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Borgmester Allan S. Ander-
sens melding til Tårnbys 
borgere 20. juni

- Hvor er det herligt med som-
mer i Danmark. Vejret er fanta-
stisk, studenter og skoleelever 
springer ud og vi har alle mulig-
hed for en masse dejlige aktivi-
teter udenfor. 

Folketinget har besluttet, 
at kommunerne kan bruge en 
pulje på 220 mio. kr. til som-
meraktiviteter for børn og unge 
som følge af Covid-19. 

I Tårnby Kommune har vi mu-
lighed for at bruge 1,6 mio. kr. 
ud over de midler der i kommu-
nens almindelige budget er af-
sat til sommeraktiviteter f.eks. 
solkolonier og sommersjov. 

På mandag (Tårnby Bladets 
deadline-dag) holdes der eks-
traordinært Børne- og Skole-
udvalgsmøde og her skal ram-
merne for yderligere sommer-
aktiviteter besluttes. 

Sommeraktiviteterne kan 
både være i samarbejde med 
foreninger og andre, og det kan 

foregå i klubberne, SFO’er, SSP, 
Kultur og Fritid, Ung Tårnby mv. 
Sommeraktiviteterne kan være 
for børn og unge mellem 6-17 
år og de skal kunne understøtte 
det sociale, det faglige og/eller 
kriminalitetsforebyggende. 

Der bliver også taget beslut-
ning om, at retningslinjerne for 
dagtilbud overgår til normal 
drift fra 1. juli og skolerne fra 1. 
august - under forudsætning af 
at Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger overholdes. 

På Tårnby Hovedbibliotek 
åbnes der for flere tilbud. Det 
betyder, at man igen kan be-
nytte computere og printere. 
Computerne kan bruges i to ti-
mer ad gangen. 

Du kan igen sidde i Rotunden 
og nyde en kop kaffe fra caféen 
og læse dagens avis.

Stærkt forkortet af redaktionen 
Hele borgmresterens melding 

kan læses på kommunens 
hjemmeside www.taarnby.

dk, hvor også udvalgenes 
beslutninger lægges frem.

Raymond Skaarup, direktør 
i Tårnby Forsyning kan ikke 

gå på vandet, men han 
kan så meget andet - som 

eksempelvis forsinke det til 
tørre tider.

SØHESTE PÅ LAND: Københavns Politi (som også tjenstligt dækker Tårnby) 
har haft nok at gøre på promenaden i Amager og Kastrup Strandpark. Noget 
mere fredeligt var der i Kastrup Ny lystbådehavn fredag 12. juni klokken halv 
elleve, da to af de milliondyre (alt inkl.) var på besøg. Nu var det heller ikke 
det mest lokkende vejr, hvilket ses af de manglende skygger, men det ridende 

havnepoliti har en gavnlig virkning mod motorcykler, knallerter, el-løbehjul 
og cykler, oplyser fotografen.  Politihestene er tilbage på Amager nu på 
Strandgården på Vestamager, hvor de er opstaldede og trænes. Månedens 
foto: Walter Risom, Amager Fotoklub.

Kloakvand på top-ti listen
Noget af det vigtigste at 
kunne håndtere i moderne 
samfundslogistik er at bort-
skaffe kloakvandet

Af Terkel Spangsbo

Den dag i uge 25, hvor der 
faldt 32 millimeter regn på 
Vestamager og ’kun’ 8 mil-
limeter ovre Kastrup beviste 
kloaksystemet, som bestyres 
af Tårnby Forsyning, Kloak, sin 
effektivitet.

Det relativt rene regnvand 
fyldte op i kloaksystemet 
sammen med det almindelige  
meget beskidte vand fra hus-
standenes toiletter, virksom-
hedernes godt miksede vand 
fra produktion og hvad der 
ellers havner tilsigtet i kloak-
ken.

Når regnvejr fylder op og 

skyller frem mod renseanlæg-
get, gennemskyller det også 
systemet, så der i forreste 
bølge virkelig er en ubehage-
lig suppe.

I kølvandet på forreste 
bølge domineres kloakvandet 
af den nys faldne regn og det 
miks er relativt uproblematisk 
at lede uden om renseanlæg-
get.

Men 2. bølge kloakvand 
stoppes af 1. bølge, hvis ikke 

systemet havde ledt det i 
’depot’ i reservereservoirer 
på anlægget og andre steder, 
hvor der er etableret forsin-
kelseskapacitet. Nu kan regn-
vandsbølgen tage turen uden 
om systemet ud i Øresund og 
lade det mest ’mogede’ vand 
komme til i bassiner og filtre, 
når der er plads. Forvirret? 
Men det virker. 

Læs mere på siderne 4 til 7

Million til sommerglæder
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Flying Superkids springer over i år
Det bliver en fly-fattig sommer i 2020. Udover få fly i luften 
fra lufthavnen bliver der heller ikke nogen flyvende super-
kid i år. Det bliver først i 2021, vi kommer på besøg i Taarnby 
igen, oplyser Søren Stoklund, adm. direktør.

Venstre vælger i god tid
Tirsdag 18. august fra kl. 19.30 vælger Venstre spidskandi-
dat til kommunalvanget 2021. Det foregår i Foreningscentret 
Postkassen.

Udover at vælge spidskandidat kommer købmand Jesper 
Stage, indehaver af Rema 1000 i Tårnby på besøg. Over em-
net erhvervspolitik vil Jesper blandt andet komme ind på, 
hvordan kommune og erhvervsliv sammen kan gøre Tårnby 
til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde (arbejdspladser, 
fleksjob, foreningsliv, skat, infrastruktur mv.)

Folketingsmedlem Martin Geertsen, Venstres sundheds-
ordfører, kommer også og giver de fremmødte medlemmer 
en aktuel status fra Christiansborg.

Havnebusser på strøm
Under Covid-19 er fem nye eldrevne havnebusser blevet test-
sejlet uden passagerer, men nu kan københavnere og turister 
se frem til spritnye havnebusser, der ikke forurener luften. De 
første to er sat i drift og de tre øvrige mangler kun myndighe-
dernes godkendelse.

Med de nye, miljøvenlige elhavnebusser vil den samlede 
udledning i Københavns Kommunes kollektive transport fal-
de med 14 procent for NOx og hele 44 procent for partikler.

De nye elhavnebusser er også mere rummelige med plads 
til 80 passagerer. Det er 20 passagerer mere end i nogle af de 
nuværende havnebusser. Alle de nye havnebusser har store 
vinduespartier, som skaber lys og luft og mulighed for at op-
leve havnefronten bedre. Endelig er der plads til otte cykler 
og fire kørestole eller barnevogne på hver båd. 

De nye elektriske havnebusser lader fuldt op med el om 
natten og supplerer i løbet af dagen med el ved endestatio-
nerne i Teglholmen og Refshaleøen.

Fakta:

Havnebusserne transporterer ca. 700.000 passagerer og sej-
ler 15.000 sejlplanstimer om året. 

Havnebusserne 991 og 
992 sejler fra Refshale-
øen over Nordre Toldbod 
- Holmen Nord* - Operaen 
- Nyhavn - Knippelsbro - 
Det Kongelige Bibliotek 
- Bryggebroen og ender 
ved Tegl-holmen i Syd-
havnen.

Det er Movia, der har 
stået for udbuddet af de 
nye eldrevne havne-bus-
ser for Københavns Kom-
mune.

I GRUNDBOG FOR TALERE anbefales at starte 
med et citat. Det skulle give talere en høj grad 
af den intelligensstatus, som den citerede er 
kendt for.

DET ER IKKE for at opnå en revyforfatters 
status, at jeg vælger at citere en af Dirch Pas-
sers monologer, hvor jeg endda er usikker på, 
hvilken en det er, men jeg tror den handler 
om noget med lystfiskeri, hvor formanden for 
deres forening står ved vandkanten og højti-
deligt reciterer: Rul bølger rul! Rul bølger rul! 
Og Dirch Passer fuld af beundring siger ’… og 
de gjorde det sgu!’

JEG SER FOR MIG, at ledende erhvervsfolk og 
politikere bilder sig selv ind, at de har fiskeri-
formandens evner. Jeg er sikker på, de står et 
eller andet sted og maner i vinden, med eller 
mod, ’Stop corona-virus stop!’ de mest blod-
tørstige råber ligefrem ’Dø corona-virus dø!’. 
Disse væsener, politikere og erhvervsfolk, er 
så overbeviste om deres egne evner, at de 
overbeviser sig selv om, at når de nu har sagt 
det, så gør alle de små corona-viraer, hvad de 
har sagt.

DEREFTER VENDER DE SIG DEN ANDEN VEJ 
og råber ’Erhvervslivet bløder!’, ’Regeringen 
mangler strategi’, ’6-dages reglen invaliderer 
hele branchen (mest i København og Frede-
riksberg)’, ’Der er dømt nøl med rejseregler-
ne!’, ’Det betyder kø ved grænserne!’ – fortsæt 
bare selv, hvis du orker med alle de domme-
dagsprofetier, du kan samle op i de medier, du 
er omgivet af. Jeg orker dem ikke mere; det be-
tyder, at jeg kun ser en kvart tv-avis, læser en 
halv avis, nej mindre for oprigtig talt, så holder 
jeg heller ikke ud at læse 90 procent af resten, 
herunder idrætskommentatorer, som oprigtigt 
(det siger de i al fald) mangler deres hutteli-
hut-råb, hotdogs med det hele og klaphat.

MAMA MIA – og det kan jeg så bare gøre, vil 
en udholdende læser nu sige. Det gør jeg så 
også. Jeg orker ikke alle de eksperter, som 
mener, at vi, hele Danmark med regering, Se-
ruminstitut, Sundhedsstyrelse og Allan Ran-
drup i spidsen, resten af verden skulle have 
gjort præcis det modsatte. Nåh, det gør Allan 
Randrup i forvejen, så drop ham.

VI SKULLE HAVE LUKKET OP for adgang til 
fodbold – det er den rene mentale mirakel-
medicin, at 1000’er af fans hver weekend 
får afløb for deres teorier om, hvordan de to 
gange 11 spillere (eller bare de 11, de holder 
med) skulle have lagt ’ind over Ulrik’, uden at 
vide hvem Ulrik er/var.

VI (de samme som før nævnt minus Allan Ran-
drup) skulle have åbnet for moderne grisefe-
ster og solskoldning all inclusive, i al fald før 
der blev åbnet til Vesterhavet – og her følger 
så en række skældsord, som måske var pas-

sende i 40’erne, men ikke hører hjemme i et 
civiliseret samfund, men hvem siger også, at 
vi er det?

DER VAR KRAV om at lukke skoler op. Det 
gjorde man, underforstået de ovennævnte. 
Det skulle man (dem igen) så ikke have gjort, 
man (alle de andre end de ovennævnte) ville 
i al fald ikke sende deres skrøbelige poder af-
sted til et formodet smittehelvede.

OG SÅ UANSET hvad man (gæt) gjorde/gør, 
så skal der kompensationer på bordet, helst 
uden for meget bureaukratisk dokumentation 
på bordet. Det er jo det rene papirnusseri.

SOM NU FAMILIEN, der bestilte en familietur 
til Kreta, men ikke ville afbestille, men allige-
vel bookede flere hoteller og kroer i Danmark 
(mere end 6 dage). Der er det, jeg måske ta-
ber solidariteten og siger, at det forsikrings-
selskab skal jeg ikke være med i.

Jamen hva’ så, Spangsbo? Hvad vil du selv?

KLASSISK UDGANG på interview med brok-
røve. Hvad ville du så gøre? Jeg vil nøjes med 
at ønske. 

OG SÅ RUNDER VI LIGE ÆLDRE STENALDER og 
klummeskriverens barndom. Der var to ferie- 
og fridagsaktiviteter. Syv uger på en bonde-
gård (pragtfuldt) og/eller cykeludflugt til min 
mors fætters kolonihave på Østerbro. Det var 
her overdådige sammenskudsgilder blev ud-
foldet og hvor min bror tiggede om at få lov 
at smage øl. De kåde voksne lod dog barnet, 
som ikke var synligt begejstret for, at ønsket 
gik i opfyldelse, men indrømme en fejltagelse 
lå ikke til storebror. I stedet sagde han:

- Hvor ville jeg ønske, jeg snart var så stor, at 
jeg kan lide den øl, far drikker!

OG HER ER,  HVAD JEG ØNSKER … at alle, der 
kræver åbne dit og dat, at de sagde, at de ville 
håbe corona-trykket ville falde, så vi kan åbne 
dit og dat og samtidig udtrykke glæde over, at 
vi alle sammen stadig er i live og på vej den 
rigtige vej.

POKKERS OGSÅ - så kom lige det med Syd-
korea, Beijing og Hjørring, som en person fra 
Sindal sagde i TV: Det er da mærkeligt, at det 
skulle ske lige her (covid-19 dødsfald, knap 
50 smittet på plejehjem samt 11.000 mink 
og en hund smittet). Det plejer at være ovre 
i København og sådan noget.

HERFRA TAK FOR INDSATSEN i 
ovennævnte og lad os ikke bare 
håbe, men også gøre noget 
selv.

God sommer 
Terkel Spangsbo, redaktør
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Det er trygt at bruge de offentlige 
computere på bibliotekerne

Af Terkel Spangsbo

Rædselshistorierne om computeres 
mere end uhensigtsmæssige og krimi-
nelle anvendelsesmuligheder er ble-
vet afsløret (igen) i aviser og tv. Hvor-
dan er det med de offentlige compu-
tere, som stilles til borgernes brug på 
Tårnby Kommunes biblioteker?

- Det er først og fremmest vigtigt at 
slå fast, at det ikke drejer sig om de 
selvbetjeningscomputere, som bor-
gerne bruger til lån og aflevering siger 
biblioteksleder Bente Nielsen.

- De steder, hvor man har hørt om 
problemer, har det været de com-
putere, som står til fri benyttelse for 
de mange, som eksempelvis ikke har 
egen computer eller bruger dem til 
udprint.

På biblioteket satte man allerede 
for to år siden gang i en særlig sikker-
hedsprocedure efter lignende sager, 
som poppede op i hele landet.

Det er sådan de gør!

Det de ’lignende sager’ gik ud på den-
gang som nu, er, at forbryderne (skal vi 
ikke kalde dem det?) satte et datastik, 
en såkaldt key-logger i computernes 
USB-porte. 

Stikket indeholdt et program, som 
kunne opsnappe og videresende føl-
somme personoplysninger til forbry-
dernes computere ude på nettet. Op-
lysninger som blev misbrugt til typisk 
at tappe brugernes pengekonti, ved 
at bestille et nyt nøglekort til nem-id 
som herefter blev stjålet fra borger-
nes postkasse.

- Vi var til sikkerhedsmøde med 
politiet og blev undervist i, hvad vi på 
bibliotekerne kunne gøre for at fore-
bygge misbruget.

- Vi skiftede blandt andet harddiske 
ud og gjorde usb-stikkene, som for-
bryderne gjorde brug af, synlige, så vi 
let kunne se, hvis nogen havde ’glemt’ 
et datastik. Altså ingen ’fremmede’ 
stik bag på maskinerne, siger Bente 
Nielsen.

Bente Nielsen fortæller også, at 
bibliotekets afdeling Digital Udvikling 
dagligt, faktisk mere end dagligt gen-
nemfører nogle sikkerhedsprocedu-
rer, netop med hensigt på at opdage 
’uautoriseret’ installation af program-
mer.

Det, man som borger selv kan gøre 
for at sikre sig, er at gemme sit nøgle-
kort, når man har brugt det, så det ikke 
ligger synligt fremme på biblioteket 
og huske at afslutte den booking man 
har på den offentlige computer.

Ingen key-loggere  
på biblioteket

Sådan en USB-nøgle ser ikke ud 
af meget, men kan indeholde 
programmer, som kan gøre stor 
skade.

Nordmænd på danske 
Norwegian-ruter
I april indgav Norwegian konkursbe-
gæring i de tre danske bemandings-
selskaber, hvor 614 piloter og kabine-
ansatte var på kontrakt. 

Der var tale om Norwegian Pilot 
Services Denmark ApS, Norwegian Ca-
bin Services Denmark ApS og Norwe-
gian Air Resources Denmark LH ApS. 

Konkursen var afgørende for at 
kunne redde moderselskabet, der ikke 
var i stand til at stille de nødvendige 
penge til rådighed, der kunne sikre 
april-lønningerne for det flyvende 
personale i Danmark ifølge CHECK-IN.
dk

Det blev så overladt til den danske 
Lønmodtagernes Garantifond at ud-
rede løn i opsigelsesperioden og fe-
riepenge, som de ansatte havde krav 
på ifølge deres kontrakter.

Når Norwegian 1. juli vender til-
bage på 18 danske ruter bliver det 
uden selskabets tidligere ansatte i 
Danmark. Det vil i stedet være norsk 
personale. 

- Vi har i Norge et antal hjemsendte 
ansatte, så vi ønsker først og frem-
mest at bruge det personale, som vi 
i øjeblikket har ansat, siger kommu-
nikationschef Andreas Hjørnholm fra 
Norwegian i Danmark. 

Ingen tidshorisont for ny dansk base 

Formelt har Norwegian ingen ansatte 
piloter eller kabinepersonale i Dan-
mark, men der er givetvis en forvent-
ning blandt de 614 tidligere ansatte 
i Norwegians danske bemandings-
selskaber om, at de atter vil få tilbudt 
beskæftigelse, når trafikken bliver 
normaliseret. 

- Det er for tidligt at snakke om, og 
samtidig er vi i en situation, hvor vi er 
nødt til at balancere omkostningerne 
meget nøjagtigt, lyder det fra kommu-
nikationschefen. 

tsp

Se www.taarnbybladet.dk
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Travbaneparken får ’klima-sø’ og 
mere varieret natur, så måske skal 
der et ekstra win på situationen

Af David Schmidt, kommunikations-
medarbejder hos Tårnby Forsyning

Tårnby Forsyning og kommunen går i 
slutningen af året i gang med at etab-

lere et klima-proaktivt og bæredygtigt 
regnvejrsbassin i Travbaneparken. 
Formålet er blandt andet at opsamle 
og udnytte regnvandet til at vande 
boldbanerne.

Klimaforandringerne betyder som 
bekendt meget mere regn i fremti-
den – også her i Tårnby – med deraf 

følgende fare for oversvømmelser og 
overbelastning af kloakkerne. 

Et nyt fælles klimaprojekt mellem 
Tårnby Forsyning og kommunen vil 
blandt andet udnytte regnmængder-
ne til at vande boldbanerne. At vande 
med regnvand er nemlig både billi-
gere og mere bæredygtigt end vores 

Planen er, at regnvandssøen skal 
ligge bag plejecenter Løjtegårdsvej 
i Travbaneparken. Det opsamlede 
vand kan bruges til at vande 
boldbanerne.

Regnvandssø er en win win win situation

dyrebare drikkevand. 
Som en bonus giver den nye klima-

sø dertil gode betingelser for en stør-
re variation af planter, som øger biodi-
versiteten og tilfører flere rekreative 
oplevelser til besøgende i parken.

Landskabsarkitekt: ‘Tre fluer med et 
smæk’

Esben Elleby Snitgaard er landskabs-
arkitekt og leder af projektet hos Tårn-
by Forsyning: 

- Vi ved jo, at klimaet i Danmark i 
fremtiden bliver mere vådt, og at der 
kommer flere skybrud. Idéen med 
projektet er derfor at slå tre fluer med 
et smæk. Vi udnytter regnvandet og 
begrænser overbelastningen af kloak-
kerne samtidig med, at vi forskønner 
Travbaneparken med en sø, der vil øge 
biodiversiteten, siger Esben Elleby 
Snitgaard.

DET EKSTRA ‘WIN’: 
• Opsamler regnvand – mindsker sky-
brudsoversvømmelser

• Mindre vand i kloak til renseanlæg
• Sparer postevand til vanding
• Godt for miljøet

Boliger med udsigt solgt
Gefion Group har solgt tre ejen-
domme med i alt 150 boliger langs 
Amager Strandvej

Ved Amager Strandvej lige overfor 
Sundby Sejlklub og blot syv minutter 
med Metroen fra Kongens Nytorv ud-
vikler Gefion Group et større område 
på 40.500 kvadratmeter med cirka 
300 boliger, kontorer, mindre butikker 
og caféer.

Som led i dette udviklingsprojekt 
har Gefion Group solgt endnu tre bo-
ligejendomme til Europa Capital på 
vegne af sin core fond. 

De tre boligejendomme omfat-
ter 150 udlejningsboliger og fire 
erhvervslejemål. Ejendommene er 
under opførelse og forventes færdig-
bygget i perioden oktober 2020 til fe-
bruar 2021. Udlejningen af boligerne i 
området er allerede påbegyndt.

- Byggeriet langs Amager Strandvej 
er det sidste inden området kan kal-
des helt færdigudviklet, og derfor op-
lever vi stor interesse for området fra 
både inden- og udenlandske investo-
rer, siger Thomas Færch, administre-
rende direktør i Gefion Group. 

- På Amager Strandvej har vi tidli-
gere solgt tre andre boligejendomme 
til danske investorer samt en stor er-
hvervsejendom til en tysk fond. 

- Med salget af de tre boligejen-
domme har vi nu blot en enkelt bo-
ligejendom samt en parkeringskælder 
tilbage før vi kan melde alt udsolgt på 
Amager Strandvej.

Parterne ønsker ikke at offentlig-
gøre købesummen.

tsp
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KLIMA-SØENS 3 PLUSSER:  
• Regnvand fra idrætshallerne, plejehjemmet og parkeringsarealer bliver ledt 
ind i parken og ud til ’klima-søen’ – også kaldet et regnvejrsbassin – på cirka 250 
kvadratmeter. Det begrænser faren for oversvømmelser og overbelastning af 
kloakkerne i Tårnby.
• Regnvandet fra søen kan bruges til vande boldbanerne for at spare på drik-
kevandet, som er dyrt at vande med.
• Omkring søen bliver der etableret en variation af planter, som øger biodiversi-
teten og giver flere rekreative oplevelser til besøgende i parken.

TRAVBANEPARKEN SOM DEN SER UD I DAG
... og Travbaneparken, som den kan komme til at se ud , hvis ...
• Søen etableres nord for plejehjemmet (Løjtegårdsvej). Søen tilføres desuden 
overskydende skyllevand fra Tårnby Forsynings vandværk, som ligger lidt nord 
for parken.
• Forundersøgelserne til projektet er sat i gang. Arealet bliver nu opmålt, og der 
bores i jorden, så der kan testes for forurening og nedsivningsevne. 
• Økonomi: Anlæggelsen af klima-søen er budgetteret til ca. 15 mio. kr. Udgif-
terne for Tårnby Kommune vil udgøre ca. 2 mio. kr., mens Tårnby Forsyning fi-
nansierer ca. 13 mio. kr.  til klimatiltagene.
• Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i slutningen af 2020 og afsluttet i 2021.
• I forbindelse med projektet vil der være en VVM-screening og en høring.

  LIFE & STRESSCOACH KASTRUP   LIFE & STRESSCOACH KASTRUP 
     V/ HELLE BODAL THEMSEN     V/ HELLE BODAL THEMSEN

Pga Covid-19 har du nu mulighed for at tale  
med mig på FaceTime el. Messenger

Jeg kan hjælpe dig:

^̂ Hvis du er stressramt samt forebyggelse deraf
^ ^ Omkring optimisme vs. pessimisme 
^ ^ Til bedre selvværd & selvtillid 
^ ^ Hvis du lider af angst 
^ ^ Med sparring/coaching ift. livs- udfordringer

Allerede efter én session hos mig, 
lover jeg, at du får det bedre… 

Jeg er certificeret Life- og  
StressCoach 

Ring for en uforpligtende samtale 
på: 4220 4444 

eller læs om priser m.m. på:
www.stresscoachkastrup.dk

Billedet er med en grafisk visualisering, som vil afvige fra det endelige 
projekt. Klima-søen vil være på cirka 250 kvadratmeter og derfor af en 
mindre størrelse, end hvad visualiseringen viser.

Kokken fra Amager
Amagerdrengen, Steen Nielsen, 59, startede 
tilbage i 80’erne sin tjeneruddannelse på den 
velkendte Restaurant Prag, der i mange lå på 
hjørnet af Amagerbrogade og Prags Boulevard. 
En god tid, hvor køkkendelen og madlavningen 
trak i ham. 

Han tog næste skridt, som blev en kokkeud-
dannelse på Strandhotellet i Dragør. Steens 
store passion med madkunsten tog ham videre 
til jobbet som kok på blandt andet Kongelunds-
kroen.

Hans karriere har både været til lands og til 
vands. Militærtiden var han nemlig så heldig 
at aftjene på kongeskibet Dannebrog, hvor han 
arbejdede i kabyssen og lavede mad til de kon-
gelige.

Steen har dog de sidste mange år haft fast 
grund under fødderne, og kan 1. august 2020 
fejre 25-års jubilæum som selvstændig med sit firma Københavns Kantineser-
vice på Amager. Han har siden 1995, stået for driften af private og offentlige 
kantiner på hele Sjælland. 

Puk Vad Vestergaard som ledende oversygeplejerske
Puk Vad Vestergaard har siden januar 2019 været ledende oversygeplejerske i 
Afdeling for Blodsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Hun tiltræder sin 
nye stilling i Afdeling for Kræftbehandling.

Før Puk i 2019 kom til Herlev og Gentofte 
Hospital, var hun ansat på Nordsjællands 
Hospital som ledende oversygeplejerske i 
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling – og 
tidligere som afdelingssygeplejerske. 

Før det var hun i mange år ansat på Amager 
Hospital og kort på Frederiksberg Hospital. 
Derudover har Puk kort været ansat i Køben-
havns Kommune og har også solid undervis-
ningserfaring.

Puk er uddannet sygeplejerske og har en 
Master of Public Administration fra CBS.

Puk bor i Tårnby.

Privatfoto
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JA, VI HAR ÅBENT
Hver dag fra kl. 7.30–15.45 (fredag til kl. 15)

TÅRNBY KAROSSERI APS
AMAGER AUTOLAKERING

Skal din bil til syn?
– så klargør vi den mekanisk,  

kører den til syn og får den godkendt

Har din bil fået en bule?
– så får vi den takseret hos dit forsikrings

selskab, retter og lakerer den
– Vi arbejder for alle forsikringsselskaber

På vort autolakereri
lakerer vi meget andet end person, vare  
og lastvogne, busser og entrepenørmateriel
– Vi lakerer også kontor- og udstillings-

materiel, alle typer møbler, ud- og 
indvendige døre, altangitre – og hvad  
du nu ellers gerne vil have lakeret!

Kom med din opgave og få et tilbud

TÅRNBY KAROSSERI ApS
Bjørnbaksvej 14–20, 2770 Kastrup
25 15 11 50 eller 32 50 23 00
www.amagerautolakering.dk
ha@taarnbyautorep.dk
info@amagerautolakering.dk 64 år på Amager

Kun 
fantasien  

sætter 
grænser

Tårnbys kloakvand ender 
ikke urenset i Øresund – 
med en lille undtagelse

Af Terkel Spangsbo

Der rejste sig et ramaskrig, 
da Hofor i København ville 
lede urenset spildevand ud i 
Øresund i fem dage, mens en 
kloakledning skulle afbrydes 
for en inspektion. Et skrig, der 
også kunne høres her i kom-
munen.

Badesæsonen var just be-
gyndt og billeder af kloak-
vand 100 procent urenset var 
let at fremmane. Man skal kun 
være omkring 70 år gammel 
før synet af større genstande, 
der starter deres rejse fra toi-
lettet til et kystnært udløb i 
Øresund og lugten af det, som 
man ikke kunne se, men som 
man vidste var dernede, gen-
kaldte minder.

Det var ikke en populær 

manøvre, som dog også blev 
stoppet. Badesæson og fauna 
på havbunden vandt over ar-
gumentet, at det var den bed-
ste årstid at gøre sådan noget, 
da temperaturen i saltvandet 
var ideel for opløsning af den 
ulækre cocktail til et uskade-
ligt forureningsniveau.

Og så blev det offentligt 
kendt, at manøvren med at 
sende urenset kloakvand var 
en anerkendt del af samfun-
dets kloaksystem – i Køben-
havn. Ikke kun. Faktisk er det 
nødvendigt i alle kommuner; 
også i Tårnby.

Otte kilometer kloakvand

På en dag, hvor det ikke 
regner, producerer Tårnbys 
borgere og virksomheder i 

kommunen 8000 kubikmeter 
spildevand, hvilket svarer til 
8000 tanke af 1x1x1 meter, 
som, opstillet i række, ville 

BRUG DIT EGET VAND
På sigt skal vi, borgere/Tårnby Forsyning gøre mere for slet 
ikke at lede regnvand til renseanlæg, men eksempelvis 
bruge det lokalt. Der er især et budskab til villaejerne, der 
bor i det fælleskloakerede område, typisk Kastrup. De kan 
bidrage til at mindske overløb ved at frakoble regnvand fra 
egen grund blandt andet ved faskiner eller regnbede. La-
ver man i øvrigt et regnbed kan man få tre træer foræret af 
Tårnby Forsyning til at sætte i haven. 

Se artiklen om regnvandssøen på side 4 og 5.

Det betaler sig at være langsom

Rende med sten. Bag ved er der trædebregner og 
engforglemmigej.

Raymond Skaarup  ved et 
overløb på renseanlægget. 

Vandet her er på vej til nogle  
tanke som engang havde 

andre funktioner, men havde 
stået ubenyttede til man 

fandt på at bruge den som 
forsinkelses reservoire.
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svare til otte kilometer - afstanden 
tværs over Amager. 

Det klarer Renseanlægget ved Ama-
ger Strandvej nemt og selv på almin-
delige regnvejrsdage slipper der ikke 
kloakvand ud i Øresund. Det er ved 
enten vedvarende regn over flere 
dage eller skybrud (som der bliver fle-
re og flere af), at det er nødvendigt at 
bruge de overløb, som kloaksystemet 
har nogle stykker af.

Men …
Der er forskel på spildevand. Den 

normale daglige mængde er det vær-
ste, når man vurderer koncentratio-
nen af lort i indholdet. Det er det, som 
fjernes i flere processer på rensean-
lægget. Men kommer der masser af 
regnvand oveni, er der ikke kapacitet 
i anlægget til rensning.

- Det er der ingen systemer, der er 
bygget til; alle kommuner/rensean-
læg må i særlige situationer lede klo-
akvand direkte ud i naturen, hvor de 
nu gør det, siger Raymond Skaarup, 
direktør i Tårnby Forsyning, som tager 
sig af alt med kloak, vand og varme og 
snart også kulde.

Det er altså regnvandet, som er det 
store dyr i åbenbaringen. Men vi kan 
noget. Systemet kan holde igen på no-
get af spildevandet og endda vælge, 
hvilken del af vandet, vi forsinker.

Spildevand er ikke bare spildevand

Indholdet i spildevandet er ikke lige 

meget ’forurenet’. De første 8000 ku-
bikmeter, den daglige produktion har 
mest indhold af, ja det er nemmest at 
sige lort. Regnvandet er stort set rent 
og behøvede næsten ikke at blive ren-
set, men det bliver mikset sammen 
med de 8000 kubikmeter i kloaksy-
stemet fra Tårnby i vest og gennem 
storproducenterne af lort i øst’s spil-
devand.

Og det bliver det så ikke alligevel. 
Ikke ved skybrud i al fald. Gennem 
et snedigt system af rør og koblinger 
forsinkes det mest beskidte vand fra 
Kastrup i store, meget store tanke på 
renseanlægget og i oplandet, mens 
det fortyndede, miksede ’tynde øl’ er 
det, som ender urenset i Øresund – 
når renseanlægget har holdt omkring 
6000 kubikmeter tilbage til ’bedre’ 
tider, hvor der igen er kapacitet i ren-
seprocesserne.

- Vi har altså et vist overløb af uren-
set spildevand, men det er indholds-
mæssigt renere end det, københavn-
ske Hofor og Novafors havde tiltænkt 
Øresund fra det nordlige København 
og Gentofte, fortæller Raymond Skaa-
rup.

Det er den korte fortælling. Tårnby 
leder også urenset spildevand i Øre-
sund, bare ikke så beskidt som en di-
rekte udledning.

Ikke synderlligt interessant foto, men disse bassiner stod tomme efter et 
tidligere procestrin blev droppet - indtil man (!) fandt på at bruge to af dem 
til et forsinkelses reservoir. Da Tårnby Bladet besøgte renseanlægget var der 
brug for kapaciteten omkring 5000 kubikmeter kloakvand.

Renseanlægge rummer mange spidsfindigheder. Her en detalje fra et 
’kredsløb’ som begynder på et fladt skrånende tag, som sender regnvand ned 
i et naturbed.  Herfra løber overskydende vand ved hjælpo af solcelledrevne 
pumper retur til taget.
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Se www.taarnbybladet.dk

Godt arbejde er godt for alle

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

Hjælpepakke til Dansk 
luftfart – NU !

Klinik For Fodterapi
| Vi har ydernummer |

| Vi tilbyder også hjemmebesøg |

Kontakt os på:
- 30 66 84 88
- Englandsvej 385
- HusetForVelvære.dk

Vi behandler bl.a. 
følgende  
Fod-poblemer

- Hård hud

- nedgroede negle

- Ligtorne

- Vorte

- Leddegigt

- Diabetes

- Fejlstillinger

Københavns Kommune har frem-
sendt et lokalplanforslag om områ-
det ved Oliefabriksvej 100 til Tårnby 
Kommune

Af Terkel Spangsbo

Københavns Kommune ønsker at gøre 
det muligt at bebygge den nedlagte 
tømmerhandel på Oliefabriksvej 100 
(overfor Egensevej) med helårsboliger 
og eventuelt kollektive anlæg og in-
stitutioner, samt andre sociale, uddan-
nelsesmæssige, kulturelle, sundheds- 
og miljømæssige servicefunktioner, 
som er forenelige med anvendelsen 
til boliger. Mod Oliefabriksvej skal der 
være mulighed for at indrette en butik 

på op til 100 kvadratmeter.
Da området grænser op til Tårnby 

Kommune, skal København spørge po-
litikerne i Tårnby, om deres indstilling 
til, at der laves en lokalplan, som åb-
ner for ovennævnte muligheder.

Den københavnske lokalplan fast-
lægger, at boligstørrelsen gennem-
snitlig vil være på 95 m2. Der vil 
kunne bygges 2.064 kvadratmeter 
boliger, hvad der svarer til et antal på 
21,73 boliger, noterer planen.

Området omkring Oliefabriksvej 
100 fremstår meget varieret (for at 
sige det mildt) og har ikke nogen 
specifik arkitektur (for at sige det di-
rekte). Inden for lokalplanområdet er 

den eksisterende trælast omgivet af 
kolonihaver. Overfor ligger Egense 
erhvervsområde med massiv bebyg-
gelse i 1-2 etager, og mod syd har vi 
vores ikoniske vandtårn, hvor der bag 
ved dette er parcelhuse.

Et lokalplanforslag og senere en 
lokalplan er et detaljeret værk, som 
tager fat på alle tænkelige forhold 
som, at den nye bebyggelse skal op-
føres med træfacader og skal fremstå 
i sorte, grå eller brune nuancer, hvilket 
er et farve- og materialevalg, der an-
vendes ofte i kolonihaver. 

Og at byggehøjden er fastlagt til 
8,5m og 1,5 etage. Undtagelsesvis må 
3 boliger opføres i 10 meter. 

Alt det har Kommunalbestyrelsen 
ingen kommentarer til. Men der er no-
get med de fremtidige udkørselsfor-
hold fra den lille by. Hvis ikke der skal 
pløjes en vej gennem kolonihaverne 
op til Kongelundsvej, er udkørsel til 
Oliefabriksvej eneste mulighed.

Det vurderes, at begge adgange skal 

bibeholdes. Forvaltningen anbefaler, 
at den nordlige overkørsel anvendes 
som indkørsel til matriklen og den an-
den, ved Fuglebækvej, som udkørsel.

Og så er der parkeringen ved Oliefa-
briksvej 100

Efter en længere nøje beskrevet ar-
gumentation ender Kommunalbesty-
relsen, godt vejledt af Tårnby tekni-
ske forvaltning, ved, at der skal gø-
res plads til 32,60 p-pladser mod de 
11,79 pladser, som de københavnske 
teknikere/politikere vil nøjes med.

Det har Kommunalbestyrelsen nu 
på deres møde midt i juni besluttet at 
meddele Københavns Kommune.

Kilde: Referat fra 
Kommunalbestyrelsens  

møde 26. juni.

Hele referatet finder på www.
taarnby.dk/politik

Af en samtale mellem to kommuner
Oliefabriksvej 100, der beskrives som 

ikke at have en specifik arkitektur, 
men det kan matriklen få, hvis en 

bygherre følger detaljeret lokalplan.
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Tårnby Bladet havde planlagt en 
serie med 4. maj-erindringer til ud-
givelse som et tema i maj-udgaven.

Coronaen forhindrede vores 
reportere i at besøge de personer, 
som vi har fundet og som har per-
sonlige erindringer at fortælle.

Vi bringer nu de erindringer, vi 
har indsamlet enkeltvis, efterhån-
den som de bliver bearbejdet. Det 
bliver de ikke mindre interessante 
af.

red.

Min historie om min fars tid ved Fyr-
væsenet. Absalons minesprængning 
og hvad deraf fulgte

Af Leif Rislund, medlem af  
Københavns marineforening

Efter 29. aug. 1943* var søværnets 
folk blevet interneret nogle uger. Sø-
kadetterne Jørgen Stilling (senere 
kommandør) og Erik Harder (senere 
kommandørkaptajn) blev nogle uger 
efter at være sluppet fri af interne-
ringen en kort tid tilkommanderet  
fyrinspektionsskibet Absalon som 
overtallige styrmænd, ikke for at styre 
skibet, men for at smugle resterne af 
de våben og brugbart materiel, der 
endnu lå rundt om på Holmen, væk fra 
tyskerne.

Inspektionsskibene blev senere på 
året flyttet ud fra Holmen af frygt for 
eventuelle engelske bombeangreb 
og havde fået baser forskellige ste-
der blandt andet i Sydhavnen, Tuborg 
Havn og andre steder. Man havde hy-
ret nogle vagtmænd, som skulle holde 
øje med ubudne gæster.

Min far, Kaj Thorvald Rislund, var 
efter 29. august blevet fyret som kob-
bersmed på Orlogsværftet og mødte 
op i fagforeningen, som tilbød ham 
job i Tyskland, hvilket han prompte 
afslog.

Min far kendte mange af sin afdøde 
brors officerskammerater i Søværnet 
og rygterne sagde, at mange af dem 
var skaffet ud i civile jobs ude i byen. 
Det fik min far til at skrive et meget 
personligt brev til daværende vicead-
miral A.H. Vedel. Og ikke forgæves. 

I svaret stod: ’Henvend Dem i Fyrdi-
rektoratet og De kan få job på Fyrma-
gasinet på Holmen.’ 

Der gik han så og lavede alt forefal-
dende arbejde indtil maj 1944.

Med på afbud

På fyrinspektionsskibene havde man 
altid haft en enkelt mand, der kunne 
sørge for ’at der var damp på kedler-
ne’, så inspektionsskibene var sejlkla-
re om morgenen, men nu hvor skibene 
var spredt, var det nødvendigt med en 
mand på hvert skib.

Min far fik job på fyr-inspektions-
skibet Absalon i juni 1944, hvor han 
skulle lære at holde damp på kedlen 
til dampmaskinen.

Absalon lå ved kaj i Tuborg Havn og 
min far var maskinvagt dag og nat på 
skift. Han passede tjansen stille og 
roligt uden nogle svinkeærinder indtil 
december; så ændrede tjansen plud-
selig karakter.

En af de faste fyrbødere havde fået 

dårlig ryg og skulle have nogle be-
handlinger og kunne derfor ikke tage 
med på årets sidste togt. Min far skulle 
i stedet tage med.

Det var på dette sene togt, man ud-
skiftede lystønderne** på havet med 
vintersømærker, der kunne tåle isen.

Togtet, som skulle starte mandag 
morgen, havde yderligere en særlig 
opgave, nemlig at hjembringe et antal 
forudbestilte halve grise, som besæt-
ningen havde bestilt, men det nåede 
man aldrig.

De første tre dage var det et gru-
somt dårligt vejr, min gamle far kun-
ne stort set ikke få noget i maven på 
grund af kraftig søsyge, han var rigtig 
havgal, (et udtryk man brugte, da det 
ikke var særlig mandigt at være søsyg, 
men at være havgal kunne gå an).

Den 13. klokken 13.13

Men 13. december, hvor skibet be-
fandt sig i nærheden af øen Hjelm øst 
for Djursland, skete katastrofen.

Vejret artede sig nu fra sin bedste 
side, let frost, fladt vand og sol.

Man havde lige spist til middag og 
min far var på vej til lukafet, kiggede 
ud ad den store kulport og nød vejret.

I samme sekund kl. 13.13 lød et 
mægtigt brag, alt lys gik ud; skibet var 
løbet på en mine og blev først næsten 
skubbet op af vandet og bagefter ru-
sket fra side til side. Min far blev først 
kastet op imod loftet og bagefter ru-
sket frem og tilbage på sine knæ.

Nu kom alle de andre af besætnin-
gen hen til kulporten, nogle havde 
skader i ansigtet, mens alle dem, der 
havde stået stille, havde fået lårbens-
brud og måtte bæres.

Skibet havde fået et 3-4 meter langt 
hul styrbord agter (det viste sig efter 
hævningen) og tog meget vand ind.

Redningsbådene havde fået skader 
og kunne ikke komme i vandet, men 
man fik bakset de to redningsflåder i 
vandet og hen til kulporten.

Alle kom på flåderne undtagen 
første maskinmesteren, som opholdt 
sig i maskinrummet og ikke nåede at 
komme op.

Fem minutter efter de var kommet 
på flåderne og var roet så langt væk 
fra skibet, at flåderne ikke kunne blive 
trukket med ned, havde Absalon taget 
så meget vand ind, at kulporten nåede 
vandoverfladen; så gik det hurtigt. I 
løbet af få minutter krængede skibet 
over og forsvandt på 19 meter vand.

Reddet af tysk patruljefartøj

Redningsflåderne lå nu og vuggede i 
vandet med den sårede besætning.

Der gik dog kun en times tid, før et 
tysk patruljefartøj dukkede op og tog 
de skibbrudne om bord og ned under 
dæk, så de kunne få lidt varme. 

Hvad skulle man nu?

Minesprængt på afbud

Absalon blev hævet og bugseret til 
Holmen for reparation. Bemærk det 
påmalede dannebrog, som skulle 
beskytte skibet mod beskydning - men 
miner kunne det ikke klare. Med god 
vilje kan man se sprænghullet.

De første tre dage af togtet var det 
et grusomt dårligt vejr og min gamle 

far kunne stort set ikke få noget i 
maven på grund af kraftig søsyge, han 

var rigtig havgal. Og tanken om de 
forudbestilte halve grise, har nok ikke 

gjort ikke søsygen mindre. 
Tegning: Benny Bang Jensen.
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Man lå kun en kort sejlads fra Aar-

hus, men Absalons kaptajn Krogsbæk 
var så stædig, at selv tyskerne inde 
på Holmen rettede sig efter hans an-
visninger. Han insisterede på at blive 
sejlet til Kalundborg, ihukommende 
at man nemmere kunne besøge de så-
rede i Kalundborg end i Aarhus.

Alt gik som kaptajn Krogsbæk hav-
de forlangt, men da man nåede indsej-
lingen til Kalundborg Fjord ved 18.30- 
tiden, blev der blæst luftalarm, så alle 
fyrene slukkedes. 

Men kaptajn Krogsbæk mente, han 
kendte farvandet så godt, at han på-
tog sig at sejle den tyske båd ind til 
Kalundborg i mørke.

Det varede dog ikke længe, før den 
tyske patruljebåd hang på en sandrev-
le. Man måtte derfor vente til luftalar-
men var afblæst og der igen kom lys 
i fyrene. 

Omkring kl. 22 kom skibet fri af 
revlen, men først efter at de tyske sol-
dater havde trampet rundt på dækket, 
for at få skibet til at vippe så meget, at 
det kunne varpe sig fri  af revlen ved 
egen hjælp, så først ved 1.30-tiden 
om natten ankom de sårede til hospi-
talet. Da var der gået over 12 timer, 
efter de havde forladt Absalon. 

Alle på sygehuset

Alle gennemlevede frygtelige smer-
ter, min fars knæ havde vokset sig så 
tykke, at bukserne måtte klippes af 
ham.

Alle blev indlagt på sygehuset und-
tagen to tre stykker, som efter at være 
blevet lappet sammen blev udskrevet.

Min mor besøgte min far efter nog-
le dage. Toget var ikke opvarmet på 
grund af krigen; den meget kolde tur 
klarede min mor kun ved at tage eks-
tra meget tøj på.

Hyren, som far havde fået udbetalt, 
lå nu på bunden af havet, så hvad skul-
le en mor med tre unger leve af?

Hun ringede til Fyrdirektoratet og 
nogle dage efter kom der et brev med 
følgende adressat: Til fru fhv. skibsfyr-
bøder Kai Th. Rislund. 

I brevet stod, at hun kunne få ud-
betalt en ny hyre ved henvendelse i 
Fyrdirektoratet.

I seng i fire måneder

Min far lå på sygehuset til 22. decem-
ber, hvor han blev kørt hjem i ambu-
lance og båret op i lejligheden og 
lagt i seng. Han kunne slet ikke gå, ej 
heller ikke løfte sine fødder så meget 

som en millimeter fra lagenet.
Vi kom på den anden side af nytår 

og efter nogle uger var han kommet 
sig så meget, at vores læge mente, at 
man på Ortopædisk Hospital, (på Hans 
Knudsens Plads. red) måske kunne 
gøre noget, så han selv kunne begyn-
de at gå igen.

Hans knæ var stadig meget væ-
skefyldte, så de 3-4 gange han med 
S-toget - kraftigt støttet af min mor 
- frekventerede Ortopædisk Hospital, 
tappede de bare væsken af, uden det 
blev bedre.

Så det var bare hjem i sengen igen.

4. maj var magisk

Med megen hjælp fra os andre, kom 
han på den måde igennem forårsmå-
nederne; men så skete der noget!

Fredag 4. maj 1945 om aftenen, ef-
ter han i radioen gennem en hylende 
støjsender havde hørt budskabet om 
den tyske kapitulation og råbene 
fra gaden, stod han pludselig op af 
sengen uden hjælp, humpede ind til 
vinduet ud til gaden og oplevede de 
glade mennesker, hvor nogen allerede 
var i gang med at brænde deres mørk-
lægningsgardiner.

I tiden efter gik det langsomt frem-
ad, han blev mere mobil, men han kom 
sig aldrig rigtigt, han skulle til tider 
have støttebind på, for at knæene ikke 
bukkede den forkerte vej.

Da man i løbet af sommeren igen fik 
gang i Orlogsværftet blev han genan-
sat i kobbersmedjen, hvor han var til 
sin død lige efter nytår 1966.

*29. august 1943 gik den danske re-
gering af og tyskerne overtog for al-
vor styret af Danmark. Om morgenen 
samme dag lød den hemmelige ordre 

fra viceadmiral A.H. Vedel, at den dan-
ske flåde skulle sænke sig selv, hvilket 
skete næsten 100 procent.

** Lystønde, flydende, forankret sø-
mærke, som er udstyret med en lysgi-
ver, der afgiver hvidt eller farvet lys, 
enten konstant eller med fyrkarakter.

Fredag 4. maj 1945 om aftenen, efter min far i radioen gennem en hylende 
støjsender havde hørt budskabet om den tyske kapitulation og råbene fra 

gaden, stod han pludselig op af sengen uden hjælp, humpede ind til vinduet 
ud til gaden og oplevede de glade mennesker. Tegning: Benny Bang Jensen.
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Biologen Christian Ebbe 
Mortensen har fulgt dyre- 
og planteliv på den men-
neskeskabte ø Peberholm 
i snart 20 år og set mange 
arter komme og gå
På den menneskeskabte ø Pe-
berholm står en ring af jour-
nalister. Denne dag viser øen 
sig fra fra sin bedste side med 
strålende sol og fuglesang, 
omgivet af et blankt Øresund. 
Det eneste, som forstyrrer 
idyllen, er bilerne, som i høj 
fart kører forbi på deres færd 
mellem Danmark og Sverige 
og så et tog eller to, som får 
journalisterne til at stimle 
sammen for at kunne høre.

I midten af forsamlingen 
står Christian Ebbe Morten-
sen. Han er biologen, der har 
fulgt Peberholms dyre- og 

planteliv, siden broen blev 
bygget og tilmed inden. Den-
ne solskinsdag fortæller han 
de nysgerrige journalister, at 
antallet af fuglearter er faldet 
i det forløbne år, men også at 
hans gruppe opdagede hvide 
kaniner, sandsynligvis udsat 
af en privatperson.

Blandt de fugle, der har for-
ladt øen, er der blandt andet 
storspove, havterne og for-
skellige typer præstekraver.

- Der forsvinder arter og det 

kan man jo ikke lide. Men der 
vil ikke være flere fugle, end 
der er tilpasset til her. At de 
mere sjældne fugle forsvin-
der, er selvfølgelig trist, men 
at de forsvinder efterhånden, 
som vegetation bliver mere 
almindelig, er jo naturligt. I 
stedet kommer så de fugle, 
man ser på land og det er det, 
der er sket her, siger han.

Med før starten

Allerede inden broen blev 
bygget, var Christian Ebbe 
Mortensen med til at udrede 
hvilke konsekvenser, brobyg-
geriet kunne få for naturen i 
området. Han arbejdede da 
for Københavns amt og havde 
længe studeret naboøen Salt-
holm.

- Tanken var egentlig ikke, 

at vi skulle fortsætte arbejdet 
efter at broen blev bygget, 
men sammen med Hans Ohrt 
(repræsentant for Øresunds-
bro Konsortiet, nu miljøkon-
sulent for Øresundsbron, red.) 
kom vi frem til, at nu da broen 
skulle bygges, ville det være 
rigtig spændende fra et rent 
biologisk perspektiv at følge 
udviklingen på Peberholm. 
Som biolog synes man, at det 
er virkelig interessant, for det 
var jo kun bar jord og asfalt i 
starten.

Som sagt så gjort. De sene-
ste 20 år har Christian Ebbe 
Mortensen sammen med 
blandt andre Hans Ohrt regi-
streret hvilke dyr- og plante-
arter, som er kommet og gået 
på den menneskeskabte ø. 
På spørgsmålet om hvordan 
han troede, det ville se ud på 
Peberholm for 20 år siden, er 
svaret tydeligt.

- Sådan her! Det var jeg ret 
sikker på, men jeg vidste ikke 
hvor hurtigt, det ville gå. At 
det gik at forudse, skyldes, at 

jorden er af kalk, præcis som 
på Saltholm. Der er særlige 
planter, som tåler kalk og an-
dre, som overhovedet ikke gør 
det. Det der er kommet til er 
i stor udstrækning de samme 
planter, som findes på Öland 
og Gotland, som også har kalk-
rig jord.

Hvordan tror du, at plante- 
og dyrelivet kommer til at 
udvikle sig på Peberholm de 
kommende 20 år?

– Den kommer til at vokse 
endnu mere til, der kommer 
flere buske og de sidste åbne 
områder vil langsomt forsvin-
de.

Fra News Øresund  
– Sofi Eriksson

Christian Ebbe Mortensen har 
været en af de faste og yderst 
engagerede guider på de årlige 
presseture, som Sund & Bælt 
har arrabngeret. Foto: News 
Øresund – Sofi Eriksson

Christian Ebbe Mortensen forudså udviklingen 
på Peberholm, som har en kalkrig jord og 

derfor flora, som ligner Saltholm, Öland og 
Gotland. Fuglelivet ligner mere og mere det på 
land, i takt med at plantelivet breder sig. Foto: 

News Øresund – Sofi Eriksson.

Biologen på Peberholm

Øresundsbroen 20 år - fra en interviewserie i News Øresund

I år fylder Øresundsbroen 20 år. News Øresund sætter fokus på dette jubilæ-
um med en serie interviews med personer, som lever og er aktive i regionen, 
eller som har spillet en vigtig rolle i dens udvikling.

De fleste interview indgår også i bogen ”Checkpoint 2020 
– mennesker, grænser og visioner i Øresundsbrons tid” 
(Makadam förlag), der udgives af Øresundsinstituttet og 
Centrum för Öresundsstudier ved Lunds universitet i for-
året 2020.

GOD SOMMERGOD SOMMER
Vi ønsker både vores læsere og annoncører  

en herlig sommmer.
Du kan læse nyeste og andre Tårnby Bladet på  

www.taarnbybladet.dk
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En uformel snak med et ungt 
OL håb fra Kastrup Gym-
nastikforening – KG66 og 
hendes mor

Af Mia Engstrøm

’Vigtigt at tro på sig selv for at 
håndtere nervøsiteten’

Sådan siger Camille Lund 
Rasmussen, netop fyldt 16, da 
jeg møder hende og hendes 
mor Caroline til en snak om at 
være et ungt super-talent in-
den for idrætsgymnastik.

Som super-talent og elite-
sportsudøver er det vigtigt at 
kunne håndtere den nervøsi-
tet, som naturligt følger med, 
når man skal ud i konkurren-
cer. 

Camille er meget afklaret 
om, at nervøsitet ikke kan 
undgås, og hendes teknik er 
at lave vejrtrækningsøvelser 
og så sige til sig selv: ’det du 
skal ud og lave nu, kan du jo 
godt!’ Hjælpen fra holdkam-
merater er også et af de ele-
menter, Camille nævner som 
middel mod sommerfugle i 
maven.

Både træner og kammera-
ter er gode til at støtte op og 
give opmuntrende skulder-
klap. Der er i det hele taget en 
god ånd i KG66, og Camille er 
meget glad for både klub, træ-
ner og holdkammerater.

20 timers træning om ugen

Når man ved, at ’det kan jeg 
godt’, så hænger det selvføl-
gelig sammen med, at Camille 
træner ca. 20 timer om ugen, 
samtidig med at hun passer 
sin skolegang. 

Man kommer ikke sovende 
til det her, og Caroline frem-
hæver Camilles evne til at 
være mentalt stærk og mål-
rettet. Camille har også en 
evne til at kunne lukke sig 
ind i sig selv i en lille boble, 
og så at sige lade op på denne 
måde:

- Så sidder jeg lidt for mig 
selv med min mobil, og så er 
jeg klar igen. 20 timers træ-
ning betyder selvfølgelig, at 
jeg nogle gange går glip af 
nogle arrangementer med 
skolekammerater og venin-
der, men så tænker jeg på, 
hvad jeg får i stedet for. 

Familien er vant til sådan 
en livsform, for begge Ca-
milles søstre, Frida på 11 
og Carla på 6 år dyrker også 
idrætsgymnastik og træner i 
henholdsvis 17 og 5 timer om 
ugen og Frida har haft inter-
national konkurrencedebut.

Hvad er succes?

Programmet er stramt, men 
som Camille siger, så er det 
det hele værd, når man hører 
nationalmelodien på podiet. 
Og det gør Camille ofte! Hun 
har et imponerende idræts-
CV, og har vundet mange pri-

ser både nationalt og interna-
tionalt. Ikke noget under det 
er en stolt mor, som fortæller 
om Camilles bedrifter. Camil-
le er dog ikke blevet hverken 
storsnudet eller hoven af alle 
succeserne, men virker som 
en imødekommende og sød 
ung pige med begge ben på 
jorden. 

Som Caroline understreger, 
så er det jo i sidste ende ikke 
idrætsresultaterne som tæl-
ler, men hvem man er som 
person indeni, og det er en 
værdi som familien sætter 
højt. 

Det var også det, som i kon-
firmationstalen til Camille 
fyldte mest, mens idrætsre-
sultaterne blev nævnt i et lille 
appendix.

En modig og målrettet per-
son

Jeg spørger Camille, om hun 
er en modig person, fordi når 
jeg kigger på idrætsgymna-
stikpiger på en bom, så giver 
det altså sus i maven. 

Camille forklarer, at hun 
selvfølgelig godt kan være 
nervøs for skader og at det 
er noget, hun er blevet mere 
bevidst om, jo ældre hun er 
blevet.

Skader på et eliteplan, kan 
være med til at sætte en til-
bage i træningen og måske 
koste en plads i en vigtig kon-
kurrence, så det skal naturlig-
vis helst undgås. Her kommer 
Camilles målrettethed hende 

til gode:
- Jeg er nok meget målret-

tet både mht. gymnastikken 
og også i skolen. Jeg ved, det 
betaler sig, for så kommer de 

gode resultater. 

OL i 2021 eller måske 2024

Camilles største ønske er del-
tagelse i De Olympiske Lege, 
OL.

Det er lidt uvist, om Camille 
kan udtages til OL i 2021 på 
grund af nogle teknikaliteter 
omkring udvælgelseskrite-
rier, da Camilles resultater er 
fra hendes juniortid. 

- Jeg er født et halvt år for 
sent, smiler hun bebrejdende 
til sin mor. 

Men hvis ikke, satser hun 
på 2024.  Camille skal efter 
sommerferien påbegynde sin 
gymnasietid på den 4-årige 
Team-Danmark linje, som hun 
glæder sig meget til. Men el-
lers er de umiddelbare frem-
tidsplaner træning til OL.

Camille er en ligefrem pige, 
der træner 20 timer om ugen. 

Privatfoto.

Camille er født et halvt år for sent!
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Vi har modtaget:

Passer 
kommunen 
på sine 
bygninger

Kommentar af Jørgen Clausen, 
Tårnby Landsby

Kommer man en tur ned til Sneglen 
ved Amager Strand, ses en smuk 
bygning, som er populær. Her har 
kommunen virkelig taget sig sam-
men og lavet noget fantastisk.

Kommer man en tur op i bakken 
findes tillige et ishus i samme stil, 
hvor der er gjort noget, for at det 
er indpasset i området. Også her 
har kommunen gjort noget godt. 
Og det samme gælder den runde 
bygning til omklædning.

Men et lille problem er vejen/
stien mellem vor store nabo Kø-
benhavn og lystbådehavnen, hvor 
der simpelhen ikke er bredde nok. 
Københavns strandpromenade har 
en bredde, Tårnbys en anden.

Og på havet er søbadet plaget af 
tidens tand, og noget beskyttelse 
af træ mangler.

Kommunen synes desværre ikke 
at vide, at vedligeholdelse er et 
krav, for at ting kan holde. Det ses 
også på ydermuren ved curlinghal-
len, at vandet løber ned og her er 
der tale om en pæn skade.

Et svar fra de, som har med tin-
gene at gøre, udbedes.

Lønkompensation 
forlænges
Beslutningen om at forlæn-
ge ordningen frem til den 
29. august giver fornyet håb 
til de ramte Tårnby-virk-
somheder og medarbejdere 

Det er ikke mindst virksom-
hederne og de berørte med-
arbejdere i og omkring luft-
havnen, som nu får glæde af 
forlængelsen af lønkompen-
sationsordningen. 

- Alle er klar over, hvor be-
rørte vi er af krisen. Heldigvis 
ser vi så småt stigende aktivi-
tet i og omkring lufthavnen, 
og det er utrolig vigtigt, at 
medarbejdere og virksom-
heder nu kan få lidt mere tid 
til at tilpasse sig situationen, 
siger borgmester Allan S. An-
dersen.

- Jeg har selv være i kontakt 
med beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard, og jeg 
opfordrede ham til at arbejde 
for en forlængelse af ordnin-
gen, så jeg er glad for, at det 
også var den beslutning, man 
traf.

Fremskudt rådgivning

Tårnby Kommunes fremskud-
te rådgivnings- og jobcenter 
i Københavns Lufthavn fort-
sætter med at afhjælpe den 
aktuelle krise med en lang 
række målrettede indsatser i 
samarbejde med lufthavnen. 

I slutningen af april ned-
satte borgmester Allan S. 
Andersen en tænketank be-
stående af en række lokale 
virksomheder og med repræ-
sentanter fra Dragør Kommu-
ne, herunder borgmester Eik 
Dahl Bidstrup. Budskabet fra 
tænketankens medlemmer 
var, at krisen ikke kan løftes 
af kommunerne alene, men 
skulle komme fra regeringen 
i form af forlængelse af hjæl-
pepakkerne. 

- Drøftelserne i tænketan-
ken har vist, at vi må forvente 
at krisen i luftfarten er af den 
langstrakte slags, hvor vi ikke 
blot ved et knips med fingre-
ne kommer i gang igen, siger 
Allan S. Andersen.

Kilde Tårnby Kommune

GOD SOMMERGOD SOMMER
Tårnby Bladet´s medarbejdere og frivillige holder en velfortjent 

sommerpause. Næste Tårnby Bladet udkommer onsdag 5. august.

Vi ønsker både vores læsere og annoncørerer  
en herlig sommmer
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Der findes en anderledes 
og relativt ukendt måde at 
transportere sig over/under 
Øresundsbroen på

Tekst og foto:  
News Øresund, Jenny 

Andersson

Ukendte for de fleste, men 
livsnødvendige for Øresunds-
broen er de tre inspektions-
vogne, der hænger på skinner 
under broen, og hver er 30 
meter lange og 22 tons tunge. 
De bruges til at vedligeholde 
broens jernkonstruktion og 
er bygget for at minimere for-
styrrelser for de rejsende, når 
der arbejdes.

Når Christer Bennborn, in-
spektionsvognfører, og Per 
Brunsgaard Petersen, tekni-
ker, åbner garagen ved bro-
fæstet, på den svenske side af 
forbindelsen, åbner en pom-
pøs udsigt over Øresund sig. 
På samme tid er det svært at 
fatte, at den massive inspek-
tionsvogn kan køre igennem 
den lille åbning mellem be-
tonfundamentet og den over-
liggende jernbane, men den 
ruller frem uden problemer.

Med fem kilometer i timen 
kører Christer Bennborn dag-
ligt med malere, elektrikere, 
montører eller reparatører 
under forbindelsen. Sæsonen 
strækker sig primært fra april 
til oktober.

Når inspektionsvognen er 
ankommet, hvor arbejdet skal 
udføres, roterer den, så de to 
kraner i hver ende kan foldes 
ud. På den måde kan der laves 
reparationer og inspektioner 

langs siderne på broen. For 
at kunne flytte de to kurve og 
vognen er der tre joysticks, og 
når alle tre dele er i gang sam-
tidig, kommunikerer man ved 
at dytte. På væggen i den lille 
hytte står der skrevet med 
tusch: ”1 x dyt = problem og 
2 x dyt = kaffe”.

- At komme ud med den her 
udsigt. Det er varieret og man 
møder mange mennesker. 
Kollegerne er gode og vi har 
ordentligt værktøj og de rig-
tige ting at arbejde med, siger 
Christer Bennborn.

Vandt deres eget arbejde

Både han og kollegerne har 
tidligere arbejdet forskel-
lige steder rundt om i ver-
den; Christer Bennborn som 
kranfører og Per Brunsgaard 
Petersen som mekaniker. Øre-
sundsbroen har givet dem 
stabilitet. Begge har været 
med fra starten og har selv-
stændige virksomheder. 

Deres seneste aftale trådte 
i kraft for tre uger siden, et 
udbud de for første gang lag-
de bud på og sammen vandt, 
efter at deres respektive ar-

bejdsområder blev lagt sam-
men. Aftaleperioden er på tre 
år med mulighed for yderli-
gere tre år.

- En af de største udfordrin-
ger er at fastholde viden. Det 
her er en speciel virksomhed, 
det er ikke en almindelig ar-
bejdsplads, siger Per Bruns-
gaard Petersen og tilføjer:

- Der er brug for folk i en 
organisation, som har viden. 
Hvis alt lægges i udbud hvert 

fjerde til sjette år, hvem skal 
så sætte folk ind i tingene og 
overlevere? Det er noget, jeg 
kan lide; at du ved, at du gør 
en forskel, fordi der ikke er 
nogen andre, der kan det her.

Det vedligeholdelsesarbej-
de, som laves fra vognen, kan 
for eksempel være forbed-
rende malearbejde eller at 
rense rørene, der dræner vej-
banen for vand. Indtil videre 
er blandt andet også brodele, 
som sidder på pillerne, som 
broen hviler på, og armatu-
rerne på jernvejsdelen blevet 
udskiftet.

Tårnby Bladet har tidligere 
beskrevet det største vedli-
geholdelsesarbejde i broens 
20-årige historie. Genmalin-
gen af broen, et arbejde der 
forventes færdig i 2032. Det 
arbejde servicerer underbro-
toget også.

Kongerækken

De to kolleger kalder de tre 
inspektionsvogne for Kongen, 
Dronningen og Prinsen, uden 
en indbyrdes rangorden. Ho-
vedformålet med dem er at 
forstyrre trafikken så lidt som 
muligt ved at udføre meget af 
vedligeholdelsesarbejdet fra 
undersiden. 

Vejret bestemmer, om de 
kan arbejde fra vognen, og 
hvad de kan lave. Tordner det 
fjernes kurvene, men det er 
ikke noget problem at være i 
vognen under en storm. Dog 
kan vinden ofte skabe proble-
mer. Christer Bennborn tager 
telefonen frem og viser de 
forskellige apps, han bruger, 
men dagens vindhastighed 
på ni sekunder er helt normal. 
Nogle steder under broen fø-
les vinden stærkere end an-
dre steder, og lidt overrasken-
de får vinden fart på og føles 
kraftigere tæt på søjlerne end 
oppe i kurven, siger Christer 
Bennborn.

Før afgang udføres der en 

sikkerheds-gennemgang, der 
blandt andet viser, hvor man 
kan hejse sig ned for at blive 
reddet med båd, hvor hjerte-
starteren er, og hvor brænd-
stoffet er.

Vognene drives af diesel-
motorer, og det næste projekt 
for Christer Bennborn og Per 
Brunsgaard Petersen er at 
ombygge dem, så de under ar-
bejdet kan drives udelukken-
de af batteri. De estimerer, at 
det koster ca. 2.500 svenske 
kroner i timen at have gang i 

vognen, inklusive selve ved-
ligeholdelsesarbejdet. Det 
gælder om at have de rigtige 
værktøjer med sig, så jobbet 
går så hurtigt som muligt. De 
går dog aldrig på kompro-
mis med sikkerheden; så må 
arbejdet tage den tid der er 
brug for.

Per Brunsgaard Petersen, tekniker, og Christer Bennborn, 
inspektionsvognsfører, arbejder med vedligeholdelse af 

Øresundsbroen og de inspektionsvogne, som kører under 
broen. 

Per Brunsgaard Petersen holder ferie om vinteren, når 
vognene holder stille.

Skjult vej over/under Øresundsbroen

På væggen i den lille hytte står der skrevet med tusch: ”1 
x dyt = problem og 2 x dyt = kaffe”. Christer Bennborn har 
indrettet den lille hytte med mikroovn og kaffemaskine.

Inspektionsvognen hænger på skinner under Øresundsbroen. 

 Øresundsbroen 20 år
- fra en interviewserie i News Øresund –
I år fylder Øresundsbroen 20 år. News Øresund sætter fo-
kus på dette jubilæum, med en serie interviews med perso-
ner som lever og er aktive i regionen, eller som har spillet 
en vigtig rolle i dens udvikling.

De fleste interview indgår også i bogen ”Checkpoint 
2020 – mennesker, grænser og visioner i 
Øresundsbrons tid” (Makadam förlag), 
der udgives af Øresundsinstituttet og 
Centrum för Öresundsstudier ved Lunds 
universitet i foråret 2020.
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Af Johnny Pedersen, 
Vestergade, Skælskør

I midten af maj havde min 
kone og jeg fået lov til at be-
søge min svigermor på pleje-
hjemmet Irlandsvej.

Vi ankom og blev mødt af 
en låst havelåge på Tejn Alle, 
der dog blev åbnet, så vi kun-
ne komme ind til svigermor, 
der nu var blevet placeret ba-
gerst i et koldt og vindomsust 
telt, med nogle vakkelvorne 
discount plastichavemøb-
ler. Dette kunne man måske 
synes var i orden, men hvad 
ikke var i orden, var følelsen 
af absolut ikke at være vel-
kommen.

Der var hverken vådt el-
ler tørt. Egentlig havde vi 

forestillet os at blive mødt af 
varme hænder, måske en kop 
kaffe, men ikke så meget som 
en kop vand var at skue. Da vi 
nu ankom langvejs fra, var vi 
lidt trængende og spurgte ef-
ter et toilet.

Det var der ikke mulighed 
for, men vi fik at vide, at det 
skulle de lige snakke med le-
delsen om at arrangere, hvil-
ket heller ikke skete. Heldig-
vis var der dog nogle buske i 
nabolaget, hvor man kunne 
forrette sin nødtørft.

Det skal siges, at min svi-
germor lider af stærk angst 
og ikke vidste, hvordan hun 
overhovedet skulle gebærde 
sig i denne situation. Hendes 
og vores følelser under denne 
behandling var uværdighed.

Usle forhold

Uværdigt for denne ældre 
dame, at skulle modtage 
familiebesøg under disse 
usle forhold. Ikke engang en 
blomst var i teltet.

Der bliver læst og skrevet 
om, at vi skal passe på vores 
ældre, men det virker jo di-
rekte modsat, denne måde 
de og deres pårørende bliver 
behandlet på.

Yderligere, ud over at skulle 
bestille tid til at se hende, er 
det også sådan, at hun kun 
kan få et besøg om ugen, med 
en varighed af 25 min og kun 
af højst to personer.

Jeg tror, at hvis man vil af 
med de gamle, så er det her 
opskriften. I øvrigt mente jeg, 

at det var ulovligt at holde 
burhøns!

Når man så yderligere tager 
i betragtning, at kommunerne 
har modtaget 165 millioner 
kroner med dette formål, at 

støtte op om de ældre m.h.t. 
familiebesøg, forekommer 
det mig, at det i hvert fald 
ikke er det, Tårnby kommune 
har brugt deres del af pen-
gene på. 

Et indirekte svar
Tårnby Bladet har sendt indlægget fra Johnny Pedersen til 
Tårnby Kommunes kommunikationsafdeling og bedt om, at 
afdelingen vil bede rette forvaltningschef samt politisk an-
svarlig om at besvare indlægget – uvidende om at samme 
indlæg var sendt til Avisen 2770.

Tårnby Bladet har ved deadline ikke fået noget svar fra 
Rådhuset, men leder af visitationen Charlotte Lauridsen har 
svaret i 2770, at den restriktive kurs vedrørende besøg af på-
rørende er medvirkende til, at det er lykkedes Tårnby kom-
munes plejehjem at undgå smittespredning.

Indretningen af ’teltene’ er begrundet i, at interiøret skal 
være nemt at gøre rent mellem besøgende og at andre be-
søgende og beboere har haft glæde af besøgsmulighederne.

Vi har modtaget:

Uværdig behandling af ældre borgere

I dag torsdag skulle jeg besøge min mand på pleje-
hjemmet Ugandavej.

De kalder det terrassebesøg, hvor vi sidder med 
to meters afstand. Nu skal man ikke have mund-
bind på mere, så nu kan vi bedre snakke og have 
glæde af besøget, i disse Coronatider.

Der var gudstjeneste med Provst Poul Bo, og 
mange beboere og personale deltog.  De sad i 
skyggen på græsplænen. Det var rigtigt hyggeligt 
og vejret var jo dejligt.

Min mand sad i sin kørerstol på sin terrasse. Da 
det var overstået skulle beboerne ind og have kir-
kekaffe. Mange sad i kørerstol eller gik med rolla-
tor. Græsset var slået, men alligevel var det meget 
hårdt for personalet. For nogle var de to om at få 
skubbet ind.

 Nu er jeg kommet på plejehjemmet i fem år. Jeg 
kan stadig ikke forstå at kommunen ikke vil ofre 
de penge, det koster, at give mulighed for at gå tur 
i haven på det store område på bagsiden af pleje-
hjemmet.

 Det er rigtigt godt, at der er blevet lavet en 
sti på ca 10 meter ud til et lille område, man kan 
sidde og få lidt frisk luft sidste år, det er jo en be-
gyndelse.

Men helt ærligt, det er nu ikke så sjovt at gå tur 
inde på gangene, når vejret er godt, selv om der er 
rigtigt hyggeligt.

Øjner lys for enden af tunnelen 
Åbningen for flytrafik til og fra de fleste EU-lande 
samt landene i Schengenområdet og Storbritan-
nien vækker behersket glæde i luftfarts-kredse, 
skriver netmediet check-in.dk. Det sker på bag-
grund af en ny model for åbning af grænserne og 
lempelse af rejsevejledningerne, som regeringen 
præsenterede. 

Ifølge den nye model kan man i sommer frit 
rejse til og fra lande med et lavt smittetryk – el-
ler mere præcist til lande med under 20 smittede 
pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Ifølge de aktuelle 
smittetal er Sverige og Portugal dermed de eneste 

EU-lande, hvortil Udenrigsministeriet 
fraråder rejser fra slutningen af næ-

ste uge. 

Vi har modtaget:

Mere sti til naturen
Af Birthe Chrisrtiansen, en pårørende

GOD SOMMER GOD SOMMER Tårnby Bladet´s medarbejdere og frivillige holder en velfortjent 
sommerpause. Næste Tårnby Bladet udkommer onsdag 5. august
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Det er sikkert alle bekendt, 
at Kastrupgård 28.maj våg-
nede op af sin corona-dvale

Tekst og tegning 
 Ninna Feldvoss

I den forløbne periode har 
man dog ikke været forhin-
dret i at gå ind gennem porten 
og opholde sig i det fine, stille 
gårdrum. Her kan man sidde 
og forestille sig, hvordan 
17-1800tallets tjenestepiger 
og øvrige folkehold myldrede 
rundt, når de passede deres 
dont. 

Man har kunnet høre 
mængder af stemmer, hestes 
vrinsken, vognhjul over de 
toppede brosten. Der blev 
bagt og brygget, syltet og 
henkogt, vævet og vasket, 
fodret og plejet husdyr. Det 
meste dyrkede eller fremstil-
lede man selv, idet der tæt 
ved var en avlsgård knyttet til 
selve hovedgården. Gennem 
årene har der været skiftende 
ejere, nær en snes. Folkehold 
og beboere har talt op imod 
100, jord-tilliggender har i 

perioder udgjort 300 tdr. land 
beliggende fra St. Magleby til 
Sundby.

Gård med vokseværk

Den helstøbte hovedbygning 
har imidlertid undergået talri-
ge forandringer. Den opførtes 
i 1751 med bare fem fag og 
én etage over en høj kælder, 
dertil sidefløje. Så kom endnu 
én etage, inden der efter en 
brand udvidedes på bekost-
ning af sidefløjene, først til 
syv fag, dernæst ni, alt sam-
men med to etager over kæl-
der - næsten som i dag over 
200 år senere. 

Her boede ‘herremanden’, 
oprindelig Jakob Fortling og 
fra sin havestue kunne han 
langs Alleen se til sit livsværk, 
Kastrup Værk, nu kaldet Bryg-
gergården, hvor hans glase-
rede teglsten sandsynligvis er 
blevet brændt. Nu er der røde 
tegl på taget, der altid har haft 
høj rejsning - tidligst var det 
et valmet tag. Bygningens 
udsmykning er i al sin enkelt-
hed de hvide liséner og den 

mørke indfatning om spros-
sevinduerne.

Nu er stueplanet udstil-
lingslokaler, primært med Th. 
Philipsens værker, mens før-
stesalen er ramme om kom-
munens billedskole, som er 
for alle de børn i kommunen, 

der har lyst til at prøve kræfter 
med billedkunst i deres fritid.

I kælderen, hvor der engang 
blev brygget øl og brændt 
brændevin, opbevares muse-
ets ca. 7000 grafiske arbejder.

 Der vil sikkert være mange, 
der lægger vejen forbi, når 

der 2. september åbnes jubi-
læumsudstilling inspireret af 
vores lokale maler, Th. Philip-
sen, der gennem 37 år malede 
på Saltholm og i Kastrup. Så 
var det bekvemt at bo i Bryg-
gergården, hvilket han gjorde 
i en lang årrække.

Tilbage til Kastrup i 1700-tallet

... gerne sagt på lidt dræ-
vende jysk
Kastrupgårdsamlingens Ven-
ner introducerer et nyt med-
lemsgode ’Kom gratis på Sta-
tens Museum for Kunst’.

Foreningen har købt et for-
eningsårskort til Statens Mu-
seum for Kunst, SMK. Det be-
tyder, at man som medlem af 
foreningen Kastrupgårdsam-
lingens Venner kan komme 
gratis ind på SMK med en led-
sager.  SMK byder i  øjeblikket 
på en stor særudstilling om 
Anna Ancher og medlemsgo-
det træder i kraft, når man har 
betalt kontingent.

Så det er ligefrem blevet en 

god forretning at  være med-
lem af Kastrupgårdsamlin-
gens Venner, idet det koster 
175 kroner at være medlem, 
og en entrebillet pr. voksen 
til SMK koster 120 kroner, så 
hvis du med en ledsager be-
nytter dig af tilbuddet om et 
gratis besøg på SMK, har du 
allerede tjent medlemskabet 
af Venneforeningen ind. 

Ikke kun det

Hertil kommer så de mange 
andre muligheder, et med-
lemskab af Kastrupgårdsam-
lingens Venner byder på:

• Invitation til alle fernise-
ringer på Kastrupgårdsamlin-

gen med mulighed for at få en 
kunstplakat med hjem.

• Caféaftener på museet 
med forskellige foredragshol-
dere eller sangaftener med 
udgangspunkt i kunst.

• Udflugter,  eksempelvis 
vil en af turene i år gå til det 
nyåbnede Holmegård.

• Mulighed for at vinde et 
kunstværk ved den årlig lod-
trækning ved vores general-
forsamling.

Kontakt bestyrelsesmedlem 
Mia Engstrøm, hvis du vil høre 

mere eller melde dig ind 
på tlf. 2829 0716.  

Det kan ovenikøbet sware sig!
Region Hovedstaden har 
takket ja til et innovativt 
tilbud fra operatøren Nobina 
Danmark A/S, der har tilbudt 
at gennemføre et forsøg 
med grønne brintbusser for 
en krone 

Brintbusser har ingen lokal 
udledning af CO2 eller luft-
forurening og busserne har 
længere rækkevidde end de 
elbusser, som man i dag kan 
se på gaden i for eksempel 
København og Roskilde. 

Men teknologien er rela-
tivt uprøvet og derfor er et 
forsøg oplagt for at se, om 
teknologien er en mulighed 
for regionens buslinjer, der 
har længere distancer end de 
kommunale busser.

For at få et bedre beslut-
ningsgrundlag valgte Region 
Hovedstaden i maj 2019 at 
sende et brintbus-forsøg i 
udbud og har nu fået et over-
raskende tilbud fra operatør 
af kollektiv trafik, Nobina 
Danmark A/S. Virksomheden 
vil gerne udføre forsøget for 
bare én krone.

Sparer 7,3 mio. kr.

I Budgetaftalen for 2019 hav-
de regionsrådet afsat 7,3 mio. 
kr. til gennemførsel af projek-
tet med brintbus.

- Det er et fantastisk tilbud, 
og en win-win for alle parter. 
Regionen har sat sig for at 
overdrage et renere og grøn-
nere samfund til næste gene-
ration, siger formand for Tra-
fikudvalget i Region Hoved-
staden, Jens Mandrup (SF).

- Her er så en operatør, der 
har grebet opgaven an på en 
anderledes og utraditionel 
måde, og det kan vi kun bakke 
op om som innovativ hoved-
stadsregion. Regionens bus- 
og toglinjer skal være grønne 
og klimavenlige og her er 
brint en oplagt del af løsnin-
gen.

Operatøren har givet ud-
tryk for, at det er en strategisk 
satsning for at komme på for-
kant og få erfaringer med en 
uprøvet teknologi.

Dieselbusser udfases før 
2030

Brintbusforsøget blev lagt ind 
som en option ved udbuddet 
af de to regionale buslinjer 
300S og 30E. Det bliver der-
for passagerer på stræknin-
gen DTU-Ishøj Station i Ring 
3, hvor den kommende Ho-
vedstadens Letbane vil køre, 
der får glæde af de nye brint-
busser.

Forsøget skal bidrage til 
regionens målsætning om at 
udfase dieselbusser inden 
2030 og erstatte dem med 
mere miljø- og støjvenlige al-
ternativer som for eksempel 
brint- eller elbusser.

Målsætningen om at ud-
fase dieselbusser indgår som 
en del af regionens verdens-
målsstrategi og den regio-
nale udviklingsstrategi 2020-
2023, herunder regionens 
trafik- og mobilitetsplan for 
en mere bæredygtig region.

Forsøget forventes at starte 
i december 2021 og løbe i to 
år.

Brintbusforsøg for 1 krone
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Anmeld Håndværker.dk er en privat 
administreret smiley-ordning for 
landets håndværker-virksomheder

Af Terkel Spangsbo

Coronaen forhindrede en årligt tilba-
gevendende trafikprop på H.C. Ander-
sens Boulevard med busser og limou-
siner, som kom med deltagere til det 
årlige awardshow i Cirkusbygningen/
Wallmans for byggebranchen, hvor de 
allerbedste håndværkere dyster mod 
hinanden.

I år måtte håndværkerne sidde 
hjemme og se Adam Duvå Hall styre 
de spændte seere sikkert gennem et 
fantastisk virtuelt show, hvor vinde-
ren skal findes i de forskellige fagka-
tegorier.

Til awardshowet vil en professionel 
fagjury sammen finde vindere i de 26 
fagkategorier, som yderligere er delt 
op efter antal medarbejdere.

I kategorien ’malerfirmaer med 2-4 
medarbejdere’ vandt malerfirmaet 
Crillesen & Sørensen fra Kastrup den 
fornemme titel.

Det er fjerde gang firmaet er nomi-
neret, så fjerde gang er lykkens gang.

Mia og Christian Crillesen sad fak-

tiske på en restautant, da der tikkede 
en sms ind på Christian’s telefon, hvor 
der stod tillykke, oplyser Mia Crille-
sen.

- Christian skrev tilbage med ‘Til-
lykke med hvad?’  Da det lige pludselig 
slog ham, at de var i gang med kårin-
gen og måtte så ind og se med live for 
at se, at firmaet havde vundet, fortæl-
ler Mia Crillesen.

- Så der sad vi og jublede lidt i smug 
over han havde vundet.

Finalisterne er trukket ud fra kunde-
anmeldelser på Anmeld Håndværker.
dk Her kan bygherre (firma eller pri-
vatperson) give håndværkere karak-
terer (smileys) og skrive om sin ople-
velse af en byggeopgave. Alle kunder 
må skrive anmeldelser, så længe man 
blot i sobre vendinger beskriver opga-
vens omfang.

Om firmaet og Sørensen-navnet

I 2006 besluttede Christian Sørensen 
at starte sit eget malerfirma efter at 
have arbejdet som malersvend siden 
2001. De første år gik med at løse op-
gaver for større malerfirmaer og med 
at etablere en kundekreds og opbygge 
solid erfaring.

2008 bragte finanskrise og tilbage-
gang i de fleste brancher med sig, men 
Christian kæmpede sig igennem og fik 
for alvor etableret sig som selvstæn-
dig og troværdig maler. I 2012 giftede 
Christian sig med Mia Crillesen, hvil-
ket medførte en navneændring for fir-
maet til Crillesen & Sørensen.

I 2012 blev den første malersvend 
ansat, yderligere en kom til i 2013 og 
i november 2013 blev den første ma-
lerlærling ansat. 

Firma med vokseværk

Crillesen & Sørensen blev i 2013 såle-
des for alvor en voksen og bundsolid 
malervirksomhed, hvilket også blev 
bekræftet af en nominering til Årets 
Malerfirma samme år.

Løbende er forretningen og dens 

ydelser blevet udbygget og Malerfir-
maet Crillesen & Sørensen laver nu 
også fuldenterprise, fuldspartling, 
nedtagning og opsætning af filt og 
maling af epoxy gulve. I alle årene, 
hvor CS Maler har eksisteret, er det 
de samme værdier, der har præget 

Christians virksomhed; troværdighed, 
hårdt arbejde, ordentlighed, punktlig-
hed og god service.

(Mia) Crillesen & (Christian)Sørensen har administration på Alleen og værksted på 
Stamholmen i HvidovrePrivatfoto.

Årets Håndværker (maler) 2020 bor på AlléenÅrets Håndværker (maler) 2020 bor på Alléen

Mester og ansatte, som har været nomineret til titlen som Årets 
Håndværker(e) tre gang tidligere. Privatfoto.

NTK-AMAGER TENNISKLUB 
INVITERER TIL 
SOMMERCAMP I 

UGE 32 • 3.-6. AUGUST

Hver dag fra kl. 10-15

Pris.: 800,- kroner. indbetales til reg 9570 Konto 1643 266
Skriv barnets navn og send mail  
holdfaellesskab.ntk@gmal.com

Spørgsmål kontakt:
Lone Remsted • 40 52 64 95
eller
Mette Green Kjølbye • 29 88 70 21
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Anmeldelse bogen Måneansigt af 
Sara Mesa af Else C. Andersen, 
maj 2020

Casi sidder i en park, gemt i et bu-
skads og læser i et blad. Hun skul-
ker fra skole. Pludseligt braser en 
mand ind gennem buskadset. For-
tællingen om mødet mellem en pige 
på vej ind i puberteten og en gammel 
mand, der er ”bagud i hovedet”, be-
gynder.

I vores ’al-
m i n d e l i g e ’ 
verden kunne 
mødet godt 
føre til over-
greb eller 
det, der 
er værre. 
Det gør 
det ikke, 
t v æ r t i -
m o d . 
Histo-
r i e n 
f o r -

tæller, hvorledes en pige på næ-
sten 14 på eventyrlig vis møder 
et menneske, der lytter til hen-

de, et menneske, som er ærligt 
og totalt uden fordomme. 
Menneskelige egenskaber, 

som åbenbart ikke findes i hen-
des hverdag, som får hende til at 

sænke paraderne og som hun efter-
hånden åbner for i fuld tillid. 

I modsætning til i dagligdagen hvor 
hun føler sig utilpasset, ensom og 
klodset, hvor hun føler sig helt forkert 
og ikke har tillid til at nogen forstår 
hende.

Og med øgenavnet ’måneansigt’ i 
skolen forstår man jo hvorfor.

Manden er bagud i hovedet - i hvert 
fald i vores ’almindelige’ verden. Han 
ved alt om fugle og det meste om 
Nina Simone. Og lidt efter lidt fatter 
han gensidig tillid til Casi og fortæller 
sin  historie, som rummer fordomme, 
svigt, skam, misforståelser og meget 
andet. Egentlig burde hans liv være 
enkelt: det eneste, han ønsker sig, er 
blot at kunne spadsere. Men behand-

lersystemet forstår ikke, at et menne-
ske kan have så enkelt et ønske, der 
skal piller og dokumenter og psykolo-
ger og meget andet til.

Lidt efter lidt udvikler der sig et 
nænsomt venskab med Nina Simones 
musik - ’Why you wanna fly, blackbird’ 
- og et fælles ønske om at være fugle-
fri. En smuk fortælling om to menne-
sker, som er anderledes, og som beri-
ger hinanden gennem et ualmindeligt 
venskab.

Men der er farer alle vegne - park-
arbejderne, lærere og hvor længe kan 

hun holde skjult for forældrene, at 
hun skulker fra skole? Og dagbogen, 
den famøse dagbog.

Hvilken rolle den spiller i fortællin-
gen, må du selv læse dig til. Men fug-
lene og friheden har den største rolle 
og man forledes næsten til at tænke 
på ’Fuglene’ af  Terje Vesaas – uden 
sammenligning i øvrigt.

Forlaget Apuleius´Æsel
Pris 225 kr
Bogen kan købes fra netboghandlere 
som saxo.dk og gucca.dk

Sara Mesa (f.1976) er en af Spaniens nye lovende for-
fatterinder. Hun debuterede i 2007 som poet og blev 
prisbelønnet for sin digtsamling ’Este jilguero agenda’. 
Efter debuten har hun mest skrevet prosa, romaner og 
noveller og en enkelt essaysamling. Flere af hendes bø-
ger er blevet prisbelønnede, bl.a. romanen ’Cicatriz’ (Ar), 
som udkom i 2015.

Sara Mesa kan lide at udforske det politisk ukorrekte, 
det der foregår bag kulisserne, men hun giver altid læ-
seren mulighed for selv at overveje teksternes moralske 
problematik.

Sara Mesa er bosat i Sevilla.

Manden der er bagud i hovedet

Boganmeldelse af  
Else C. Andersen

Er der nogen, der forstår, hvordan det 
kan lykkes en mand at håne, nedgøre, 
tyrannisere, slå og voldtage en kvinde 
år efter år? Sin egen kone, som til sidst 
kan ende med at blive dræbt? Hvis du 
vil forstå det, skal du læse bogen ’Dø-
den er kun et øjeblik’. Hvis du stadig 
ikke forstår det, kan du i hvert fald få 
en beskrivelse af et sådant forløb i 
Lisa Holmfjords bog.

Esther, bogens hovedperson, møder 
vi, da hun er flygtet fra sin voldelige 
mand, på vej mod et krisecenter. Gen-
nem de knapt fire måneder, bogen 
strækker sig over, får vi indblik i den 
torturlignende verden, en kvinde, der 
har en voldelig mand, lever i. Volden 
er både fysisk og psykisk og mere 
nervepirrende og skrækfremkaldende 
end i nogen thriller. 

I løbet af de syv år, Esther har væ-
ret gift med sin charmerende, flotte, 
veltalende mand Andreas, der er 
læge, har hendes verden langsomt 
lukket sig. Hun bliver nedgjort offent-
ligt, hendes familie og venner lukkes 
langsomt ude af hendes liv, dels fordi 
manden ønsker det, dels fordi hun 
selv skammer sig over forholdene i 
ægteskabet.

Og sidst - men ikke mindst - fordi 
hendes udadtil (i andres øjne) kær-
lige, charmerende og omsorgs-
fulde ægtemand får overbe-
vist omgivelserne om, at hun 
er psykisk syg. Alle tror, det er 
hende, der er noget galt med, 
ikke ham. Hun nedbrydes lang-
somt psykisk samtidigt med, at 
hun prøver at skjule de fysiske 
overgreb for omverdenen. Hendes 
værnemidler er alkohol og piller.

I en dagbog, skrevet af Andreas´ 
tidligere hustru Eva, kan Esther læse 
om det helvede, den afdøde kvinde 
har gennemlevet. Evas dagbog, som 
Esther finder, har et matsort omslag 

– præcis som for-
fatterens bog.  
Væsentlige per-
soner i Esthers 
flugt fra An-
dreas er en 
tidligere kæ-
reste David, 
en veninde 
som i virke-
ligheden er 
Andreas´ ven-
inde og kvinder og deres 
skæbner fra krisecentret. 

Syv års rejse mod helvede kunne 
bogen også hedde, for det er sådan, 
Esthers år beskrives, nemlig som et 
langt smertefuldt dilemma for en helt 
almindelig kvinde, fanget mellem tra-
gisk kærlighed og næsten utrolig vold 
- som i visse tilfælde ender med dø-
den. Man får ganske enkelt en utrolig 
lyst til at hugge en vis legemsdel af 
mænd, der behandler kvinder på den 
måde. Også selv om nogen måske kan 
mene, at kvinden selv har en vis andel 
i et sådant forløb. Men vi ved vel alle, 
at kærlighed gør blind, og når man 
først sidder i nettet, er man fanget.

Forfatteren har skrevet bogen så 
man næsten kunne tro, hun selv hav-
de været der. Hun har i hvert fald væ-
ret meget tæt på og evner at fortælle 

Esthers historie, så man (desværre) 
tror på den. 

Lana Del Ray, som synger om 
vold mod kvinder, burde måske i 

højere grad hyldes end kritiseres 
for sit bidrag til at sætte dilem-
maet mellem kærlighedens pa-
radis og helvedes flammer på 

vers. 

Døden Er Kun Et Øjeblik
Af Lisa Holmfjord
Forlag Gyldendal
ISBN-13 9788702295405
ISBN-10 8702295405
Sidetal 352

Døden er kun et øjeblik
Anmeldelse af Bitte Christensen

Titlen kunne måske henvise til pul-
terrummet på et givent loft eller i 
en kælder, men nej ... det er en bog 
med 17 noveller, forfatteren er Sten 
Jacobsen, der tidligere har udgivet 
’Blind trappe’ og ’Hvem kan  gøre en 
dukke fortræd’ og fuldender hermed 
sin trilogi med ’Hulter til bulter’.

Flere af novellerne beskriver dis-
harmonier mellem kvinder/mænd. 
Tilstande, der måske pludselig kan 
komme til udtryk hos et ellers velfun-
gerende par; ja måske kun opfattes 
af den ene af parterne som så kræn-
kende og skelsættende, at forholdet 
må ophøre! Eksempelvis hos et ungt 
par på picnictur ved stranden, der en-
delig har fundet et afsides hjørne og 
forventninger om en hyggelig stund.

Pludselig forstyrres de af en hand-
ling i en andeflok med tre andrikker, 
der hjælper hinanden med at tiltvin-
ge sig magten over en hun.

Et skue der kan opfattes fra flere 
sider: 

• en ulige kamp for den feminine 
part og styg gruppevoldtægt fra an-
drikkernes eller 

• kun naturens verden inden for 
denne fugleart.

Men når 
disse udtryk 
opfattes og 
udtrykkes 
så for-
skelligt i 
et spæn-
d i n g s -
ø j e -
b l i k , 
k a n 
d e n 
ene-
s t e 
v e j 
frem være at gå 
hver til sit ....

Det er nu ikke kun ænder, der kan 
komme parforhold på tværs, min-
sandten også hunde kan forstyrre 
harmonien i alvorlig grad. De stakkels 
kræ synes endda uforskyldt at frem-
kalde både mindreværdskomplekser 
og misundelse over køleskabsrester 
m.m.

Andre gange lader man fanta-
sien tage over og identificerer sig 
med en dukke, heltefigur eller idol 
og hjulpet godt på vej af sine nære 
omgivelser(forældre/venner) kan 
denne forvrængede selvopfattelse 
være svær at komme ud af igen. At 
udtrykke sin kunst kan udløse glæde, 
men også forargelse hos beskueren - 
måske er dette også formålet fra ak-
tørens side! ’Ja, verden vil bedrages’.

Bedøm selv - måske genkender du 
en situation eller tid i dit liv og tæn-
ker:

Hvor kom det lige fra?

Bogen er Sten Jacobsens tredje 
skønlitterære udgivelse og afslutter 
en trilogi. Hulter til bulter kan også 

købes som e-bog:
https://www.saxo.com/dk/

hulter-til-bulter_sten-jacobsen_
epub_9788793835610

17 noveller i Hulter til bulter



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
LI 2

0
2

0
  2

1

SIMON DIXON blev født 
20. februar 1941 i Weston-
Super Mare, Somerset, som 
britisk statsborger. Han og 
hans mor boede hos noget 
familie under 2. verdenskrig, 
mens faderen arbejdede for 
Royal Air Force i en admini-
strativ stilling. 

Han blev sat i privat kost-
skole, Pilgrims, som hans 
forældre egentlig ikke havde 
råd til, men faderen kendte 
rektor, der sørgede for, at 
de fik rabat. Skolen lukkede 
i 1954.

Simon afsluttede sin sko-
legang på St. Clement Da-
nes. Med higher state exam.

Han var god til at fortælle 
og at organisere og hans in-
teresse for hotel- og restau-
rantdrift førte ham vidt om-
kring, hvor han arbejdede på 
store, berømte hoteller og 
restauranter i udlandet. 

I 1965 flyttede han til 

Danmark og blev gift med 
Dorethe i Sandholt Lyndelse 
Kirke på Sydfyn.

En overgang var han in-
spektør på Hotel Marina 
i Vedbæk, Kystens Perle i 
Snekkersten samt Den Gyld-
ne Fortun på Højbro Plads. 
Efterfølgende fik han for-
skellige jobs som tjener bl.a. 
i Bella Center, Moltkes Palæ 
og Restaurant Bella Høj. 

I 1975-1989 overtog fa-
milien forpagtningen af Ho-
tel Flyverbo i Kastrup.

Dorethe døde 8. januar 
og 28. maj døde Simon. De 
to var meget knyttet til hin-
anden og fik mange danske 
venner.

Simon bestod optagelses-
prøven, men fik aldrig dansk 
statsborgerskab!

Simon var en kendt skik-
kelse i Tårnbys foreningsliv. 
I mange år var han formand 
for Tårnbykoret og medlem 

af bestyrelsen for Beva-
ringsforeningen for Tårnby 
Kommune. Da Dorethe fik 
Parkinson, lå det lige for, at 
han blev formand for Par-
kinsonklubben for at skabe 
gensidig støtte og trivsel, 
ikke mindst for de pårøren-
de. 

Bevaringsforeningen var 
utrolig glad for hans villig-
hed til at tage ud sammen 
med Jørgen Schneevoigt for 
at fotografere kønne gamle 
huse og idyller; efter Dore-
thes død blev han endnu iv-
rigere, for han savnede hen-
de så meget, at han havde 
hårdt brug for adspredelser. 
Den sidste fotoopgave var 
Ove Sprogøes hus, Remmer-
hus på Tømmerup Stations-
vej. 

Æret være Simon Dixons 
Minde!

Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune.

Mindeord Simon Dixon
Parkinson klub Amagerland, 
har mistet sin formand, 
Simon Dixon

Simon fik et hjertetilfælde og 
afgik ved døden 79 år gam-
mel.

Bisættelsen fandt sted 11. 
juni fra Tårnby Kirke med me-
get begrænset deltagelse på 
grund  af risikoen for corona 
smitte. Der var til gengæld 
blomster fra alter til udgangs-
dør.

Simon var født under 2. 
Vedenskrig i London, og  kom 
som ung til Danmark og ar-
bejdede blandt andet på Ky-
sten Perle og havde senere 
ledelsen af hotellet Flyverbo 
i Kastrup.

Simon var formand i Par-
kinsonforeningen for Dragør 
og Tårnby og var årsagen 
til, at Parkinsonramte får et 

bedre liv, idet der arrangeres 
udflugter, og foredrag om re-
levante emner.

  Simon havde mange in-
teresser og deltog i korsang 
og bevaringsforeningens ar-
bejde. Tidligere var han også 
i bestyrelsen for den lokale 
cykelforening.

 Simon mistede tidligere i år 
sin hustru Dorethe, så det er 
et stort tab for hans to sønner, 
med familier og ikke mindst 
for os i Parkinson klub Ama-
gerland, der vil savne ildsjæ-
len Simon.

Æret være hans minde.

På vegne af Parkinson 
Foreningen, Preben Poulsen

’Oh! for en muse af ild, der 
ville gå op i den lysende 
himmel for opfindelsen’. 

Sagde man det i Simons 
nærvær, så ville han uden 
tvivl fortsætte med at recitere 
hele prologen fra Shakespea-
re’s Henrik 5.

At vokse op i London lige 
efter anden verdenskrig be-
tød, at Simon og jeg havde 
nogle mærkelige steder at 
lege i forhold til vore børne-
børns dejlige legepladser og 
Tivoli Haver i dag. Vi boede i 
et område fuldt af bombekra-
tere og små parker. Nogle var 
lige uden for vores bagdør. 

Området var eksplosivt. 
Drenge med skrabede knæ 
kravlede rundt i ødelagte 
kældre og foregav at skyde 
mod hinanden på spændende 
mystiske steder, mens vi red 
på opdigtede heste. 
Således beskriver Simons 
bror, Jan, deres første år i 
London, nær Earls Court.

Sommeren 1959 arbejde-
de Simon på The Kings Arms 
Hotel og blev interesseret i 
hotelbranchen. Som det er 
klassisk i den branche førte 
det til internationale arbejds-
pladser. For Simons vedkom-

mende til blandt andet Grand 
Hotel, Paris og Hotel Vier Jah-
reszeiten, Hamborg. Retur til 
England, hvor han mødte sin 
kommende hustru Dorethe 
Rasmussen!

Det danske liv

Senere flyttede de til Køben-
havn og Simon arbejdede på 
Langelinie Pavillonen, Hotel 
Marina Vedbæk, Den gyldne 
Fortun Højbro Plads, Kystens 
Perle Snekkersten. Og søn-
nerne Jan og Mark blev født

I 1975 flyttede familien 
(igen) for at administrere Ho-
tel Flyverbo, hvilket fortsatte 
til 1989. Derefter fik Simon 
tjenerjobs blandt andet i 
Bella Center, Moltkes Palæ og 
Restaurant Bellahøj til pen-
sionen 2008.

- Simon Dixon arvede vores 
fars evne til organisering. Det 
startede med, at han dannede 
en ungdomsklub i vores kirke, 
fortsatte med cateringindu-
strien i hotelstyring, og se-
nest, da Dorethe blev diagno-
sticeret med Parkinsons syg-
dom, nedsatte han en lokal 
klub for at hjælpe hende og 
andre ramte. Han gav aldrig 
op, fortæller Jan Dixon.

Simon var et musisk men-

neske og deltog som formand 
i Tårnbykoret, i Ydun-koret og 
Amager Kammerkor. Da sidst-
nævnte måtte lukke, sikrede 
han korets store nodesamling, 
som nu er opbevaret i depot i 
foreningscenter Postkassen.

Da Brexit blev sat i søen 
for 3-4 år siden, begyndte en 
absurd rejse mod et dansk 
statsborgerskab. Jeg deltog 
på sidelinjen og vi udfyldte 
det ene skema efter det an-
det og Simon måtte traske i 
flere offentlige styrelser og 
kontorer for at bevise, at han 
var værdig til at blive dansk. 
Coronaen satte en stopper for 
det endelige adgangs-hånd-
tryk. Vi skulle have skrevet 
den lange stenede uværdige 
vandring. Men det blev ikke. 
I januar i år døde Dorethe og 
der slukkede en gnist i ham. 
Han kom stadig på Tårnby bla-
dets redaktion og på Forenin-
gernes Fælleskontor, tydelig 
mærket. Vi så ham cykle forbi 
den 27. maj. Dagens efter 
døde han af et hjerteanfald.

Terkel Spangsbo, redaktør og 
formand for  

Tårnby Forenings Råd

Om Simon Dixon 1941-2020

Bliv nu medlem i Tårnby Bladforening  
Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet

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

Ligeså vigtigt det er med de aktive medlmmmer er det, at der er opbakning fra 
borgere og foreninger i Tårnby, som ved et medlemsskab viser, at de ønsker et 
månedblad som Tårnby Bladet.

Vi ser naturligvis også gerne, at medlemmerne vil komme med ønsker og 
idéer til foreningens virke - det er værd at huske, at en af Bladforenings op-
gaver også er at hjælpe foreninger og andre med at beherske den tekniske 
disciplin, desk Top Publishing og at fremme information.

Vi har de fleste af de 25 år vi har eksisteret langt de allerfleste kræfter i 

udvikling og produktion af Tårnby Bladet, men har også påtaget os andre opga-
ver. Vi har jævnligt erhvervspraktikanter fra folkeskolerne, vi har haft personer 
i jobtræning og undervist mange i begrebet information og kommunikation.

Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster årligt 50 kroner for enkelt-
personer og 200 for en forening eller organisation.

Du bliver medlem af Tårnby Bladforening ved at maile, skrive, ringe til os 
med navn, adresse, mailadresse og telefon, som får du en (kedelig, men sådan 
virker systemet) faktura. Når den er betalt er du medlem. Listen offentliggøres 
ingen steder.

Se www.taarnbybladet.dk
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Glad Fonden tog i 2018 initi-
ativ til den erhvervsrettede 
forsøgsuddannelse til unge 
med kognitivt handicap - 
unge, der hidtil ikke har 
været plads til i det danske 
uddannelsessystem 

Af Terkel Spangsbo

Det handler ofte om at få en 
chance - og lidt ekstra hjælp 
for at lykkes. Det har seks 
unge med kognitivt handicap 
nu fået papir på. I to år har de 
på Grøn Service Flexuddan-
nelsen i Københavns Luft-
havn, CPH, passet på de grøn-
ne områder og lært at arbejde 
og arbejde sammen.

De blev belønnet med et 
flot kompetencebevis ved en 
reception hos Glad Fonden. 

Glad Fonden tog i 2018 ini-
tiativ til den erhvervsrettede 
forsøgsuddannelse for unge 
med kognitivt handicap - 
unge, der hidtil ikke har været 
plads til i det danske uddan-
nelsessystem. Nu har de i to 
år været en del af Markservice 
i CPH, som Lars Faurschou er 
afdelingsleder af.

- Det har været helt fanta-

stisk at følge de unge og op-
leve, at når de får en chance, 
så kan de meget mere, end de 
tror, siger Lars Faurschou.

- Vi har sagt ja til at være 
med til at give de unge men-
nesker en god uddannelse, 
så de er langt bedre rustet til 
at kunne få for eksempel et 
flexjob bagefter og i det hele 
taget give dem kompetencer 
til at begå sig på en ordinær 
arbejdplads

Nu får de bevis på deres 
kompetencer inden for vedli-
geholdelse af beplantninger 
og udearealer i Københavns 
Lufthavn.

- De har blandt andet lært 
at slå græs, klippe hæk og har 
fået godt kendskab til årets 
gang - hvornår klipper vi bu-
ske ned og hvornår gør vi klar 
til vinteren, fortæller Lars 
Faurschou.

Har erfaringer

- Vi har tidligere haft unge 
mennesker i forskellige forløb 
hos os - unge, som af forskel-
lige grunde er kørt skævt i li-
vet og ikke har så nemt ved at 
tage en almindelig uddannel-

se. Når vi ser dem udvikle sig, 
mens de er hos os og komme 
godt videre, glæder det ikke 
kun mig, men alle i afdelin-
gen, siger Lars Faurschou.

- Vi synes jo, vi har verdens 
bedste arbejdsplads og den 
vil vi gerne dele ud af. Hos os 
har vi job, hvor man skal bru-
ge sine hænder; derfor synes 
jeg også, vi har et ansvar både 
i vores afdeling og i lufthav-
nen til at bidrage, hvor vi kan.

- Og vi slipper dem ikke ef-
ter uddannelsen. Men vi kan 
ikke ansætte nogen af kursi-
sterne i lufthavnen lige nu, da 
vi har ansættelsesstop.

En af kursisterne var kom-
met så langt, at det var me-
ningen, at han skulle have lidt 
supplerende undervisning, så 
kunne han begynde på en re-
gulær lærligeunddannelse og 
andre var parat til flexjob.

HR-direktør i CPH, Kirstine 
Bergenholtz, kalder projektet 
fantastisk.

- Vi har en ambition om 
større mangfoldighed i CPH. 
Det er samarbejdet med Glad 
Fonden et godt eksempel på. 
Her bidrager vi til en vigtig 

samfundsagenda og viser, at 
mangfoldighed også skaber 
værdi for os som arbejds-
plads. 

- Jeg synes, det er et fanta-
stisk projekt, og jeg er stolt af 
at have kolleger, der har gjort 
det hele muligt, siger hun.

Brede arbejdsfelter

I alt har næsten 100 unge fået 
tilbudt en 2-årig Flexuddan-
nelse inden for enten detail, 
lager, køkken eller grøn ser-
vice. Forsøgsuddannelsen ud-
vikles i et samarbejde mellem 
virksomheder, Glad Fonden 
og Aarhus, Esbjerg og Køben-
havns Kommuner. 

Uddannelsen realiseres 
med støtte fra Den A.P. Møl-
lerske Støttefond og medfi-
nansiering fra de kommuner, 
der har unge indskrevet på 
uddannelsen.

Udover de projektbærende 
kommuner drejer det sig om 
Gentofte, Tårnby, Brøndby, Is-
høj og Vallensbæk Kommune. 

De første elever afslutter i 
juni i år, de næste i december 
2020 og det sidste hold juni 
2021.

De unge har fået en 2årig 
Grøn Service Flexuddannelse 

i  Københavns Lufthavn og 
har nu fået beviset ved en 

reception i Glad Fonden. 

Succes for seks unge på grøn uddannelse

OM GLAD FONDEN
Glad leverer produkter og ydelser inden for medier, kultur, 
design, køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder 
er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og 
uden handicap. Glad tror på, at mennesker med forskellige 
forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor 
i, rigere, gladere og mere inspirerende. Med 320 ansatte og 
150 elever er Glad en af Danmarks største social-økonomiske 
virksomheder. Glad har lokalafdelinger i København, Aarhus, 
Esbjerg, Aabenraa, Vejen og Ringsted.

Marts, april og maj - også 
kaldet corona-månederne 
- har givet danskerne en 
noget anderledes skadeshi-
storik end sidste år 

Vi har fået stjålet færre cykler 
og haft færre ulykker, mens 
rejseforsikringen og skade-
forsikringen på bygninger er 
blevet flittigt brugt, oplyser 
LB Forsikring. 

Sammenlignet med ska-
desanmeldelserne for samme 
måneder i 2019 er det tyde-
ligt, at der er nogle fordele 
ved at være sendt hjem.

- Det er ret tydeligt at se, at 

cykeltyvene har været ramt 
af nedlukningen, mens vi alle 
har været hjemme, siger Ulrik 
Erritsø, Medlemschef i LB For-
sikring.

- Rigtig mange cykler bli-
ver stjålet ved stationen el-
ler i nattelivet, og det har der 
været lukket ned for, så vi har 
oplevet fald i anmeldelse på 
cykeltyveri på 34 procent i 
forhold til 2019.

De mange hjemmearbejds-
pladser har også givet færre 
biluheld. 

I kategorien bilskader, der 
både dækker over ansvar og 
kaskoforsikring har man ople-

vet et fald på 17 procent i de 
tre måneder sammenlignet 
med sidste år.

- Vi har oplevet et fald i 
anmeldelser til ulykkesfor-
sikringen på 10% i perioden. 
Det skyldes naturligvis, at folk 
har været mere hjemme og 
mindre ude og lave ting. 

- Det første lange stykke tid 
lå de fleste fritidsinteresser 
også stille, så det er meget 
naturligt, siger Ulrik Erritsø.

tsp

Færre ulykker og hårde tider for cykeltyve

Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
– eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1-2 gange om ugen.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, indenfor deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som fastansat under 18 år optjener du point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 
jobbet her
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Noget vi stadig venter på ... også længere end til juliNoget vi stadig venter på ... også længere end til juli

Jo jo de knokler stadig, De Frivillige Kustoder
Der var mange ting på Plyssen; 
separate effekter, plancher 
og kasser, som var nedpakket 
efter tidligere udstillinger på 
Plyssen. Da Plyssen lukkede 
15. december 2019, var der 
taget over 2000 foto og over 
1400 ting havde fået deres 
eget nummer og var lagt i en 
database med tekst og foto

Tekst og foto: Stig Løvenkrands, daglig leder af 
Udstillingscentret Ved Diget

Den 15. december var der rigtig mange 
med til afslutningen, som både var fest-
lig og hyggelig, med taler, sang, musik 
og noget til ganen; det var en prægtig 
afslutning og vi, der er frivillige, var 
benovede og glade over den fine opbak-
ning.

Dagen efter helt nøjagtigt 16. decem-
ber holdt Plyssens frivillige julefrokost 
sammen; en fast tradition, der ikke 
skulle ændres, blot fordi der havde væ-
ret afskeds-hurlumhej dagen før; nok er 
gennemsnitsalderen 76 på de frivillige, 
men man bliver kun gammel ved ikke at 
sidde alt for meget stille, er vist devisen.

Allerede dagene efter blev den store 
og for nogle lidt vemodige nedpakning 
påbegyndt og det sluttede først midt i 
februar 2020; nu var vi bare så klar til at 
flytte; det var vores nye sted bare ikke 
helt klar på, men det kom det snart, og 
vi er meget glade for Udstillingscentret 
Ved Diget 26 - det er et smukt og rart 
sted.

Så nu ventede vi bare på at kunne 
flytte vores 120 flyttekasser, 26 montrer 
og en del stole og borde.

En corona kom i vejen
Men så kom coronaen, og vi måtte ikke 
være til stede samtidigt, så ældre og 
svagelige måtte holde sig hjemme. Og 
vi må nok erkende, at nogle af os var 
ældre, men svagelige er vi ikke meget 
for at indrømme; der er jo ingen, der 
synes, det er sjovt at være svagelig, 
uanset årsagen. Men summa summa-
rum - vi måtte overholde reglerne, der 
var udstukket af vores regering, så det 

forsinkede os som alle andre i samme 
situation. Men der er dog udført noget 
hele tiden af skiftende frivillige; her bør 
jeg nok skrive Tordenskjolds frivillige, 
for ligesom i alle andre sammenhænge 
i foreningslivet mv. er det Tordenskjolds 
soldater, der driver værket; det bliver 
næppe anderledes og ingen tvivl - der er 
stor ros til dem, der knokler.

Hvornår er vi færdige? Tja mon vi 
nogen sinde bliver det; der dukker nogle 
kasser op med indhold fra tidligere ud-
stillinger, hvor vi lige skal se, om der lig-
ger nogle guldkorn, og det gør der fak-
tisk indimellem, så vi sniger nok noget af 
det ind i udstillingen igen.

Spillemændene varmer op
Jeg kan i øvrigt afsløre, at Bordinghus 
spillemændene naturligvis bliver de før-
ste til at underholde ved åbningen, som 
vi håber bliver 1. august, men vi kan 
ikke love noget endnu, vi venter på til-
ladelsen.

Bordinghus Spillemændene er sikkert 
lidt rustne pt, de har ikke kunne spille 
sammen, for de var  for mange, til at de 
måtte være sammen; der satses på, at 
de får øvet og afprøvet Gården ved Diget 
26 inden åbningen, så de kan føle stem-
ningen og akustikken på stedet. Smukt 
er der, men er lyden smuk? Jeg tror det.

Underholdere søges
Vi har en aktivitets-gruppe bestående af 
Hanne, Minna, Stig; vi søger folk, der vil 
holde foredrag, danseopvisning, musik 
opvisning og andet; vi yder et lille sym-
bolsk beløb for jeres anstrengelser.

Skriv gerne til Stiglion@youmail.dk, 
hvis du har forslag til at byde ind med 
noget, eller har spørgsmål.

Skriv også gerne, hvis du vil have en 
indbydelse til vores åbningsdag.

Jeg ville rigtig gerne vise et foto af 
østlængen fra gamle dage, men jeg har 
ikke rettighed til det, så det må vente. I 
stedet kan jeg vise et af nyere dato og 
et af endnu nyere dato, bare ikke fra de 
gode gamle dage.

Østlængen fotograferet 25. juli 2018 forinden nedrivningen startede. Derefter kunne 
det arbejde begynde, der er endt med en smuk udstillingsbygning, der nu kun venter 
på, at Kustoderne blive færdige med udstillingerne og vi alle sammen får lov at tage 
det færdige arbejde i øjesyn.

31. januar 2020 stod bygningen klar udvendig og De Frivillige Kustoder arbejdede 
energisk på at blive klar med nedpakningen, så de kunne flytte ind i de næsten fær-
dige bygninger... men bygningen lod vente på sig. Senere... da bygningen var klar 
kom coronaen i vejen. Derfor venter vi alle sammen fortsat i spænding på at se det 
færdige resultat.

Stig Løvenkrands udstiller i juli og august i Skelgårdskirken 
Der vil være prøver på såvel hans keramiske værker som malerier indenfor blandt 
andet op-art og symbolisme. Se mere på side 33.

Stig Løvenkrands: Den sidste nadver i det fortabte paradis.
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Noget at gå til i juli og hele sommerenNoget at gå til i juli og hele sommeren

Naturcenter Amager genåbnede GrundlovsdagNaturcenter Amager genåbnede Grundlovsdag
Efter knap tre måneders nedlukning 
åbnede Naturcenter Amager igen og 
besøgende kan nu igen få tips og vejledning 
til deres besøg i naturparken, samtidig 
med at de faste weekendaktiviteter er 
genopstået 
Det fortæller naturcenterleder Jes Aagaard. 

- Vi har glædet os enormt til at byde alle vores 
gæster velkommen indenfor i naturcentret, siger na-
turvejlederen, der allerede er begyndt at forberede de 
kommende aktiviteter. 

Her vil der naturligvis fortsat være fokus på, at akti-
viteterne foregår med afstand og i mindre grupper. 

Allerførste aktivitet tager sit udgangspunkt i natur-
parkens myldrende flora, som kan omdannes til fine 
blomsterkort, der burde kunne skabe lidt glæde blandt 
isolerede bedsteforældre. 

Som altid er alle velkomne til at deltage, det er gratis 
og kommende aktiviteter vil løbende blive udmeldt på 
naturcentrets hjemmeside og sociale medier. 

Roser naturparkens mange gæster
Siden Mette Frederiksen i marts lukkede landet ned, er 

besøgstallet i naturparken vokset markant. Alene gen-
nem den solrige april trådte dobbelt så mange gæster 
ind ad portene end normalt, fortæller Jes Aagaard. 

Han glæder sig både over de mange nye gæster og 
deres opmærksomhed på hinanden og naturen.

- Vi har gennem perioden oplevet, hvordan de 
mange besøgende har opdaget helt nye hjørner af 
naturparken, for at overholde kravene om afstand, 

forklarer han. 
- Samtidig er det ganske bemærkelsesværdigt, hvor 

gode vores gæster har været til at holde naturen ren og 
tage deres affald med hjem igen, siger Jes Aagaard. 

I skolernes sommerferie, fra 27. juni til 9. august er der 
åbent alle dage 10 – 17.

Udforsk den danske natur med 
det nye Naturparkpas
Danske Naturparker har lanceret 
Naturparkpasset, der præsenterer de 14 
danske naturparker og pilotnaturparker 
og opfordrer danskerne til at komme ud 
i naturen og opleve Danmarks mange 
muligheder for friluftsliv 
Naturparkpasset er en oplagt mulighed for at komme 
ud rundt i naturen og få nye oplevelser inden for Dan-
marks grænser, lyder det fra Friluftsrådet.

Overnatning i shelter med morgenmad over bål, 
kanoture på strømmende åer, vandreture for små og 
store ben i bakkede landskaber og krible krable-eventyr 
og krabbefiskeri med net og lup ved badebroerne. Det 
bliver sommerferie herhjemme for langt de fleste i år. 
Og for rigtig mange danskere skal ferien bruges på at 
udforske den danske natur og de mange spændende 
muligheder for friluftsoplevelser, som vores eget land 
byder på. Med Naturparkpasset, der netop er blevet 
udgivet af Danske Naturparker, får du inspiration til at 
komme ud i den danske natur og besøge de mange for-
skelligartede landskaber og prøve kræfter med de utal-
lige muligheder for friluftsliv, der findes. 

Naturparkpasset kan anskaffes gratis i besøgs- og 
naturcentre i de enkelte naturparker samt på turistkon-
torer i nærheden af naturparkerne. Kontakt den lokale 
naturpark for detaljer. 

Passet giver adgang til nye naturoplevelser
I de 14 danske naturparker og pilotnaturparker får du 
natur- og friluftsoplevelser ud over det sædvanlige. Op-
lev for eksempel klitter og hedelandskab mod vest, se 
marsvin hoppe i Lillebælts blå bølger, udforsk de gamle 
skove og kulturminderne omkring de sjællandske søer 
og fjorde eller tag så langt mod øst du kan komme, 
til Christiansø, og mærk middelhavsstemningen på de 
solrige skær. 

Danske Naturparker er en mærkningsordning under 
Friluftsrådet, og en dansk naturpark er et sammenhæn-
gende landskab med naturområder, der er karakteristi-
ske for egnen. I de danske naturparker er der fokus på 
naturformidling og friluftsliv, og der er rig mulighed for 
at opleve de smukke landskaber, den alsidige natur og 
dyrelivet og de mange gode historier, som hver natur-
park gemmer på, på helt tæt hold.

- Med Naturparkpasset i hånden er det bare om at 
komme ud i naturen og udforske de spændende og nye 
oplevelser og indtryk, som findes lige her i Danmark, 
siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Frilufts-
rådet.

Fakta om Danske Naturparker
• Danske Naturparker er Friluftsrådets mærknings-
ordning for større sammenhængende naturområder af 
regional eller national betydning. 
• For at blive optaget som naturpark skal 10 kriterier, 
opfyldes. Blandt andet skal minimum 50 procent af na-
turparkens areal være beskyttet natur, naturen i natur-
parken skal formidles, blandt andet gennem naturvej-
ledning og naturparken skal være forankret lokalt. 
• Frivillighed og inddragelse er bærende elementer for 
Danske Naturparker, og udvikling af naturparkerne skal 
ske nedefra. 

Danske Naturparker er støttet af Nordea-fonden. Læs 
mere om Naturparkpasset og Danske Naturparker på 
www.danskenaturparker.dk

  Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset
Alle dage i skolernes sommerferie fra 27. 
juni - 9. august kl. 10 - 17. 
• 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 
... er åbnet igen. Blå Base har aktiviteter 
ved Kastrup Havn og Strand.

Åbent alle dage i skolernes sommerferie 
fra 27. juni til 9. august kl. 10 - 14.

  Kastrup Søbad - 
åbningstider i juli og august 

Der er servicepersonale i strandparken:  
Hverdage 14.00-18.00 
Weekend / helligdage 14.00-18.00

Der er gratis adgang til Kastrup Søbad, 
men badning og færdsel er på eget 
ansvar.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. 
Kulturzonen er i sommerferien åben i forbindelse 
med sommerferieaktiviteter for kommunens børn.

Der er ferielukket i ugerne 28 - 30. 

Administration: Man. - fre. kl. 9-15

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

Naturparkpasset stemples ved en af stempelposterne, der 
er placeret rundt omkring i naturparkerne, og man kan se 
de præcise placeringer på www.danskenaturparker.dk. 
Det er en oplagt måde at gøre udflugterne rundt i Dan-
mark lidt sjovere ved at samle på de forskellige stempler, 
man kan få i passet ved hver ny naturpark, man besøger.
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Noget at gå til i juli og hele efteråretNoget at gå til i juli og hele efteråret

UngTårnby
På UngTårnby er vi godt 
i gang med at afrunde 
skoleåret og gøre klar til 
næste skoleår, der endnu 
engang byder på nye tiltag

Franskdag
I den kommende sæson udbyder vi en endnu bredere 
vifte af kurser. Som noget nyt udbyder vi en franskdag, 
hvor elever og lærere kan komme til en inspirationsdag 
med fokus på mundtlighed og læring gennem diverse 
bevægelseslege. Dagen vil byde på emner, eleverne kan 
relatere til, og der arbejdes med disse gennem work-
shops med bl.a. dilemma- og præference-spil, musik, 
kreativ kunst, rollespil etc., som muliggør deltagelses-
muligheder for alle elever. Der kræves ingen deltager-
forudsætninger.

Vand, outdoor og demokrati
Vi udnytter til fulde, at Tårnby er en ’vandkommune’ 
og rykker læringsrummet ud på vandet med aktiviteter 
som kajak og paddleboard. For de frilufts- og action 
glade unge rykker vi ud i naturen med outdoor games 
bl.a. på Fælleden. Her trænes blandt andet discipliner 
som hurtighed, navigation, præcision, innovation, 
samarbejde, mod og sammenhold. Derudover udbydes 
kursus i demokrati som livs- og skoleform. Målet er at 
få de unge både i klubberne og foreningslivet til at tage 
stilling til, hvad det gode liv er for dem og konkret op-
muntre de unge ift. at bruge deres stemme. Demokrati-
indsatsen har tre ben: Elevrådsarbejde, skolevalg og 
ungerådet. 

Ungdomsskolen – nu med forlænget sæson
Da de unge måtte afslutte vinterens hold meget brat 
pga. Corona-situationen, er det besluttet at forlænge 
sæsonen og fortsætte med fire af holdene sommeren 
over. Der tilbydes bl.a. brush up i matematik, dansk og 
andre fag. Det bliver selvfølgelig under meget hyggelige 
og afslappede former. Ungdomsskolen har tre ben: 
Læring, dannelse og fællesskab. Og netop fællesskabet 
har de unge manglet efter lang tid uden kontakt med 
klassekammerater og venner. 

US10 – et godt skridt mod nye muligheder
Vi glæder os til endnu engang at byde velkommen til 
de kommende elever. Vi ser frem til at give eleverne 
et helt særligt og anderledes skoleår præget af gode 
oplevelser, faglig og personlig udvikling og fællesskab! 
Året vil blandt andet indeholde en intro- og studietur. 
Vi glæder os til at skabe de bedste forudsætninger for 
at ruste vores elever til at klare et videre uddannelses-
forløb OG blive skarpe på at træffe nogle gode valg for 
deres øvrig liv.

Det bliver et år, hvor eleverne kan forvente at møde 
positive, engagerede og kompetente lærere, der er op-
tagede af at bringe den enkelte elevs potentialer frem i 
lyset, støtte dem og gøre dem livsduelige, så de får det 
bedste afsæt fremover.  

Rute 2 – et kontinuerligt forløb med 
løbende optag
I det kommende skoleår har UngTårnby oprettet et nyt 
tilbud; Rute 2, som understøtter folkeskolen i arbejdet 
med de unge, som har udfordringer med skolen. Unge 
med udfordringer som lavt selvværd og selvtillid mv. 
der skaber adfærd, der forhindrer eller udfordrer aktiv 
deltagelse, fremmøde, at finde meningen med skolen 
mv.

Vi kan tage unge ind i tilbuddet med ganske kort var-
sel over hele året, hvilket giver folkeskolen og øvrige, 
der måtte have bekymring om en ung, mulighed for 
at handle hurtigt. Rute 2 og er et skræddersyet forløb, 
hvor indsatsen målrettes den enkeltes behov.

Thomas Uhrskovs projekt Thomas Uhrskovs projekt 
’Vores bænk’ har været ’Vores bænk’ har været 

forbi Tårnbyforbi Tårnby
Thomas Uhrskov, kendt fra utallige 
skiprogrammer og senest TV2 Lorry’s 
’Vores bænk’, har været forbi US10 og 
fremstillet en bænk sammen med en 
gruppe elever 

Af eleverne fra Corona-gruppe 3 på US10
Eleverne fra US10 indgik i hele skabelsesprocessen lige 
fra at tegne op, skære, slibe og samle bænken for til 
sidst at oliebehandle den. 

Resultatet blev offentliggjort onsdag 17. juni i 
Travbaneparken, hvor borgmester Allan S. Andersen 

holdt tale og officielt bød ’Vores bænk’ velkommen i 
Travbaneparken. Tilstede var selvfølgelig også de in-
volverede elever sammen med deres lærere og ledelse 
samt både forvaltningschefen og skolechefen. Bænken 
er blevet placeret i rundingen med træer, der støder 
op til plejehjemmet. Her kan man fremover sætte sig 
under træerne og nyde omgivelserne i Travbaneparken. 
Eleverne blev rost for deres arbejdsindsats af Thomas 
Uhrskov, som også udtrykte, at bænken er blandt de 
mest vellykkede i ’Vores bænk’-projektet. Vi håber, at 
’Vores bænk’ fremover kommer til at glæde flest mulige 
borgere i Tårnby.

  - en del af Tårnby 
Kommunes gratis sommerferieaktiviteter
Juni måned på Kulturzonen har været 
præget af genåbning af Tårnby Musikskole 
Efter 2½ lange måneder, hvor kontakten mellem lærere 
og elever er foregået via en computerskærm, genoptog 
vi den fysiske undervisning 27. maj. Det har været en 
skøn måned for elever og lærere – og vist nok også for 
de forældre, som i starten skulle tilbringe ventetiden i 
solskinnet med en kop kaffe. Elever og lærer har nydt 
at spille sammen ’rigtigt’ igen, og der har været god 
brug for også at få efterset og smurt instrumenter, så 
de kan holde sommerferien over. Heldigvis har virkeligt 
mange elever holdt ved musikken og har tilmeldt sig 
næste sæson i musikskolen. Der er dog stadig ledige 
pladser, så hvis du har lyst til at spille, skal du bare gå 
ind og tilmelde dig på taarnbymusikskole.dk

Når musikskolen går på sommerferie, tager kulturhu-
set over med gratis sommeraktiviteter for kommunens 
børn og unge. Traditionen tro kan man deltage i Music 
Camp, Udesjov med sanselege og mad over bål i uge 
27 samt rollespil i uge 31. Der er ekstra stor tilstrøm-
ning til aktiviteterne i år, hvor vi ikke kan rejse uden-
lands i sommerferien på samme måde, som vi er vant 
til, så arrangementerne bliver hurtigt fyldt op. 

For at imødekomme den større efterspørgsel, har 
Tårnby Kommune bevilget ekstra penge til sommerfe-
rieaktiviteter, og kulturhusmedarbejderne har derfor 
kastet sig over at tilrettelægge yderligere tilbud i uge 
31 og 32. Disse tilbud er ved redaktionens afslutning 
endnu ikke planlagt i detaljer, men offentliggøres på 

Kulturzonens hjemmeside kulturzonen.net, så snart 
de er klar.

Caféen har holdt åbent om eftermiddagen siden 8. 
juni, og når musikskolen starter igen i slutningen af 
august, forlænger vi åbningstiden til kl. 21 og tilbyder 
igen aftensmad mandag-torsdag. 

Der bliver desuden åbnet for bookinger i Kulturzo-
nens lokaler igen til august.

I uge 28-30 er der ferielukket på Kulturzonen.

Traditionen tro kan man deltage i rollespil i uge 31, 
men aktiviteterne bliver hurtigt fyldt op,  
så det kan kun anbefales at tilmelde sig  
så hurtigt som muligt.
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Noget at tage sig til i juli og vel også resten af åretNoget at tage sig til i juli og vel også resten af året

Få inspiration til din 
sommerlæsning  
på en helt ny måde
Kender du det med at være i humør til en bog, men ikke lige 
vide, hvad du skal læse? Det kan være overvældende at stå foran 
hylderne med skønlitteratur på biblioteket, i boghandleren eller på 
et website. Det råder bibliotekernes nye website Læsekompas.dk 
bod på. Her kan du finde din næste gode bog intuitivt og let

I Læsekompasset kan du finde bøger ikke kun ud fra forfatternavne eller emner, 
men også på tempo, længde, stemning og skrivestil. Vi ved nemlig, at alle læsere er 
unikke og det er forskelligt, hvad vi leder efter i bøgerne, og hvad der udgør en god 
læseoplevelse.

På Læsekompas.dk kan du finde al skønlitteratur til voksne både de fysiske og 
digitale bøger. 

Du kan benytte Læsekompas.dk uden at logge ind, men hvis du vil låne bøger 
direkte fra Læsekompasset, kan du logge på med dit almindelige bibliotekslogin. 

Lad læsekompasset guide dig i din sommerferielæsning.

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 Vesta-
mager Bibliotek.

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

For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved indgangen.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller printes på www.taarnbybib.

dk

‘JEG ER HAVREN’ PÅ STENBROEN. Infinity-marken er en seks meter lang 
havremark omgivet af spejle, der gav de besøgende oplevelsen af at stå 
på en ægte havremark – midt i storbyen. Infinity-marken var placeret 
ved Øksnehallen i København og er nu på vej til Lille Torv i Aarhus. Bag 
installationerne står det nye danske brand Jörd, der er et nyt, selvstændigt 
brand i Arla, der udelukkende består af plantebaserede produkter. 
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Sidste nyt

Hold jer orienterede på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

Juli 2020

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

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

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

Hold dig opdateret
Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen 
om coronavirus.
Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus.

IT-caféen holder lukket juli måned. 
Sidste gang vi holder 
åbent i juni måned er 
tirsdag den 30. juni 
og åbner igen tirs-
dag den 4. august kl. 
14:00.
Har du et problem 
eller udfordring med 
noget IT - så kan du 
altså stadig nå at få 
hjælp til det inden juli 
er over os. 

Den udendørs IT-café er åben hver tirsdag fra 
kl. 14-16 ... og det er gratis!
Vi har både håndsprit, engangshandsker og 
nogle el-stik.

Med venlig hilsen
Tom Wøldike

Svømning for sæson 2020/2021
Svømmesæsonen begynder igen i den 1. uge 
i september 2020 og slutter den sidste uge i 
april 2021. 
Betaling for sæsonen er kr. 300,-, som bedes 
overført til konto
Reg.nr. 4183 konto 117798640 senest den  
1. august 2020 med oplysning af navn, hold-
nummer og medlemsnummer i Ældre Sagen.

Jonna og Jyttes  
Sansehave løjtegårdsvej plejehjem.
Så er Sansehaven klar igen. Vi håber at bebo-
ere, pårørende og plejehjemmets personale vil 
gøre brug af den fine have, som vi har forsøgt 
at gøre dejlig med smukke blomster, bærbuske, 
jordbær, tomater og agurker. Kort sagt en have 
som skal sanses og nydes på alle måder.

God fornøjelse Jonna og Jytte

Udendørs aktiviteter

Cykling: Mandag kl. 10.30-14.00 
Leder: Ernst Jensen, 21 21 41 45 

Krolf: Mand., tirsd., onsd., torsd. kl. 10-12 Leder: Sven-Erik 
Predstrup, 40 54 63 28. 

Vandring, speed-hold: Vi mødes onsdage kl. 10 ved porten 
ved Kalvebod fælled - for enden af Ugandavej. Leder: Asger 
Andersen.

Vandring slow-hold: Vi mødes fredage kl. 10.00 ved porten 
ved Kalvebod fælled - for enden af Ugandavej. 
Leder: Ulla Sørensen, 29 93 03 84. 

Sorg- og Livsmodsgruppen  
vil mødes i det fri, gruppen bliver orienteret om tid og sted af 
Lissi, nye deltagere kan kontakte Lissi Bak Pedersen på  
tlf. 22 15 60 29.

Andet: kontakt og støtte til mange handicappede eller en-
somme ældre borgere i kommunen. Leder: Karna Kaslund,  
22 33 80 72. 
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Gudstjenester
Juni    
Søndag 28. 3. s.e. trin. Luk 15. 11-32 kl. 10.00 Miriam Joensen

Juli     
Onsdag 1. Meditativ gudstjeneste kl. 17.00 Miriam Joensen
Søndag 5. 4. s.e. trin. Matt. 5, 43-48 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 12. 5. s.e. trin. Matt. 16, 13-26 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 19. 6. s.e. trin. Matt. 19, 16-26 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 26. 7. s.e. trin. Matt. 10, 24-31 kl. 10.00 Julie Aaboe

August    
Søndag 2. 8. s.e. trin. Matt. 7, 22-29 kl. 10.00 Kamilla Bugge

Jeg sidder ude i haven mens jeg skriver dette. Jeg sidder og 
ser på den sol, der kaster sin varme ned over ikke bare haven, 
men også min søn og min mand, der jagter hinanden med hver 
sin orangefarvede vandpistol. De små sprøjt fra plastiklegetøjet 
ledsages af lykkelige grin. Og hver gang min søn rammer min mand 
med det klare og iskolde vand, skriger de begge to. Min søn af 
glæde. Min mand af det kolde vands ubehagelige møde med hans 
efterhånden lidt for falmede t-shirt og de alt for mange corona-kilo, 
der pryder hans mave (og ja, min mand har givet sit okay til denne 
beskrivelse). 

Juli er lig med sommer. En længe ventet sommer. Ja, en længe 
ventet sommer, hvor ordene fra dansktop-dronningen, Birthe Kjær, 
næsten automatisk får os til at synge den velkendte klassiker: 
Sommer, sommer og sol. Ja, det er ord, der får os alle til at 
glæde os til juli-dage i haven eller en kold øl på altanen. Ja, og 
grillaftener, strandture, cykelture ud til Dragør, koldskål og så alle 
de lange lyse nætter. 

Som jeg sidder og skriver lige nu skinner solen fra den mildeste blå 
himmel. Fuglene kvidrer i kor; nogle synger højt, andre har en mere 
lys og melankolsk lyd og så er der de dybe og mere insisterende 
lyde. Røllike, solhat, margueritter og sommerfugle kæmper i haven 
om min opmærksomhed. Eller også kæmper jeg om deres. Ja, juli er 
en måned, hvor lykkelige stunder står i kø. Stunder, der kæmper sig 
ind på livet af os år efter år. Disse stunder tænker jeg tit over: De 
lykkelige stunder! Og der er noget som forener dem alle sammen. 
De fleste lykkelige stunder oplever man sammen med andre, for 
lykken har det nemlig med at inddrage mere end ét menneske. 

Lykken er som Helligånden. Den vil så gerne dele sig selv med andre. 
Og den vil så gerne have, at vi bliver i mere end fem minutter. Og 
det får lykken lov til her i den have, som jeg sidder i og skriver disse 

ord. Ja, den får lov til at blive lige så længe den har lyst. For lykken 
passer så godt til juli. Juli, hvor ikke bare solen, men også lyden af 
leg, liv og glæde sniger sig ind overalt. 

Men vi må i disse dage også tænke på alle de mennesker, for hvem 
lykken ikke lige står på spring i korridoren. Ja, alle de mennesker, 
som vores statsminister omtalte således:

”Vi beder de svageste om at være de stærkeste”

Ja, alle de mennesker, der er i risikogruppen og som dermed ikke 
kan nyde juli-solens varme med andre – i hvert fald ikke på mindre 
end to meters afstand. Ja, alle de mennesker, der endnu er afskåret 
fra at dele lykken med andre – eller i hvert fald på en anden måde, 
end de plejer. Dem der har det svært, også selv om kalenderen 
skriver juli. Dem skal vi huske på midt i denne tid, hvor det er så let 
at blive opslugt af sommer-euforien. 

Rigtig glædelig sommer alle sammen.
Sognepræst Miriam Joensen

Sommerstunder

Aktiviteter - juli

Meditativ gudstjeneste 
v. Miriam Joensen
Med en særlig 
gudstjeneste 
markerer vi 
afslutningen 
af juni måneds 
’Åben kirke’ 
arrangement.
Onsdag 1. juli 
kl. 17.00

Menighedsmøde og 
orienteringsmøde om det 
kommende menighedsrådsvalg
I år skal der være valg til menighedsråd, 
og det med en ny valgform. Lovændringen 
indebærer, at medlemmer af menighedsråd 
ved menighedsrådsvalget i 2020 kan vælges 
på en valgforsamling. Oprindeligt skulle 
dette møde have fundet sted samtidigt i 
hele landet i maj, men p.g.a. corona-krisen 

er det blevet besluttet at flytte mødet. I 
Korsvejskirken afholder vi det mandag 27. 
juli.
Orienteringsmødet skal sikre åbenhed og 
skabe interesse om menighedsrådsarbejdet 
og give information om valget til 
menighedsråd som foregår 15. september. 
På mødet skal der således både orienteres 
om menighedsrådets arbejde i den forløbne 
funktionsperiode, om kommende opgaver 
og visioner og om rammerne for det 
forestående valg. Der skal orienteres om 
datoer og regler for valgforsamlingen og 
antallet af kandidater, der skal vælges til 
menighedsrådet.
Valgforsamling i de enkelte sogne finder 
sted tirsdag den 15. september 2020, 
hvor menighedsrådets medlemmer vælges. 
På dette møde opstilles kandidater. 
Kandidaterne præsenterer sig, der er 
mulighed for debat, og der gennemføres 
en skriftlig afstemning om de opstillede 
kandidater. Resultatet af afstemningen 
afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 
Loven gør det muligt, at der efterfølgende 
kan udløses et afstemningsvalg ved, at 
der indleveres en liste med kandidater og 
stillere.
Mandag 27. juli kl. 19.00
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Konfirmander 2020-2021

Indskrivning for konfirmander, som skal 
konfirmeres i 2020 foregår elektronisk 
www.korsvejskirken.dk. Udfyld med 

oplysninger om konfirmanden og med 
forældrenes tilsagn. Tilmelding skal ske 
inden 1. september 2020. 

Tirsdag 1. september kl. 17.00 skyder vi 
konfirmationsforberedelsen i gang med en 
velkomstgudstjeneste for konfirmander fra 

både Kastrupgårdsskolen og Korsvejens 
Skole og deres familier.

Fra Korsvejskirken ønsker vi 
en rigtigt god sommer!

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen. Tlf. 2712 2430 
• mijo@km.dk Træffes bedst telefonisk kl. 10-
11. Mandag er fridag.

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

Kordegn: Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-torsdag kl.10-13 samt torsdag kl. 
15-18. I sommerperioden er kontoret lukket 
fredage. 

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

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. 

Her, midt i sommeren, inviterer Korsvejskirken til en hyggelig 
aften med sommer-grill og New Orleans jazz. Vi giver pølser og et 
glas vin/vand. 

’Doc Houlind Revival All Stars’ – et syv mand stærkt band - står 
for musikken, som er jazz i den ’rigtige New Orleans-stil’. De 
har tidligere i år optrådt i Korsvejskirken i anledning af en 
særgudstjeneste. 

Børn er også velkomne og sognepræst Julie Aaboe står for et 
ord på vejen. Arrangementet er gratis. Vi glæder os til hyggeligt 
samvær! 
Fredag 31. juli kl. 19.00

Sommer aften med grill og jazz  -  ’Doc Houlind Revival All Stars’Sommer aften med grill og jazz  -  ’Doc Houlind Revival All Stars’
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Gudstjenester

Juni 
Søn 28. 3. søndag efter trinitatis 10.00 Risum

Juli 
Søn 5. Højmesse 4.s.e.trin.  10.00 H. Rosenberg
Søn 12. Højmesse 5.s.e.trin.  10.00 Nielsen
Søn 19. Højmesse  10.00 H.Rosenberg
Søn 26. Højmesse  10.00 M. Hansen

August 
Søn 2. Højmesse  10.00 Nielsen

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Skam 
Jeg troede egentlig, at begrebet skam var forsvundet. 

Det hørte til i en tid med en anden moral. 
Det var ofte forbundet med seksualitet, f.eks. var det 

før i tiden en skam at være født uden for ægteskab. 
Og da jeg kom i skole, var det også lidt skamfuldt, at 

mine forældre var skilt. 
Den tid er heldigvis forbi, og med den forsvandt 

også begrebet skam, men så dukkede det op igen. 
Fortrinsvis i forbindelse med miljødebatten. Begreber 
som kødskam og flyskam kom ind i sproget. 

Og da vi var på vinterferie i Sverige, talte man meget 
om isskam, og at det måske ikke var helt i orden at 
bruge alle de penge på kunstsne, når der nu ikke kom 
noget sne fra oven. 

Senest har begrebet så fået luft under vingerne her 
under corona krisen. Her er der også flere grupper, der 
er blevet skammet ud. 

Og selvfølgelig har de helt ret, de, der løfter 
pegefingeren. 

Vi skal blive bedre til at passe på vores klode. Og 
vi skal huske at holde afstand, så vi ikke smitter 
hinanden. 

Det er rigtig nok. Vi skal bare også huske, at der 
måske er lidt mere at få øje på, hvis vi kigger efter. 

Nu spiser jeg personligt ikke så meget kød, mest 
fordi der ikke er så meget kød jeg bryder mig om, 
men så spiser jeg avokado, og det skulle jeg nok ikke. 

For avokado kræver rigtig meget vand, og det er en 
mangelvare mange steder, så måske skulle vi passe 

bedre på over en langt bredere front. 
Og sådan er der så meget. 
Jeg var heller ikke en af dem, der hamstrede gær, for 

jeg bager meget lidt gærbrød. 
Men til gengæld købte jeg rigtig mange påskeøl, 

uden måske helt at tænke på, at der også skulle være 
til Tårnbys øvrige befolkning. 

Så lad os prøve på at holde hinanden fast på, hvad 
der er godt og rigtigt. 

Men uden for mange løftede pegefingre. 
Lad os i stedet, som jeg hørte en præst her i corona 

tiden sige i en bøn: ’Herre tilgiv os, når vi ikke magter 
at gøre det, vi skal.’ 

Ida Nielsen

Menighedsrådsvalg
Vil du være en aktiv del af Danmarks  

mest lokale demokrati?
Kom til oplysningsmøde i sognegården  

6. juli 2020 kl. 19 og hør mere om  
menighedsrådets vigtige arbejde. 

Formand for valgbestyrelsen er Flemming N. 
Pedersen, mail formand@taarnbykirke.dk

Menighedsrådsvalg 2020  
- Du bestemmer, hvad din kirke kan.

www.menighedsraadsvalg.dk 
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JULI  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. 

Netværksgruppen mødes i juli: 
Til gudstjeneste søndag 12. juli. Efter 
gudstjenesten er der havevandring i 
præsteboligen Vestre Bygade 19; hvis 
vejret er dårligt, samles vi i stedet i 
konfirmandstuerne. 

Vi mødes også til aftengudstjeneste 
torsdag 23. juli kl. 19.30, med 
’ønskekoncert’, hvor kirkegængerne 
selv vælger salmerne. Efter gudstjenesten 
er der kaffe i konfirmandstuerne. 

Gudstjeneste på plejehjemmet
På grund af frygten for corona-
smitte ved vi endnu ikke, hvornår 
der igen afholdes gudstjenester på 
plejehjemmene. 

FOR BØRN                                                                       
Børnegudstjenester 
Indtil videre er alle større arrangementer 
som børnegudstjenester aflyst. 

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

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Korsvejsmarkedet, som skulle have 
været afholdt lørdag 6. juni er aflyst som 
følge af corona-virus. 
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst 
Pedersen: happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk
  
Kirkebil
Hvis du har svært ved at komme 
til gudstjeneste eller til kirkelige 
arrangementer ved egen hjælp.

Kontakt kordegnekontoret senest kl. 
12.00 hverdagen før.

Kirkebil til søndag bestilles derfor 
senest fredag kl. 12.00.

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 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
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.
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

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

Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen       
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
Træffetid:Tirsdag - fredag 
9-12 og 20-21
Fri mandag

Sognepræst  Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk. Tlf. 2546 1649
Træffetid: Tirs. - fre. 9-12                                                                                                                                             

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /  
tlf. 3250 0972
Træffes telefonisk  
mandag - fredag 10-13 
samt tillige åbent torsdag 
10-16 ved personlig 
henvendelse på 
kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3.                 

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
 

Det sker også i  
Kastrup kirke

Juni
Søn. 28. juni kl. 10 Allan 
Ivan Kristensen 

Juli
Søn. 5. juli kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen 
Søn. 12. juli kl. 10 Allan 
Ivan Kristensen 
Søn. 19. juli kl. 10 Allan 
Ivan Kristensen
Søn. 26. juli kl. 10 
Susanne Worm 
Steensgaard

August
Søn. 2. aug. kl. 10 
Susanne Worm 
Steensgaard

Andagt hver onsdag kl. 12

Højmesse hver søndag 
kl. 10

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

 

Længsel

Intet musikband har beskrevet 
længsel så smukt som ’Love Shop’. 
Denne længsel bliver i nummeret 
’En nat bliver det sommer’ kædet 
sammen med håb, lys og ikke 
mindst de varme måneder, som vi 
nu befinder sig os i. Det sker for 
eksempel med de følgende ord, 
som Jens Unmack synger med sin 
karakteristiske stemme:

Du længes i mørket
Mod dage med håb og lys
Du kan ikke sove
En nat bliver det sommer

En fjern og fin musik giver dig alt du 
aldrig fik
En dag for 100 år siden var det en 
helt speciel sommer i Sønderjylland. 
Ja, dengang var ingen endnu bekendt 
med Jens Unmacks smukke ord, men 
mærkede en længsel. En længsel 
efter at vende tilbage til det danske 
kongerige. Ja, det var deres ønske, 
for det havde de bestemt sig for i et 
valg. 
De valgte at deres hjemsted endnu 
engang skulle høre hjemme i 

Danmark. Ja, det er 100 år siden, 
at Kong Christian X red på sin 
hvide hest over den gamle grænse 
ved Kongeåen. Og med denne 
rejse sluttede en lang rejse for de 
danskere, der med længsel og håb 
havde ventet på at komme hjem. 
100 året er blevet fejret på behørig vis 
landet over. Det har dog være småt 
med fejring her i kirken, da vi ikke 
har haft mulighed for det grundet den 
virus – corona – der også har fået folk 
til at mærke både håb og længsel. 
Genforeningen er dog blevet 
markeret andre steder, for eksempel 
ved genforeningsmonumentet i 
Fælledparken, København, hvor 
Biskop Peter Skov-Jakobsen udtalte 
det følgende:
”Vores nationalitet er selvfølgelig 
præget af fælles sprog, historie, 
vaner. Men når man lytter sig ind 
i historien om Sønderjylland, må 
man ikke glemme, at det både 
var en kulturel længsel, der blev 
udtrykt, og en politisk længsel 
efter demokrati, andelsbevægelse, 
højskolebevægelse, og 
arbejderbevægelse (…) Måtte alt, 
hvad vi forbinder med nationale 
følelser, også fremover bære 
en længsel i sig efter åbenhed, 
menneskelighed, demokrati og 
fællesskab.”
Lad os bære denne opfordring med 
os ind i juli måned. Den måned, hvor 
det for alvor bliver sommer. Ja, en nat 
bliver det sommer. 

Allan Ivan Kristensen
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

 
 
 

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

Skelgårdskirken tænder  
lys i mørket! 

Den kommende udgave af kirkebladet 
bliver ikke husstandsomdelt, men kan 
hentes i kirken. Kontakt kirkekontoret 
og følg med på kirkens hjemmeside og 
facebookside.

Sognepræster: 
Annelise H. Mehlsen (kirkebogsførende) 
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk 
Poul Bo B. Sørensen (provst)  
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk 
Karen Giødesen (sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23, kag@km.dk 
Kamilla Bugge(sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78, kabu@km.dk

Kirkekontoret: 
Indgang ved Vestamagercentet, Ugandavej 
tlf. 32 53 77 44 skelgaards.sogn@km.dk 
Åbningstider: mandag kl. 10-12, tirsdag kl. 11-
14, onsdage fra kl. 11.30-14, torsdag kl. 13-18 
og fredag kl. 10-14. 

Juli 2020 
01. juli 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
05. juli 10.00 Højmesse v/ Kamilla Bugge  
4. søndag efter Trinitatis fra anden række:  
Matthæusevangeliet 5, 43-48 
08. juli 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
9. juli 10.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet 
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
12. juli 10.00 Højmesse  
v/ Annelise H. Mehlsen  
5. søndag efter trinitatis:  
Matthæusevangeliet 16,13-26 
15. juli 10.00 Morgensang  
v/Kirkens præster 
19. juli 10.00 Højmesse  
v/Kamilla Bugge  
6. søndag efter trinitatis:  
Matthæusevangeliet 19,16- 
22. juli 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
26. juli 10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen  
7. søndag efter trinitatis:  
Matthæusevangeliet 10,24-31 
kirkens 31 års fødselsdag
29. juli 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 

På gensyn i Skelgårdskirken!

SKELGÅRDSKIRKENSKELGÅRDSKIRKEN

www.skelgaardskirken.dk

Kirken er åben hver mandag mellem 
kl.11-14, hvis man vil sidde i kirkerum-
met, nyde roen eller tænde et lys.

Stig Løvenkrands: 
Nr.240 441 Squares.

Stig Løvenkrands: 
When Time dont fit 

the Heart of Gold

Vores næste udstiller i Skelgårdskirken er 
den lokale kunstner Stig Løvenkrands. Han 
er keramiker, skulptør, kunstmaler, kreatør 
af skøre ideer med meget mere
Hans værker spænder bredt over flere kunstar-
ter, men hans foretrukne stilart er op-art, når vi 
taler om akrylmalerier.

Op-art er en abstrakt stilart, der udnytter, at 
menneskets syn let bedrages af optiske fæno-
mener. 

I keramikkens verden foretrækker han at 
lave skulpturer, der viser glæde og humor. Det 
bliver ofte skulpturer inspireret af dyreverde-
nen; blandt andet er han kendt for sine læse-
heste.

Der vil på denne udstilling være akrylmal-
erier i op-art og symbolisme og nogle kera-
miske skulpturer.

Alt er præget af Stigs helt egen stil og en-
ergi, der i den grad stråler ud fra værkerne.

De udstillede kunstværker sælges til over-
kommelige priser, hvis man lader sig friste.

Stig har et langt CV med over 50 udstillinger 
og han er aktiv i flere kunstforeninger.

Stig Løvenkrands udstiller i Skelgårdskirken 
i juli og august 2020. Grundet situationen om-
kring Corona kan der desværre ikke afholdes 
fernisering på nuværende tidspunkt. Se even-
tuelt nærmere på kirkens hjemmeside.

Else C. Andersen

Lokal kunstner i Skelgårdskirken
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Derefter sommerferie til 5. september

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr.
Der kan købes øl og vand til 10 kr.
Sommerferie til fredag 14. august, hvor vi mødes til banko.

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
Bordinghus glæder sig til at byde 
dig velkommen i huset i til en delvis 
og forsigtig genåbning af huset.  En 
gruppe af særligt sårbare, som har 
været meget isoleret i denne tid, vil 
blive invitetret til kaffemøder - så vidt muligt udendørs. 
Håndarbejdsholdet vil ligeledes få lov til at starte op.
Grundet Bordinghus størrelse vil det ikke være muligt at 
åbne op for aktiviteter som normalt. Du er velkommen til at 
kontakte Bordinghus på tlf 3252 7395 eller se yderligere 
information på www.Taarnby.dk eller www.Bordinghus.dk

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider for café i juli måned:  
Mandag - fredag kl. 11 - 14.
Solgården er i gang med en gradvis 
genåbning. Selve huset åbner gradvis 
op for særlig sårbare, som vi ved er 
isoleret og ensomme i øjeblikket.
Derfor åbner caféen op for en begræn-
set servering, for et begrænset antal borgere. Vi kan tilbyde 
varm mad mod forudbetaling, og kaffe og kage. 
Se husopslag i caféen eller gå ind på kommunens hjemme-
side under Pensionisthuse/Solgården, der vil du kunne læse 
mere omkring den gradvise genåbning.
Solgården har ferielukket i uge 29 - 30. Lasse og Annette er 
tilbage igen mandag 27. juli.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Pilehaven kan igen byde brugerne 
velkommen og holder åbent de første 
2 uger i juli inden 3 ugers sommer-
ferie.
Det bliver dog med fokus på, at vi hyg-
ger os lidt i mindre grupper, så der kan holdes en forsvarlig 
afstand. 
Ring og hør, hvad vi har på programmet og tilmeld dig, da vi 
kan være max 10 ad gangen. Max 6 til lidt let gymnastik.
For at undgå at sprede smitte medbringes eget service (krus, 

teske, evt. tallerken og bestik)
Tlf.: 3252 0972 tirsdag – torsdag kl. 11-14
Sommerferie 13. – 31. juli.

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.
Sommerferie i juli. Næste cafémøde 31. august.
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.
Sund motion på Hjertestien. Holder pause i juli.
Næste gang søndag 16. august.

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

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
Ingen arrangementer før efter sommerferien.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej . Med 
henvisning fra egen læge. Onsdag 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 3251 5335/ 
2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk 
Ingen arrangementer før efter sommerferien.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Sommerferie til 18. august. 

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Lokalforeningen vender tilbage med nye arrangementer 
efter sommerferien.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Vi er så småt startet op med stavgang i Tårnby. Som altid 
mandag kl. 10-11 med start fra Plejehjemmet på Løjtegårds-
vej. Vi går i små grupper og med god afstand.

Om der er stavgangsfolk i Dragør, der er startet op om 
torsdagen kl. 10-11, er jeg ikke helt klar over, men det håber 
vi. Start på Wiedergården med gåture i smågrupper.

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

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. 

Netværkshuset holder ikke ferielukket  men er forsigtigt 
åbnet og styrer efter sundhedsmyndighedernes retningslin-
jer. Derfor foregår aktiviteterne udelukkende i vores dejlige 
have til at begynde med.
Tirsdage: kaffe udendørs og gåtur 
Torsdage kaffe og spilaften - udendørs - max. 10 deltagere
Lørdag Zumba udendørs - max 10 deltagere 
Du kan holde dig orienteret på Face-book:  
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden:
https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/frivillighed/
netvaerkshuset-kastruplund

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Fortsat gåture på Amager Fælled søndage og onsdage - 
ingen tilmelding, vi må være op til 50 personer.
Er du også coronatræt? Og savner du fællesskabet og at 
have det godt i kroppen? Nu starter Fodbold For Hjertet igen 
op – motionsfodbold for alle uanset niveau. 
Træningen er både skånsom og ’Coronavenlig’, da der ikke 
indgår kropskontakt - vi går op i styrke, kondition og leg 
med bolden i den friske luft.
Forskning viser, at motionsfodboldtræningen er en effektiv 
forebyggelse af livsstilssygdomme som type 2 diabetes 
og hjerte-karsygdomme. Det er dokumenteret, at motions-
fodbold kan give et stærkere hjerte, lavere kolesteroltal, et 
markant bedre kondital samt vægttab. 
Vi vil ha’ dig med på holdet! Spillerne leder efter nye hold-
kammerater, som har lyst til at blive en del af et hyggeligt 
fællesskab, hvor 3. halvleg og det sociale samvær er en 
vigtig del af træningen.
Sundby BK (Københavns Kommune), mandage kl. 11-12. 
Kontakt: Flemming Jacobsen, Tlf. 4224 4056

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - Juli 2020

Tilmeldingen er åben på 
gådigtilenhjertestarter.dk, 
hvor du kan melde dig som 
gruppestarter til Hjertefor-
eningens Landsuddeling og 
være med til at bestemme, 
hvor dit lokalsamfund skal 
have en ny hjertestarter
Når Hjerteforeningen søndag 
30. august 2020 holder dør-
til-dør-indsamling, går de 

indsamlede midler nemlig til 
hjertestartere til danskerne – 
fordi hjertestartere redder liv, 
og fordi hvert sekund tæller, 
når hjertet stopper.

Konceptet for Landsud-
delingen er enkelt: Saml en 
gruppe, der går mindst 15 
indsamlingsruter. Derefter 
modtager gruppen en gratis 
hjertestarter, som gruppen 

selv beslutter placeringen af 
– professionelt monteret i et 
varmeskab af en elektriker fra 
TS-gruppen. 

Meld dig som gruppestarter 
og få en gratis hjertestarter 
sat op et sted, du har valgt, på 
gådigtilenhjertestarter.dk

 
bbark

Fakta om Landsuddelingen
• Tidspunkt: Søndag 30. august 2020  
• Alle kan starte en gruppe, og Hjerteforenin-
gen giver hjertestartere til alle grupper, der 
tilsammen dækker mindst 15 indsamlingsru-
ter. Man kan deltage i en gruppe med naboer, 
familie, kolleger, sportsklubben osv. 

• Man behøver ikke gå i det lokalområde, hvor 
hjertestarteren skal hænge. En mormor kan 
fx gå en rute i Hanstholm, så der kan komme 

en hjertestarter op uden for barnebarnets 
badmintonklub i Hvidovre. Det tager ca. to 
timer at gå en rute. 

• Går man som gruppe 15 indsamlingsruter 
tilsammen, får gruppen:

• En kvalitetshjertestarter i udendørs kli-
maskab og montering 

• Et gratis Hjerteredderkursus 
• Et års ServicePlus-aftale

• Læs mere og tilmelding på gådigtilenhjer-
testarter.dk

Gå dig til en gratis hjertestarter  

- Vi ved, at hjertestartere redder liv og skal være 
placeret tæt på det sted, hvor hjertestoppet finder sted, 

for at hjertestarteren bliver hentet. Hver dag bliver 
15 personer ramt af hjertestop uden for hospital. 
Mange af dem kan med en hurtig indsats reddes 

tilbage til et godt liv, siger Anne Kaltoft, adm. direktør i 
Hjerteforeningen. 
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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

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET

Valgfri ankomst frem til 15.12.2020 og 3.1.-15.12.2021.

Familieferie i Harzen
Hotel Gasthof Erholung i Braunlage, Midttyskland

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag
• 10 % rabat på damptogstur

Når man kører sydpå gennem Tyskland, er Harzen det første bjergområde, man møder - 
blot 3-4 timer syd for den danske grænse. I Braunlage bliver I budt velkommen af tredje 
generation på et vaskeægte gasthof, der følger op på Harzen-traditionerne i både stil og 
indretning. Her er autentisk og hyggeligt, alle aldre er velkomne, og lige om hjørnet ligger 
alle seværdighederne. Besøg Quedlinburg (47 km) med sine 1200 fredede bindingsværks-
huse eller tag til toppen af Bloksbjerg med det gamle damplokomotiv fra Schierke (11 km).

Din specialpris 

1.799,,-
Normalpris 2.099,-
3 nætter 1.099,-
4 nætter 1.449,-

Schloss Krugsdorf ligger i den lille landsby Krugsdorf i 
Mecklenburg-Vorpommern tæt ved grænsen til Polen. 

Dejligt strandhotel med bl.a. panoramarestaurant og
18-hullers minigolfbane venter jer i Limfjordslandets pragt. 

• 3 overnatninger • 3 morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag på slotsrestauranten La Grue
• 4 dages fri greenfee uden tidsbestilling

• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet 
• 1 x 2-retters middag • 1 x 4-retters middag 
• Værelse med fjordudsigt • 1 flaske vin 

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland

Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre, Nordjylland

Slotsferie med golf

Ank. søn.- ons. frem til 20.12.2020 samt 4.1.-28.6.2021.

Valgfri ankomst frem til 20.12.2020 og 4.1.-20.12.2021.

Lige syd for Harzens sagnomspundne bjergland-
skaber ligger en af Tysklands smukke gamle barok- 
og middelalderbyer; Heiligenstadt. Byen er også 
en kendt kurby, og på det flotte hotel, der ligger i 
udkanten af byens kurpark, er badelandet åbent.

Her, hvor Mosel bugter sig gennem et fantas-
tisk landskab af stejle vinmarker, slotsruiner 
og små, maleriske landsbyer, får I en vinferie i 
et område med stolte vintraditioner, og jeres 
hotel hviler på en 150 år gammel vinkælder. 

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
• 1 øl/sodavand/kaffe 
• Fri entre til badelandet 
• 10 % rabat på wellness

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x vinsmagning
• 2 flasker vin pr. værelse
• 20 % rabat på bådture på Mosel

Hotel am Vitalpark HHHH i Midttyskland

Wein-und Gästehaus Ames HHH i Sydtyskland

Tysklands største wellnesshotel

Vinferie ved Mosel

Valgfri ankomst frem til 17.12.2020 og 3.1.-17.-12.2021.

Valgfri ankomst frem til 11.10 2020.

Din specialpris 

2.399,-
Normalpris 2.699,- 

2 nætter 1.049,- 
3 nætter  1.599,-
4 nætter 2.049,-

Din specialpris 

1.849,-
Normalpris 2.149,- 

Din specialpris 

1.399,-
Normalpris 1.549,- 

Pristillæg t.o.m. 30.6.: 200,- 
1.7.-30.9.2020 og 

1.4.‐30.9.2021: 450,-

2 nætter fra 999,-

Din specialpris 

1.549,-
Normalpris 1.699,- 

Pristillæg t.o.m. 30.6: 150,- 
1.7-30.9.2020. samt  

1.5.2021-30.6.2021.: 250,-

2 nætter fra 1.099,-
4 nætter fra 2.049,-

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Wellness & pools bekræftet åbne!

Suite mod tillæg 250,-

Børnerabat (v. 2 voksne)
Op til 2 børn 0-5 år gratis.
3 børn 6-14 år ½ pris.
Maks. 3 opredninger pr. værelse.

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser på 

hotellerne!

Børnerabat (v. 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

Børnerabat (v. 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-11 år ½ pris.

God børnerabat

Danmark dejligst
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Der kommer til at dufte af 
Etiopisk kaffe på Vestama-
ger Idrætscenter

CAFETERIA

Tekst og foto: Søren 
Havemann

De fleste borgere i Tårnby har 
på et eller andet tidspunkt 
svømmet i et af kommunens 
bassiner og hvem kender ikke 
lugten af klor?

I den nye svømmehal på 
Vestamager har det nye for-
pagterpar tænkt sig at lave 
om på dette. Feven Brandt og 
Lars Sørensen har siden april 
måned indrettet sig i Vesta-
mager hallen med etiopiske 
specialiteter og dansk hus-
mandskost. 

Når svømmehallen åbner, 
er der mange flere, der får 

glæde af Feven’s og Lars’s ga-
stronomiske færdigheder. 

Feven, der er født i Etiopien, 
tager sig af det etiopiske køk-
ken og Lars er ham, der tager 
sig af husmandskosten. De 
har sammen tidligere drevet 
restaurant inde i København. 

En gæst skriver:

- Kiggede ned for en kop kaffe 
og måske lidt mad. Og endte 
med et superlækkert etiopisk 
måltid med mange små ret-
ter, ja pandekager, som skulle 
spises med fingrene. Det gør 
det meget mere smagfuldt. 
De små retter var meget 
varierede og delikate. Den 
etiopiske kaffe bagefter var 
lavet på nyristede bønner og 
skøn, som rigtig Etiopisk kaffe 
skal være. Stedet er et besøg 

værd. Endda flere.

Der skal knokles full time

Feven og Lars er helt med på, 
at det er en stor opgave, de 
har påtaget sig. Men tror fuldt 
og fast på, at synergien med 
restaurant i Vestamager Hal-
len og café i svømmehallen er 
et koncept, der er holdbart. 

- Vi regner da også med, at 
andre end svømmere og bad-
mintonspillere har lyst til at 
nyde vores køkken, siger Fe-
ven og Lars.

- Vores etiopiske kaffebryg-
ning bliver den bedste i hele 
København og i restauranten 
kan du opleve, hvordan rigtig 
kaffe skal brygges.

- Vi er meget glade for sam-
arbejdet med kommunen. Og 
ser frem til, at vi gastronomisk 
kan udvikle Vestamager med 
både etiopiske - og danske 
retter.

Feven Brandt er klar til at 
brygge etiopisk kaffe af 

friske bønner.

Kaffe og dansk 
husmandskost

Et sommerkursus kun med 
golf og sammen med andre 
ligestillede begyndere

GOLF

Det var en stor succes, da 
Dragør Golfklub sidste år af-
viklede et fem dages kursus 
for alle, der havde lyst til at 
begynde at spille golf. 

Det var ikke nødvendigt at 
investere i dyrt golfudstyr på 
forhånd. Klubben har udstyr 
man kan låne til kurset. Der-
udover rådgav trænere i hvil-
ke køller og jern, der skulle 
bruges undervejs.

En af de spillere, der brugte 
en uge af sin sommerferie 
til at afprøve sine evner som 
golfspiller, var Henrik Brix, 
der nu har spillet golf i et år 
og stadig synes det er sjovt at 
spille.

Jeg kunne da ikke spille golf

- Det var min daværende kæ-

reste, der fik mig overtalt til at 
tilmelde mig kurset, beretter 
Henrik Brix.

- Kom og find din nye kær-
lighed, siger man i Dragør 
Golf Klub, det gjorde jeg, så 
nu spiller jeg kun golf. Jeg fik 
mig også en ny bil, der skulle 
jo være plads til golfudstyret. 

Henrik fortæller, at der på 
kurset var ca. 25 nybegynde-
re. Fra start fik vi alle et godt 
og sjovt sammenhold. Det var 
heller ikke så ringe, at solen 
skinnede hele ugen og at der 
blev serveret god frokost. 

- For mig var det den rigtige 
måde at starte på. Kurset var 
tilrettelagt med både teori og 
praktiske øvelser. Og der var 
sat god tid af til at gennemfø-
re programmet. Der var også 
mulighed for at gennemføre 
klubbens prøver i slagteknik 
og etikette. 

- Jeg fik mig et godt net-
værk, hvilket betyder så me-

get, at jeg nu spiller med faste 
makkere hver uge.

- Når man som jeg bor i Bag-
sværd og arbejder i Hvidovre 
har det betydning, når der 
skal bookes tider. 

Golf - en vandring i naturen 

At gå en runde på Dragør 
Golfklubs 5.678 meter lange 
bane, er som at gå en runde 
i en park med hundredvis af 
træer og buske, som kranser 
op til Kongelunden.  

Vi holder får som alternativ 
til at klippe græsset. Fårefol-
dene er selvfølgelig placeret 
på steder, hvor man normalt 
ikke slår bolden hen. På ba-
nen er der otte søer, hvoraf 
flere er forbundet med grøf-
ter. Vi bruger vandet herfra til 
at vande greens og teesteder.

Om sommerkursus se 
annonce side 43.

SH

På golfskolen blev jeg overbevistPå golfskolen blev jeg overbevist

Henrik Brix i fuld Henrik Brix i fuld 
sving på Dragør Golf sving på Dragør Golf 
Klubs driving range. Klubs driving range. 

Foto: SHFoto: SH

København hjælper udsatte 
børn i gang med forenings-
livet

SUNDHED

Indsatsen ‘Aktive Børn i For-
ening’ bygger bro mellem 
kommunens daginstitutioner 
og idrætsforeningerne i syv 
udsatte boligområder. Målet 
er, at flere børn fra boligom-
råderne starter i en idræts-
forening, og ikke mindst at 
de fortsætter det aktive for-
eningsliv, som både er sundt 
og gavner sammenhængs-
kraften i boligområderne.  

Børnehaven eller fritidsin-
stitutionen udvælger de børn, 
som vil have størst glæde af 
tilbuddet blandt andet på 
baggrund af en vurdering 
af, om barnet har motoriske 
udfordringer og ikke dyrker 
idræt i forvejen.

Og her er meget læring at 
hente for både lærere og pæ-

dagoger, mener Københavns 
Børne- og ungdomsborgme-
ster Jesper Christensen (S):

- En af mange gevinster er, 
at vores pædagoger og lærere 
får ny inspiration og mulighed 
for at lære børnenes udfor-
dringer endnu bedre at kende. 
Sammen med foreningerne 
kan de motivere børnene til at 
holde fast i deres nye, sunde 
fritidsaktivitet. Der skal arbej-
des med samspillet mellem 
familien, daginstitutionerne 
og idrætsforeningerne.

Boost til foreningslivet

- Foreningslivet er noget af 
det allerstærkeste, vi har. For-
eningslivet bygger bro mel-
lem mennesker og det giver 
alle en mulighed for at blive 
en del af et større fællesskab, 
siger Kultur- og fritidsborg-
mester i København Franciska 
Rosenkilde. 

- Derfor har vi i København 
også et stort fokus på at styrke 
foreningerne i de udsatte bo-
ligområder, blandt andet ved 
kontingentstøtteordning, ved 
at tilbyde Fritids Guidning og 
afholde Ferie Camps.

Der er afsat knap fem mil-
lioner kroner til indsatsen fra 
2020 til 2023. Målet for 2020 
er at gennemføre 30 forløb for 
omkring 450 børn, og derefter 
vil antallet stige år for år.

Børn fra Tingbjerg til fodbold i 
Brønshøj boldklub. Foto: Sport 
København..

De sunde aktiviteter
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Formand Hanne Vinther 
fortæller historien

90 år er ingen alder. Hverken 
for klubben eller for ro-atle-
ter.

Roklubben Øresund blev 
startet i 1930 og lå først ved 
lufthavnens bro til vandfly-
vere og derefter ved Thyges 
Bro ved Maglebylille. Under 
krigen, hvor man ikke måtte 
ro på sundet, lå bådene på 
Langelinie. Alle både blev 
sprængt i luften i 1944 ved 
en Schalburgtage-terrorakti-
on. På grund af lufthavnens 
udvidelser flyttede klubben 
til Kastrup, hvor Tårnby Kom-
mune byggede den første 
lystbådehavn. 

Her lå Roklubben Øresund 

side om side den nystartede 
Kastrup Dameroklub i 1950. 
Herrer og damer måtte ikke ro 
sammen. 

Der gik helt 
indtil 1966, før 
klubberne blev 
slået sammen. 
Damernes klub-
hus blev solgt 
som sommerhus 
og medlem-
merne byggede 
et nyt og bedre 
fælles klubhus, 
som vi kender det i dag. 

Området omkring roklub-
ben har dog ændret sig ved, at 
der er kommet en motorvej i 
forhaven og to højhuse i bag-
haven; nemlig Scandic hotel 
og Ferrings hovedsæde. 

Farvandet har ændret sig 

Med lufthavnens udvidelse 
fik vi en 4 kilometer lang og 
kedelig terrorsikret stensæt-

ning at ro langs, når turen 
gik til Dragør. Siden kom 
byggeriet af Øresunds-
bron, som bragte os langt 
til søs, når vi skulle forbi 
arbejdsområdet. I dag 
nyder vi synet af den 
smukke bro. 

Mod nord har vi fået 
Amager Strandpark, som 

er et spændende område at 
ro i. Ja, nogle gange næsten 
for spændende, når vi skal 
færdes i virvaret af svøm-
mere, badegæster, Iron men, 
stand-up-padlere, kitesurfere 
og kajakturister. 

Ro materiellet har også 
udviklet sig 

Vi ror stadig i 2- og 4-årers in-
riggere bygget af træ. Før var 
bordene nittet sammen, nu er 
de limet sammen og bådene 
er mere elegante. Lettere fi-
berårer har afløst træårerne, 
og bredden på årebladet er 
øget fra 15 cm til 21 cm, så 
de flytter mere vand og øger 
bådens fart. Seneste skud 
på stammen er fiber coastal 
både, som er brede og sødyg-
tige; rosportens svar på cykel-
sportens mountainbike. 

Stabilt medlemstal

Roklubben Øresund har i dag 
70 medlemmer ligeligt for-
delt mellem mænd og kvin-
der. Vi er en aktiv klub, hvor 
alle kender hinanden. Der er 
fælles roning hver tirsdag og 
torsdag og ellers efter aftale 
de øvrige dage.

I 1977 startede Øresunds 

Ældreroere, som i dag har 55 
medlemmer. Det er en selv-
stændig klub, som benytter 
Roklubben Øresunds både og 
klubfaciliteter hver onsdag 
formiddag.

90 år – det skal fejres - men

90 år er værd at fejre, men 
med COVID-19 har klubben 
måtte opgive planer om at 
samle tidligere og nuværende 
medlemmer samt venskabs-
klubber til en rotur i Lagunen.

Dåb af en ny 4-årers inrig-
ger er udskudt, da bådværftet 
kun har kunnet arbejde på 
halv kraft og ikke kan levere 
båden til jubilæet. 

Brygning af klubbens jubi-
læumsøl er også udsat. 

Det, der bliver til noget, er 
et jubilæumsskrift og roak-
tivitet i ugen op til jubilæet, 
hvor nogle roere har sat sig 
det mål at ro 90 km i løbet af 
syv dage.

Men – det er da også rart at 
have noget til gode efter sin 
fødselsdag

Roklub miljø anno 1932. 
Arkivfoto fra Roklubben 
Øresund.

Ro på Øresund - 90 år ingen alderRo på Øresund - 90 år ingen alder

RECEPTION finder sted fredag 10. juli kl. 17.00 i klubhuset
Vi håber på godt vejr, så arrangementet kan foregå. 
udendørs.

650 både fra 43 klubber 
mødtes ved den lille Hav-
frue – og sejlede hjem til 
sig selv

Sejlere fra 43 sejlklubber i 
Øresundsregionen markerede 
samhørigheden og glæden 
ved at sejle sammen - hver for 
sig. Bådene rundede Bøje 1 
(Kongebøjen) ud for den lille 
Havfrue og sejlede derefter 
retur til deres havne. 

Bådene stævnede ud fra 
Gilleleje i nord til Køge i syd 
med kurs mod Københavns 
Havn i en fælles eskadresej-
lads.

- Formålet var at fejre sam-
hørigheden efter en svær 
corona-tid og sende et signal 
om, at vi har en fantastisk 
sport til fælles, fortæller Mor-
ten Olsen, Kastrup Tursejlere.

- Kongelig Dansk Yacht-
klub anslår efter bedste skøn 
at Bøje 1 blev rundet af 650 
både. 

Lidt fra den udvidede logbog

- Når man er sejler, så glæder 
man sig hvert år, når foråret 
kommer. Nu er det tid til at 
klargøre båden til den nye 
sæson, siger Morten Olsen.

- Nu er det tid til at hygge 

med sejlervennerne på vin-
terpladsen og i klubhuset, 
mens vi taler om de kommen-
de sejladser.

- Alt dette blev besværlig-
gjort af corona-virussen, så 
da Kastrup Tursejlerforening, 
fik invitationen til at deltage 
i sejladsen, så var vi klar. Det 
var Kongelig Dansk Yacht Klub 
og Dansk Sejlunion, som stod 
bag invitationen. 

- Vi inviterede også Tårnbys 
borgmester Allan Andersen 
med og han var parat. Men det 
manglede da også bare, når 
han tidligere har bygget skibe 
på B&W.

Skippermøde

Der blev holdt skippermøde 
ved KTF-klubhus og de 10 del-
tagende både fik rute og tids-
punkt oplyst. Vejret var lunt 
og dejligt, men desværre blæ-
ste der en ret kraftig vind, 10 
m/s og til dem som ikke ved, 
hvad det betyder, så er det 
blæst til opsætning af drage 
og windsurfer i modsætning 
til stille vind og fladt vand.

Tursejlerne stak ud klokken 
12.00, og det var en dejlig tur, 
på trods af vinden. Det store 
øjeblik kom, da vi ankom til 
Københavns havn og skulle 

ind og runde bøje 1, Kongebø-
jen, den bøje som ligger ud for 
kongeskibet. 

Der var både allevegne. 
Store og små, lange og korte, 
sejlbåde og motorbåde. Der 
har vel været mere end 650 
både, som rundede Konge-
bøjen. Der kunne man se, at 
vi var sammen, men også at 
der blev holdt fint afstand. 
Det var nærmest en folkefest. 
På Langelinie stod der men-
nesker og vinkede, nogle med 
flag, andre med stråhat, jo det 
var fint.

Masser af vind i sejlene

Hjemturen gik fint, selvom 
det blæste mere og mere. 
Logbogføreren målte 13 m/s, 
så det var lige kraftigt nok. 
Men alle sejlere kom godt 
tilbage til Kastrup havn og 
bagefter mødtes vi i klubhu-
set, hvor turen blev drøftet og 
analyseret. Vi havde en dejlig 
dag, sæsonen er da for alvor 
startet.

Kastrup sejlere måtte 
rebe sejlene på vej 

hjem. Foto: Kastrup 
Tursejlere.

Sejlads sammen – hver for sig
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Har du en  
sports-historie
... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann 

sporten@havemann.dk

I samarbejde med Danmarks Idræts-
forbund bidrager Toms igen i år til 
at styrke familieidrætten. Lokale 
idrætsforeninger kan søge nu 

PULJE-PENGE

Guldpuljen er navnet på den million 
kroner, som Toms deler ud til danske 
idrætsforeninger landet over. En ana-
lyse fra IDAN, Idrættens Analyse Insti-
tut, viser, at voksne danskeres idræts-
aktivitet er faldet væsentligt under 
corona krisen.

Faktisk viser tallene, at 38 procent 
af dem, der var idrætsaktive før co-
rona-nedlukningen, er stoppet med 
at dyrke idræt og at de idrætsaktive 

tilsvarende er mindre aktive end tid-
ligere.  

- Tallene er i sig selv bekymrende, 
men når vi kombinerer dem med vores 
viden om, at forældrenes egen idræts-
deltagelse er den vigtigste faktor for, 
om danske børn er idrætsaktive, er det 
særligt alarmerende, siger Mikkel Nør-
toft Magelund, teamleder i Bredde og 
Motion hos Danmarks Idrætsforbund.

 Den positive nyhed er dog, at flere 
familier har fået øjnene op for glæden 
ved at dyrke idræt sammen.

Faktisk er andelen af danskere, der 
dyrker idræt med familien steget fra 
36 til 42 procent under corona-ned-
lukningen, og det vækker begejstring 
hos DIF.

Sådan søger du:
Idrætsklubber og -foreninger over hele landet kan søge Guldpuljen på 
www.guldpuljen.dk frem til 31. august. Man kan maks. ansøge om 
20.000 kroner pr klub eller forening og der uddeles en million kroner i alt 
i følgende fire kategorier inden for familieidrætten
• Idræt sammen med børnene
• Idræt, som både børn og forældre dyrker (men ikke nødvendigvis 
sammen)
• Idræt, som forældre dyrker samtidig med, at børnene dyrker en anden 
aktivitet
• Fælles idræt i foreningerne som eksempelvis familiedag.

Chokoladepenge til 
familieidrætten

Speeds U18-drenge lægger træner-
kræfter til rugby camp 

RUGBY

Nu spilles der rugby på banerne ved 
Speeds klubhus. Dansk Rugby Union 
og Tårnby Kommune har givet grønt 
lys til, at rugbytræningen kan starte 
op igen og de sidste 14 dage har ung-
domsspillere fra U6 til U18 igen fået 
græs under støvlerne.

Tre af Speeds U18-drenge lægger 
trænerkræfter til en ny lokal rugby 
camp, som løber af stablen på Speeds 
baner ved Amagerhallen. Erfarne rug-
byspillere kan få finpudset spillesti-
len og nye spillere kan prøve kræfter 
med den ovale bold. 

Rugby er, til forskel fra mange an-
dre sportsgrene, en sport, hvor der 
er plads til alle, store og små, høje og 
lave. Og selvfølgelig spiller både seje 
piger og drenge rugby. 

Landsholdsspillere som trænere

Speed havde i december sidste år fire 
landsholdsspillere med i Dubai i den 
international turnering Emirates Airli-
ne Rugby Dubai Sevens, sammen med 
Sevens ungdomslandsholdet.

To af amagerdrengene, Lukas og 
Christian, vil på rugby campen dele ud 
af deres erfaring fra ungdomslands-
holdet. De bliver suppleret af Rasmus, 
der til daglig træner i Speed.

De tre drenge har ryddet kalende-
ren for at planlægge den mest fanta-
stiske rugby camp, så snart de sidste 
eksamener er overstået. Der bliver 
træning på flere niveauer, så nye spil-
lere trygt kan blive introduceret til 
rugby gennem leg og øvelser, for til 
sidst at kunne spille en touch rugby 
kamp. 

Erfarne spillere får mulighed for at 
finpudse deres spillestil og fokusere 
mere i dybden med f.eks. pasninger 
og teknik. 

Ambitionen med rugby campen er 
også, at den rigtige rugby-ånd bliver 
synlig og kan mærkes i løbet af de tre 
dage. Så det er ikke kun rugbyregler 
og selve spillet, der fokuseres på, men 
også at du bliver introduceret til det, 
der foregår uden for banen i form af 
sammenhold og socialt fællesskab.

SH

På foto ses Niklas Paul Beckmann, Christian Wöldike Kilsdal, Rasmus Næsby 
Brofeldt  og  Lea Ørtoft Jensen. Foto: Rugbyklubben Speed.

Rugby Camp info: 

Tid: Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 31 kl. 13 - 16.30

Nye spillere: Drenge og piger i aldersgruppen 10-17 år. 

Introduktion til rugby via lege, boldhåndtering, regler og teknik, afsluttet 
med en touch rugby kamp.

Rugbyspillere: Drenge og piger på U12 - U16. Finpuds dine teknikker, pas-
ninger m.m. afsluttet med en touch rugby kamp. 

Medbring dig selv, nogle gode sportssko og en fyldt drikkedunk. Det kræver 
ikke meget udstyr til at starte op med!

For alle
Pris: 150 kr. for tre eftermiddage.

Sted: RK Speed klubhus. Løjtegårdsvej 58B, 2770 Kastrup.

Deltagerantal: 40 pladser – efter først til mølle-princippet. Info om arran-
gementet og betaling på www.rkspeed.dk. Mail til bente@rkspeed.dk. Bin-
dende tilmelding på mobilepay senest 6. juli 2020.

Grønt lys til rugby for alle
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Har du husket at tjekke din 
redningsvest i år?

SIKKERHED

For ikke så længe siden 
kæntrede fem personer i 
en båd - ingen af dem bar 
redningsvest og var tæt på 
at drukne. Heldigvis blev de 
alle reddet.

Søsportens Sikkerheds-
råd og TrygFonden sender 
derfor en opfordring til alle 
sejlere, roere, fiskere, kano- 
og kajakroere, SUP’ere, sur-
fere og andre, der bruger 
vandet, om at tjekke, at de-
res redningsveste virker. 

Hvis du ikke har tjekket 
din redningsvest ved sæ-
sonstart i år, er det på høje 
tid at gøre det. 

Det tager kun få minutter, 
og det kan redde dit liv. 

- Hvis du ikke tjekker din 
redningsvest regelmæssigt, 

giver den falsk tryghed. Når 
du går vesten igennem, op-
dager du, hvis gaspatronen 
er defekt, eller der er andre 
dele, som er udtjent, siger 
Sten Emborg, specialkon-
sulent i Søsportens Sikker-
hedsråd.

- Det er også vigtigt at 
tage stilling til, om bære-
evnen stadig passer til dig 
og din besætnings vægt, og 
mindst lige så vigtigt er det, 
at du tager vesten på, når 
du bevæger dig ud på van-
det, for ellers gør den ingen 
gavn.

Det anslås, at ca. hver 10. 
selvoppustelige rednings-
vest, som er i brug, er de-
fekt.

Kilde: Søsportens 
Sikkerhedsråd

Hver sommer sker der ulykker, hvor folk på vandet er 
tæt på at miste livet eller drukner, fordi de ikke har 
redningsvest på. Foto: Søsportens Sikkerheds Råd.

Det har taget tid at komme i gang 
med fase 2 af genåbningen af bold-
banerne 

Tekst og foto: Søren Havemann

- Vi havde et stort ønske om at åbne 
og samtidig fremstå som en klub, der 

overholdt alle regler og myndigheds-
krav, fortæller børneformand Chri-
stian Theilgaard fra Kastrup Boldklub.

- Jeg synes, det blev en succes. Vi 
havde sat mange kræfter ind på at ind-
rette området og lokalerne, så vi bedst 
muligt kunne undgå smittespredning. 
Afspritning, håndvask, adgangsfor-
hold, lukket omklædning og kun sam-
ling i mindre grupper.

- Vi har haft coronavagter i gang på 
alle dage. Med nogle ganske få mindre 
hændelser, løftede pegefingre om at 
holde afstand, er vagternes vejled-
ning og rådgivning blevet overholdt.

- Nu åbner vi så i fase 3 og der på-
hviler os stadig et stort ansvar, siger 
Christian. Derfor har vi også beslut-
tet at fortsætte med nogle af restrik-
tionerne, som vi stadig synes, giver 
mening og hvor vi måske vil kunne 
komme til at overtræde et forbud, si-
ger Christian Theilgaard.

Måske mistet medlemmer

- Vi har ikke helt præcist undersøgt, 
om vi har mistet medlemmer eller 
spillere under nedlukningen. Det vil 
naturligvis være et problem mener 
Christian.

- Men under normale omstændig-
heder vil vi hvert år om foråret få et 
stort kuld af børn og unge, der vil 
starte med fodbold. Disse spillere er 
ikke dukket op, men det håber vi, vil 
ske, når vi nu overgår til mere normale 
forhold.

- Vores trænere har været tilfredse. 
De synes, det har været fedt, at de æn-
drede baneforhold, fem mands baner, 
har givet os muligheder for at træne 
og udvikle spillere på en anden måde. 

- Kontaktfodbold var jo forbudt, 
hvilket så har betydet, at trænerne 
kunne udvikle dribleøvelser og tekni-
ske færdigheder i stedet for. Der var 
bedre tid til at tage sig af den enkelte.

Christian Theilgaard har samlet 
sine piger til eftermiddagstræning 

på Røllikevej, naturligvis med 
god afstand og efter håndvask og 

afspritning. Foto: SH

Genåbning af boldbaner blev en succes

VI SØGER UNGDOMSTRÆNERE
• Kunne du tænke dig at blive fod-
boldtræner i Kastrup Boldklub? 
Som børneformand har jeg også 
opgaven at skaffe trænere til børn 
og unge spillerne. Kastrup Bold-
klub har fodboldhold fra de aller-
mindste mikroer og samtlige hold 
skal bemandes med trænere.

• Kravene er forskellige, men 
klubben tilbyder blandt andet 
DBU træneruddannelse og spar-
ring med andre trænere. 

• Christian Theilgaard håber, at 
nogle forældre ser klubbens stil-
lingsopslag og falder for opgaven. 
Unge spillere kan også hjælpe 
klubben og tilmed få sig en træ-
neruddannelse på CV’et.

Orienteringsklubber skaber 
innovation under corona 
krisen

Af Erling Thisted, Dansk 
Orienterings-Forbund

ORIENTERINGSLØB

Mens mange idrætsgrene 
først er ved at starte op igen, 
har corona-krisen skabt inno-
vation i orienteringssporten, 
som også har oplevet en sti-
gende interesse for at løbe i 
skoven.  

Men nogle idrætsgrene har 
haft et bedre udgangspunkt 
for at klare krisen - eksem-
pelvis orienteringsløb. Hele 
essensen i sporten er nemlig, 
at løberen skal finde vej gen-
nem skove eller parker uden 
hjælp fra andre. I lige præcis 
denne sport er det slet ikke 
svært at holde afstand, det er 
en grundpræmis.  

- Landets 60-70 oriente-
ringsklubber har alligevel 
måttet tilpasse deres tilbud, 

så de overholdt de retnings-
linjer, som både Dansk Ori-
enterings-Forbund og DIF har 
udstukket, fortæller Erling 
Thisted DOF

Amager OK med ny innova-
tion

Hos Amager Orienterings-
klub, der er landets yngste 
orienteringsklub, er det første 
gang man forsøger sig med 
selvtræning, men løsningen 
er allerede blevet en fast be-
standdel af klubbens tilbud. 

På klubbens hjemmeside 
finder man nu links til et du-
sin baner, som løberne kan 
vælge mellem. Det betyder, 
at nye løbere både kan starte 
med byorientering på Frede-
riksberg eller på Slotsholmen 
eller de kan prøve klassisk 
skovorientering i Kongelun-
den eller Pinseskoven på 
Amager. 

Selv om løberne tager tu-
ren alene, kan de bagefter 
sammenligne både deres vej-

valg og løbetider ved at syn-
kronisere deres løbeur med 
banerne på tjenesten o-track.
dk og dele erfaringer på Face-
book. 

Man kan kalde det et vir-
tuelt orienteringsløb og kon-
kurrence på nettet. I løbet af 
dagen løber f.eks. 10 løbere 
en tur i skoven. Med gps-ur 
og o-track kan hver enkelt lø-
ber følges i terrænet og linjen 
lægges i o-track. Og dagens 
bedste resultat kan aflæses.

I byområder kan det godt 
være et problem at sætte de 
traditionelle orange og hvide 
skærmposter op i længere tid, 
fordi man risikerer at de bli-
ver stjålet. Men her benytter 
klubben sig af, at der er unik-
ke numre på alt fra el-skabe 
til transformatorstationer og 
pakkebokse. 

 - Byen er allerede fyldt 
med hundredvis af unikke po-
ster, så man slet ikke behøver 
sætte skærme ud, siger Erik 
Nielsen fra Amager OK. 

Her gør Tim 
Abild klar til 
en forårstur i 
Pinseskoven, 
mens 
banelægger 
Daniel 
Bachmann 
instruerer. 
Foto: Dansk 
Orienterings-
Forbund/Ernst 
Poulsen

Orienteringsløb som 
selvtræning 

Vesten skal tjekkes  
og bruges
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www.amar-jets.dk      �     bestyrelsen@amar-jets.dk

Øens ishockey klub

 - siden 1964Øens ishockey klub

 - siden 1964

Skal dit 
barn prøve
ishockey?

Første måned 
er gratis 

Vi starter op igen i midt august 
- og glæder os til at se gamle som nye medlemmer

Keikokan karate kobudo ryu 
Vestamager hallen 

Vi træner igen og dyrker karate, kobudo og motion 
”med god afstand”. Vi har håndsprit og er klar til at 
modtage alle i aldersklassen fra 5 år og op.  

Find det hold der passer dig på:  

http://www.keikokan.dk 
 Vi holder til i Vestamager hallen 

Amager Strandvej 413. www.roklubbenoeresund.dk

Vi har smidt ”spændetrøjen” med at ro på små faste hold, og ror igen klub-roning 
tirsdage og torsdage kl. 17.30. 

Roskolen er i fuld gang. Er man interesseret i at lære at ro, bedes man kontakte 
klubben og komme på venteliste til evt. roskole i august.

Klubben håber på, vi snart må samles 100 mennesker, så vi kan holde reception 
fredag 10. juli kl. 17.00 i anledning af klubbens 90 års jubilæum.

Efter Corona-krisen 
er vi kommet godt igang igen.
Alle er velkomne til at besøge os

og prøve at spille petanque
Se på www.p96-amager.dk om tidspunkter

Amager P96 Tårnby

Så ruller bolden igen i AB Tårnby   
Alle årgange er nu startet træningen igen efter corona-pausen, 

og vi byder derfor også meget gerne velkommen til nye spillere.

Har du en dreng eller pige, som har lyst til at spille fodbold? 
Vi tilbyder fodboldtræning til alle børn og voksne, helt nede fra 
2017-årgangen og op. 

Træningen foregår på Gemmas Allé ved Tårnby Stadion. Og man er naturligvis 
altid velkommen til at træne med nogle gange, før man melder sig ind.

Kontakt Lars Persson, 2283 9069, hvis du vil vide mere om træningstider for de 
enkelte årgange eller har andre spørgsmål.

Vi overholder naturligvis alle gældende corona-restriktioner.

Røse Kajakklub 
- 1929

Røse Kajakklub er igen 
åben for klubaftner med ka-
jak løb, grill og fællesspis-
ning, hver onsdag kl. 18:00.

Er du interesseret, er du velkommen til at kigge forbi 
eller ringe til formand Torben Hassel 50 42 19 49, 
www.roesekajakklub.dk, Amager Strandvej 413

Vil du prøve at spille badminton?  
Kom til prøvetræning efter sommerferien i vores 
fantastiske badmintonklub, KMB2010.  
Vi har stærke træningstilbud til alle børn og unge i alderen 
4-16 år. Kig ind på kmb.dk/ungdom. Under ”nye 
medlemmer” vil du finde flere oplysninger. 
Vi tilbyder 3 gratis prøvetræninger, og vi har ketsjer du 
kan låne. 
Vores 2 dejlige badmintonhaller med i alt 8 baner er 
udelukkende beregnet for badminton. Vi tilbyder også et 
godt klubmiljø, badefaciliteter samt restaurant. 
Vi holder til på: Gl. Kirkevej 92, 2770 Kastrup. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i august. 
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Tidselsommerfugl. 
Foto: Pxhere.

Naturen er ikke, som den 
var, da far var dreng. Der 
er færre sommerfugle, 
færre bier og færre fugle

Biodiversiteten er trængt 
tilbage og man burde ek-
sempelvis lade fugle snup-
pe bladlus og møl i stedet 
for at sprøjte med gift i en 
del af ens have i Danmarks 
1,2 millioner haver, lyder 
det fra Haveselskabet.

WWF Verdensnaturfon-
dens og Haveselskabets har 
igangsat et eksperiment, 
Danmarks Vilde Haver. De 
havde brug for 60 haver til 
skabe mere vild natur for 
at undersøge de trængte 
insekter som sommerfugle, 
biers vikår, men der kom 
mere end 1500 tilmeldinger 
fra hele af landet.

Resultater fra Danmarks 
Vilde Haver præsenteres 
til september. Alle dan-
skere kan hjælpe Danmarks 
trængte insekter og dyr ved 
at gøre deres have til et bed-
re levested for dyrene. 

Se hvordan på www.dan-
marksvildehaver.dk

Kilde: WWF 
Verdensnaturfonden & 

Haveselskabet

Naturen får frit spil i danske haver

OM HAVESELSKABET
Haveselskabet er en non-profit forening, hvor over 30.000 
medlemmer inspirerer hinanden.

Haveselskabet udgiver medlemsmagasinet ’Haven’ 10 
gange om året. 

Haveselskabets lokale afdelinger arrangerer hvert år over 
1.000 havearrangementer og Åbne Haver i hele landet.

Sommerside om havens blomster og anden by-natur                                          ved Jimmi Jan Andersen

Ukuelige planter trodser stenbroenUkuelige planter trodser stenbroen
Planter har det ikke nemt i byen, men det tager 
de sig ikke af  

Af Naturvejleder Rikke Mortensen, 
 Tårnby Naturskole

Der er næsten ingen jord, de kan gro i. Alligevel ser 
vi planter, for mange planter behøver bare en revne 
i asfalten eller et mellemrum mellem to fliser for at 
gro. 

Frøene har ligget i jorden, er tabt eller kommet 
med vinden. Planter som spirer op i byen har en stor 
kraft og det kan være fascinerende at se, hvordan de 
kan bryde igennem selv asfalt. Disse planter kalder 
vi generelt for ukrudt. De gror steder, hvor vi helst 
vil være fri for dem. Vi vil have orden.

Men noget rør sig. Rebelske botanikere i Europa 
har bevæbnet sig med vandrestøvler og kridt og har 
sat sig for at fortælle hvilke interessante og vigtige 
planter, der gror mellem fliserne og langs husene i 

de Europæiske byer.
Måden, de gør det på, er ved at skrive på fliser 

med kridt, hvad der kommer op af planter i bybil-
ledet.

På den måde gør de os byboer opmærksomme på 
betydningen af naturen, der omgiver os.

Det er jo en kendsgerning, at fra det øjeblik, vi 
navngiver noget, så giver vi det også en eksistens. 
Og på den måde kan vi måske begynde at ændre vo-
res måde at se på de planter, vi kalder ukrudt.

Det er jo tankevækkende, at hvis man googler 
ukrudt mellem fliser, er de eneste hits, der dukker 
frem, hjemmesider der fortæller, hvordan man kom-
mer af med ukrudtet.

Personligt håber jeg, at denne form for gadegraf-
fiti kan være med til at styrke folks nysgerrighed og 
interesse for naturen. Den er bogstavelig talt lige 
for fødderne af os. Naturen er værdifuld og svær at 

tæmme og det er fascinerende hvor lidt det kræver 
for naturen at udvikle sig. Selv den mindste plet 
rummer en mangfoldighed, hvis man har øjnene 
med sig.

I Tårnby vil Naturskolen de næste uger sætte fo-
kus på den vilde natur mellem fliserne. Vi vil derfor 
opfordre så mange børn og voksne som muligt til at 
tegne på fliser og stræder og lave gadegraffiti med 
kridt.

 
Har man brug for hjælp til at bestemme planterne, 

kan vi anbefale appen Inaturalist. Med app’en Inatu-
ralist kan det gå hen og blive en hel sport at kende 
navnene på de planter, du møder på din vej. 

Jeg vil dog anbefale, at man altid lige dobbelttjek-
ker med en bog eller billeder på nettet, så man er 
helt sikker.

Vi kender alle mælkebøtten som ukrudt, men 
alle ved måske ikke, at der er registreret næ-
sten 250 forskellige arter. De mange arter vok-
ser forskellige steder og stiller forskellige krav 
til mængden af lys, jordforhold o.l

Planter vi tit ser mellem fliserne er (som her) 
skivekamille og bredbladet vejbred. Det har 
en god forklaring, Begge planter har frø som 
spredes med mennesker, fordi deres frø klæber 
til sko eller køretøjer.

Det er da fascinerende, hvor mange forskellige 
planter, der har kæmpet sig op mellem fliserne på 
en helt almindelig villavej. Jeg håber der er flere, 
der kan lade sig inspirere af gadegraffiti og hoppe 
med på bølgen, så vi kan blive klogere.

Haveeksperten giver sine 
tips til, hvordan du dyrker 
egne afgrøder på altanen og 
i vindueskarmen

Vil du dyrke køkkenhave i 
vindueskarmen, er lysindfal-
det vigtigt og vinduer med 
morgensol er at foretrække. 
Ifølge Kamilla Høy, der er 
planteekspert i Plantorama, 

er der - den trange plads til 
trods - faktisk mange fordele 
ved at dyrke i vindueskarmen 
og på altanen.

- Det er rigtig nemt, og en 
lang række planter har det 
tilmed bedre i en potte i vin-
dueskarmen eller på altanen 
end i bedet i haven.

- Samtidig tager dyrkning 
på altanen eller i vindueskar-
men som regel hurtigere fart 
end i havejorden, og derfor 
kan man stadig sagtens nå at 
komme i gang, tilføjer hun.

Tænk på vind og vejr

På en solbeskinnet, varm al-
tan kan du dyrke både toma-
ter og agurker, men har du 
derimod mest skygge, er det 
bedre med for eksempel rod-
frugter, salat eller jordbær. 

På grund af højden over 
jorden er der ofte også mere 
vind på en altan end i en have, 
som er med til at udtørre jord 
og planter hurtigere, så husk 
at vande oftere. 

Mange planter trives bedst 
sammen med andre arter, og 
når man blander dem, skaber 

planternes forskellige højder 
helt naturligt flere niveauer i 
krukken eller altankassen. Det 
er for eksempel nemt at blan-
de jordbærplanter, radiser og 
spinat eller tomater, gulerød-
der og persille. 

En række krydderurter, 
blandt andet citrontimian og 
rosmarin, virker samtidig fra-
stødende på larver og flyven-
de insekter og kan derfor med 
fordel placeres blandt andre 
spiselige grøntsager og bær.

Så, vand og gød

Det er skønt at kunne høste 
direkte af køkkenhaven i vin-
duet eller på altanen, og hvis 
du gerne vil kunne gøre det 
løbende gennem længere tid, 
er det en god idé at så nye frø 
med et par ugers mellemrum.

Der skal vandes jævnligt, 
og planter, der står i vindues-
karmen i mere end en måned, 
har godt af regelmæssigt at få 
tilført lidt flydende næring.

Kilde: Plantorama

Køkkenhave i vinduet og på altanen
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At producere Tårnby Bladet er som at bygge den 
kinesiske mur - i legoklodser

... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store 
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange 
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag 
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor 
dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange 
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.

Opgaverne er:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- foto-opgaver enten i marken eller på redaktionen

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

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld 
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores 
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...

Tårnby Bladet er i gang med sin 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for 
det. Det betyder, at bladets annoncepriser er rimelige og bladet kan omdeles 
gratis. 

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læser-
breve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan 
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre 
skæve påfund.

Tårnby Bladet er også med til at drive byens nemmeste internet-portal:  
www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

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

Tårnby Bladet laver ikke sig 
selv. 

Se www.taarnbybladet.dk

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive det selv - bliv en del af vores produktionshold 

Central bypark i Dragør 
bliver møde- og aktivitets-
spot for friluftslivet i det 
omkringliggende samfund

Et partnerskab bestående af 
Blushøj spejderne, Wieder-
gårdens Aktivitetscenter for 
ældre og Dragør skole vil, 
med et nyt spejder- og fri-
lufthus åbne op for naturen i 
området og skabe en delefa-
cilitet på tværs af generatio-
ner og organiseringsformer. 
Lokale og Anlægsfonden støt-
ter projektet med to millioner 
kroner. 

Spejderne har brugt områ-
det nær den fredede bypark i 
Dragør i over 70 år og har de 
seneste otte år, med inkorpo-
reringen af både drenge- og 
pigeaktiviteter oplevet en 
fordobling af medlemmer. Fa-
ciliteterne til alle disse delta-
gere er dog ikke tidssvarende 
og fremstår lukkede og ikke-

inviterende. 
- Partnerskabet bag projek-

tet kan i dag rette en stor tak 
til Lokale og Anlægsfonden 
for kreativ sparring under ud-
viklingsprocessen, siger Chri-
stina Laugesen, projektleder 
for Spejder- og friluftshuset 
i Dragør.

- Vi får et hus med indbyg-
gede nytænkte funktioner, 
der på en særlig måde un-
derstøtter samværet med 
naturen. Støtten bringer os 
et stort skridt nærmere det 
multifunktionelle spejder- og 
friluftshus, som vil give livs-
glæde og udviklende hver-
dagsoplevelser i bynær natur 
- for ældre, unge, skolebørn 
og spejdere i vores område.

Væk fra de hemmelige baser

- Projektet er et godt eksem-
pel på at åbne spejderlivet op 
imod det omgivende samfund 
og væk fra de små ’hemme-

lige’ spejderbaser, forklarer 
Jens Øyås Møller, udviklings-
konsulent hos Lokale og An-
lægsfonden. 

- Med en meget offentligt 
tilgængelig placering, vil den 
inviterende og transparente 
bygning kunne medvirke til 
at skabe en oase for bynære 
natur- kultur- og friluftsople-
velser for alle aldre.

Om spejder- og Friluftshuset

Det nye spejder- og frilufts-
hus er designet til at falde ind 
i den omkringliggende skovs 
farveskala. Huset bliver et 
træhus på 140 kvadratmeter 
(et stort parcelhus) i grund-
plan med en indskudt etage 
på 40 kvadratmeter.

Et alrum med integreret 
køkken og en hyggelig pejs, 
skal fungere som husets hjer-
te. 

I tilknytningen til alrum-
met etableres der opbeva-
ringsrum, garderobe, toiletter 
og en fleksibel gruppezone, 
som med foldevægge kan be-
nyttes på mange forskellige 
måder. Den indskudte etage 
er mest tænkt som et fri- og 
hængudsted for børn og unge.

På husets ene facade inte-
greres et udekøkken, som skal 
understøtte aktiviteter ved et 
centralt beliggende bålsted. 
Udearealet kommet også til at 
rumme en aktivitetsboks, der 
skal rumme udstyr til en ræk-
ke friluftsaktiviteter, brænde 
og lign. 

Husets øst- og vestfacader, 
udgøres at store vinduespar-
tier, der åbner op til bygnin-
gens vigtige centrale rum.

tsp

Huset indrettes såvel ude som inde, så det kan anvendes til 
meget forskelligartede aktiviteter. Og det er designet meds 
store vinduespartier, der binder ude- og indelivet sammen. 

Renderinger venligst udlånt af projektet.. 

Det nye Spejder- og 
friluftshus placeres, så det 
er lettilgæneligt for såvel 
unge som gamle og er 
designet til at falde ind i 
den omkringliggende skov. 
Den bygges med facader i 
træ med tag, beklædt med 
vegetation. Renderinger 
venligst udlånt af projektet. 

Partnerskab åbnede AnlægsfondenPartnerskab åbnede Anlægsfonden
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LÆR AT SPILLE 
GOLF PÅ KUN 

1 UGE I DRAGØR 

 
UGE 28 

 Fra 6. JULI  
 Til 10. JULI 

 

Dragør golfklub er en af Amagers største 
idrætsklubber. 
Vi har en god og velholdt bane, nabo til 
Kongelunden og med et rigt dyreliv. En 
god golfrunde er både en naturoplevelse 
og golfspil. 
Vi har et dejligt klubhus og en fantastisk 
restaurant hvor alle er meget velkomne. 

Tilmelding på 
golf@dragor-golf.dk 
eller på 3253 8975 
På gensyn i 
Dragør Golfklub 
www.dragor-golf.dk 

 
FOR DIG 

DER HAR FERIE 
OG LYST TIL AT 
PRØVE AT SPILLE 
GOLF, ER HER ET 
GODT SOMMER- 

TILBUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kursusindhold 
• Undervisning i slagteknik med jern, køller og putter 
• Undervisning i regler og etikette 
• Klubben stiller udstyr til rådighed 
• Spil og træning på vores lille bane 
• Spil på vores store 18 huls bane 
• Frokost alle fem dage 
• Råd og vejledning fra frivillige 

Alle dage fra kl. 9.00 til 15.00 
Prisen for alle 5 dage er 1.500 kr 

 
 
 
 
DRAGØR 
GOLFKLUB 

Sæsonen for greenkayak startede i 
maj - i Odense

Miljøorganisationen GreenKayak stil-
ler igen i år to kajakken til rådighed I 
Nordatlantisk Hus, som man kan låne 

gratis på be-
tingelse af, at 
man gør en 
aktiv indsats 
og samler alt 
det affald op, 
som man fin-

der på sin rotur. Kajakkerne bookes 
online og udleveres sammen med 
redningsveste og øvrigt udstyr samt 
en grundig introduktion til de miljø-
frivillige’.

Målet er at reducere mængden af 
affald i Odenses havn, der - som andre 
havne rundt omkring - har et affalds 
problem. Dels på grund af affald, som 
fejlagtigt havner i vandet i stedet for i 
skraldespandene, og dels på grund af 
affald, der flyder ind i havnen udefra.

Alt affald der indsamles vejes, så 
det bliver synligt, hvor meget der 
samles ind. Odense Kommune sørger 
for, at det indsamlede affald kommer 
væk på den rigtige måde.

Sidste år blev der samlet over 80 
kg affald fra Odense Havn. Sæsonen 
var kort, kun to måneder, så det var en 
fantastisk indsats af de odenseaner, 
der nåede at låne kajakkerne.  

Der er plads til to personer i hver 
kajak. 

Projektet driftes af frivillige. Tilbud-
det om at låne GreenKayak i Nordat-

lantisk Hus er afhængigt af, at vi får 
hjælp fra frivillige til udlån.

Lige nu har vi to entusiastiske frivil-
lige - Julie og John - der står for udlån 
af kajakkerne hver torsdag.

Men vi har brug for flere hænder. Vi 
vil derfor rigtig gerne have et større 
frivilligt team, der kan hjælpe med at 
udlåne kajakkerne, det vil give flere 
mulighed for at komme ud i kajak-
kerne og hjælpe med at holde havnen 
ren. 

Kunne du tænke dig at være en del 
af GreenKayak frivillig-team? 

Er det noget for dig, så skriv til os på 
nah@dgh-odense.dk

Jo flere der bakker projektet op og 
vil hjælpe til i arbe-
jdet med udlån af 
kajakkerne - jo flere 
kan komme ud og 
ro og hjælpe med at 
holde Odense havn 
fri for affald.

Lån kajak og ’betal’ med affaldLån kajak og ’betal’ med affald

STED: 
Kajakkerne i Odense kan bookes 
hver torsdag fra: Kl. 13-13.45 & kl. 
15-16.45

STED: 
Tårnby Bladet er i første række tænkt 
til at forsyne borgere på Amager og i 
Tårnby i særdeleshed med nyt og in-
formation, men ser vi en interessant 
idé, så tager vi den med.

Her en en (idé) som kunne 
kopieres på vores breddegrader.

tsp

Dejligt budskab:

Spar på kræfterne til 
august
Fire grunde til ikke klippe hæk-
ken inden Sankt Hans

Det er en udbredt misforståelse, 
at havens hække og buske skal 
beskæres kraftigt om sommeren. 
Vil man styrke biodiversiteten og 
hjælpe dyr og insekter i haven, skal 
man vente med at beskære hæk-
ken til sensommer eller efterår, 
forklarer biolog i Dyrenes Beskyt-
telse.

Fire grunde til at klippe hækken 
om efteråret:

1. Du styrker biodiversiteten, da 
insekter lever af de skud, der op-
står hen over foråret og sommeren.

2. Du forstyrrer ikke fuglene, 
som bygger reder i buske og hække 
om foråret og sommeren, og derfor 
kan være truede af hækkesaksens 
hærgen.

3. Du hjælper pindsvinet, der 
kan gå i vinterhi under din kvas-
bunke fra efterårets aflagte grene.

4. Du kan bruge sommeren på at 
nyde haven og dens dyreliv i ste-
det for at klippe hæk.

Vindere af cirkuspakker
...  til Cirkus baldoni blev Michael 
Henrik Larsen, Vægterparken  og 
Elisabet Løvland Vittrup Alle.

Den store troldefest Den store troldefest 
kommer til Tårnbykommer til Tårnby
Kultur- og fritidsudvalget har på 
sit møde i juni besluttet at be-
vilge 50.000 kroner til projektet 
’Den store troldefest’

Det er genbrugskunstneren Tho-
mas Damsbo, der har fået bevilget 
pengene og i sin ansøgning skriver 
han, at projektet består af, at der i 
samarbejde med frivillige opføres 
en troldeskulptur og gerne i Ugan-
daskoven. 

Troldeskulpturen skal bygges af 
genbrugstræ, og foruden skulp-
turen i Tårnby forventer han at få 
opført ialt 10-12 troldeskulpturer, 
spredt rundt i landet. 

Med projektet ønsker Thomas 
Damsbo at få befolkningen ud 
og opleve smukke nye afkroge af 
Danmark og få eventyrlige og kul-
turelle oplevelser. Størstedelen 
af skulpturerne forventes opført i 
Hovedstadsområdet.

Det har været en forudsætning 
for projektets realisering, at Tårn-
by kommune har givet tilskud og 
at projektet kan afvikles i samar-
bejde med frivillige eller en insti-
tution eller lignende. 

Kultur- og Fritidsafdelingen har 
tilbudt at være behjælpelig med 
at etablere kontakt til potentielle 
frivillige og institutioner i kom-
munen.

bbark
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TROLLS PÅ VERDENSTURNÉ
Nu er Trolls tilbage, og denne gang skal de på deres 
første verdensturné, som fører til, at de opdager, 
at der er mere end en slags Trolls: De er hele seks 
forskellige troldestammer og med hver sin musiksmag 
spredt ud over kloden. Spørgsmålet er nu, om de kan 
mødes til musikalsk topmøde, og sammen glæde sig 
over musikken trods de spiller hver deres genre?
Kan Techno-Trolls enes med Rock-Trolls, synes 
Klassisk-Trolls, at det er værd at lytte til Pop-Trolls 
og hvad med Country-Trolls og Funk-Trolls? Kan de 
mødes og enes på kryds og tværs? I hvert fald er 
deres verden ved at blive meget større og en hel del 
højere...

KAPTAJN SABELTAND OG DEN 
MAGISKE DIAMANT 
Drengen Pinky og hans bedste veninde Veronica 
tager på et fantastisk eventyr sammen med piraten 
Kaptajn Sabeltand, for at finde en sagnomspundet 
magisk diamant, der kan opfylde ønsker. Men den 

onde troldmand Maga Khan, en vampyr med kraftige 
solskoldninger, en manipulerende dronning og en 
rasende abehær er også på jagt efter diamanten, så 
det bliver ikke en let mission!

BØLLE
Den forkælede hvalp Bølle har haft alt, hvad en hund 
kunne drømme om. Men da Bølles velhavende ejer, 
den gamle dame, dør, føler Bølle sig helt alene og 
fortabt – i jagten på at finde hjem igen. I den nye 
og skræmmende verden, er Bølle pludselig blevet til 
den lille grimme ælling. Samtidig ansætter grådige 
slægtninge en uærlig og excentrisk hundefanger til at 
finde Bølle, som i mellemtiden har fundet ud af, at han 
skal arve den gamle dame.

LITTLE WOMEN
De fire March-søstres Meg, Jo, Beth og Amy er 
alle passionerede, kunstneriske og vidt forskellige. 
Vi møder dem i tiden omkring den amerikanske 
borgerkrig (1860-64), hvor deres far gør tjeneste, 
mens moderen er hos dem.

THE KINDNESS OF STRANGERS
Clara og hendes to sønner ankommer til Manhattan 
uden penge på lommen, men med en plan: At skjule 
sig midt i verdens travleste by, så børnenes far ikke 
kan finde dem. 

Her møder hun den netop løsladte Marc, der har fået 
en ny chance i tilværelsen som manager på en russisk 
restaurant fuld af kulørte eksistenser. 

UNDTAGELSEN
Da Iben og Malene begge modtager dødstrusler, går 
det op for dem, at deres arbejde på Dansk Center for 
Information om Folkedrab har bragt dem i livsfare. 
Mistanken lander på en serbisk krigsforbryder, som 
de skriver artikler om, men da en sag om mobning på 
kontoret eskalerer, begynder de langsomt at overveje, 
om ondskaben kunne komme fra dem selv. Filmen er 
baseret på Christian Jungersens bestseller, der skildrer, 
hvordan raffineret voksenmobning kan udvikle sig til et 
uhyggeligt spil om liv og død. Det er en fortælling om 
manipulation som våben, om vildtvoksende paranoia 
og ondskabens mange ansigter.

SANGKLUBBEN
For kvinderne pa en militærbase i England føles 
tiden lang og bekymringerne store, når mændene 
er udstationerede. Blandt dem er den afmålte Kate 
(Kristin Scott Thomas) og den sprudlende Lisa (Sharon 
Hogan), som tager initiativ til at lave en fælles-
aktivitet. Broderi og bogklub skydes hurtigt ned, men 
ideen om et sangkor vækker begejstring. Kate elsker 
flerstemmig sang i et klassisk repertoire, men Lisa vil 
hellere have fuldt skrald på popnumre, som alle kan 
synge med på. Så da der pludselig er bud efter koret 
fra London med tilbud om at synge i Royal Albert Hall, 
gælder det om at lægge uenighederne bag sig og finde 
en fælles melodi. 

FREMAD
Brødrene Ian og Barley, der bor i et forstads-
fantasymiljø, får foræret en trylleformular, som de 
bruger til at fremmane deres far – eller i al fald 
halvdelen af ham. De to brødre må derfor lede 
efter et gammelt kort, som kan lede dem videre til 
Fønixjuvelen hvor de kan fuldende deres færd.

Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk
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LITTLE WOMEN
25/6 – 1/7:  kl. 19.15  fr. u. 7 
THE KINDNESS OF 
STRANGERS 
25/6 – 1/7:  kl. 20.00  t. o. 11

KAPTAJN SABELTAND
 – dansk tale
25 – 26/6:  kl. 17.00
27 – 28/6:  kl. 13.30
29/6 – 1/7:  kl. 17.00
4 – 5/7:  kl. 14.45
11 – 12/7:  kl. 17.30
18 – 19/7:  kl. 17.30 t. f. a.

Danmarkspremiere:
SANGKLUBBEN 
25/6 – 1/7: kl. 17.30
2 – 22/7: kl. 20.00 fr. u. 7

FREMAD – dansk tale 
27 – 28/6:  kl. 16.45 t. f. a. 

TROLLS PÅ VERDENSTURNÉ  
– dansk tale
Forpremiere:
27 – 28/6:  kl. 14.30 
Danmarkspremiere:
2 – 3/7:  kl. 17.00
4 – 5/7:  kl. 14.00 + 17.00

6 – 10/7:  kl. 17.00
11 – 12/7:  kl. 14.00
13 – 17/7:  kl. 17.00
18 – 19/7:  kl. 14.00
20 – 22/7:  kl. 17.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
UNDTAGELSEN med danske 
undertekster
2 – 8/7:  kl. 17.30 + 19.30
9 - 10/7:  kl. 19.30
11 – 12/7:  kl. 16.30 + 19.30
13 – 17/7:  kl. 19.30
18 – 19/7:  kl. 16.30 + 19.30
20 – 22/7:  kl. 17.30 + 19.30  
t. o. 15

Danmarkspremiere:
BØLLE  – dansk tale
9 – 10/7:         kl. 17.30
11 – 12/7:       kl. 15.00
13 – 17/7:       kl. 17.30
18 – 19/7:       kl. 15.00 t. f. a.

Programmet for perioden 23/7 
– 4/8 kan ses senere på www.
kulturhusetkastrupbio.dk
Se retningslinjer for besøg hos os, 
se trailere og find billetter på:
www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,-
Voksenrabatkort, 10 billetter  
(dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af billetprisen) kr. 
550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter.
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Kære venner af Lisbeth Klubben.

Vi må desværre konstantere, at sommeren 
er godt i gang, og har desværre ikke 
noget positivt at meddele omkring 
vore kommende filmforestillinger og 
billetsalg.

Da de fleste af vore medlemmer er mere 
eller mindre i risikozonen, er vi selvfølgelig 
optaget af at gøre det så sikkert som 
muligt.

Vi kan godt se, at der sker lidt åbning 
på biografområderne rundt omkring 
os, men vores biograf er lidt speciel 
hvad mulighederne indebærer 
for at åbne op for alle Lisbeth 
Klubbens over 400 medlemmer.

I håbet om en fortsat god sommer            Carl-Aage.

VEL MØDT

Hilsen rigtig god sommer.
Carl-Aage Hansen, kasserer Vibeke 
Raswmussen, formand

Selv efter døden arbejder 
Olsenbanden eller dens fans 
på et millionkup – dog på 
lovlig vis

Der skal skaffes godt to mil-
lioner! Det vil det koste at 

få skabt en statue af banden 
i fuld størrelse, støbt den i 
bronze og få den sat op i Val-
by som planlagt. 

Derfor kommer nu et helt 
unikt tilbud. Hvis der er en 
virksomhed, der er interesse-

ret i at få opsat den endelige 
statue i fuld størrelse ved de-
res domicil i en måned, forud 
for den aftalte indvielse i 
Valby, så kan det lade sig gøre 
for den nette sum af 1,5 mio. 
kroner. 

Med i prisen kommer al den 
medieomtale det kan bringe, 
et tilbud om at tale ved det 
event, der bliver afholdt ved 
indvielsen i Valby og at virk-
somhedens navn vil blive ind-
graveret som hovedsponsor 
på soklen.

- Og så er man omgivet af 
hundehoveder og hængerøve, 
lusede amatører, elendige 
klamphuggere, latterlige ski-
desprællere, talentløse skide-
rikker, impotente grødbønder, 
og socialdemokrater!

Det kendte udbrud kommer 
selvfølgelig fra Egon Olsen. 
Man kan tænke over, om Egon 
Olsen stadig ville bruge det 

sidste ord som et skældsord, 
eftersom to danske politikere, 
heriblandt socialdemokraten 
Anders Kronborg (MF) selv 
har investeret i en model af 
den kommende statue af Ol-
senbanden og der er kommet 
skub i salget.

 Faktisk har nyheden om 
investeringen gjort, at der på 
to dage er solgt modeller for 
lidt over 300.000 kr. Der er 
fortsat henvendelser fra in-
teresserede købere. Det er et 
fantastisk økonomisk tilskud 
til projektet, som nu er over 

en halv million, men der er 
fortsat lang til målet. 

spanger
  

Interesserede kan kontakte 
Henrik Hansen på mobil: 
28141799 ica@mail.dk

Det drejer sig om millioner

Nordisk Film Biografer do-
nerer overskudsslik til mad-
spildsbutikker
Kiosksalget i biografer har 
normalt stor omsætning, men 
lageret kan blive for gammelt, 
når der ikke kommer gæster i 
biffen.

Nordisk Film Biografer 
har været lukket på grund af 
corona-pandemien og i mel-
lemtiden har en del slik i bio-
grafernes kiosker overskredet 
sidste salgsdato. For at be-
grænse ’slikspild’ har Nor-
disk Film Biografer doneret 
alt overskudsslik til Wefood-
butikkerne, der er drevet af 
Folkekirkens Nødhjælp - heri-
blandt 200 kilo bland-selv-
slik og 8 paller med sodavand 
og chokoladebarer.

12. marts lukkede alle Nor-
disk Film Biografer ned på 
grund af corona-pandemien, 
og først de seneste uger er 

kædens 23 biografer begyndt 
at åbne igen. I næsten tre må-
neder har der således været 
lukket for de mange biograf-
gæster, som ellers ville for-
syne sig med slik og lækkerier 
inden turen i biografmørket.

Mange af Nordisk Films 
biografer er derfor brændt 
inde med slik, som har over-
skredet sidste salgsdato og 
skulle kasseres. Men i stedet 
for at smide overskudsslikket 
ud har Nordisk Film Biografer 
doneret det til Wefood-butik-
kerne, der er drevet af Folke-
kirkens Nødhjælp.

Wefood har supermarkeder 
i København og Aarhus og er 
Danmarks første supermar-
ked, der sælger overskuds-
mad og overskudsvarer og 
dermed reducerer madspild. 
Wefood sælger varer med 
beskadiget emballage, forkert 
mærkning og overskredet 

dato for holdbarhed, som el-
lers ville være blevet smidt 
ud. Butikkerne er drevet af 
frivillige og alt overskud går 
til mennesker i nød.

Ærgeligt bare at smide det 
ud

- Vi er rigtig glade for, at vi har 
mulighed for at donere over-
skudsslikket til Wefood. Vi 
kan ikke sælge det i vores bio-
grafer, da det har overskredet 
sidste salgsdato og vi har fa-
ste retningslinjer herfor, siger 
Kine Kjærnæs, der er salgs-
chef i Nordisk Film Biografer.

- Men slikket fejler ikke 
noget, og det ville være ær-
gerligt bare at skulle smide 
det ud. På denne måde kan vi 
være med til at reducere mad-
spild - eller ’slikspild’ skal vi 
måske sige - og samtidig støt-
te en god sag.

- Vi blev utrolig glade, da 
Nordisk Film Biografer rin-
gede og tilbød os den store 
donation. Det er et godt og 
tydeligt bevis på, hvordan vi 
sammen kan løse madspilds-

problemer, men også hvordan 
vi kan sikre hjælp til verdens 
fattigste, der lige nu har akut 
brug for hjælp til at håndtere 
Corona-krisen og de konse-
kvenser, det medfører. Det 

her er win-win for alle, siger 
Birgitte Qvist-Sørensen, ge-
neralsekretær i Folkekirkens 
Nødhjælp.

spanger

Frivillige har kørt rundt til størstedelen af Nordisk Film 
Biografer landet over for at hente overskudsslik, der fra 
tirsdag 23. juni bliver sat til salg i Wefood-butikkerne. Foto: 
Kristian Skårhøj/Folkekirkens Nødhjælp 

Biografslik købes hos Wefood

Anders Kronborg (MF for S) 
tog imod Olsenbanden på 

Christiansborg. Foto: Henrik 
Hildebrandt.

Der arbejdes på Olsenbanden - 
her Keld /Poul Bundgaard.

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!
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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
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Udlejning af værktøj og maskiner

Ved en bålplads imellem 
Pinseskovens birketræer 
genopsætter GLiMT forestil-
lingen om heksen Vesta til 
august 

Teaterkompagniet GLiMT´s 
forestilling Vesta skulle have 
spillet i juni måned. Det blev 
aflyst pga. Covid-19 krisen, 
men nu er der fundet nye da-

toer i august og september, så 
publikum og skolebørn i Tårn-
by kan opleve heksen Vesta 
og Pinseskovens magi.

Ved en bålplads imellem 
Pinseskovens birketræer fin-
der børnene et bål, suppein-
gredienser og heksen Vesta, 
Vestamagers egen heks. Gry-
dens liflige duft spreder sig 
langsomt, mens Vesta inddra-

ger dem i fortællinger, der ta-
ger udgangspunkt i Fælledens 
natur og lokalhistorier. 

Sidste sommer blev Vesta 
opført for en lang række sko-
leklasser fra Tårnby og glade 
friluftselskere i weekender. 
Med støtte fra Tårnby Kultur- 
og Fritidsudvalg er det blevet 
muligt at genopsætte forestil-
lingen i år, så endnu flere klas- ser og beboere fra Tårnby kan 

komme ud og opleve Vesta og 
hendes historier.

- Vi er så glade for, at vi nu 
har mulighed for at genop-
sætte Vesta. Først med støtte 
fra Tårnby og nu også med 
udskydelse pga. covid, siger 
Iscenesætter Camila Sarrazin.

- Heldigvis er det en uden-
dørs forestilling, hvor vi kan 
skabe plads mellem publi-
kum, så vi kan opføre den, selv 
med de retningslinjer der fin-
des nu. Sidste år oplevede vi 

så mange glade børn og voks-
ne, der kom her ud i Pinsesko-
ven og fik denne blanding af 
natur- og teateroplevelse, og 
vi glæder os rigtig meget til at 
kunne gøre det igen.

Forestillingen er skabt af 
GLiMT i samarbejde med 
Tårnby Naturskole, og er støt-
tet af Tårnbys Kultur- og Fri-
tidsudvalg.

tsp

Vesta spilles i Pinseskoven, 
hvor publikum mødes af 
heksen Vesta og hendes 
bål og suppeingredienser. 
Her får publikum så Vestas 
fortællinger, der tager 
udgangspunkt i Fælledesn 
natur og lokalhistorier. Foto: 
Martin Kunzendorf.

Forestillingen spiller pri-
mært for skoleklasser, men 
er åbne for alle: lørdag 
22/8, 29/8 og 5/9 kl. 19.30. 

Der er få pladser til ople-
velsen, så man skal skynde 
sig hvis man vil nå at opleve 
det denne sommer.

Oplevelsen er gratis, men 
det er nødvendigt at booke 
billet, hvilket kan gøres her: 
https://billetto.dk/e/vesta-
billetter-453934

Heksen Vesta lurer igen i PinseskovenHeksen Vesta lurer igen i Pinseskoven

Artsportal for 
flora og fauna
Danmarks største videns-
bank med national flora 
og fauna er nu en realitet 
på artsportalen www.
naturbasen.dk. 
På den nye hjemmeside 
sætter amatører og eks-
perter hinanden stævne 
og indsamler unik viden 
om danske dyr, planter og 
svampe til gavn for naturen 
og biodiversiteten.

Lige nu er naturen fyldt 
med forårstegn og regi-
strering af arterne og deres 
levesteder har stor betyd-
ning for beskyttelsen af ar-
terne og for, hvordan natu-
ren forvaltes. Samtidig kan 
tidspunktet de ses på, over 
en årrække, sige noget om 
ændringer i klimaet.

Derfor indberetter man-
ge tusinde danskere deres 
observationer i Naturba-
sen - Danmarks Nationale 
Artsportal. 

På den måde deler de 
både deres naturoplevelser 
med andre og er samtidig 
med til at indsamle viden, 
der benyttes til forskning 
og forvaltning af naturen. 

På naturbasen.dk og 
med Naturbasens App fin-
des nu et leksikon med 
beskrivelser af mere end 
3.600 arter og med billeder 
af mere end 20.000 arter.
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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

Det er 3.B fra Korsvejens Skoles kunstværk, 
som er udvalgt til at være en fælleskommu-
nal gave til Dronning Margrethe i anledning 
af hendes 80 års fødselsdag. Juryen siger 
blandt andet om værket: 

- 3.B fra Korsvejen Skole skal vinde konkurren-
cen, fordi de har løst opgaven ved at lavet et 
sprudlende, flot og spektakulært fejringsværk, 
som man bliver glad af at se på, og som rum-
mer en masse spændende historier om fød-
selsdag, om dronningen og om Danmark. 

Billedsproget henleder tankerne på gobeli-
ner – de store, vævede billedtæpper som hæn-
ger på Christiansborg. Derfor er værket både 
en hyldest til kongehuset, men også en del af 
en lang fortælletradition inden for den gerne 
man kalder for historiemaleri.

Værket er bygget op som en collage, og hi-
storierne i billedet er fortalt igennem de man-
ge, løsrevne ikoner; altså små billeder, som 
også er symboler på noget større. 

Smykker, kroner og strålende diamanter der 
er symboler på konger, dronninger, rigdom og 
pragt. Balloner, guirlander, flag, hjerter og en 
kæmpe kage, der er symboler på fest, kærlig-
hed, fødselsdag og stor fejring. 

Dronningen er med i billedet

Og i midten af det hele står den figur vi tænker 
er Dronning Margrethe. Der er plantet tusind-
fryd ved hendes fødder, sikkert med henvis-
ning til dronningens kælenavn som er Daisy. 

Hun er karakteristisk høj med en krone på 

hovedet. Med lange, tynde arme og ben står 
hun alene i midten af det hele, og smiler til os 
- årvågent, men også lidt lillepiget. 

Har eleverne mon hørt historien om den 
unge pige, der blev rigtig voksen, da hendes 
far, kongen, døde og hun skulle være landets 
Dronning? 

Hun er mægtig, som hun står der med en 
stor krone-lignende figur bag sig. En ottear-
met moder-edderkop der passer på hele riget. 

Men bortset fra hendes krone og ordnerne 
på den fine røde kjole, ligner hun mest af alt 
en glad og imødekommende, stor pige. Så er 
der mere traditionel prinsesse over figuren, 
der står på Tårnby Kommunes våbenskjold. 

Hun er velproportione-
ret med et fint optegnet 
ansigt, fine øreringe og en 
mere velplaceret krone på 
hovedet. På den store fire-
etagers kage, står til gen-
gæld en ubestemmelig, 
hovedløs, kongekronet fi-
gur. Er det mon den konge 
Danmark aldrig fik, da Mar-
grethe II blev Dronning? 

bbark

3.B på Korsvejens Skole
Dronningens 80-års 
fødselsdag, 2020
Akrylmaling på pap, 297 
x 420 mm 

Tårnbys fødselsdagsgave til  
H.M. Dronningen

Gustav og Nanna fra 3.B kom forbi borgmester 
Allan S. Andersen på borgmesterkontoret, hvor 
kunstværket blev nærstuderet og beundret. Da 

det er klassens kunstværk, som blevTårnbys 
gave til majestæten, overrakte borgmesteren 

en gave til klassen. Det var en biograftur for 
hele klassen i  

Kulturhuset Kastrup Bio. 

Juryen bestod af borgmester Allan S. Ander-
sen, kommunaldirektør Morten Winge, skole-
konsulent Caroline Lund, museumsinspektør 
Louise Banke Kristensen og museumsleder 
Mette Sandhoff Mansa fra Kastrupgårdsam-
lingen.
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