:  kl. 20.00
16 – 18/3:  kl. 19.30 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
KRUDTTØNDEN med danske undertekster
5 – 6/3:  kl. 19.30
7 – 8/3:  kl. 17.15 + 19.30
9 – 13/3:  kl. 19.30
14 – 15/3:  kl. 17.15 + 19.30
16 – 18/3:  kl. 17.30 + 20.00 t. o. 15

FREMAD – dansk tale 
Forpremiere:
29/2:  kl. 14.45
Danmarkspremiere:
5 – 6/3:  kl. 17.00
7 – 8/3:  kl. 12.30 + 14.50
9 – 13/3:  kl. 17.00
14 – 15/3:  kl. 12.30 + 14.50

Pyjamasbio
27/2:  kl. 19.00

MGP
29/2  kl. 19.30

Programmet for perioden 19 – 24/3  
kan ses på www.kulturhusetkastrupbio.dk  
fra starten af uge 12.

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:
3/3:      THE GENTLEMEN
10/3:    BOMBSHELL – OPGØRETS TIME
17/3:    KRUDTTØNDEN med danske undertekster

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
3/3:      THE GENTLEMEN
10/3:    BOMBSHELL – OPGØRETS TIME
17/3:    KRUDTTØNDEN med danske undertekster
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THE GENTLEMEN
The Gentlemen – en sofistikeret og højspændt 
actionkomedie med et stjernecast ud over det 
sædvanlige. 
Narkokongen Micky, der overvejer at sælge sit 
marihuanaimperium, der nyder godt af en solid 
aftale med den britiske adel. Så snart rygtet spredes, 
står gangsterne i kø for at overtage den lukrative 
forretning, og nu starter en lavine af bestikkelse, 
afpresning og dobbeltspil i forsøget på at sætte sig på 
tronen.

BOMBSHELL
Bombshell – opgørets time’ giver et indblik bag 
facaden i verdenshistoriens mest magtfulde 
medieimperium, den ultrakonservative TV-station 
Fox News. Filmen er baseret på virkelige, skandaløse 
hændelser og er et portræt af de modige kvinder, der 

risikerede deres karriere og omdømme, ved at kæmpe 
imod Fox News topchefen Roger Ailes’ sexchikane af 
de kvindelige ansatte. Med knivskarpt overblik tager 
filmen fat på de amerikanske medier, en række stærke 
kvinders kamp for retfærdighed, Trumps utrolige vej 
til magten og den spæde start på den bevægelse, der 
senere blev kendt som #metoo. 

KRUDTTØNDEN
I det isnende kolde Europa er folk ved at komme 
videre efter det chokerende terrorangreb på Charlie 
Hebdo tidligere på vinteren, men i København har 
den prøveløsladte kriminelle, Omar, sine egne planer. 
Filmmanden, Finn, den jødiske vagtmand, Dan, og 
den nedslidte aktionsstyrkebetjent, Rico, lever deres 
forskellige liv uden at vide, at de inden længe vil have 
krydset Omars spor i en fatal og skelsættende nat.
Krudttønden er inspireret af de virkelige hændelser 
omkring terrorangrebet på Kulturhuset Krudttønden og 
Københavns Synagoge i februar 2015

FREMAD
De to alfe-brødre Ian og Bailey bor i et forstads-
fantasymiljø. De får foræret en trylleformular, som de 

regner med, de kan bruge til at fremmane deres far 
- eller i al fald halvdelen af ham. De drager ud på en 
begivenhedsrig og ekstraordinær rejse i håbet på at 
udforske, hvorvidt magi stadig findes - og må derfor 
lede efter et gammelt kort, som kan lede dem videre 
til Fønix-juvelen, hvor de kan fuldende deres færd.
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Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 5C, 31 og 36 lige til døren

Så er vi i gang igen
Vi spiller hver onsdag kl. 19

Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Juleunderholdningen er officielt 
sikret for hele familien i år. 19. no-
vember er der biografpremiere på 
Malous jul, en original dansk jule-
spillefilm

Den trodsige pige Malou kommer i 
familiepleje hos juleglade Bibi  og 
Leif på en lille ø. Malou hader både 
julen og øen og får hjælp af gårdnis-
sen Nils til at lave ballade, så hun kan 
blive sendt væk fra øen igen. 

Men Malou ændrer mening, da hun 
oplever at blive både set og omfavnet 
af Bibi og Leif, hvilket leder hende 
til at opdage nye positive sider af 
sig selv. Men pagten med nissen kan 

ikke ændres, så Malou skal nu overbe-
vise sin nye plejefamilie om, at de kan 
stole på hende. Noget hun aldrig har 
prøvet før.

Holdet bag

Lars Ranthe og Karla Lindkvist spil-
ler de to bærende roller, mens Claus 
Bjerre instruerer. 

Claus Bjerre, som tidligere har stået 
bag seks af de bedst sælgende Far til 
Fire-film og tv-serien Karrusel. Manu-
skriptet er skrevet af Claus Bjerre og 
Frederik Meldal Nørgaard.

tsp

Holdet bag filmen optager lige nu i Syddjurs og omegn. På foto (fra venstre): 
Karla  Lindkvist og Lars Ranthe. Fotograf: Martin Top Jacobsen.

Julefilm optages i regnvejrJulefilm optages i regnvejr

Takket være Tårnby Bladets annoncører 
kunne vi igen sidste år sende ’julegaver’ til 
23 vindere i julekonkurrencen

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Redaktionens grafiske afdeling skal bestemt 
ikke ynkes, men det er et stort arbejde at 
’bygge’ grafikken op til julekonkurrencen, 
men i visse tilfæde er det rigtigt, at arbejdet 
bærer lønnen i sig selv.

Vi får heldigvis mange svarkuponer fra 
læsere, som synes opgaven er sjov - og når 
nogen ovenikøbet siger at ’i år var opgaven 
svær’, så har vi det ekstra dejligt.

Vi har det nemlig svært med opgaver i avi-
ser og ugeblade i stil med :

- Der står et tårn i Paris. Hvilket? og så er 
der tre valgmuligheder som Rundetårn, Eiffel 
Tårnet eller Twin Towers.

Vi stiller andre (sjove) krav for deltagelse i 
vores konkurrencer.

Sidste års vindere blev:
Lis Dahlquist, Langesøvej
Inge Petersen, Sirgræsvej
Bente Christensen, Amager landevej.
Britt Overgaard, Listedvej
Helle Bennick, Hyben alle  
Christiane Jensen, Helmond alle 
Brian Petersen
Annette Vorborg, Holdkærsager.
Nela Jakobsen, Falhøj.
Egon Christensen, Ryslinge alle.
Knud Verdich. Vestre Bygade.
Eva Nielsen, Ved Diget.
Britta Rungsted, Tårnby Torv.
Susanne Jørgensen, Farsøvej.

Marianne 
Beyer, Munkebjergvej.
Estrid Jensen. Lemnosvej.
Anne-Marie Kiørboe, Horsbøl alle.
Nancy Vinstrup. Vægtergangen.
Britta Dauegaard Jensen. Knarreborgvej.
Bjarne S. Jespersen, Listedvej.
Bimla Bhardwaj, Neptun alle.
Tom Nielsen, Spicas alle.
Larsen, Børkop alle. 
Jørgen Plykker, Englandsvej.
P. Røder, Almegårds alle.
Elisabeth Heller, Moselundsvej.
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Så juleleger vi igen
Så juleleger vi igenHvor finder du den annon-ce, som kan parres med brikkerne herunder? Det er det, årets julekonkur-rence handler om - løs op-gaven og du har chancen for at vinde gavekort til butikkerne,  et gavekort til en rejse med Happydays eller gavekort til Clarion.På denne side har vi vist små udsnit af 25 annoncer og en drillebrik. Disse an-

noncer og drilleren findes i deres helhed i denne udgave af Tårnby Bladet, men pas på, for nisserne har lagt lidt farver på ud-snittene og forvredet pro-portionerne for at drille.Opgaven er nu at finde ud af på hvilken side, de store annoncer står. Løsningen skrives som A-(sidenummer), B-(sidenummer) osv.

Brug nedenstående kupon eller skriv løsnin-gen på et postkort/uden på en kuvert og send den til Tårnby Bladet, post-boks 34, Englandsvej 290, 2770 Kastrup, så vi har løsningen senest mandag 9. december klokken 12. Løsningerne kan også af-leveres i vores udvendige postkasse og i år også på mail.

Bruger du mail skal du i emnefeltet skrive PUZZLE og en selvvalgt kode bestående af 3 tal og 3 bogstaver som Puzzle ABC123.
Vi skal have oplyst navn, bopæl og telefon, evt. email - ellers kan man ikke vinde.

Lodtrækningen
Vi trækker lod om før-ste- og ekstrapræmierne mellem løsningerne med flest rigtige svar, og alle 

indsendere deltager i lod-trækningen om anden- og trediepræmier. Vi trækker skiftevis lod mellem bre-ve/kort og mail.
Ønsk din egen præmieSkriv på postkortet/ku-ponen hvilke af de delta-gende forretninger i jule-konkurrencen, du helst vil vinde gavekort til, hvis du bliver udtrukket. Der er dog ingen garanti for, at man får gavekort til netop sin førsteprioritet, så skriv 

gerne flere ønsker på.Man kan kun vinde ga-vekort til de forretninger, der deltager i julekonkur-rencen og gavekort skal være indløst senest 31. januar 2020. Gælder dog ikke Happydays og Clarion.OBS:
Personer, der er engage-ret i drift og produktion af Tårnby Bladet kan ikke vinde i konkurrencen.
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Tårnby Bladets Julekonkurrence 2019
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Svar-kupon til Tårnby Bladets Julekonkurrence

Svar-kupon til Tårnby Bladets Julekonkurrence

DU KAN OGSÅ SENDE ET POSTKORT ELLER SKRIVE UDEN PÅ EN KUVERT - I ÅR OGSÅ PÅ MAIL. MEN LÆS NU REGLERNE GRUNDIGT. 

Udsnit A er taget fra annonce side  Udsnit B er taget fra annonce side  Udsnit C er taget fra annonce side  Udsnit D er taget fra annonce side  Udsnit E er taget fra annonce side  Udsnit F er taget fra annonce side  Udsnit G er taget fra annonce side Udsnit H er taget fra annonce side  Udsnit I er taget fra annonce side  Udsnit J er taget fra annonce side  Udsnit K er taget fra annonce side  Udsnit L er taget fra annonce side  
 

Udsnit M er taget fra annonce side  Udsnit N er taget fra annonce side  

Udsnit O er taget fra annonce side  Udsnit P er taget fra annonce side  Udsnit Q er taget fra annonce side  Udsnit R er taget fra annonce side  Udsnit S er taget fra annonce side  Udsnit T er taget fra annonce side  

Udsnit U er taget fra annonce side  Udsnit V er taget fra annonce side  Udsnit X er taget fra annonce side  Udsnit Y er taget fra annonce side  Udsnit Z er taget fra annonce side  Indsendt af:

Navn:

Adresse:  
 

 
Postnummer: Telefon:

Hvis jeg vinder, ønsker jeg gavekort/præmie til (kun annoncører, der er med i konkurrencen kan vælges!

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

W

X

Y
Udsnit z er taget fra annonce side

Vindere i julekonkurrencen 2019

Fabrikken for Kunst og De-
sign er et kunstproduktions- 
og videnscenter beliggende 
i Sundholmkvarteret

Fabrikken har 49 ateliérer, 
hvor over 60 professionelle 
kunstnere og designere dag-
ligt udfolder sit kunstneriske 
virke. 

Desuden har Fabrikken en 
stor produktionshal og loka-
ler, som lejes ud til produkti-
on, workshops, udstillinger og 
events. Oveni kommer, at man 
er vært for den alternative 
kunstbiennale Alt Cph, som 
afvikles i maj med en hånd-
fuld internationale kunstnere.

Den sidste onsdag i måne-
derne februar, marts, april og 
maj vil tre kunstnere eller de-
signere invitere kunstinteres-

serede, nysgerrige og naboer 
indenfor i deres personlige 
værksted. Aftenen byder på 
tre oplæg om kunstnernes 
praksis og hvad der optager 
dem med mulighed for at 
blive klogere på arbejdet som 
kunstner. 

Næste Open Studios 

• Onsdag 25. marts: Meta 
Drcar, A.M. Jobim Jochimsen 
og Arnfinnur Amazeen 

Programmet offentliggøres 
løbende på Fabrikkens Face-
book: https://www.facebook.
com/FABRIKKENsfanside

Billetter kan købes allerede 
nu på Billetto til 30 kr. (eks-
klusive gebyr.

Info: https://www.ffkd.dk/

I kunstens maskinrum
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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

GLARMESTER

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Unge skuespillere og hold 
fra Tårnby Gymnasium giver 
et billede på det hyper-
komplekse samfund i årets 
musical

Af Terkel Spangsbo

Teaterkunst i bred forstand, 
det kan være drama, revy, mu-
sical, er flygtige begivenhe-
der. Samtidig er det også ofte 
events, som kræver overhol-
delse af flest aftaler mellem 
de medvirkende på, bagved 
og foran scenen – for det kan 
ikke laves om – heller ikke 
selvom en forestilling spiller 
flere gange. 

En kikset replik, forkert to-
neart, et glemt tæppefald, en 
slukket mikrofon, en for sen 
entré til den ene opførelse 

kan ikke reddes uagtet, at det 
hele sidder i skabet til øvrige 
forestillinger.

Nu er det ikke alle kiks, som 
er lige fatale og som bliver 
synlige for et publikum (og en 
undskyldning som aktørerne 
kan bruge overfor sig selv er, 
at publikum ikke ved, hvad de 
ikke får. (Vi bruger det selv på 
redaktionen, at læserne ved 
ikke, hvad de ikke får).

Især forholdene med, at en 
sceneoptræden er et spørgs-
mål om gensidig tillid, masser 
af aftaler og at de overholdes, 
gør, at aktører, musikere og 
scenefolk, som der er mange 
flere af, end publikum over-
hovedet tænker på – hvad de 
heller ikke skal - er inde i en 
evig lære- og dannelsespro-
ces, hvor de involverede ud-
vikler fagligt på det skuespil-
faglige område, men også på 
et menneskeligt plan.

Derfor er det relevant i en-
hver undervisningssituation 
at inddrage drama. Men ingen 
proces uden et produkt. Og 
så er jeg fremme ved denne 
anmeldelses ærinde – at for-
tælle om årets forestilling på 
Tårnby Gymnasium, TG, hvor 
det er eleverne, et bredt mo-
digt udpluk af alle årgange og 
på tværs af faglinjer, der står 

i forreste række på scenen. 
Som spillere og musikere stil-
ler de sig til skue, synlige og 
hørbare.

Deres egen tid

Skolekomedien har i flere 
tempi ændret sig fra anmel-

derens skoletid, hvor kome-
dien var ’Der var engang’ med 
Kasper Røghat som central 
komisk figur og ’Ulla Bella’ 
om en ung piges alt for tidlig 
graviditet eller en revy i ind-
samlingsøjemed, hvor vi ele-
ver klædte os ud som voksne 

og leverede halvdelen af Giro 
413’s repertoire. 

Så fulgte musicals og selv-
skabte med lærerstøtte para-
fraser over klassiske stykker, 
som fik et nyt præg med ung-
dom i gamle roller og TG var i 
front med at holde liv i kome-
dierne. De seneste mange år 
har eleverne på TG alene eller 
med støtte fra skolens drama-
lærere skabt halvanden times 
forestilling med tekster og 
musik skrevet og komponeret 
af teaterholdet selv.

TG’s musical/revy/komedie 
er ikke skolepensum, men 
en aktivitet, som går i gang 
lige efter skolestart som en 
fritidsaktivitet, der involve-
rer og kulminerer i januar/
februar. Det sparsomme pro-
gram fortæller, at syv elever 
er på scenen, fem musikere, 
12 har været beskæftiget 
med medie (små indslag på 
storskærm), 19 står under 
rubrikken Drama, lys, lyd og 
backstage, der klares af 3 og 4 
elever, går under betegnelsen 
’Hjælpende hænder’, så det 
er et stort puslespil, der skal 
gå op.

TG’s unge, smukke, modige mennesker

Skuespillere, sangere og 
musikere  bytter roller, alle 
lader til at kunne lidt af 
hvert.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

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 •

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

Publikum sidder i salen 
og oplever en helstøbt 
forestilling. Støberiet er båret 
af skuespillere, sangere, 
videofolk, teknikere og mange 
andre. Holdindsatsen er nok 
det, forestillingen ’Pas Ind’ 
tydeligst afspejler. Foto: TG

Flere på holdet har været 
med før, man kan blive bidt 
af at arbejde med teater, men 
hvert år er der debutanter. 
Det er også en opgave, som 
løses, dette at tage nye ind i 
gruppen.

Handlingen / indholdet

Har man som voksen om-
gang med de unge ofte tavse 
teenagere på hjemmebanen, 
lukker musical-holdet op for 
private og intime emner, som 
kan være oplæg til samtaler 
mellem voksen og ung. Emner 
som mobiltelefon, skærmtid, 
bulimi, fællesskaber, kære-
ster/veninder, stress spilles 
på banen og det viser sig, at 
de emner, som vi ældre er 
så nervøse for på de unges 
vegne, kender de til og tager 
seriøst.

Her har de unge selv skruet 
numrene sammen i forestil-
lingen ’Pas Ind’, hvor en indre 
klovn (sådan en har vi alle, 
hævder de) skal tilpasse sig 
omgivelsernes forventninger, 
eller de forventninger, som 
den enkelte tror/føler/ople-

ver, at alle andre har til én.
Det gør spillerne i ’Pas Ind’ 

på en måde, så man tror dem. 
De stiller ikke bare op med 
overfladiske morsomheder 
og lette fordomme; men som 
i alle klovnefigurer ligger der 
en alvor bag grinet. Ironien 
mestrer holdet også – i num-
meret om krænkelseskultu-
ren bliver forældre til to vær-
gepersoner af udefinerligt 
køn og hvordan lighedsbe-
grebet bliver et problem, hvor 
kvinder har det svært med 
stå-op-toiletter i Barbados, 
alle forstår, at det virkelig er 
kønskrænkende og nederen.

Denne anmelder giver ikke 
karakter til den enkelte syn-
lige aktør, men giver gerne en 
gruppe-vurdering, for intet 
sted er en gruppes samlede 
indsats af større betydning 
end i TG’s forestillinger. Da 
anmelderen ikke behersker 
karakterskalaer siden den 
med Ug, Mg og Tg med plus 
og minus, må det blive et Mg+ 
med pil opad. At karakteren 
ikke er i top skyldes dels den 
farveløse scene og sorte ko-

stumer langt ind i forestillin-
gen. Knuden med sort sal og 
sorte skikkelser, musikere og 
spillere må musical-holdet til 
at give en nyt udtryk.

Dertil kommer, at personin-
struktion er en stor opgave i 
sig selv, men der er rigtig me-
get i udtrykket at hente, hvis 
der ofres et par øvegange på 
at justere udgangseffekten 
på spillerne. Ikke at det skal 
være et unisont kor. At arbej-
de med sit udtryk burde også 
være et skolefag.

Mikset af nye og letøvede 
glider uden hak i pladen ind 
i oplevelsen og sikkert også 
backstage. Alle spiller modigt 
helt ud, om det er i kostume 
eller den indre klovn/sjæl.

Denne anmelder går glad 
og opløftet hjem. De gjorde 
det igen ’de unge, smukke, 
modige mennesker’. De kan 
også være stolte.

Der opstår ofte spændende 
billeder på scenen, uden at 
de dog aflæses som en del 
af fortællingen. Men smukke 
er de.
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Charlotte og hendes famille 
søger byggegrund tæt på 
fælleden og metro.
Grunden skal være min 750 
kvm. og deres budget er op til 
3.500.000 kr.

Agnete og Svend søger villa 
i det gamle Kastrup omkring 
Saltværksvej. 
Prisen må være op til 
5.500.000 kr.

Heidi søger lejlighed omkring 
Helmer Søgårds Alle.
Lejligheden skal være min 60 
kvm. og hendes budget er op til 
2.300.000 kr.

Jamil og hans familie søger 
villa i det gamle Kastrup.
Der skal min. være 3 
soveværelser. Prisen må være 
op til 4.500.000 kr.

Anna søger lejlighed i det 
gamle Kastrup.
Lejligheden skal være min. 65 
kvm. og prisen må være op til 
2.300.000 kr.

Giacomo søger en villa i 
Pilegårdskvarteret.
Villaen skal være min. 150 kvm. 
og der skal ikke være kælder. 
Hans budget er op 
til 4.500.000 kr.

Astrid søger rækkehus i 
Løjtegårdskvarteret.
Rækkehuset skal være min. 
100 kvm. og prisen må være op 
til 3.800.000 kr.

Vasileios søger en villa på 
Vestamager på min. 130 kvm.
Villaen skal indeholde 3 værelser 
og en stue. Hans budget er op til 
4.200.000 kr.

Carina søger villa på 
Vestamager.
Villaen skal være i et plan og skal 
indeholde 4 værelser. Prisen må 
være op til 4.500.000 kr.

Katrine og hendes lille familie 
søger rækkehus i det gamle 
Kastrup.
Rækkehuset skal indeholde 3 
soveværelser og deres budget 
er op til 4.300.000 kr.

Christo� er søger byggegrund/
hus til nedrivning i 
Pilegårdskvarteret.
Grunden skal være min 700 
kvm. og prisen må være op til 
3.300.000 kr.

Carina søger villa på 

Morten og hans kone søger 
villa i Pilegårdskvarteret.
Villaen skal være i pæn stand og 
med min. 3 soveværelser. Deres 
budget er op til 5.200.000 kr.

Kongelundsvej 264 • 2770 Kastrup Tårnby

 P ålidelig
 A nsvarlig
 S elvstændig
 S olidarisk
 I nitiativrig
 O rdentlig
 N ærværende

KASTRUP/TÅRNBY/DRAGØR
Kongelundsvej 264

2770 Kastrup
Tlf. 36 30 15 52

kastrup@lokalbolig.dk

Thomas Kvist 
Indehaver /

Ejendomsmægler

Brian Enoch Greve
Indehaver/

Ejendomsmægler MDE

Frederik Helgje Nielsen
Salg og vurdering

Kim Johansen 
Indehaver/

Ejendomsmægler MDE

Katarina Kai
Sagskoordinator

Har I boligen der passer?
Ring allerede nu på 41890703 eller skriv på tak@lokalbolig.dk for aftale 
om gratis salgsvurdering, så kvitterer jeg med et gavekort til brunch på 

den hyggelige Café Kystens Perle i Kastrup Havn.*

4 gode grunde til at vælge LokalBolig Kastrup/Tårnby/Dragør**

• Høj kundetilfredshed – 9,8 ud af 10 på Boligsiden

• Høj salgsrate – Vi sælger hele 90% af de boliger, vi tager til salg

• Lav liggetid – Gennemsnit på kun 67 dage

• Stort lokalkendskab – Vi har boet her i mange år

*Gavekortet udleveres på efterfølgende møde i vores forretning i forbindelse med gennemgang af salgsoplægget. Tilbuddet gælder de første 10 bestilte vurderinger inden 1.4.2020.
** Tal hentet fra boligsiden.dk på villaer den 17.2.2020.
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... JUBILÆET BLEV en fantastisk week-
end med masser af godt skøjteløb på 
isen på Røllikevej. Lørdag og søndag 
var nervepirrende konkurrencedage, 
hvor de danske klubber havde rig mu-
lighed for at blive inspireret på alle 
fronter.

FLYVER CUP startede som en lille 
hyggelig ”B” konkurrence, men ef-
ter pres fra de danske klubber samt 
Dansk Skøjte Union gennemtiden, 
blev den udvidet til en anderkendt 
stor konkurrence. Flyver Cup er der-

med Danmarks største private skøjte 
konkurrence. Stævnet er internatio-
nalt og med 230 tilmeldte, hvor ca. 
100 deltager var fra udlandet. Dette 
både fra Sverige, Tyskland, England, 
Japan, Rusland og en masse fra Frank-
rig, som var særdeles underholdende 
i den festklædte skøjtehal.

FLYVER CUP ER både for mester-
skabs- og konkurrenceløbere og alle 
aldre og niveau. Mange andre konkur-
rence er det ikke mulighed for at del-
tage internationalt på alle niveauer. 

Enten er det kun for mesterskabslø-
bere eller eksempelvis fra Junior til 
Senior løber, der kan deltager - der-
for svært at finde. Flere udenlandske 
klubber kommer til Flyver Cup, da de 
bruger lejligheden til gøre det til en 
fælles klub-tur. Derfor er Flyver Cup 
velegnet og eftertragtet til at gøre no-
get, for at styrke fællesskabet - Selv-
følgelig i TSK´s ånd.  

Af Søren Havemann 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Fransk deltager Amandine ROUGE. A: Landing efter spring B: Svær 
pirouette position. C og D i 
bevægelse.

Fransk deltager Camille SIMON . 
(bronze vinder af Flyver Cup - Junior M)
A: Pirouette position B: Landing 

efter et spring. C: Pirouette position 
”Broken leg”.  PirouettePosition”sidde-
pirouette”.

Fransk deltager Ysnelle CHABANE  
(sølv vinder af Flyver Cup - Junior M)

A: Pirouette position ”Donut” B: Trin 
C: Landing after spring D: I luften i et 
spring.

Annika SKIBBY fra TSK (guld vinder 
af Flyver Cup - Junior M) 

A og B: I svær pirouette position, der 
giver ekstra høje ”levels” = poins/
karaktere. C - er på vej til position 
D - Flyver. D kaldes en ”Flyver” Der 
af navet på TSk´s konkurrence - ”Fly-
ver Cup” - og selvfølgelig fordi TSK/
klubben er nabo til lufthaven

30-års Flyver Cup
Tårnby Skøjteklub afviklede den traditionsrige Flyver Cup for 30. gang


