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SVØMMEKLUBBEN KVIK KASTRUP holder hvert år sommercamps for mere 
end 350 unge, der vil bruge en uge af ferien på at blive bedre og mere 
sikre i vandet. Udover aktiviteterne i svømmehallen bruger klubben også 
Kastrup Strand. Børnene lærer iført våddragter om sikkerhed, førstehjælp og 
livredning på stranden og i havet. Programmet sker i sammen med Ocean 
Rescue, der er et samarbejdet med DGI og livredderne.  

Heldigvis har mange sportsklubber været forudseende og har planlagt 
sommerlejre eller camps specielt rettet mod børn og unge. Kommunen har 
formidlet den meget flotte og brogede buket af tilbud, så der er masser af 
aktiviteter for alle, der har lyst til at være aktive i ferien.     

Læs meget mere på sidene 40 til 45.

Tog 1 kg på efter 14 
dage på Sydamager
Børn af medarbejdere ved maskin- 
og skibsbyggeriet Burmeister & Wain 
(B&W) kunne først i 50’erne hver 
sommer få 14 dages ophold på Bur-
lunden på Rosenlundsvej i Dragør. 

Børnene kom i hold á 48 – 24 
drenge og 24 piger – i alderen 6-9 
år. Og i tidens aviser blev opholdet 
på feriekolonien betegnet som en 
’ønskeferie’. 

At opholdet var sundt kunne må-
les på, at børnene efter 14 dages op-
hold havde taget et kilo på.

Læs mere og se foto side 8 og 9

For en uge var kanalen i Byparken omdannet... 
... til en wild river i Oceanien, da 
FDF Korsvejen inddrog den i den 
årlige sommerlejr

Deltagerne var ’Jorden rundt på fem 
dage’, hvor de hver dag vågnede op i 
en ny verdensdel. 

Og blandt andet blev det testet, om 
vandløbet i Byparken var bredt nok 
til en katamaran-tømmerflåde. Det 
kan afsløres, at alle kom med over og 
kunne deltage i den videre rejse.

Maden var selvfølgelig også afpas-
set efter de forskellige kontinenter, 
hvilket ikke alle deltagerne var lige 
tilfredse med... kænguru er trods alt 
nyt for mange danskere og dermed 
også FDF’ere. 

Men så var der heldigvis andre dage 
fisk på menuen. Og en dag jagede 
tumlingerne selv med stort held deres 
bøfler til aftensmaden.

Samarbejdet blev selvfølgelig sat 
på prøve, men viste sig som altid at 
kunne betale sig. Arbejdet med rafter, 

reb og besnøringer lykkes bedst, når 
man er flere om opgaven; det samme 
gælder, når man skal over vanskelige 
floder.

Næste år går FDF’ernes sommer-

lejr til Sletten ved Silkeborgsøerne, 
hvor der er Landslejr hvilket de lokale 
FDF’ere allerede glæder sig til.

Læs og se mere på siderne 46 og 47.
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Ny administrerende direktør for broen
Øresundsbro Konsortiets bestyrelse har udpeget Linus Eriks-
son til ny adm. dir. for Øresundsbron. Han tiltræder 1. novem-
ber og kommer fra en stilling som trafikdirektør hos Skåne-
trafiken.

– Vi er meget glade for, at Linus Eriksson bliver ny direk-
tør for Øresundsbro Konsortiet. Han har gedigen operativ 
erfaring og bredt kendskab til Øresundsregionen. Det er be-
tydningsfuldt, når Øresundsbron nu går ind i et nyt årti med 
en målsætning om at øge trafikken og bidrage til yderligere 
regional integration, siger Bo Lundgren og Peter Frederiksen, 
hhv. formand og næstformand for Øresundsbro Konsortiet.

Linus Eriksson har været trafikdirektør for Skånetrafiken si-
den april 2015 og var før det trafiklederchef hos Trafikverket 
med ansvar for vej- og togtrafik i Sydsverige.

Linus Eriksson afløser Caroline Ullman-Hammer, som an-
noncerede sin afgang før nytår efter 13 år på posten.

Venstre vælger spidskandidat
Partiet Venstre i Tårnby mødes tirsdag 18. august for at vælge 
spidskandidat til kommunalvalget i 2021.

Udover at vælge spidskandidat kommer købmand Jesper 
Stage, indehaver af Rema 1000 på Præstefælledvej og fortæl-
ler om emnet erhvervspolitik og hvordan Tårnby kan blive et 
bedre sted at bo, leve og arbejde.

Også folketingsmedlem Martin Geertsen, Venstres sund-
hedsordfører vil dukke op og give en aktuel status fra Chri-
stiansborg.

Mødet holdes i Foreningscentret Postkassen på Amager 
Landevej 71 fra klokken 19.30 til 21.30.

Erik vil i Seniorrådet
- Efter flere opfordringer om at 
blive medlem af Seniorrådet, 
har jeg besluttet at kandidere 
denne gang, siger Erik Rostell 
Gregersen, nuværende regi-
onsrådsmedlem i Hovedsta-
den.

- Jeg har jo valgt ikke at 
genopstille til Regionsrådet, 
men har stadig lyst og energi 
til fortsat politisk aktivitet, og 
gerne lokalt. 

Erik Gregersen er yderligere medlem af Metal Senior be-
styrelse, næstformand i De Gamles Skovtur og hjælper ved 
de Gamles Jul

Der er valg til seniorrådet i Tårnby 19. november.

I min skoletid kunne man få en sveder, det 
vil sige en eftersidning, hvor logikken var, at 
det var en straf at gå i skole, mens lærerne re-
sten af dagen skulle inspirere os til, at det var 
dejligt at gå i skole. Det meste af straffen gik 
jo også på, at vi skulle præsentere svederen, 
sedlen for vores forældre, som på den måde 
blev gjort opmærksom på, at vi havde begået 
noget uregelmæssigt.

Jeg har tidligere beskrevet, hvordan en lærer 
gav skyldneren et valg mellem en sveder og 
en lussing. Grim sag, som gerne skal genta-
ges, men faktisk er denne måneds klumme 
tiltænkt et helt andet emne – allerede på de 
første linjer kører jeg ud af en anden tangent, 
end jeg først vil spille på, og nu trykker jeg 
lige på en ekstra.

2.x (2. realklasse i 1963 lig 9. klassetrin) på 
Højdevangen Skole fik verdensrekorden i sve-
dere. Mere end 50, godt hjulpet af en enkelt 
klassekammerat, som stod for 12-15 stykker 
fra en enkelt lærer og så, at 10-12 piger kol-
lektivt deltog i spurten. Hvordan?

Klassen var gået i selvsving i et faglokale, det 
vil sige, de barnlige drenge udnyttede, at en 
vikar kom meget sent til undervisningen og 
skoletasker fløj gennem luften. De altid artige 
piger satte deres tasker ud på gangen, så da 
skoleinspektøren dukkede op og beordrede 
’bøgerne frem’, kunne pigerne ikke parere 
ordre og fik tildelt deres livs første og ene-
ste sveder for at have forladt klassen i timen, 
mens ballademagerne relativt hurtigt kunne 
genfinde deres tasker og med et snuptag kun-
ne spille rollerne som artige flittige elever.

Det griner vi (mest) drenge stadig af til klas-
sens årlige julekomsammen.

Tåbelig afstraffelse – i dag kalder man det lek-
tie-time, dog uden underskrift fra forældrene.

Men især en sveder nød jeg. Jeg skulle sidde 
efter i sanglokalet, hvor min straffende lærer 
instruerede syngespillet ’Der var engang’ som 
skolekomedie. Det er det teaterstykke, som 
introducerede ’Midsommervisen’ og nej, ikke 
den med Shubidua, men den rigtige.

Hvilken åbenbaring for mig. Jeg stormede op 
på skolebiblioteket dagen efter og lånte min 
første bog med folkeeventyr. Tak for den sve-
der.

Mine søde børnebørn har standardreplikken 
’Du mener, der var engang, farfar’ når jeg star-
ter med at sige ’Da jeg var lille!’ og det er jo 
rigtigt, det var der! I min avis lørdag stillede 
en journalist det kontrafaktiske spørgsmål, 
’Hvad nu hvis toiletpapiret ikke var opfun-
det?’ Det har vi godt 70-årige ama’rkanere et 

godt syn på, mens vi, der har været benådet 
med et sommerliv på landet, har haft andre 
oplevelser. Læs Tårnby Bladets artikel i denne 
udgave på siderne 22-23 og mere i kommen-
de udgave, som også kaster sig ud i dassets 
historie. Her i byen begynder dassets krø-
nike stort set med porcelænet, mens tyende 
og feriebørn ofte brugte et das; vi børn mest 
fordi porcelænsudgaven befandt sig på 1. sal i 
hovedbygningen. Ugebladene med deres glit-
tede papir lå klar til aldeles ubrugeligt fore-
havende, men var eventyrlig litteratur, mens 
annoncesiderne blev nulret til køkkenrulle-
blødhed.

Den udvikling er ikke det største samtaleem-
ne i normale kredse; hvem har indvendinger 
om siddehøjde, skylleeffektivitet, rengørings-
venlighed, men hvilken opfindelse, som vi 
ikke vil undvære. Her er ikke brug for en kon-
trafaktisk beretning, men det burde der være. 
Der sidder flere på lokum end på troner.

Storm P. havde lidt fat på emnet i historien 
om H.F. Nok, som om professoren sagde ’han 
var ikke sikker. Hvem er sikker, en flot uniform 
med guld og mange knapper gi’r en slags sik-
kerhed, men læg uniformen og betragt dig 
selv. Så kniber det, hva’!’

Jeg har noget uforklarligt med vandløb, slu-
ser, dæmninger og vandkraftværker; derfor 
var Tangeværket midt i Gudenåen interessant. 
Da det blev bygget, klarede det en tredjedel 
af Jyllands elektricitetsbehov og selvom det 
stadig forsyner 3000 husstande, er der allige-
vel sket en ændring i værkets betydning i den 
store husholdning. Der var en bog på udsalg 
20 kroner for ’Da danske hjem blev elektriske 
1900-2000’ af Bodil Olesen og Jytte Thorn-
dahl, som fortæller om mange menneskers 
utryghed ved elektriciteten, når man nu hav-
de petroleumslampen og brændekomfuret. 

De mange små elektricitetsværker kæmpede 
for at få folks forbrug i vejret – ikke fordi de 
havde stort samfundssind og gerne ville af-
laste husmoderens daglige slid og slæb med 
gruekedel, vaskebræt, strygejern; næh, der 
skulle sælges elektricitet. Nu skal vi spare.

Skulle man have en mørk stund, så giv forti-
den en kontrafaktisk tanke; tænk hvor godt vi 
har det. Måske kan vi tilgive hamstringbølgen 
af toiletpapir i marts.

PS: Der venter vist lidt mere 
sommer. Det kan vi også glæde 

os over.
Sommerhilsen med glæde

Terkel Spangsbo
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/totsdag 5. og 6. august.

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERF-
TER  er september udgaven. Onsdag 26. 
august. Deadline  fredag 21. august. kl. 
12.
DEREFTER: Nr. 10 oktober. Onsdag 30. 
sept. Deadline fredag 25. sept. kl. 12
11 november. Onsdag 28. okt. Deadline  
fredag 23. okt. kl. 12
12 december. Onsdag 25. nov. Deadline 
fredag 20. nov. kl. 12

2021  
01 januar. Onsdag 6. jan. * Deadline ons-
dag 30. december 2020 kl. 12 *

02.  februar. Onsdag 27. jan. Deadline 
fredag 22. jan. kl. 12
03.  marts. Onsdag 24. feb. Deadline 
fredag 19. feb. kl. 12
04 april. Onsdag 31. marts. Deadline 
fredag 26. marts. kl. 12
05 maj. Onsdag 28. april. Deadline fredag 
23. april. kl. 12
06 juni. Onsdag 27. maj. Deadline fredag 
21. maj. kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 30. juni. Deadline 
mandag 25. juni. kl. 12
* betyder afvigelse fraordinær plan.

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

I gamle dage, der var engang …
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Se www.taarnbybladet.dk

På Tårnby Bladet blev vi lige så 
stolte over, at en artikel var med til 
at løse et problem med udbedring 
af en grusvej. Nu er laurbærkransen 
visnet, for som Patrycja Dahl skri-
ver:

- I (Tårnby Bladet. red) var så venlige 
at bringe en historie i januar måned 
om de ret så dårlige forhold på grus-
vejen til og fra børnehaven for enden 
af Ugandavej.  Vi (forældrene) blev ef-
terfølgende lovet, at vejen ville blive 
asfalteret senere på året. 

- Der er siden lagt noget grus på ve-
jen som en midlertidig løsning, men 
som desværre samtidig skaber en del 
problemer. 

- I marts måned under coronakri-
sen, hvor børnehaven var lukket og 
hvor det ellers ville være et passende 
tidspunkt at udføre arbejdet, skete 

der ikke noget, heller ikke de følgende 
måneder og vi ved stadigvæk ikke, 
hvornår arbejdet skal påbegyndes. 

Nu risikerer vi jo at stå til efteråret 
og få den samme undskyldning som 
sidst; at vejret desværre ikke var til 
asfaltering. 

Hvad er så problemet nu? Sommer-
ferien lyder som et rigtig godt tids-
punkt til at udføre arbejdet, så det er 
til mindst gene både for børnene, for-
ældrene og ikke mindst arbejderne, 
som skal lægge asfalten.

- I mellemtiden får vi besked fra 
børnehavens ledelse, som kan læses 
i boksen til artiklen. Jeg synes ærligt 
talt det er pinligt og frustrerende, at 
der endnu ikke er funder en holdbar 
løsning fra Kommunens side. Det er jo 
et år siden vi rettede den første hen-
vendelse til teknisk forvaltning.

Vi har modtaget:

Det støver stadig ..

BREVET:
Kære forældre i Satellitten og Pavillonen
Da vi er i en rigtig tør periode, er stien/vejen op til børnehavehusene også tør 
og fyldt med sten og støv, så vi har en bøn til om, at I respekterer fartgrænsen 
og har for øje at skabe så lille en støvsky som muligt, da børn og personale er 
meget plaget af, at støvskyerne kommer ind på legepladsen.

Det er hverken rart at lege eller arbejde i eller sundt for lungerne. Vi er helt 
klar over, at det volder mange problemerne, om det er vådt eller tørt i vejret, 
men vi må hjælpe hinanden, til vejen bliver rigtig asfalteret.

Vi har ingen dato på, hvornår der bliver asfalteret, men vi har hørt, at det vil 
blive engang efter sommerferien/senere på året.

Tak fordi I vil samarbejde med os, for at få de bedste vilkår for jeres guld-
klumper og vores skønne dejlige personale.

Ugandavej i januar 2020 - den 
gang var det vandhullerne, som 
var problemet.



4
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 A

U
G

U
ST

 2
0

2
0

Lønmodtagere i Dragør er blandt de 
fem kommuner, som vil opleve den 
største pengeregn af udbetaling af 
indefrosne feriepenge

Senest til oktober vil de danske løn-
modtagere, hvis de ønsker det, få ud-
betalt tre ugers indefrosne feriepenge 
som en del af folketingets brede aftale 
om genopretning af dansk økonomi, ef-
ter coronakrisen har sat sine spor. 

Der er dog store forskelle på, hvor 
meget den gennemsnitlige lønmodta-
ger i hver kommune får udbetalt. Det 
viser en ny undersøgelse fra Spar Nord, 
som er foretaget på baggrund af de ak-
tuelle løntal fra Danmarks Statistik. 

Ifølge undersøgelsen er det (ikke 
overraskende. red) især lønmodtager-
ne i flere hovedstads-kommuner, der 
kan se frem til at få et ekstra stort be-
løb ind på kontoen. Gentofte, Ruders-
dal og Hørsholm Kommune placerer 
sig nemlig i top tre over de kommuner, 
hvor lønmodtagerne har optjent flest 
feriepenge og således får flest penge 
udbetalt i gennemsnit per lønmodta-
ger.

Som nummer fem på denne hitli-

ste finder man imidlertid Dragør, der 
jo fordomsfuldt og generelt opfattes 
som ’Amagers fattigrøve’.

Afspejler indtægterne

Top 1 er lønmodtagere i Gentofte, 
hvor de tre ugers indefrosne feriepen-
ge, der kan udbetales, løber op i hele 
41.561 kroner før skat, hvor beløbet 
for Dragørs lønmodtagere er 33.181 
kroner.

- Der er store kommunale forskelle 
på, hvor mange penge, der bliver ud-
betalt, og her placerer kommuner i 
den nordlige del af hovedstadsområ-
det, hvor mange mere velhavende fa-
milier bosætter sig, ikke overraskende 
øverst på listen, forklarer cheføkonom 
i Spar Nord Jens Nyholm. 

- Faktisk skal man helt ned til num-
mer 18 på listen, nemlig Skanderborg 
Kommune, som får 26.918 kroner ud-
betalt i feriepenge, for overhovedet at 
finde en kommune, der ikke ligger på 
Sjælland.

Helt i bunden ligger øerne Læsø, 
Samsø, Langeland og Ærø med lidt 
over 19.000 kroner til hver lønmodta-
ger.                                                       tsp

Dragør med i top-5

I mange år var foreningernes 
kontakt med Tårnby Kom-
mune begrænset til tre cen-
trale personer - en af dem 
var Tom Lisborg

Tekst og foto:  
Terkel Spangsbo, medlem af 
Folkeoplysningsudvalget og  

redaktør på Tårnby Bladet

Forvaltningens tre medarbej-
dere, Svend Olsen, Lars Holm 

og Tom Lisberg blev ofte kaldt 
’De tre musketerer’ eller var 
det kun Lars og Tom (som 
Svend gjorde alt for at opdra-
ge som foreningslivets ’tjene-
re’ og sikre, at de forstod det 
frie og initiativrige forenings-
liv), som muntre sjæle kunne 
finde på at kalde Dupont og 
Dupond uden at sige, hvem 
der var hvem.

Den tid er allerede gamle 
dage, som så meget andet 
i samfundet. Nye regler på 

tilskudsområdet og organi-
sering er kommet til. Struk-
turen i forvaltningen er også 
ændret, men til det sidste har 
Tom Lisborg vist og udtrykt 
forståelse for de udfordrin-
ger, foreningerne stod med; 
uanset om det var idræts-
foreninger eller de såkaldte 
ikke-idrætslige foreninger.

Nu er Tom Lisborg stoppet 
som embedsmand i Tårnby 
Kommune pr 31. juli efter 
flere års flytteri af den fysiske 

arbejdsplads væk fra perso-
nalefællesskabet på Rådhuset 
via et hjørne på Biblioteket til 
et kontorlandskab i den tidli-
gere AV-central. 

Det skete uden større re-
ception og festivitas. Men de 
to store fritidsorganisationer 
KTIS og TFR ønskede at mar-
kere deres tak til Tom for 
indsatsen, som har hjulpet 
mange foreninger og klubber 
samt medlemmerne af Folke-
oplysningsudvalget gennem 

frustrationer og praktiske 
problemer.

Midt i sommerferie- og co-
ronatid lykkedes det bestyrel-
serne fra KTIS og TFR at lokke 
Tom til en kold øl på et lokalt 
spisested, så det officielle tak 
og farvel kunne få nogle mun-
tre rammer.

Det var dog ikke lykkedes 
at overraske Tom med selve 
farvel-træffet, (som Fælles-
kontoret ellers er eksperter 
i) men han blev til gengæld 
overrasket over det store 
fremmøde og det trak ud 
- dog kun til pensionist-gå-
hjem-tid. En status som Tom 
nu også har, men som han 
sagde: ’Det er jo ikke et totalt 
farvel, vi kommer stadig til at 
mødes her og der.’ 

Hvilket straks udløste til-
bud om plads i adskillige for-
eningsbestyrelser. Afskeden 
blev forsødet med et sæt tea-
terbilletter til Tom og hustru-
en Susanne Lisborg.

Snacks er spist og drinks 
er drukket, men det 
lykkedes at fange de fleste 
af repræsentanterne ved 
farvel-receptionen for Tom 
Lisborg nummer to fra højre.
Øvrige gæster er fra 
venstre Ole Gjedved, KTIS, 
Susanne Lisborg, Annelise 
og Flemming Holm og 
Birgitte Barkholt, TFR, 
Mona Gjedved, KTIS, Winnie 
Ramsing, CISV og TFR. 
Yderst til højre Michael 
Pedersen, sekretær på 
Foreningernes Fælleskontor.

Farvel til en mand med foreningssjæl
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Også Tårnby, kan det læses på sta-
tistikken, oplever nedgang i antal 
indbrud - NU på en 9. plads fra den 
gode ende

Antal indbrud falder, men ikke lige 
meget alle steder. Ud af alle landets 
kommuner ligger Tårnby i top-ti over 
kommuner med færrest indbrud 
målt i forhold til antal husstande. 
Tårnby ligger på en 9. plads.

Med god vilje kan det faktisk kon-
kluderes, at vi ligger endnu højere. 
Tre ø-kommuner ligger over Tårnby, 
men det er nok også sværere at være 
kriminel i samfund, hvor alle kender 
hinanden og er ’lukket ind’ sammen.

I 2019 blev der anmeldt det la-
veste antal indbrud i danske huse, 
lejligheder og sommerhuse siden 
1982, viser opgørelser fra Danmarks 
Statistik.

Nu har corona-epidemien været 
med til at sænke antallet af anmeld-
te indbrud endnu mere.

I 2. kvartal 2020 blev der anmeldt 
2.826 indbrud i beboelser, og det 
er det klart laveste antal i et enkelt 
kvartal siden i hvert fald 1979. Det 
næstlaveste antal indbrud i boliger 
var i 1. kvartal 1979, hvor der blev 
anmeldt 3.989 indbrud.

- Indbrudstallet er på et historisk 
lavt niveau. Samtidig ser det ud til, 
fremskridtene også påvirker dan-
skernes tryghed i positiv retning, 
siger Britt Wendelboe, programleder 
i Bo trygt, der arbejder for at sænke 
antallet af indbrud og øge trygheden 
i danske hjem. 

- Det er meget glædeligt, selvom 
udviklingen i de seneste måneder er 
sket på en kedelig baggrund, nemlig 
corona-pandemien, som ingen af os 
har kunnet planlægge. Nu gælder 
det imidlertid om at holde fast, så vi 
fortsat kan holde indbrudstyvene fra 
døren.

tsp

Se, hvor der er forholdsvis flest og færrest indbrud, og hvor mange 
indbrud, der har været i din kommune siden 2008, på Videncentret Bolius 
hjemmeside.

Antal indbrud falder 
over hele landet

... skriver Monica Lylloff på vegne af 
monicalylloff@hotmail.com

Kære kommune -
I skrivende stund er alle landets 98 
kommuner i gang med forhandlin-
gerne om, hvor mange penge der må 
bruges og på hvad i 2021.

Igen i år har medierne bragt histo-
rier om konsekvenserne af mange års 
besparelser.

Men det er ikke små besparelser på 
ubetydelige områder. Det er hver gang 
historier om massive besparelser på 
det specialiserede socialområde, på 
mennesker med handicap og psykisk 
sårbarhed og deres pårørende.

Vi henvender os derfor nu på vegne 
af bevægelsen #enmillionstemmer 
og gruppen #enmillionstemmer - bak 
op om pårørende til handicap og psy-
kisk sårbarhed, der p.t. har 22.000 
medlemmer. For de besparelser, som 
finder sted i alle landets kommuner, 
gemmer sig mennesker - hele familier 

- der bliver ramt.
Mennesker, der ikke selv kan be-

stemme, hvor de vil bo. Børn, der bli-
ver nægtet et egnet skoletilbud. Be-
sparelserne trækker en hale af mistil-
lid og mistro efter sig.

Danmark ratificerede i 2009 FN’s 
Handicapkonvention og påtog sig der-
ved en forpligtelse til at indrette sin 
lovgivning og administrative praksis 
i overensstemmelse med konventio-
nens krav.

Landets kommuner er derfor for-
pligtede til at indrette bevillinger, så 
mennesker med handicap og psykisk 
sårbarhed kompenseres, så de kan 
leve deres liv på lige vilkår med den 
øvrige befolkning i Danmark.

Vi håber inderligt, at I vil lytte til vo-
res bøn og prioritere mennesker med 
handicap og psykisk sårbarhed, når I 
skal til at forhandle om næste års bud-
getter.

Forkortet meget af redaktionen

Vi har modtaget

Lev nu op til FN’s 
Handicapkonvention
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Fortsættes næste spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 25.8.2020, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2020
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2020 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 29.9., 27.10., 
24.11. og 15.12.2020.
Der tages forbehold for ændringer.

TÅRNBY KOMMUNALBESTYRELSE 
INVITERER TIL GRUNDLOVSCEREMONI 2020

Tirsdag 8. september 2020 kl. 14.00 afholdes grundlovsceremoni på 
Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76. 
Tårnby Kommune afholder en grundlovsceremoni for de Tårnby-
borgere, som har søgt om og er tildelt dansk statsborgerskab via  
Lov om Indfødsret meddelelse. 
Deltagelse i grundlovsceremoni er en betingelse for at få dansk 
statsborgerskab. Ved ceremonien skal du skrive under på en erklæ-
ring om at ville overholde grundloven, og som del af ceremonien skal 
du give hånd til borgmester Allan S. Andersen. 
Vigtigt
Du skal til grundlovsceremonien medbringe:
• Erklæring som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrations-
ministeriet inden ceremonien. Du må ikke have skrevet blanketten 
under på forhånd. 
• Gyldigt ID med foto
Du er velkommen til at medbringe op til 2 gæster til ceremonien. 
Tilmelding nødvendig til KOMSEK@Taarnby.dk senest  
tirsdag 11. august 2020. Du bedes oplyse dit fulde navn og adresse 
ved tilmelding. 
Tårnby Kommune forbeholder os ret til at aflyse og udsætte grund-
lovsceremonien, såfremt forsamlingsforbud eller andre retningslinjer 
omkring håndtering af coronavirus/COVID-19 nødvendiggør dette.

VIL DU VÆRE KANDIDAT TIL SENIORRÅDET  
I TÅRNBY KOMMUNE
Der skal afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert 4. år. Seneste valg 
fandt sted i november 2016.
Der skal derfor afholdes valg i 2020, og valgdatoen er fastsat til 
Torsdag 19. november 2020

Sammensætningen af det ny Seniorråd vil ske ved direkte valg for en 
4-årig periode.
Seniorrådet skal bestå af 5 medlemmer med et antal suppleanter.
Stemmeberettigede og valgbare er alle, der senest på valgdagen er 
fyldt 60 år og er bosat i Tårnby Kommune. Alle stemmeberettigede vil få 
tilsendt valgkort ca. 8 dage før valget.
For at blive opstillet som kandidat kræves, at man er stemmeberettiget 
samt, at der udfyldes en særlig anmeldelse af kandidatur, hvor mindst 
5 og højst 10 stillere med underskrift anbefaler opstillingen. Stillerne 
skal være stemmeberettigede til seniorrådsvalget.
Anmeldelse af kandidatur kan afhentes eller rekvireres fra Tårnby 
Rådhus, Informationen, bygning A, eller printes ud fra kommunens 
hjemmeside. Kandidatlisten kan også udleveres fra kommunens pleje-
hjem og fra Solgården og Pilehaven.
Anmeldelse af kandidatur skal være kommunen i hænde senest tors-
dag 17. september 2020. 
Kandidaterne vil efter fristens udløb få meddelelse, om betingelserne 
for opstilling til seniorrådsvalget er opfyldt.
I midten af oktober 2020 offentliggøres de godkendte kandidater, og der 
bliver annonceret nærmere om selve valghandlingen, herunder valgste-
der, afstemning pr. brev og afstemning i hjemmet.
Seniorrådets opgaver
Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål 
og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen 
om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrø-
rer de ældre.
Deltagelse i Seniorrådsarbejdet er ulønnet.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, juni 2020

TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE
Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år bosiddende i 
Tårnby Kommune.
Målgruppen er unge, der er optaget på erhvervsuddannelser, eux, gym-
nasiale ungdomsuddannelser, forberedende grunduddannelse (FGU), 
seminarer, universiteter og andre højere læreanstalter. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man opfylde 
kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og opfylde 
nedenstående økonomiske krav:
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr.
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr., dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år.
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, 
dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet med 
i husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før, der ligger til 
grund for vurderingen.
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 31. oktober. Ansøgnings-
skemaet findes på Tårnby Kommunes hjemmeside under selvbetjening, 
undervisning. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Børne- og Kulturforvaltningen på tlf.
nr. 3247 1401.
Ansøgningsskemaet skal sendes til Tårnby Kommune senest 31. okto-
ber 2020.

 

TÅRNBY KOMMUNE

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

Fortsat fra forrige spalte
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PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 • 2770 Kastrup • Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården

Solgården er et mødested for 
friske, raske folkepensionister 
og Deres ægtefælle/samle-
verske, bosiddende i Tårnby 
Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 
62 år og opefter i en prøvepe-
riode)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarran-
gementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste aktivi-
teter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere. 
Centret åbner gradvis op for aktiviteter i august måned pga. Covid19.

Følg med i vores husopslag på opslagstavlen i caféen.
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Da vi fortsat har en gradvis åbning, er åbningstiderne fortsat ændret i 
august måned, nu fra mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00. 
Hver mandag:

Stavgang kl. 11.00. Startstedet er indgangen foran huset.
Fredag 14. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Fællessang
Torsdag 20. august kl. 9.00 - 17.00
Skovtur til Thorsvang på Møn (se husopslag i café)
Fredag 21. august kl. 13.30 
Nyhed! Lynbanko hvor vi kun spiller 5 spil.
Fredag 28. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Jan Winther kommer og underholder med sang 
og musik. 

OBS! Vi følger retningslinjerne som sundhedsmyndighederne 
har sat, derfor er der fortsat begrænset deltagerantal på  vores 
aktiviteter/arrangementer m.m.

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Bordinghus holder ferielukket i uge 33-34 og 
35. 
Der åbnes op igen tirsdag 1. september.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Alle pensionister i Tårnby er velkomne i Pileha-
ven. Deltag i vores faste aktiviteter f.eks. folke-
dans, frimærker, fiskeklub, petanque, sidde-
dans, gymnastik, korsang, knipling, seniordans, 
3-d kort fremstilling, edb, krop og hjernemotion, 
litteratur, og gåture - eller kom til nogle af vores 
særlige arrangementer:
Pilehaven åbner igen efter ferien mandag 10. august med et 
forholdsvis begrænset program.
Alle er velkomne, men der er grænser for hvor mange vi kan være, så 
meld dig til – så vi kender antal deltagere og så vi ikke pludselig bliver 
for mange!
Vi forsøger at holde 1,5 m afstand og spritter af mellem alle hold.
I Pilehaven har vi mange funktioner og vi har ikke mulighed for at spritte 
hænder, hver gang vi rører ved en kop så medbring eget krus/teske (tal-
lerken og bestik til frokost) hvis du vil være på den sikre side!

Mandag 10. august 
kl. 10.00 Morgensang + kaffe - 2 meters afstand 
kl. 11.15 Lille gåtur til naturskolen
Tirsdag 11. august 
kl. 10.00 Fiskefolk  
kl. 12.30 Let frokost 20 kr. lige ud  
kl. 14.00 Seniordanserne mødes  
kl. 15.00 Bueskydning i haven
Onsdag 12. august 
kl. 10.00 Kortspil + billard 
kl. 12.30 Let frokost 20 kr. lige ud 
Torsdag 13. august 
kl. 9.30 Petanque og billard 
kl. 10.00 Fællessang med 2 meters afstand  
kl. 12.00 Gymnastik max. 6 – 2 meters afstand  
kl. 14.00 Besøg i naturskolens eller 8-tallets cafe medbring 
penge/hævekort. Vi mødes i Pilehaven kl. 14 eller ved den røde 
port ved Finderupvej kl. 14.15 
Fredag 14. august 
kl. 10.30 Er det muligt at få en sludder hvis du kigger forbi 
kl. 11.30 Gymnastik max. 6 – 2 meters afstand  
kl. 14.00 Lagkage og harmonika

I løbet af den første uge efter ferien kommer der et nyt program for 
ugen efter. Ring og hør hvad der sker. Det er muligt at træffe os 
tirsdag – torsdag kl. 11-14 på telefon 3252 0972.

Venlig hilsen Anne og Bodil

TÅRNBY KOMMUNE

Du kan nå det 
endnu... 
Flere steder i København

Mens meteorologerne lover hed sen-
sommer, har København åbnet flere 
og udvidede badezoner, oplyser Kul-
tur- og Fritidsudvalget i København.

Hvor der i dag er badezoner ved 
Havnevigen, Halfdansgade, Kalvebod 
Bølge, Sandkaj, Sdr. Refshale Bassin 
og Halvandet, har det fra denne som-
mer været muligt at hoppe i havnen 

endnu flere steder.
Dertil kommer der en ny badezone 

ved La Banchina på Refshaleøen, mens 
de eksisterende badezoner Sandkaj 
og Sdr. Refshale Bassin udvides. Des-
uden kan man se frem til en såkaldt 
mobil dyppezone ved Kalvebod Bølge.

Det har politikerne i Københavns 
Kultur- og Fritidsudvalg netop vedta-
get, da man ønsker at imødekomme 
presset på badefaciliteterne i Køben-
havns Havn i år som følge af corona-
krisen.

Kultur- og fritidsborgmester, Fran-
ciska Rosenkilde (Å) glæder sig over, 

at københavnerne får endnu flere ba-
demuligheder.

 - Københavns Havn er en af vores 
allerstørste attraktioner. Ligesom vi 
har grønne åndehuller, har vi i havnen 
et stort, blåt åndehul. Og ikke mindst 
denne sommer, hvor mange køben-
havnere kan forventes at være i og 
ved byen, er det fantastisk, at vi kan 
tilbyde endnu flere bademuligheder, 
siger hun.

En ’dyppezone’ er et nyt koncept 
med en mobil ponton, som kan bruges 
som midlertidigt badested til events. 
I vinterhalvåret kan pontonerne pla-

ceres i en eksisterende badezone til 
vinterbadning.

En badezone defineres som ’et af-
grænset område i havnen, hvor du 
må bade. Badning er på dit eget an-
svar, og der er ingen livredder opsyn. 
Badezonen er afmærket med bøjer, 
flydespærrer, badestiger og rednings-
poster. Der er skiltet med ’Badning 
tilladt’.’

Kilde TV2 Lorry
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Skibsværft byggede møn-
sterkoloni på Sydamager

Af Margit Bech Vilstrup, 
Samlingschef på 
Arbejdermuseet

Ude på Amagers sydspids 
- ved Kongelunden - ligger 
Burlunden. Bygningen blev 
opført i 1954 som feriekoloni 
for børn af medarbejdere ved 
maskin- og skibsbyggeriet 
Burmeister & Wain (B&W). 
Her kunne næsten 300 børn 
hver sommer få 14 dages op-
hold. 

Børnene kom i hold á 48 - 
24 drenge og 24 piger - i alde-
ren 6-9 år. Og i tidens aviser 
blev opholdet på feriekolo-
nien betegnet som en ’ønske-
ferie’. 

Her kunne arbejderbørne-
ne komme væk fra storbyens 
trange lejligheder og mørke 
baggårde og ud til skov og 
strand. Målet var, at ferielivet 
måtte bidrage til at ’sprede 
sundhed og glæde blandt 
mange børn’, som B&Ws be-

styrelsesformand erklærede 
ved indvielsen. At børnene 
havde glæde af ferielivet, 
konstateredes ved, at de i 
gennemsnit havde taget 1 kg 
på i vægt efter de 14 dages 
ophold.

Ernæringen spillede da 
også en stor rolle i tilrette-
læggelse af arbejdet på ferie-
kolonien. 

Syv unge kvinder med en 
økonoma i spidsen sørgede 
for børnenes daglige fornø-
denheder, og Burlunden var 
forsynet med et moderne 
elektrisk køkken med isbokse 
og tekniske hjælpemidler - 
’kort sagt et køkken, som en-
hver husmoder drømmer om’, 
som Social-Demokraten skrev 
ved indvielsen.

B&W betalte

B&W havde betalt opførelsen 
af bygningerne, og driftsud-
gifterne finansieredes det 
første år ved, at alle arbejdere 
i BW betalte syv øre ugentligt 
til koloniens drift og firmaet 
et tilsvarende beløb. Allerede 

året efter blev dette system 
afløst ved, at driften blev sik-
ret ved hjælp af uafhentede 
feriepenge i virksomheden.

Burlunden blev i 1975 
overtaget af Københavns 
Kommune til brug for udflyt-
terbørnehave samt koloni for 
kommunens skoler og insti-
tutioner. I dag er der udeluk-
kende udflytterbørnehave på 
stedet.

Feriekolonien blev af stif-
terne betegnet som ’en møn-

sterkoloni, der kan tjene som 
et smukt og inspirerende ek-
sempel for andre store virk-
somheder’. Den blev da også 
alene de første 12 år besøgt 
af mere end 3.500 børn af 
B&W-arbejdere. Og ferieko-
lonien er et godt eksempel 

på, hvordan arbejdsgivere og 
arbejdere i fællesskab kunne 
skabe rammerne for gode fe-
rieoplevelser for børn, som 
ellers havde måtte tilbringe 
sommeren i baggårdene. 

Vi bringer disse foto af børn og personale uden såkaldte billedtekster; dem beder vi læserne 
komme med. Vi kan blot konstatere, at flere på redaktionen har gået i samme tøj og vores 
ældre søstre havde samme frisurer og brugte samme slags briller som personalet, der bærer 
barneplejerske-uniform

Ferieliv for arbejderbørn på Burlunden 

Gå på aftenskole i Tårnby
Motion · mad · musik · IT · sprog · kreative fag 

Nu med endnu flere kurser til dig i Tårnby.

Efterårets kurser er klar – tilmeld dig nu! 

fofkbh.dk
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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

Navne og 
oplevelser 
efterlyses
Artikel og foto er stillet til 
rådighed af Arbejdermu-
seet.

Kan du sætte navn på per-
sonerne på fotografierne, 
hører vi gerne fra dig på 
Tårnby Bladet. Vi vil så vi-
deregive oplysningerne til 
museet.

Kan du yderlige fortælle 
om personlige oplevelser 
som barn i Burlunden eller 
har hørt personalets ople-
velser, så er historier vel-
komne. Vi kan også hjælpe 
med at få skrevet oplevel-
serne ned, hvis det kniber 
for dig. Vi har journalister, 
du kan fortælle til.

Du finder vores kontakter 
i kolofonen på side 2.

Næste udgave af Tårnbybladet - for 
september - udkommer 26. august 

med deadline fredag 21.august

Ernæringen spillede en stor 
rolle i tilrettelæggelse af 
arbejdet på feriekolonien. 
At børnene havde glæde af 
ferielivet, konstateredes ved, 
at de i gennemsnit havde 
taget 1 kg på i vægt efter de 
14 dages ophold.
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Dit barnsDit barns
førsteførste

fødselsdagfødselsdag

Hos babybroderi.dk kan du finde et stortHos babybroderi.dk kan du finde et stort
udvalg af gaver til dit barns første fødselsdag.udvalg af gaver til dit barns første fødselsdag.

Gravering påGravering på
flagfodflagfod

�  TLF: 30 12 69 90   •   � / �  BABYBRODERI.DK   •   � BABYBRODERI.DK

Metroselskabet har indkøbt 
otte nye tog, hvoraf de to 
første netop er ankommet 
til Danmark. De nye tog skal 
sikre større kapacitet på 
metrolinjerne M1 og M2

Som led i en større indsats for 
at sikre plads til de mange tu-
sinde passagerer, der dagligt 
benytter metroen, har Metro-
selskabet indkøbt flere tog til 
metrolinjerne M1 og M2. 

De nye tog – som ventes 
at øge kapaciteten i metroen 
med 20 procent – er en del af 
et investeringsprogram, som 
Metroselskabets bestyrelse 
besluttede i 2017. Formålet 
er at kunne imødekomme en 
forventet stigning i antallet af 

passagerer frem til 2035, så 
kunderne også i fremtiden vil 
opleve en rejse af høj kvalitet.

De nye tog til M1 (Vestama-
ger-Vanløse) og M2 (Lufthav-
nen-Vanløse) er produceret i 
Italien og ankom med skib til 
Danmark. 

Når togene sættes i drift, vil 
de øge antallet af tog i myld-
retiden med knap 20 pct., 
hvilket giver hyppigere af-
gange på begge linjer. Der vil 
således være helt ned til 90 
sek. imellem togene i myldre-
tiden på de strækninger, hvor 
der rejser flest.

Flere klapsæder

Den ændrede indretning af 
togets indre skal gøre det 

muligt for passagererne at 
opholde sig mere fleksibelt 
samt udnytte gulvarealet 
bedre. Samtidig sikres et bed-
re flow af passagerer og en 
optimal udnyttelse af pladsen 
i togvognene. Den nye sæde-
opsætning testes desuden i 
øjeblikket i tre af de eksiste-
rende tog på M1 og M2.

Det forventes, at de 8 nye 
tog kan sættes i drift i løbet 
af efteråret 2021 og vinteren 
2021/2022. Inden da skal de 
gennemgå en lang række test, 
blandt andet ude på skinner 
og stationer, så der er sikker-
hed for, at de kører godt og 
sikkert, inden passagererne 
kan bruge dem. 

Testkørslerne er planlagt, 

så kunderne generes mindst 
muligt. Derfor bliver største-
delen foretaget på stræknin-
gen mellem Christianshavn 
og Vestamager om aftenen 
og/eller natten i det kommen-
de års tid.

Covid-19 igen igen

På grund af Covid-19 har der 
været et stort fald i antallet 
af kunder i metroen. Metro-
selskabets analyser viser dog 
fortsat, at der vil ske en stor 
vækst i passagertallet i frem-
tiden. 

Selv om passagertallet ven-
tes at stige langsommere end 
oprindelig planlagt frem til 
2025, er det således stadig 
forventningen, at passagertal-
let vil være tilbage på det for-
ventede vækstniveau senest 
fra 2025 og frem.

 - Hovedstaden får flere og 
flere borgere, og mange væl-
ger at køre med metroen. Det 

er vi naturligvis glade for, og 
derfor vil vi gerne sikre, at der 
i fremtiden er plads til pas-
sagererne, og at de fortsat vil 
opleve et højt serviceniveau 
og en stabil drift, forklarer 
direktør i Metroselskabet Re-
bekka Nymark.

- Metrolinjerne M1 og M2 
bliver hver dag benyttet af ca. 
200.000 rejsende, og togene 
har snart 20 år på bagen. Der-
for gennemfører vi i disse år 
en række store investeringer 
i metroen – både for at ved-
ligeholde den og for at skabe 
bedre plads til de mange nye 
passagerer.

- I Metroselskabet arbejder 
vi løbende med at optimere 
kapaciteten i metroen, så vi 
også fortsat kan sikre en be-
hagelig rejse for vores kunder 
samt tog, der kører til tiden. I 
de nye tog har vi ændret på 
sædeopstillingen, så flere 
passagerer kan komme med, 
og færre bliver efterladt på 
perronen. 

- Vi har desuden valgt at 
teste den samme sædeop-
sætning i tre af de eksiste-
rende tog på M1 og M2. Hvis 
den ændrede opsætning får 
den ønskede og forventede 
effekt, vil de resterende tog 
gennemgå samme ændring .

I de nye tog er der ændret på indretningen, så sæderne er placeret langs 
vinduerne i toget, som det kendes fra andre landes metrosystemer, samt flere 
klapsæder og færre faste sæder.

De nye metrotog ankom 
med skib og blev fragtet 
på blokvogn gennem 
København ved nattetide for 
at genere trafikken mindst 
mulig. Men hvem ville ikke 
gerne have holdt tilbage i 
Nordrefrihavnsgade for et på 
asfalt rullende metrotog.

Metro-tog gennem Københavns gader

Næste udgave af Tårnby Bladet
Udkommer (allerede) 26. august og dækker indholdmæssigt  

et par dage i august og så september

Har du annoncer eller andet indhold, du ønsker vi skal tage os af er seneste 
deadline fredag 21. august.

Begrebet deadline er ikke det samme for alle, så vil du os noget, så 
mail eller ring i god tid. Selvom journallister påstår, at de arbej-
der bedst under pres, så er en en sandhed med modera-
tion. Her i huset sker de fleste fejl den sidste halve 
time før trykmaskinen i Ørslev går i gang.

Kontakt kontoret på 32 509 290 eller  skriv til Tårnby Bladet 
Englandsvej 290, 2770 Kastrup.  
redaktionen@taarnbybladet.dk
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1. LOGO / TYPOGRAFI / FARVER
  
 Logo - 4 farver - CMYK

  
 
 

 Ved brug på sort/mørk baggrund ændres tekst til negativ.

 

 
 Logo - sort/hvid 
 

 
 

 Ved brug på sort/mørk baggrund ændres tekst til negativ. 
 

 

 

 Typografi:  
 Helvetica Neue 97 Black Condensed
 Helvatica Neue 37 Thin Condensed 
 

 
 Farver:

	 Lyseblå:  Mellemblå: Mørkeblå/sort:  
 45% cyan  67 % cyan 100 % cyan 
 21% magenta  13% magenta 0 % magenta 
 0% gul  0 % gul 0% gul  
 15% sort 49 % sort 100 % sort 

 Pantone 652 Pantone 5405 Pantone 532 

 RGB: 143, 162, 195 RGB: 71, 109, 138 RGB: 0, 4, 37 

TÅRNBY KOMMUNE

Skab nyt liv  
i din have

Læs mere på www.taarnby.dk

Tårnby Forsyning – den 18. august kl. 16-18

Privat have – den 10. september kl. 16-18
Kom og se, hvordan du kan beholde regnvandet hjemme

i haven og få en have med større biodiversitet.
Vi holder gratis inspirationsdag hos Tårnby Forsyning på

Gemmas Allé 39 og i en privat have på Gyldenvang Allé 20. 

Husk tilmelding på mail:
Forsyningen den 18. august: ees@taarnbyforsyning.dk

Haven den 10. september: mkr.tf@taarnby.dk

Hver kommune kan (i gennemsnit) 
energi-renovere for 61 millioner 
uden merudgifter

Der gemmer sig et stort potentiale for 
landets kommuner i jagten på at redu-
cere deres CO2-udledning. En grundig 
analyse af en række danske kommu-
ner med blandt andet deltagelse af 
Tårnby Kommune viser, at kommuner-
ne i gennemsnit kan foretage en gen-
nemgribende energirenovering for 61 
mio. kr., uden at det koster kommunen 
noget, idet energibesparelsen betaler 
for investeringen.

Hvad har udskiftning af ventilati-
onsanlæg på den lokale skole, isole-
ring af ydervæggene i byens idrætshal 
og opsætning af nye, automatiske sty-
ringsanlæg på rådhuset til fælles? Det 
er alle tiltag, der er med til at reducere 
energiforbruget for en kommune og 
direkte bidrage til at reducere Dan-
marks CO2-udledning. 

Selvom det måske lyder som små-
forbedringer i det store CO2-regn-
skab, rummer disse tiltag tilsammen 
et stort uudnyttet potentiale i de mere 
end 30 millioner kvadratmeter, som 
kommunerne råder over. 

Bygninger står for 40 procent af 
Danmarks samlede energiforbrug, og 
Klimarådet peger på energirenove-
ring som det billigste og mest effek-
tive tiltag i den grønne omstilling. Der 
er dermed store CO2-reduktioner at 
hente for kommuner, hvis de gennem-
fører en grundig energirenovering af 
deres bygninger. 

Den generelle udfordring plejer 

imidlertid at være, at hvis kommunen 
skal hente penge i budgettet til en 
indsats ét sted, må de tage penge fra 
budgettet et andet sted. 

Men det er faktisk ikke tilfældet i 
denne sammenhæng, påpeger ener-
givirksomheden Siemens, som har 
foretaget en såkaldt potentiale-vur-
dering for 11 af landets kommuner. 
Her gennemgås hver enkelt kommu-
nes muligheder nøje for at reducere 
energiforbrug og CO2-udledning fra 
bygningerne. 

Udgift 61 mio – besparelser 61 mio

Potentialevurderingen viser blandt 
andet, at hver kommune kan gennem-
føre en energirenovering for gennem-
snitligt 61 mio. kr. nu og her uden at 

skulle have penge op af lommen. Ved 
at lade energibesparelserne dække 
investeringen slipper kommunen for 
at finde pengene andetsteds. 

Pengene flyttes så at sige fra en 
passiv betaling af el og varme til en 
aktiv forbedring af kommunens byg-
ninger – og en markant forøgelse af 
den lokale beskæftigelse.

Lars Nielsen, salgsdirektør i Sie-
mens, håber, at analysen kan give 
kommunerne et indblik i det store 
potentiale, der ligger foran dem ved 
at foretage en samlet indsats frem for 
løbende små-effektiviseringer.

- Groft sagt handler det om, at kom-
munerne skal tage stilling til, om de 
helst vil betale penge til energisel-
skabet, eller bruge dem på et bedre 

og mere energieffektivt indeklima for 
deres skoleelever og ældre, siger Lars 
Nielsen.

Salgsdirektøren forklarer, at Sie-
mens de seneste år har indgået part-
nerskaber med 15 offentlige byg-
ningsejere i kommuner og regioner 
om energi-optimering. Erfaringerne 
fra partnerskaberne viser energibe-
sparelser på mellem 20 og 40 procent. 
Det er disse store besparelser, der for 
en årrække finansierer forbedringer-
ne i bygningerne. 

De grundige analyser er foretaget 
af Esbjerg, Furesø, Hjørring, Holbæk, 
Jammerbugten, Køge, Lejre, Randers, 
Skive, Solrød og Tårnby Kommune.

tsp

Besparelsen betaler udgiften

Valg til Seniorrådet 
19. november
Økonomiudvalget besluttede på sit 
møde i juni de praktiske vilkår for af-
holdelse af valg til Seniorrådet, der i 
henhold til vedtægterne skal afholdes 
hvert 4. år. 

Valget afholdes 19. november 
2020 og valgstederne vil være 
åbne fra klokken 9.00 til 18.00

Borgere, der har fast bopæl i kom-
munen og er fyldt 60 år på valgdagen 
er stemmeberettigede og valgbare. 
Valget gælder for en 4-årig periode.

Valget gennemføres på fysiske af-
stemningssteder - digital afvikling af 
valget er blevet afvist af Seniorrådet.

For de svagest stillede, blandt andet 
beboere på plejehjem, der ikke kan 
bevæge sig til valgstedet, arrangeres 
hjemmebrevstemmeafgivning. For 
hjemmeboende vil der blive tilrette-
lagt en særlig information under med-
virken af Hjemmeplejen.

Bemandingen på afstemningsste-
derne varetages af ansatte på Rådhu-
set.

I annoncering af kandidater i lokala-
viser vil der være fotografi samt mu-
lighed for en kort tekst til præsenta-
tion af kandidaten. Derudover vil der 
være mulighed for opslag på rådhus, 
biblioteker, aktivitetshuse og pensio-
nistcentre samt på kommunens hjem-
meside og øvrige relevante digitale 
platforme.

bbark
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Ny asfalt på broen, nye auto-
værn på Peberholm og re-
noverede vægpaneler i tun-
nelen, mens trafikken er/var 
stærkt reduceret på grund af 
coronapandemien

I sporet af coronakrisen faldt 
trafikken på Øresundsbroen 
med omkring 70 procent i 
marts/april. Siden har trafik-
ken rettet sig noget, men i 
slutningen af maj var trafik-
ken stadig nede på det halve.

- Med en døgnåben for-
bindelse er det ikke muligt 
at lave vedligeholdelse uden 
at påvirke trafikken, men nu 
benytter vi lejligheden til at 
udføre flere store vedligehol-
delsesprojekter for at forbed-
re og modernisere forbindel-
sen, fordi trafikken er mindre 
tæt, siger Bengt Hergart, an-
lægsdirektør for Øresundsbro 
Konsortiet.

Så snart grænsen blev del-

vist lukket, startede nogle 
mindre vedligeholdelsesar-
bejder. Samtidig begyndte 
man at planlægge flere større 
projekter. Opstartstiden er 
ofte flere uger i forbindelse 
med projekter, der kræver 
egne ressourcer, leverandør-
kontrakter og indkøb af ma-
terialer. Men i juni blev flere 
vedligeholdelsesprojekter 
færdiggjort.

Bedre og sikrere autoværn

Undervejs blev et slidt beton-
autoværn, der har stået på Pe-
berholm i over 20 år demon-
teret. Det skal erstattes med  i 
alt 14,4 kilometer autoværn i 
stål.

– Vi får et mere trafiksikkert 
autoværn, der er nemmere og 
mere omkostningseffektivt 
at reparere ved skader. Og så 
har de nye autoværn i stål en 
levetid på 35 år i stedet for 
betonautoværnets 20 år, siger 

Bengt Hergart.
En asfaltering på broen er 

gennemført ét år tidligere 
end planlagt. Samtidig på-
gik en løbende renovering 
af vægpanelerne i tunnelen, 
som kunne udføres mere ef-
fektivt og i dagtimerne, når 
trafikken var begrænset.

Ikke vejarbejdes skyld

Den danske grænsekontrol på 
Peberholm var i en periode   
årsag til, at der i enkelte til-
fælde opstod lange køer. Dels 
i forbindelse med hjemrejser 
fra forårets småferier og dels i 
morgentrafikken i takt med, at 
flere og flere pendlere vendte 
tilbage til deres arbejdsplad-
ser.

- Men vejarbejdet har ikke 
forårsaget køerne ved græn-
sekontrollen, siger Hergart. 

- Hastigheden nedsættes 
ved vejarbejde, og der holdes 
pauser, hvis det af en eller 

anden grund skulle medføre 
køer. Når arbejdet er færdigt, 
har vi en mere moderne og 
endnu bedre vedligeholdt 
forbindelse. Indtil da håber 
vi på kundernes tålmodighed, 
siger Hergart.
Kilde: Øresundsbro Konsortiet.

Hvad de færreste oplever. Her er Lernacken, hvor broen 
lander i Sverige i et spændende naturområde. Svært at 

finde frem til, men bestemt et besøg værd med det store 
kalkholdige naturområde, der ligger bag fotografen. Foto: 

Pierre Mens/Øresundsbron.

Øresundsbro Konsortiet havde 
store planer for at festligholde 
Øresundsforbindelsens 
20 års jubilum, men alle 
arrangementer, som 
involverede mange gæster, 
måtte aflyses. Men denne 
spektakulære belysning 
af broens 203 meter høje 
pyloner, blev en sommernat 
indfanget af Jesper Skovbølle 
fra Amager Fotoklub.

Corona gav tid til vedligeholdelse

Massefyring hos 
Gate Gourmet
Catering-firmaet Gate Gour-
met vil ifølge Fagbladet 3F 
afskedige to ud af tre med-
arbejdere i Københavns Luft-
havn.

Langsom genstart af fly-
trafikken samt det faktum, at 
flere flyselskaber for tiden 
slet ikke serverer mad om-
bord for at minimere risikoen 
for eventuel smittespred-
ning, er de to hovedårsager 
til, at catering-firmaet Gate 
Gourmet har gennemført en 
stor fyringsrunde, der ifølge 
Fagbladet 3F vil omfatte to 
ud af tre af firmaets cirka 
800 ansatte i Københavns 
Lufthavn, heraf 400 3F’ere.

Ikke en faglig kamp

Tillidsmand i Gate Gourmet, 
Jan Thomsen, siger til Fag-
bladet 3F, at det trods alt 

er lykkedes at redde 30 3F-
arbejdspladser, og at mange 
af dem, der bliver afskediget, 
har taget imod tilbud om 
efteruddannelse, som kan 
bringe dem videre i nyt job. 
Derfor synes tillidsmanden 
også, at processen omkring 
afskedigelserne har været i 
orden.

- I denne sag har vi haft 
en god dialog med ledelsen. 
Det er ikke en faglig kamp, 
det er en kamp mod corona, 
siger Jan Thomsen.

Andre store fyringsrunder

Fyringsrunden kommer i køl-
vandet på andre masseafske-
digelser på en række andre, 
store 3F-arbejdspladser i Kø-
benhavns Lufthavn.

I slutningen af juni blev 
omkring 2.500 afskediget 
i blandt andet SAS Ground 
Handling, Aviator og Sodexo.

tsp
 

Øresundsbroen 20 år

- Hvor de folkelige fester i 
den anledning er aflyst –

Derfor bringer Tårnby 
Bladet større artikler om 
broen. Det samme gør News 
Øresund med en serie in-
terviews med personer som 
lever og er aktive i regionen, 
eller som har spillet en vig-
tig 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 Øresundsinsti-
tuttet og Centrum för Öre-
sundsstudier ved Lunds uni-
versitet i foråret 2020.
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Huspriserne fire-doblet på 30 år
Et hus i Tårnby til en million 
i 1990 koster i dag fire mil-
lioner

Af Jan Rasmussen

Købte du et hus i Tårnby i 
1990 for en million, kan du 
sælge det i dag for fire gange 
så meget. I tørre tal og med 
decimaler svarer det til, at et 
hus i Tårnby i 1992 havde en 
værdi på 1.000.000 kroner, 
vil den gennemsnitlige værdi 
nu være steget til 4.046.000 
kroner. 

De tilsvarende tal for Drag-
ør i dag vil være 3.571.000 
kroner.

Tallene er beregnet på 
basis af gennemsnitspriser 
pr kvadratmeter, som kan 
svinge meget inden for en 
kommune. Det er en kendt 
sag, at kvadratmeterprisen i 
Tårnby kommune er højere i 
Kastrup-området end de er på 
Vestamager, hvor der også er 
forskel på det nordlige og det 

sydlige Vestamager.
Tndenserne i udviklingen 

er gengivet i kurverne Fig.1.

Det bliver ikke ved

Stigningen skulle i følge eks-
perterne i Det Økonomiske 
Råd, der i daglig tale kaldes 
De økonomiske vismænd, 
falde i 2020.

I begyndelsen under co-
rona-epidemien, forventede 
Vismændene, at boligpri-
serne ville falde mellem 8,2 
og 11,1 procent i 2020, men 
allerede i juni blev det for-
ventede prisfald justeret til 
1,8 procent. Men nedgangen 
i priserne stopper.

Sammen med Nationalban-
ken forventer Vismændene, 
at boligpriserne vil stige 
pænt i 2021.

Huspriserne er de højeste 
nogensinde - næsten.  Ifølge 
fagekspert i boligøkonomi 
hos Bolius, Jørgen M. Rasmus-
sen, er priserne, hvis man ju-

sterer for inflationen stadig 
et pænt stykke fra toppen i 2. 
kvartal 2007.

Gennemsnitspriserne giver 
ikke et helt retvisende bil-
lede. Eksempelvis  betyder 
det, at jo færre huse, der ble-
vet solgt i et enkelt kvartal, jo 
mere kan huspriserne blive 
påvirket af et enkelt salg og 
huspriserne kan stige meget, 
hvis der er kommet et nyt bo-
ligkvarter i kommunen, og de 
nye ofte dyrere huse bliver 
solgt, mens der tilsvarende 
vil være et fald året efter, hvis 
det samme ikke sker der.

Kilde: 
Boligmarkedsstatistikken, 

Finans Danmark.

Grafen viser den 
gennemsnitlige udvikling 
i pris pr. kvadratmeter for 
parcel- og rækkehuse for 
perioden 1992-2020 for 

Tårnby og Dragør kommune. 
Den blå kurve er Tårnby.

Grundejerforening vil støtte skilte 
med piktogram på asfalten og selv 
betale. Det må de ikke

 
Parcelhusforeningen Kastrupvejens 
Haveby med 84 parceller dækker en 
del af Fortgård Alle, Pindosvej og huse 
ud til Kastrupvej, samt gaderne: Nor-
drehøj Alle, Nyvang Alle og Thorsly 
Alle.

- Vi har vejbump og -skilte, som 
henviser til 30 km/t, men alligevel 
oplever vi, at der bliver kørt stærkt, 
skriver Randi Andersen, formand i for-
eningen.

- Vi har fået flere og flere børn i 
området og forældrene er selvfølgelig 
bekymrede for trafikken.

- I bestyrelsen har vi undersøgt flere 
muligheder og en fik den (synes vi) 
glimrende ide om, at man måske kun-
ne klistre noget (såkaldte piktogram-
mer. red) på vejen.

Foreningen fandt frem til ’Den lille 
pige med den røde ballon Pas på mig’. 
De fås i forskellig størrelse.

- Vi ville have påklistret seks styks, 
en ved hvert indfald til vores grund-

ejerforening; vi havde valgt størrelsen 
1 x 1,2 meter og sendte i april en an-
søgning til Tårnby Kommune.

- Meget hurtigt fik vi svar.  Der var 
afslag fra politiet med begrundelsen 
’at afmærkningen ikke fremgår som 
officiel afmærkning jf. bekendtgørel-
se om anvendelse af vejafmærkning i 
følge §200 stk. 2’.

På baggrund af §200 stk. 2 ville 
Tårnby kommune ikke gå videre med 
sagen.

- På bestyrelsesmødet talte vi om, 

hvad vi kunne gøre. Vi synes, det var 
en super ide, endda rimelig billig - 
cirka 2000 kroner for hvert piktogram, 
fortæller Randi Andersen.

- Vi synes det var en oplagt mulig-
hed for kommunen at få afprøvet en 
anden form for opfordring til bilister 
om at sænke farten.

- Vi mener, det var noget, man ville 
skrive om i vores lokale avis.

Og det var det så!
spanger

 

Piktogrammer på veje - forbudt

For mange glemmer 
stadig busbilletten
   
Under coronakrisen har mange kun-
der glemt at betale for busturen. 
Tendensen er ved at vende, og flere 
husker igen billetten, når de stiger på 
bussen på Sjælland. Men niveauet for 
kunder uden billet er stadig meget 
højere end før nedlukningen af Dan-
mark, oplyser Movia.   
Movia startede i begyndelsen af maj 
en kampagne for at minde kunderne 
om, at man skal huske at købe billet, 
før man stiger på bussen. Kampagnen 
har virket, men desværre udstedes 
der stadig flere kontrolafgifter end 
normalt. 
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Lær om biodiversitet og regnvand 
i haven ved åbent Hus hos Tårnby 
Forsyning

Vil du have en vild have med spæn-
dende planter og små bassiner eller 
kanaler? Så kom til gratis inspirations-
dag hos Tårnby Forsyning.

På inspirationsdagen vil du høre om 
havens hemmelige ingrediens, som er 
regnvand. I stedet for at lede det ud i 
kloakken, kan du lade det løbe ud i ha-
ven og skabe spændende miljøer. Du 
kan ovenikøbet få penge for det.

Bor du i et område, der er fællesklo-

akeret og kobler du dit regnvand helt 
fra kloaknettet, står Tårnby Forsyning 
klar med et engangsbeløb på 25.982 
kroner. Mere om den mulighed på in-
spirationsdagen.

Biodiversitet og rislende vand

Ved inspirationsdagen giver forsynin-
gen og andre grønne folk gode råd om 
at arbejde med rislende vand i haven 
og med planter, der trives særligt godt 
under fugtige forhold. Ved at lade 
dele af haven gro lidt mere vildt, giver 
man plads til insekter, fugle og nye 
plantearter. Det skaber biodiversitet i 

en almindelig villahave.
Ved arrangementet demonstrerer 

Tårnby Forsyning også særlige ven-
tiler, som kan forhindre villaejerens 
kloakker i at bryde sammen under et 
skybrud. 

- Vi håber at give folk blod på tan-
den til at gå hjem og føre idéerne vi-
dere ud i deres egne haver, siger Einer 
Lyduch, der er formand for bestyrel-
sen i Tårnby Forsyning.

- Afkobling af regnvandet kan give 
glæde af haven på en ny og miljøven-
lig måde, og det kan være med til at 
sikre os mod oversvømmelser ved 
skybrud. Det regnvand, der siver ned 
i jorden, får ikke vores kloakker til at 
løbe over.

Se det i praksis

Torsdag 10. september byder kom-
munen og forsyningen indenfor i en 
privat have på Gyldenvangs Allé 20. 
Her har haveejeren arbejdet med bio-
diversitet til glæde for bier og andre 
insekter. 

Det er et lille stykke natur midt i 
byen – udtænkt og plejet med en ha-
veejers kærlige hånd og et ønske om 
et fredeligt fristed.  Også her er der 
gratis adgang og mange gode idéer at 
hente. 

tsp

Hør om havens hemmelige ingrediens

STED OG TILMELDING 
Begge arrangementer er gratis, dog 

er der krav om tilmelding:
18. august på Forsyningen, Gemmas 
Alle 39, tirsdag 18. august kl. 16-18: 
tilmelding ees@taarnbyforsyning.dk
10. september i haven, Gyldenvangs 

Allé 20: 
Tilmelding mkr.tf@taarnby.dk

Forskellige modeller for, 
hvordan vand fra typisk 

tagrender ledes i ’depot’, 
hvorfra det kan tappes lokalt 

til eks. havehanding. 
Depotet er typisk på 1000 

liter. Der er ikke mange totale 
reservoire-komponenter på 

markedet, men de skal samles 
af en kloakkyndig. 

Et reservoire afvandes lettest 
med en dykpumpe uden at 

man nogensinde kommer til at 
grave ned til reservoiret for at 

reparere pumpen.

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 Tårnby Bladet

Du bliver medlem af Tårnby Blad-
forening ved at maile, skrive, ringe 
til os med navn, adresse, mailadres-
se og telefon, som får du en (ke-
delig, men sådan virker systemet) 
faktura. Når den er betalt er du 
medlem. 

Listen offentlig-
gøres ingen 
steder.

Bliv medlem i  
Tårnby 

Bladforening
Uden folkelig fundering - intet 

Tårnby Bladet



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

2
0

  1
5

 – ny bred aftale sender hjælpepak-
ke til verdens fattigste

Af udviklingsminister Rasmus Prehn 
(S), Karen Ellemann (V), Anne Sophie 

Callesen (RV), Rasmus Nordqvist (SF), 
Katarina Ammitzbøll (K), Christian 
Juhl (EL), Henrik Dahl (LA), Torsten 

Gejl (Å) og Daniel Toft Jakobsen (S). 

Fædre og mødre, der ikke kan skaffe 
den daglige mad til dem selv og deres 
børn. Skolepiger, der ikke kan komme 
i skole, bliver gjort gravide og måske 
endda giftet væk i en alt for ung alder. 

Mennesker, der har kæmpet med 
alt, hvad de har, må opgive det sidste 
håb, pakke det mest nødvendige og 
starte en ny tilværelse som interne 
fordrevne eller flygtninge. 

Den form for elendighed ser vi i 
forvejen alt for meget af i Afrika. Men 
med COVID-19 er situationen blevet 
brutalt forværret. Omfanget eksplo-
deret. Håbet imploderer. 

Det værste er, at det er sket på trods 
af, at sygdommen endnu ikke for alvor 
har fået sit tag i Afrika. 

Ingen kender konsekvenserne, hvis 
COVID-19 for alvor begynder at hærge 
verdens skrøbeligste kontingent. Men 
der er enighed om, at det er vigtigt 
at reagere hurtigt, effektivt og med 
tyngde. 

Det er derfor, vi nu på tværs af Fol-
ketinget allerede har samlet os om 
endnu en COVID-19-hjælpepakke - 
målrettet Afrika. 

Hjælpepakken er på 365 millioner 
kroner. Vi sætter ind med et sikker-
hedsnet af fødevarehjælp og støtte til 
kontanthjælpssystemer, for at holde 
hånden under de allermest sårbare og 
dem med særlige behov. 

Med denne hjælpepakke er vi bredt 
i folketinget enige om at beskytte 
nogle af verdens mest sårbare menne-
sker. Og mindst lige så vigtigt, ønsker 
vi med initiativerne og pakken at vise 
vejen internationalt, så mange andre 
mulige donorlande forhåbentlig føl-
ger trop.

Forkortet af red.

Over én procent af verdens befolkning er flygtninge eller fordrevne ifølge ny 
rapport fra FN. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Antallet af flygtninge og fordrevne slår igen rekord
Over én procent af verdens befolkning er flygtninge eller fordrevne ifølge ny 
rapport fra FN.

Rapporten godtgør, at der nu er næsten 80 millioner mennesker på flugt på 
verdensplan. 

Rekordmange mennesker er på flugt
I alt er 79,5 millioner nu enten flygtet fra deres hjemland eller internt for-
drevne, som konsekvens af krige, konflikter og andre humanitære kriser.

Det svarer til over én procent af verdens befolkning. 

Vi har modtaget:

Afrika bløder

En ny udendørs fotoudstil-
ling viser Amagers historie 
set igennem nutidens øjne 

Fra skabelsen for 16.000 år 
siden, over fiskeeventyret i 
middelalderens Dragør, til 
boligeksplosionen i 1900-tal-
let. Fotografierne er en del af 
podcasten Stemmer fra Amar 
og vises fire forskellige steder 
på øen henover sensomme-
ren og efteråret.

Amagers historie strækker 
sig over cirka 16.000 år og 
indeholder et væld af fortæl-
linger om bønder, fiskere og 
konger, om vilde boligbygge-
rier, nervepirrende krige og 
frodig natur. 

Den historie forsøger lo-
kalfotografen Rikke Colburn 
at fange i den nye udendørs 
fotoudstilling ’Stemmer Fra 
Amar’. 

Fotografierne har hun taget 
igennem de sidste par år som 
et led i podcastserien Stem-
mer Fra Amar, som er lavet 
af Majken Astrup. Podcasten 
lakker mod enden, og nu har 
de to etableret fotoudstillin-
gen, for at vise et lille udpluk 
af Amagers historie set fra 
en anden vinkel. Udstillingen 
vandrer i løbet af de næste 
måneder fra nord til syd, så 
alle amagere kan få glæde af 
billederne.

En ø med mange historier

Amager er et slaraffenland, 
når det kommer til historie. 
Kombinationen af god muld-
jord, Øresund i baghaven 
og hovedstaden i forhaven, 
gjorde Amager både attrak-
tiv, eftertragtet og udsat. Det 
har sat sine spor på øen og 
gør det stadig. For selvom 

Amager i mange år har været 
lidt hemmelig og ildeset, så 
har øen fået en renæssance 
med nybyggerier, byfornyelse 
og velhavende tilflyttere. På 
godt og ondt. 

- For mig er Amager kon-
trasternes ø. Her står gamle 
bådskure og haveforenings-
huse side om side med mo-
derne industri, som sammen 
med nybyggeri skyder op 
over hele øen. Meget af det 
gamle er ved at forsvinde og 
Amager ændrer ansigt. Det er 
en ø, hvor man både har gårde 
og idylliske landsbyområder, 
store naturområder med vilde 
dyr og dejlige strande men 
også højhuse, tætbefolkede 
områder og en lufthavn. Det 
er et sted hvor landet møder 
byen og om omvendt. 

bbark

Karin Norgreen Larsen i sit kolonihavehus i Vennelyst.  
Foto: Rikke Colburn

Udstillingen kan ses

10. - 29. august i Amager Strandpark ved Naturcentret. 
Officiel åbning 10. august kl. 16 med rundvisning og 
forfriskninger.
29. august - 17. september i Byparken, Ørestad
17. september - 9. oktober på Tårnby Hovedbibliotek
10. - 18. oktober på Museum Amager
Udstillingen er støttet af Amager Øst og Amager Vest 
Lokaludvalg, Tårnby og Dragør Kommune.

Stemmer fra Amar – Fotoudstilling



1
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 A
U

G
U

ST
 2

0
2

0

På Foreningernes Fælleskontor er stillingen 
som rengøringmedhjælp ledig pr. 1. august. 

Stillingen er på 12 timer om måneden, sva-
rende til en gang om ugen på 2-3 timer. Løn 
aftales.

Man er egen herre og kan komme, mens der 
er nogen heroppe, og man kan også komme, 
når der ikke er nogen.

Der er selvfølgelig nogle faste ting, der skal 
ordnes hver gang, og ellers forventes det, at 
man tager det, der trænger. 

Man kan ikke nå det hele hver gang, så derfor 
planlægger man selv, hvordan det skal tages 

og hvornår, ligesom der er forskel på behovet 
sommer og vinter. 

Oplagt tjans hvis man er studerende eller pen-
sionist. 

Har det interesse, så send en mail til Fælles-
kontoret på tfr@tfr.dk.

Michael Pedersen
Fælleskontoret TFR & KTIS
Englandsvej 290, 2770 Kastrup
3250 5290
www.taarnbynet.dk

Se www.tfr.dk og www.taarnbynet.dk

 Rengøringshjælp søges!

Hen over sommeren har Køben-
havns Politi haft ekstra fokus på 
vanvidskørsel og for høj fart, og 
derfor foretog de igen onsdag i uge 
30 færdselsindsatser flere steder på 
Amager  
Der alt for høj fart i St. Magleby, hvor 
to biler blev målt til 97 km/t på et sted, 
hvor man må køre 50 km/t. Onsdagens 
indsats udløste i alt 24 klip, mens seks 
bilister fik en betinget frakendelse af 
kørekortet. 

- Det er fuldstændig uacceptabelt 
at køre på den måde. Bilisterne spiller 
hasard med både eget og tilfældige 
borgeres liv, når de kører så hurtigt. 
Derfor er det noget, vi har stort fokus 
på i vores færdselsindsats, fortæller 
Bettina Appleyard, politikommissær i 
Center for færdsel og trafik i Køben-
havns Politi.

Ovenstående er en god reminder 
nu, hvor skolerne starter igen.

24 klip i St. Magleby

TRÆN SKOLEVEJEN MED DIT BARN
1. Vælg en sikker rute. Det er den 
rute, hvor I skal krydse vejen færrest 
gange, og hvor der er mindst trafik.
2. Gå ruten mange gange sammen 
og aftal enkle regler for, hvad barnet 
skal gøre de forskellige steder.
3. Gentag reglerne, I har øvet før: 
Stop ved kantstenen, se dig for til 
begge sider, tjek at bilerne stopper, 
før du går over for grønt.
4. Lær dit barn at lægge mobiltele-
fonen væk, når I går i trafikken. Og 
vær selv et godt eksempel.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Når mere end 60.000 nye skolebørn 
i de kommende uger bevæger sig ud 
trafikken, bør de passe på. For der 
bliver kørt for stærkt ved skoler

De fleste bilister oplever for høje ha-
stigheder ved skoler, viser ny under-
søgelse. Det kan skabe farlige trafik-
situationer, advarer Rådet for Sikker 
Trafik.

Det oplever mere end hver anden 
adspurgt bilist – 60 procent - i en ny 
undersøgelse af Applus Bilsyn. 

1.782 bilister svarer her på spørgs-
mål om blisters kørselsadfærd i for-
længelse af, at de har haft bilen til 
bilsyn. Lidt flere har oplevet bilister, 
som taler i mobiltelefon, mens de kø-
rer ved skoler. 

- Det er altid vigtigt at køre forsig-
tigt ved skoler, fordi alle skoleelever 
er bløde trafikanter og dermed ud-
satte. Herudover kan man undersøge, 
om bilen bremser, som den skal, siger 
Per V. Rasmussen, adm. direktør hos 
Applus Bilsyn.

Råd til forældrene

- For høj fart og uopmærksomhed kan 
skabe farlige situationer. Børn kan 

reagere impulsivt og pludselig finde 
på at løbe over vejen uden at få set 
sig ordentligt for. Derfor er det vigtigt, 
at man er opmærksom og respekterer 
fartgrænserne, siger Søren Ørsted Pe-
dersen, pressechef for Rådet for Sik-
ker Trafik. 

- Så vis ekstra hensyn, vær forudse-
ende og giv plads til børnene, når du 
møder dem i trafikken. 

Skal dit barn begynde i skole, er det 
altid en god idé at øve ruten til skolen. 
Se faktaboksen.

tsp

Bilisterne kører for stærkt

Tårnby kommune markedsfører FDMs app ’Ta’ Med’ 
Økonomiudvalget vedtog på mødet 
i juni at indgå i et samarbejde med 
FDM om app’en ’Ta med’, der skal 
fremme samkørsel og mindske tra-
fikintensiteten. 

Ved indgåelse af samarbejdsaf-
talen forpligter kommunen sig til at 
stå for at formidle app’en ’Ta’med’ 
til borgere og virksomheder gennem 
kommunens kommunikationskana-
ler, eksermpelvis informationsan-
noncer i lokalpressen, hjemmeside, 
reklamevitriner og borgermøder. 

Indsatsen koordineres med FDM, 
som står for at drive app’en og re-
kruttere og fastholde brugere. FDM 
står for marketingsmateriale og 
hjælp til at involvere virksomheder 
og uddannelsessteder i udbredelsen 
af samkørsel i kommunen.

Endvidere skal FDM have mulighed 
for at bruge Tårnby Kommunes byvå-
ben i kommunikationsmateriale og 
for at omtale kommunen som samar-
bejdspartner.

bbark
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Afgangseleverne fra Tårnby 
Gymnasum & HF fik deres 
studenterkørsel og rektors 
tale-transportable

Mikkel Harder Sørensen, rek-
tor på Tårnby Gymnasium & 
HF måtte gentage sin tale til 
studenterne ved årets dimis-
sion 12 gange, da skolen var 
nødt til at droppe den store 

samlede ceremoni på grund 
af de af coronaen fremkaldte 
forsamlingsrestriktioner.

Talen var væsentligt kor-
tere i år, da han holdt den 
samme tale 12 gange! 

Klasserne dimitterede en-
keltvis i henholdsvis festsal, 
drengesal og multihal x 4.

Hver student måtte tage to 
familiemedlemmer med. 

Men faktisk blev det meget 
hyggeligt og intimt. Teamlæ-
reren holdt en mere person-
lig tale og så drønede Mikkel 
Harder ellers rundt med sin 
tale.

tsp.  
Foto: Tårnby Gymnasium

Uddrag af rektor Mikkel 
Harder Sørensens tale til 
Tårnby Gymnasium og HFs 
dimittender:

Kære elever
Kæmpestort tillykke. I gjorde 
det!  Jeg kunne ikke være 
mere stolt, end jeg er lige nu. 

At blive student er altid en 
helt særlig bedrift. De aller-
fleste af jer har måtte over-
komme vanskeligheder og 
forhindringer undervejs. Men 
de er glemt i dag. Først og 
fremmest er jeg stolt af jer, 
studenter. Men jeg er også 
stolt af jeres lærere og alle 
ansatte på TG og af jeres for-
ældre og pårørende, som har 
hjulpet og guidet jer. 

Husk: ’I læser for livet – 
ikke for skolen.’

Sådan har I hørt mig sige 
mange gange, når vi havde 
’TG læser’. 

Og at det virkelig er for 
livet I har læst – og ikke for 
skolen. Det bliver særligt 
tydeligt nu, hvor I forlader 
TG. 
 

I har set og oplevet noget, 
som ingen andre har set og 
oplevet før jer. 

I har set hvordan en virus 
opstået på et wet-market 
i Kina via dråbesmitte har 
spredt sig fra ét enkelt men-
neske, den såkaldte patient-0 
til hele verden. Dråbe for 
dråbe. Person til person. Fra 
et enkelt menneske til mere 
end 8 millioner smittede og 
næsten en halv million døde. 

Det er nærmest ufatteligt. Og 
tænk engang på den konkrete 
patient-0. En kineser, der stod 
op om morgenen, og kørte 
afsted til markedet uden at 
ane, hvad der ville ske. En 
pandemi, der har stoppet al 
flytrafik i verden og sat alting 
i stå. Utroligt nok, har vi ikke 
haft en eneste smittet på TG, 
hverken blandt elever eller 
ansatte. Og det er jeg natur-
ligvis glad for. 

 
Jeg tror det kom bag på - i 

hvert fald nogen af - jer, hvor 
afhængige I er af skolen. 

Det er dejligt med en fri-
dag, men det er ikke dejligt 
slet ikke at gå i skole. 

Vi har stor betydning for 
hinanden. Vi er afhængige af 
andre – og andre afhænger af 
os. 

Og den måde vi møder 
hinanden på, er i en vis for-

stand livsvigtig.

Ingen har vel sagt det så 
smukt som K.E. Løgstrup i Den 
Etiske Fordring: 

’Den enkelte har aldrig med 
et andet menneske at gøre 
uden at han holder noget af 
dets liv i sin hånd. Det kan 
være meget lidt, en forbigå-
ende stemning, en oplagthed, 
man får til at visne, eller som 
man vækker, en lede man ud-
dyber eller hæver. Men det 
kan også være så forfærden-
de meget, så det simpelthen 
står til den enkelte, om den 
andens liv lykkes eller ej.’

Studievalg siger lidt det 
samme: ’Det handler ikke om, 
hvad du vil være, men hvem 

du vil være det for’. Også her 
betones fællesskabet, og det 
er et godt billede på jeres år-
gang. I er der for hinanden.

Man kan ikke fryse tiden. 

Øjeblikke bliver glemt. Om 10 
år kan ingen huske de ord, jeg 
siger lige nu. Ja, jeg kan være 
bekymret for, hvor meget I 
kan huske i morgen. Men der 
er alligevel noget, der bliver 
siddende. 

Dannelse omtales ind imel-
lem som det, der er tilbage, 
når man har glemt, hvad man 
har lært. 

Så selv om I glemmer alt, 
hvad I har lært – og det håber 
jeg så sandelig ikke, at I gør - 
så vil der stadig sidde noget 
tilbage. Nemlig de værdier I 
er formet af – jeres (ud)dan-
nelse – og dermed en del af 
jeres tid på TG. 

Stort tillykke og alt muligt 
held og lykke i fremtiden. 

Mikkel Harder mindede om, at det i år er 50året for 
Woodstock festivalen i 1969 under sloganet  

’3 Days of Peace & Music og tilføjede
-  Musikfestivaler får I ikke I år. Også her er et fællesskab 

suspenderet. Til gengæld får I lov til at køre vognkørsel  
– og bare rolig: Der er ikke lang tid til. 

Dimiterings-logistik i coronategn

Mikkel Harder roste studenterne for den elevkultur, der har udviklet sig på TG i de senere år, 
og som han pointerede, at eleverne havde spillet en aktiv rolle i.  

Og så roste han dimittenderne for deres faglige resultater:
- STX-elever: I var første årgang med reformen – og at I er sluttet med et SRP-snit en hel 

karakter højere end sidste år – og et samlet eksamenssnit en halv karakter højere  
end sidste år – det taler sit eget sprog. Det er godt gået!

HF-elever: Vi startede samtidig for to år siden. I HF’ere er de første, jeg har fulgt hele vejen. Og 
jeg må sige, at I har gjort det godt. Med et SSO-snit en hel karakter højere end sidste år. 

De enkelte teamlærere holdt en personlig tale til de 
dimitterende og overrakte eksamensbeviset.

- I dimitterer i dag fra TG som 
de seje lock-down studenter 

2020, og I vil aldrig blive 
glemt. I har oplevet en del 

af verdenshistorien på egen 
krop, sagde rektor Mikkel 

Harder til studenterne.
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Forestillinger i sæson 2020-2021

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

Det’ Lunt i Nat  
- danske operetteperler med OperetteKompagniet 
OperetteKompagniet vil sørge for, at hele Danmark atter nynner med 
fra plyssæderne, hele vejen hjem – og ja, fortsat ud i fremtiden! 

FOR som det hedder i en anden af de berømte sange: Husk nu de 
glæder, som vi sammen fandt – husk nu de tanker, som os sammen 
bandt!

Danmark har været et Operetteland - med stort O! Det var i en 
gylden epoke – og den dag i dag minder den os om, hvor vi kommer 
fra og hvad de romantiske toner stadig kan gøre ved os. Operette-
Kompagniet vil gerne være budbringerne for en folkekær kulturarv, 
der er mere brug for nu om stunder end nogensinde – OG har været 
savnet … 

Abonnenter Har deres faste pladser på de faste ugedage. Vi kan 
kun i beskedent omfang påtage os at bytte dage for medlemmerne.

Forestillingerne kan kun gennemføres, hvis Kulturhuset KastruBIO 
ikke er underlagt corona-begrænsninger, som kan ændre alle mulig-
heder for at forsamles. Reserver dagene, men hold dig orienteret i 
Tårnby Bladets septemberudgave onsdag/torsdag 26./27. august

Billetter i løssalg købes fra mandag 31. august i biografen
Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  250,- kr. 
Række 12 til 15:  220,- kr.

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 29 46 60 93

... vi skylder jo en forestilling.... vi skylder jo en forestilling. 
Trods flere forsøg lykkedes det ikke at gennemføre sæson 2019/2020’s fjerde forestilling, så man kan 
godt sige, at vi skylder vores abonnenter en forestilling, nemlig Operette Kompagniets Det’ lunt i nat. 

Vi vover pelsen og håber coronaen vil lade os gennemføre forestillingen med de nostalgiske toner  

7., 8. og 9. september
Det giver også mulighed for publikum uden abonnement for en glad aften. 

Så prøver vi igen 7., 8. og 9. september Så prøver vi igen 7., 8. og 9. september 
i Kulturhuset KastrupBIOi Kulturhuset KastrupBIO

De tre Musketerer: Figaros og Den Ny 
Operas udgave af “De tre Musketerer” tilsat hits fra opera, 
operette og musical og krydres med komik. 

22. - 23. og 24. februar 2021

Hvids Jul - med brune nuancer er  
årets brag af et juleshow med masser af  
julestjerner, pebernødder og jødekager.  
Med ny viden om ’Herbergets evangelium. 

Med Farshad Kholghi og Lukas Birch 
23., 24. og 25. november 2020

Hurra: Jacob Morilds 20-års 
Jubilæums-cabaret. Skal man grine eller 
græde over Verdens tilstand… Jacob Morild 
vælger det første!

26. - 27. og 28. oktober 2020

Blinkende Lygter. Dansk folkekomedie – 
baseret på Anders Thomas Jensens film.     15. - 16. og 17. marts 2021

Glæd dig og andre til den kommende sæson. Programmet 
er ude og findes på bibiotekerne, Rådhuset og andre 
udvalgte steder samt på www.amagerteatret.dk
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Vi lukker ikke døren for nogen
Rektor på HF & VUC KBH 
SYD, Peter Zinckernagel 
åbner sammen med lærere 
og elever helt friske under-
visningslokaler

Af Terkel Spangsbo

- Der er forkortelser nok i 
verden, så hvad er indholdet 
bag HF og VUC?

- VUC dækker over at fær-
diggøre en uddannelse som 
voksen. På Amager er der fak-
tisk en del mennesker, som 
ikke har afsluttet deres fol-
keskole med en afgangsprøve 
og så er det et tilbud til nye 
borgere, forklarer rektor.

- Man kan når som helst 
komme på VUC og hente vi-
den, man mangler eller vil 
have suppleret som voksen. 
Her er gennemsnitsalderen 
30 år og man kan komme ind 
som 25-årig,; så hedder det 
AVU

HF har prøver og eksamen

- HF-feltet fungerer på to må-
der. Det kan sammenlignes 
med en STX, altså en klassisk 
studentereksamen, fortæller 
Peter Zinckernagel.

- Vil du læse til pædagog 
eller sygeplejerske kan det 
ofte klares med et 1-årigt 
forløb med enkeltfag eller en 
pakke af enkeltfag, som er re-

levant netop for det fag, du vil 
uddannes til.

- Eller du kan tage en hel 
HF eller en HF plus en over-
bygning. Som HF-elev kan 
man komme ind direkte efter 
9. klasse, og her er gennem-
snitsalderen jo derfor lavere.

Mod yderligere uddannelse

- Danmark er kendetegnet 
ved, at vi ikke lukker døren for 
folk, der gerne prøve igen.

- Vores særkende er, at vi 
møder eleven på det, de kan 
i forvejen og så tilrettelægger 
vi undervisningen ud fra det.

- Endelig har vi andre for-
løb; eksempelvis kan vi hjæl-
pe ordblinde og andre med 
særlige behov.

- Derfor er vi også invite-
ret med i en gruppe, som kan 
gøre en indsats for forven-
telig flere arbejdsløse, som 
kommer som følge af den 
mindre aktivitet i lufthavnen 
og flyselskaberne.

- Vores overordnede mål 
er, at så mange amagerkanere 
som muligt får en uddannelse 
og bliver aktive i samfun-
det. At de får udviklet nogle 
kompetencer, som gør dem 
til stærke medborgere med 
større selvtillid, mod og viden 
til at nå deres drømme. 

Byggeråd fra elever  
og lærere
En elev siger om de nye lo-
kaler: Jeg tror, den nye skole 
bliver ret fed

Af Terkel Spangsbo

Det skulle han også gerne 
sige, for han og andre elever 
har selv været med i et indret-
ningsudvalg.

I det udvalg sidder Nabeel 
Din, som læser den 2-årige 
HF på den nuværende skole i 
Tårnby.

- Det har været meget fedt 
at være med til at indrette, 
fordi jeg gerne vil have ind-
flydelse på, hvordan det skal 
fungere på skolen. Nu er jeg 
jo selv elev, så jeg føler, jeg 
har en idé om, hvad der kunne 
være fedt, fortæller Nabeel.

- Jeg har spurgt flere fra 
min klasse, hvad de synes, der 
kunne være fedt på den nye 
skole, og vi har blandt andet 
talt om, hvad der kunne gøres, 
så man fik mere lyst til at bli-
ve på skolen, efter man får fri.

Endnu bedre rammer til 

elevfesterne, en sjov uden-
dørsaktivitet og små stille-
rum, hvor man kan gå hen og 
koncentrere sig. Det er nogle 
af de ting, som eleverne i 
indretningsudvalget har lagt 
vægt på i arbejdet med at 
skabe en ny skole.

Skolemiljø hvor man mødes

Intentionen er, at den nye sko-
le på strandvejen skal indret-
tes med de helt rette rammer 
til at kunne facilitere at være 
et sted og et skolemiljø, hvor 
eleverne både bliver mødt, 
hvor de er, og samtidig lærer, 
hvordan det er at studere på 
en videregående uddannelse.

- I planlægningen af den 
nye skolebygning gik vi lidt 
radikalt til værks og har fået 
indrettet en innovativ skole, 
der især kan understøtte vo-
res arbejde med at se på, hvor 
vores elever er, frem for et 
traditionelt standardprogram 
til undervisning, siger rektor, 
Peter Zinckernagel.

- Vi lægger vægt på det 
at fremme en medborger-
didaktik, hvor eleverne lærer 
at blive aktive og kompetente 
borgere i det demokratiske 
samfund og at blive ’kaptaj-
ner i eget liv’. 

Det vigtigste i indretningen 
er, at der bliver skabt nogle 
gode rum med gode arbejds-
faciliteter, som både elever 
og lærere har glæde af. Både 
traditionelle klasserum og 
åbne arbejdsarealer, for beg-
ge dele udgør tilsammen de 
bedste læringsrum, har erfa-
ringer vist.

- Det er lykkedes at inddra-
ge lærere og elever i indret-
ningsprocessen, som begynd-
te allerede i efteråret 2019. 
Nu flytter de ind i den nye 
bygning med undervisnings-
start efter sommerferien.

VUC & HFs kommende adresse med gårdhave og  
anderledes studiemiljø på Amager Strandvej 350.

Selve indretningen af kantinen 
opfordrer til, at elever sætter 
sig mere sammen på en 
uformel måde. Både i større og 
mindre grupper. I forbindelse 
med kantinen er der indbygget 
en lille scene, som kan bruges 
til forsamlinger, musik og 
teater og rundt om kantinen 
placeres andre åbne rum, 
hyggekroge, klasseværelser og 
små mødelokaler. Scandering
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Jørgen Jørgensen var med  til at 
lægge de første vandledninger i 
Tårnby. Nu er han en af forbrugernes 
repræsentant i Tårnby Forsyning

Tekst og foto: David Schmidt, 
Kommunikationsmedarbejder 

Tårnby Forsyning.

Som ung blikkenslager og VVS’er var 
Jørgen Jørgensen med til at lægge 
nogle af de første vandledninger i 
Tårnby og kan derfor fortælle om, 
hvordan de dengang blev lagt ned 
som støbejernsrør. 

- Vi samlede dem i 2-meters læng-
der på jorden. Det var noget mere 
bøvlet end i dag. Og det er jo de sam-
me gamle vandledninger, som udskif-
tes løbende i dag, fordi de mange ste-

der er utætte. Derved undgås en del 
vandspild. 

- Før i tiden var der ikke så meget 
fokus på det. Holdningen var dengang, 
at det vand der løber ned, jo alligevel 
kommer tilbage til os om 20 år. 

- Men her har den grønne afgift 
presset på udviklingen. Det koster 
også en hulens bunke penge at få 
foretaget en lækagesøgning i dag, og 
det motiverer selvfølgelig også til at 
nedsætte vandspildet og lægge nye 
rør, fortæller Jørgen Jørgensen.

- Nogen siger faktisk, at muligheden 
for frisk drikkevand måske ophører en 
skønne dag, og derfor skal man spare, 
al det man kan. Det synes jeg, er me-
get fornuftigt. Det er jo for eksempel 
ret uhensigtsmæssigt, at man stadig 
bruger rent drikkevand, når man skyl-
ler ud i toilettet. Også selv om et ty-
pisk skyl er blevet reduceret fra for ek-
sempel 10 til 4 liter. Vi skal derfor se 
på alternative løsninger, siger Jørgen. 

Inspireret af afsaltningsanlæg på 
Malta 

Jørgen fortæller engageret om, da 
han, for en del år siden, var på ferie 
på Malta og så, hvordan de der afsal-
tede havvandet igennem et såkaldt 
omvendt osmoseanlæg, så det kunne 
afvendes som drikkevand. 

- Det er jo en mulig løsning i frem-
tiden. Jeg synes i hvert fald, at vi skal 
overveje at eksperimentere med den 
type anlæg. Så hvis drikkevandet en-
gang bliver sværere at få fat på i de 
mængder, som vi herhjemme tager 
for givet. Ja, så er det jo meget godt, 
at vi ikke er helt uforberedte, fortæl-
ler Jørgen.

Svært at spå om fremtiden

Spurgt om, hvordan Jørgen tror, at det 
vil se ud med drikkevandet i Tårnby 
om 30 år, svarer han, at det er svært 
at spå om.

- Med al den sprøjtegift der er ble-
vet brugt i Danmark igennem tiden, 
og som vi jo i dag godt ved, ikke er 
så smart. Ja, så kan der jo selvfølgelig 
opstå problemer med vandet i frem-
tiden. Det er også derfor, at jeg er så 
interesseret i alternative løsninger.

- For eksempel har de ved Yderby 
Lyng et omvendt osmoseanlæg, der 
fungerer. Det vil jeg gerne besøge 
sammen med bestyrelsen. Det er jo 
interessant at se, at det virkelig kan 

lade sig gøre med alternative drikke-
vandskilder, siger Jørgen. 

Ikke en selvfølge  
med rent drikkevand

Jørgen Jørgensen lægger dermed som 
forbrugervalgt bestyrelsesmedlem 
stor vægt på, at forsyningen i fremti-
den kan følge med de stadig voksende 
krav – ikke mindst når flere flytter til 
Tårnby. 

- Vi skal kunne levere rent godt 
vand og komme af med det igen. Også 
selvom indbyggertallet i Tårnby øges 
med for eksempel 5000 borgere ved 
nybyggeri. Det skal vi have fokus på, 
siger Jørgen.

Han slår dog fast, at det fortsat er 
det allervigtigste, at vi passer godt på 
vores drikkevand og har respekt for 
det. 

- I dag tager alle jo vandet som en 
selvfølge. At vi kan drikke og vaske os 
i rent vand. Men jeg ved, at det er en 
begrænset ressource, og der ligger et 
meget stort arbejde bag at levere det. 
Derfor synes jeg, at vi skal passe godt 
på vandet og have respekt for det. Så 
kan det også være der til de fremtidige 
generationer, siger Jørgen Jørgensen.

De gamle vandledninger i Tårnby udskiftes løbende. Nogle gange har tidens 
tand medført, at de er næsten helt tilstoppede.

Iltningstrappe på vandværket på Gemmas allé. Vi skal 
spare på vandet – og se på alternative løsninger.

Billede fra renseværket, hvor der også gøres en stor indsats for at spare på 
det rene vand, når der findes  muigheder for at erstatte det ved at genbruge 

det rensede. Læs artikel side 14. 

Vi skal passe bedre på drikkevandet end nogensinde før vandet end nogensinde før 

JØRGEN JØRGENSEN er forbruger-
valgt bestyrelsesmedlem i Tårnby 
Forsyning, hvor han blev valgt ind 
i 2013 og nu sidder i sin anden pe-
riode. 

Det er på mange måder en van-
dets ’grand old man’ i bestyrelsen. 
Jørgen har nemlig, lige fra han som 
helt ung i 1957 blev uddannet 
blikkenslager og VVS’er og frem til 
i dag, interesseret sig for vand på 
den ene eller anden måde. 

Jørgen er derfor også med i be-
styrelsen for vandområdet for Ods-
herred Kommune, da han har som-
merhus ved Sejerøbugten. Dertil 
har han været formand for vand-
værket samme sted i 40 år.

Udsigt fra renseværket.
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

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

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

FØR

BEHØVER IKKE KOSTE EN FORMUE
Et typisk 70'er køkken med finerede 
låger i eg. Familien ønskede et
lysere og mere moderne køkken.

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for
facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade får du næsten et helt nyt køkken
på kun én dag og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.
 

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg. 
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk 

NYGAMMELT KØKKEN FEJRER 35-ÅRS FØDSELSDAG MED EKSTRA GODE

FØDSELSDAGSTILBUD

Showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00 - 13.00
Adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

MERE END
35 ÅRS

ERFARING

Showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00 - 13.00

EFTER

FØR

SPAR 10% på alle låger og SPAR 35% på alle greb

GÆLDER 
AUGUST 

2020

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud.
og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken. 

DANSK PRODUCERET

Dasset har været brugt i Danmark 
siden vikingetiden. Først omkring 
1900-tallet tog vandskyllende toi-
letter og kloakering over. Men das-
set overlevede en del år herefter og 
findes stadig enkelte steder

Bringes med tilladelse fra 
Videncenter Bolius

Das, lokum, latrin - kært barn har man-
ge navne 

Das, lokum, det lille hus, retirade, 
latrin, skideskur. 

Dasset har mange navne, men alle 

er blevet brugt i flæng og henviser 
til det samme. Et tilbagetrukket sted, 
hvor man kan komme af med sin urin 
og afføring. 

Det kan være udformet på forskel-
lige måder, men det har som oftest 
været et bræt med hul i eller en form 
for spand, man har siddet på i et af-
lukke eller et lille skur. Der har ikke 
været noget skyl eller nogen kloake-
ring, så afføring og urin er enten ble-
vet ført ned i jorden, ned i en voldgrav 
eller ned i en form for beholder, der så 
efterfølgende skulle tømmes på mød-
dingen eller i rendestenen.

Ordet das kommer fra det  
tyske das Hauchen, som  

betyder det lille hus.
Lokum kommer fra det  

latinske locus, der betyder sted.
Latrin kommer fra det latinske 
lavare, som betyder at vaske.

Retirade kommer fra det  
franske retirer, som betyder at 

træde tilbage

Dasset kendes faktisk helt tilbage 
fra mellem år 3000 og 2000 før år 
0 i det mellemøstlige område. Mest 
kendt er de gamle romeres fælles-
toilet. Romerne udviklede en form for 
bænkerække, hvor man kunne sidde 
og forrette sin nødtørft gennem et 
hul, hvorefter lort og urin blev skyllet 

væk i en vandkanal.
I Danmark var det dog først i vikin-

getiden og middelalderen, at man ud-
viklede et reelt sted – altså et aflukke 
indendørs eller en lille bygning uden-
dørs - hvor man kunne gå på toilet. 
Det forklarer Peter Bjerrum, historiker 
og projektleder ved Den Gamle By i 
Aarhus.

- Meget tyder på, at det først var, 
da vi for alvor fik en byudvikling – 
omkring år 900 - at man fik et behov 
for at have bestemte steder, hvor folk 
kom af med deres afføring. 

- Før den tid havde man stort set 
besørget, hvor det passede en. Og 
især på landet fortsatte man også med 
dette. Man så nok ikke behovet for et 
lokum, når man kunne gå om på mød-
dingen eller sætte sig bag dyrene i 
stalden, fortæller han.

10 lokummer på en grund 

Jo mere, byerne voksede rundt om i 
landet, jo flere dasser fik man. 

I vikingetiden var det som oftest 
bare et hul i jorden, men med tiden 
udviklede man det på forskellige må-
der. Man gravede en kasse eller en 
gammel øltønde ned i jorden i en bag-
gård eller et andet sted, der var tilba-
getrukket fra hovedbygningerne. Ofte 
byggede man et lille skur op rundt 
omkring det. Når hullet, kassen eller 
tønden var fyldt op, flyttede man bare 
dasset et andet sted hen.

Arkæolog og museumsinspektør 
Jette Linaa fra Moesgaard Museum 
forklarer, hvordan hun har været med 
på udgravninger, hvor man fandt 
hele ti nedgravede toiletkasser på én 
grund. Hun fortæller, at dasset i øvrigt 
fra begyndelsen havde mange navne, 
men at alle betegnede det samme.

- Det gjaldt for både das, lokum, 
retirade og latrin, at lorten blev, 
hvor den var lagt, indtil den blev 

flyttet. Dermed adskilte de sig fra 
det vandskyllende toilet, vi ken-
der i dag, forklarer arkæolog og 

museumsinspektør Jette Linaa fra 
Moesgaard Museum.

Lokummet/dasset kunne se ud på 
mange måder. Her ses et eksempel 
fra et muret baghus i byen, hvor 
man havde etableret en reel kasse 
med toiletbræt, som man satte sig 
på. Det kunne dog også bare være et 
hul i jorden eller en spand, som var 
stillet ind i et lille træskur. Foto: Den 
Gamle By.

Det gammeldags toilet, dasset – hvor blev det af?

Stigning i passagertal i SAS
SAS havde i juni 86 procent færre pas-
sagerer end i samme måned sidste år, 
hvor selskabet satte passagerrekord, 
men i juli forventer selskabet at have i 
alt 45 fly i drift.

SAS-flyene fløj i juni med 427.000 
passagerer. Det var 85,5 procent færre 
end i juni sidste år, hvor det skandina-
viske flyselskab havde 2.956.000 pas-
sagerer.

Coronapandemien sætter dermed 
fortsat sit solide aftryk på SAS’ passa-
gertal. På den positive side begyndte 
både kapaciteten og antallet af pas-
sagerer dog at vokse igen i juni sam-
menlignet med de to forudgående 
måneder, hvor de fleste af selskabets 
fly stod stille på jorden.

bbark

Fortsættes næste side...
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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.

Afføring direkte i voldgra-
ven

Jette Linaa mener dog godt, 
man kan tale om, at danskerne 
indrettede sig med en form 
for vandskyl allerede om-
kring 1300-1400-tallet, hvor 
mange af de gamle slotte og 
herregårde er fra.

- Her indrettede man det, 
man kaldte hemmeligheder. 
Det var små aflukker i borg-
muren, hvor man kunne gå ind 
og komme af med sin afføring, 
der herefter røg direkte ud 
igennem et hul og ned i vold-
graven, hvor den jo blev skyl-
let væk, forklarer hun.

Johs. Nørregaard Frand-
sen, professor ved Institut for 
Kulturvidenskaber, Syddansk 
Universitet supplerer:

- Det interessante er jo, at 
man fremavlede karper i de 
samme voldgrave, som man 
rent ud sagt sked ned i. Kar-
perne var altædende og le-
vede godt her, så dem fiskede 
man selvfølgelig op og spiste. 
Så det har været en hyggelig 
cyklus, siger han.  

På gårdene blev nødtørften 
forrettet i stalden bag dy-
rene

Hygiejne og bakterier var dog 
et meget langt stykke op i hi-
storien ikke noget, man var 
bevidst om i forhold til das-
set, uanset hvordan det så var 
udformet. 

På landet og på by-gårdene 
sad man ofte bare bag dyrene 
og forrettede sin nødtørft. Fra 
1800-tallet ved man også, at 
man på de store gårde havde 
et system, hvor tjenestepiger-
ne sad ude bag køerne, som 
var deres ansvarsområde, og 
karlene bag hestene, som de 
stod for. Og så blev den men-
neskelige afføring bare muget 
ud sammen med dyrenes, og 
det hele blev brugt som gød-
ning på marker og i køkkenha-
ver. 

Byerne brugte også menne-
skelig afføring som gødning 
på markerne. Og havde man 
for meget, kunne man sælge 
til andre byer, der ikke havde 
nok. 

Både på landet og i byerne 
gravede man også brønde i 
de samme områder, som man 
havde das og møddinger, så 
der skete ofte en krydsforure-
ning, der førte til spredning af 
kolera, tyfus og meget andet.

I næste udgave af Tårnby 
Bladet kan du læse videre 
om lokummets historie. 
Du vil kunne læse om 
natrenovationen i byerne og 
om Kloakering, der blev et 
gennembrud mod bakterier 
og smitte i byerne.

Kilder: Johs. Nørregaard 
Frandsen, professor ved 

Syddansk Universitet, Jette 
Linaa, museumsinspektør ved 
Moesgaard Muesum og Peter 

Bjerrum, projektleder i Den 
Gamle By.

Lokummet var ofte i gården, så mange havde en natpotte gemt under sengen, så de ikke 
skulle bevæge sig ud i kulden og mørket. Desværre var det heller ikke alle, der næste morgen 

gad gå ned og tømme pottens indhold i lokummet – og så var det helt almindeligt, at 
indholdet røg ud ad vinduet og ned i rendestenen på gaden. Foto: Den Gamle By.

Følg Lokumsruten i Den 
Gamle By 

Hvordan danskernes toi-
let- og lokumskultur har 
ændret sig gennem tiden, 
er en rigtig god måde at 
sætte sig ind i historien 
på og forstå, hvordan dan-
skerne har tænkt og levet. 

Det mener man i Den 
Gamle By i Aarhus, hvor 
man derfor har etableret 
’Lokumsruten’. Det er en 
rute, man kan følge igen-
nem byen og se eksem-
pler på, hvor forskellige 
lokummer har set ud, og 
hvordan de rent praktisk 
har fungeret i forskellige 
perioder.

https://www.dengam-
leby.dk/planlaeg-beso-
eg/ruter/lokumsruten/

Det gotlandske dobbelttoilet. Stadigt  fungerende i 
forsamlingshus hos Bert Alvengreen. Foto: Bent Pedersen.

... Fortsat fra forrige side

Det vandskyllende toilet 
og vandlås blev opfundet i 
England og Skotland

I 1596 kom det første tekno-
logiske fremskridt, der gjor-
de, at dasset, natpotter og 
natmænd efterhånden blev 
fortid. Englænderen John 
Harrington opfandt nemlig 
det skyllende vandkloset. 
Der skulle dog gå mange 
år, inden det for alvor slog 
igennem. Han havde nemlig 
ikke opfundet vandlåsen, så 
derfor lugtede det lige så 
slemt som lokummet. Derfor 
skal vi helt op i 1700-tal-

let, før det vandskyllende 
toilet/wc/watercloset blev 
populært.

- Skotten Alexander Cum-
mings tog patent på vandlå-
sen, der kunne holde lugten 
ude, og herefter fik flere og 
flere wc i de europæiske 
byer. I Danmark var det om-
kring 1800, vi så de første 
vandskyllende toiletter i de 
riges boliger. Der var dog 
stadig ikke etableret noget 
kloaknet, så afføringen blev 
godt nok blandet op med 
vand, men stadigvæk skyllet 
ud i rendesten eller vandløb. 

Derfor blev det vandskyl-
lende toilet faktisk hurtigt 
forbudt igen, forklarer Peter 
Bjerrum.  
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En nybagt amagerforfatter 
om sin første bogs lange 
rejse

Af Mia Engstrøm

Thea Astrid har netop fået ud-
givet sin første roman. Thea 
har interesseret sig for nor-
disk mytologi lige siden hun 
som elev i 8. klasse lavede 
en opgave om asatroen 
i Danmark, til nu, hvor 
hun som 31 årig får sin 
første bog ’Langt væk 
fra Asgård’ udgivet på 
forlaget Brændpunkt. 

Bogen er i den såkaldte 
low-fantasy genre, hvor mil-
jøet minder om vikingetiden, 
men dog hos Thea uden gen-
rens sædvanlige fokus på 
magi og overnaturlige væs-
ner. Bogens hovedpersoner 
er søskendeparret Tjalfe og 
Røskva, som nogen måske 
genkender fra filmen Val-
halla baseret på tegneserien 
af samme navn. I Theas bog 

hører vi historien om Tjalfe 
og Røskva før de kommer til 
Valhalla.

En lang rejse

Det har været en lang pro-
ces at få skrevet og udgivet 
bogen. Opgaven fra skolen 
inspirerede til at skrive en 

roman og Thea har skre-
vet på bogen lige siden. 
Samtidig med skriveriet 

har hun arbejdet og 
studeret og Thea har 
været vidt omkring. 

Hun har blandt andet 
været med til at skrive 

manuskripter til kortfilm, hun 
har været tilknyttet Eventyr-
teatret, og hun har arbejdet 
på Den Blå Planet som ’for-
tæller’.

Samtidig har hun taget en 
bachelor i Teatervidenskab 
og en kandidat i Kommuni-
kation. Thea har hentet sin 
inspiration fra alle de steder 
hun har været, og fra Den Blå 

Planet kom selvfølgelig tema-
et om ’vand’. 

Åbenhed om den  
kreative proces

Thea Astrid fortæller livligt og 
åbent om sit arbejde med bo-
gen, og hendes mange forsøg 
på at få den udgivet, før det 
endelig lykkedes.

Det har været en lang og 
svær proces at få bogen fra 
de oprindeligt 800 sider 
ned til de ca. 300 sider, som 

bogen er i dag. Hun har ek-
sempelvis benyttet sig af en 
manuskriptkonsulent, og ikke 
mindst feed-back fra sin re-
daktør på Brændpunkt. 

- Det er uhyre vigtigt i en 
skriveproces at kunne mod-
tage og udnytte en sådan 
feed-back, som jo kan være 
benhård at få, siger hun.

- Det er vigtigt at kunne 
skelne mellem kritik af min 
bog og mig som person.

- Jeg lytter og bruger de 
g o d e 
råd, men be-
stemmer i sidste ende, hvilke 
ændringer der skal foreta-
ges i bogen, og processen 
har bestemt ikke afskrækket 
den nybagte forfatter, for 
både bind 2 og 3 er allerede 
i støbeskeen, smiler en meget 
glad ung forfatter.

Thea Astrid har netop fået udgivet 
’Langt væk fra Asgård’ - en bog, der 
beskæftiger sig med asatro.

Langt fra Asgård

Bøger:

Kongeborgens hemmelighed
En ungdomsbog, krimi, som udgives som e-bog.
Københavner-teenagerne Milas og Conrad tager 
på sommerferie-camping med Conrads forældre 
og lillesøster. De to venner besøger deres nye 
ven Carl-Christian, som bor langt ude på landet, 
nær campingområdet. Carl-Christians forældre 
har en feriegæst boende, og et spændende my-
sterie i forhold til gæsten opstår.
Forfatterne til Kongeborges hemmelighed er 
tvillingerne Martin og Michael Rasmussen. Vi er 
og opvokset på landet nær Faxe, hvor skov og 
landskab var vores legeplads. 
Saxo er udgiver-platform, facebook, https://
www.facebook.com/martinmichaelboeger/

Spejlstafet 
- en roman om skjult ondskab og misforstået 
godhed af Nikolaj Andersen Olsvig
 
Anne-Marie, der sam-
vittighedsløst og med 
falsk empati ødelæg-
ger liv og selvværd for 
sine kærlighedspart-
nere og andre i hen-
des nærhed.

Gennem bogen an-
tydes ondskaben som 
en forbandelse. For-
bandelsen høres eller 
ses blandt andet som 
løse møtrikker i ma-
skineriet.

De enkelte kærester til Anne-Marie tror, de 
har fundet deres soulmate. I starten er hun eks-
tremt charmerende og ufatteligt sød. Derefter 
overrumples de af hendes ondskab.

Som i et stafetløb gennem bogen, præsen-
teres de personer, der er mål for Anne-Maries 
sjæleran.

Anne-Marie lader sig give videre som depe-
chen, hvor kæresterne er løbere, som i deres 
forblændelse af hende, og det spejl hun sætter 
op for dem, bærer hende videre til den næste 
i rækken, mens de selv bukker under i udmat-
telse.  

Spejlstafet udkom på Forlaget Brændpunkt.
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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 alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

 All inclusive
 Familieferie i Salzburgerland Din specialpris 

2.849,-
Pris uden rejsekode 3.149,-

Pristillæg t.o.m. 11.7. og 23.8.-19.9.: 350,-
12.7.-22.8.: 550,- samt 20.9.-26.9.: 50,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x frokostsnack
• 6 x eftermiddagskaffe & kage
• 7 x aftenbuffet inkl. salatbuffet
• Drikkevarer ad libitum kl. 10.00-22.00
• 2 x entre til hotellets sauna
• Gæstekort med rabat på bjergbaner,  
 sejlads og entre til seværdigheder

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis
2 børn 4-12 år gratis

5 nætter fra 2.249,-

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser på 

hotellerne!

Børn 0,-

Active Hotel Wildkogel Wald HHH i Wald im Pinzgau, Salzburgerland, Østrig
Her er den budgetvenlige familieferie, hvor I bor på hyggeligt og typisk østrigsk i det lille, idylliske 
lokalsamfund Wald am Pinzgau i Salzburgerland med masser af seværdigheder indenfor rækkevidde. 
Med bjergbanen Neukirchen am Grossvenediger (6 km) kommer I nemt op til spektakulære panora-
maer og friske vandreture i den klare alpeluft. Besøg også de berømte Krimmler-vandfald (5 km), der 
er Europas højeste. Det helt store hit for familiens vandhunde er dog byens lækre badeland Kristallbad 
(1 km), hvor store som små kan slå sig løs blandt mere end 300 m2 bassiner. Her er både indendørs og 
udendørs bassiner, høje vandrutsjebaner og masser af wellnessoplevelser at hente. Østrig er den rene 
idyl og med all inclusive-ferien er der virkelig dømt afslapning for hele familien.

Sommerferie 2020
Kør selv-ferie hitter i år, og du kan booke
med læserrabat hos vores faste leverandør. 
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

Valgfri ankomst frem til 17.12.2020 og 1.4.-28.5.2021.

Familieferie på toppen Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

Maritim Berghotel Braunlage HHHH i Harzen
Braunlage i Oberharzen er sand Harzenromantik med 
originale, gamle træhuse og floden, der bruser gennem 
byen. Her er dybe skove, bløde bjerge og borge fyldt 
med middelaldermystik – og midt i det hele ligger jeres 
bjerghotel. Herfra har I en fantastisk udsigt over områ-
det og optimale rammer for en forkælelsesferie med 
poolområde, god mad og udflugtsmål som heksenes 
Bloksbjerg og drypstenshulerne i Rübeland.

• 4 overnatninger
• 4 x champagnebrunch
• 3 x 3-retters middag/buffet
• Stort aktivitetsprogram
• 10 % rabat på wellness
• Værelse med balkon/terrasse
•  10 % rabat på togtur
Børnerabat (ved 2 voksne)
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

Kurafgift maks. EUR 2,50 pr. person pr. døgn.

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Ankomst søndag  t.o.m.18.10.2020 og 7.3.-17.10.2021.

Vinruten i Alsace
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.649,-
Pris uden rejsekode 2.949,-

Hotel de l’ange HHH i Frankrig
Hotellet er oplevelsen af det alsaciske glansbillede. Her 
bor I midt i den klassiske, franske byidyl Guebwiller, hvor 
der er traditionelt marked tirsdag og fredag i byens cen-
trum. Jeres hotel, som er ejet af et fransk-italiensk par, 
ligger kun 500 meter fra bymidten og har udsigt over 
vinmarkerne, som Alsace især er kendt for.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 4-retters middag
• 1 x 5-retters middag 
• 2 x vinsmagning
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Børnerabat (maks. 2 pr. vær.)
Børn 0-5 år gratis.
Børn 6-14 år ½ pris.

Valgfri ankomst t.o.m. 27.8.2020 og tors.-fre.7.9.-11.12.2020.

Sommer i Mols Bjerge Pris pr. pers. i dbl./enk. værelse  

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

Hotel Fuglsøcentret på Djursland
Flot feriecenter midt i Mols Bjerge med udsigt over na-
tionalparken. På turen langs de mange afmærkede ruter 
og Fuglsø Strand (1 km) oplever I Danmarks smukkeste 
natur, og på feriecentret skal I desuden nyde godt af det 
gode køkken samt en bunke faciliteter for hele familien. 
På en udflugt venter Djurs Sommerland (34 km), Ree 
Park (22 km) og turen ind til Århus centrum (47 km).

• 2 overnatninger
•  2 x morgenbuffet
•  2 x 2-retters middag/buffet

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Enkeltværelse sammepris + børnerabat!

3 nætter 1.149,-
4 nætter 1.449,-
5 nætter 1.699,-

Maritim Hotel Bellevue Kiel HHHH i Nordtyskland
Her i Schleswig-Holsteins hovedstad, Kiel, er I landet 
på en populær feriedestination, blot en times kørsel fra 
grænsen. I bor på 4-stjernet, familievenligt strandhotel 
med bl.a. pool og solterrasse – idyllisk beliggende ved 
bredden af Kiel Fjord med udsigt over det blå vandspejl.

Udsigt over Kiel Fjord

Ankomst søndag-tirsdag 5.7.-1.9. samt valgfri ankomst 
4.9.-28.12.2020 og 1.1.-14.4.2021.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• Velkomstdrink
• Vær. m. balkon og skovudsigt

Pris pr. pers. i dbl. værelse 

1.849,-
Pris uden rejsekode 1.999,-
Pristillæg 1.7.-12.9.2020: 50,-

Pristillæg fjordudsigt: 200,-

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-12 år ½ pris.

2 nætter fra 1.149,-
4 nætter fra 2.199,-
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Det er ikke pænt at kalde Anna Langes  foto for et skodfoto. I stedet udnævner vi det til månedens foto. Fotoet dækker over en begivenhed, hvor kulturminister 
Anna Lea Wermelin satte gang i en kampagne, som gerne skulle virke opdragende på rygere, som dropper filteret fra cigaretterne overalt og ikke mindst 
i sandet på Amagers Strandparker. Samtidig ligger der det fortællende lag, at kæmpeskodderne har siddet på kæmpecigaretter, som har fremkaldt 
kæmperøgskyerne på himlen. Månedens foto af Anna Lange, Amager Fotoklub.

I disse dage vises de dansk-
tyske grænseovergange 
hele tiden på tv og mange 
turister drager sydpå til 
genåbnede Sydslesvig og 
oplever at der flages nordisk 
ved grænseovergangen - 
hvorfor?... spørger mange til 
flagningen

Flagningen med de nordiske 
flag ved landegrænsen kom 
til på initiativ af politimeste-
ren i Gråsten, Ivar Møller, der 
i samarbejde med Foreningen 
Norden satte institutionen 
i værk kort tid efter befri-

elsen. Foreningen Norden 
var behjælpelig med finan-
siering af fremskaffelse og 
vedligeholdelse af flagene, 
mens politimesteren stillede 
mandskabet, der skulle hejse 
og nedtage flagene efter det 
danske flagregulativ.

I foråret 2002 meddelte 
amtsborgmesteren, at man 
ikke længere ville løfte opga-
ven uden kompensation for 
de udgifter (kørsel m.v.), som 
opgaven medførte. Man anså 
opgaven for at være national, 
og da man ikke blev kompen-
seret, blev arrangementet 

opsagt pr. udgangen af maj 
2002.

Foreningen Norden overtog 
i juni 2002 flagningen med 
det danske og de nordiske 
flag ved de fem største græn-
seovergange i Sønderjylland 
og sikrede dermed, at flag-
ningen kunne fortsættes efter 
at Sønderjyllands Amt havde 
meddelt, at de ikke længere 
ønskede at varetage opgaven.

Efter en forhandling med 
daværende Justitsministeren 
Lene Espersen blev forenin-
gen enig med hende om, at 
Rigspolitiet stod for flag, flag-
stænger, vedligeholdelse og 
forsikring, mens Foreningen 
Norden modtog et beløb for 
at varetage flagningen ved 
grænseovergangene i Kruså, 
Padborg (Oksevejen), Frøslev 
(motorvejen), Rudbøl og Sæd.

tsp

Foreningen Norden sørger nu 
for, at de nordiske flag hver 
dag hejses og tages ned igen 
ved de fem største sønderjyske 
grænseovergange.

Derfor flager Norden ved grænsen
Kevin Rasmussen fra Dra-
gør vinder Tekniq Arbejds-
givernes installatørpris for 
el-installatører

Et imponerende gennemsnit 
på 11,43 sikrede Kevin Ras-
mussen årets pris fra Tekniq 
Arbejdsgiverne, da studeren-
de på Københavns Erhvervs-
akademi (KEA) fredag fik pa-
pir på deres uddannelse til 
el-installatører.

- Jeg fik medalje, dengang 
jeg læste til elektriker, og det 
gav jo blod på tanden til også 
at gå efter installatør-prisen. 
Jeg er meget tekniknørd og 
elsker at skulle regne og få 
den del til at gå op, men ud-
dannelsen rummer jo meget 
mere, så det har været hårdt, 
men det har absolut været 
det hele værd, sagde den 
26-årige prisvinder.

Kevin Rasmussen er da 
også nu klar til at tage det 
næste karriereskridt. 

- Jeg skal ud og finde no-
get at tage mig til. Jeg er i 
fuld gang og har sendt nogle 
ansøgninger afsted – blandt 
andet til det sted, hvor jeg 
har været i praktik. Corona-
krisen har gjort det hele lidt 

sværere, men forhåbent-
lig får jeg snart styr på min 
fremtid – og det trækker nok 
ikke ned, at jeg har instal-
latørprisen med i bagagen, 
sagde han.

Prisen gives til den stude-
rende på hvert erhvervsaka-
demi, der har klaret sig bedst 
på uddannelsen og har be-
stået autorisationsprøven.

tsp

Elektrisk prisvinder
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Noget at glæde sig til til september... og holde øje med i augustNoget at glæde sig til til september... og holde øje med i august

Nu knokler de ikke mere - men åbner 6. september
De frivillige tordenskjolds soldater på 
Udstillingscentret ved Diget 26, en lille 
trofast gruppe, har knoklet for at genskabe 
ånden og udstillingerne fra Plyssen

Af Stig Løvenkrands, chefkustode
De har uden for åbningstiden haft besøg af den tidligere 
mangeårige leder Henrich Ehrenrich, som nævnte, at der 
var blevet gjort et godt stykke arbejde med udstillingen, vi 
fik dog ris for vores toiletforhold.

Ja, det er ikke optimalt med et toilet, der har en stan-
dard som fra 1930. Undskyldningen er naturligvis, at 
hovedbygningen ikke er klar, grundet tekniske problemer 
med råd, svamp og jordbundsforhold.

Når hovedbygningen står klar i 2021 ville der være to 
toiletter på 2021 niveau. Der er opmærksomhed omkring 
problemet og vi håber, der kan findes midler til at etablere 
to toiletter i Vest-længen inden 2021.

Når de frivillige kustoder ikke knokler mere, er det fordi 
de næsten er klar til en åbning; der mangler bare lidt fin-
pudsning af nogle småting. Vi har rykket åbningen flere 
gange grundet Corona forholdene, og vi erkender, at vi 
ikke kan åbne med pomp og pragt og samle måske 50-
100 personer på nuværende tidspunkt.

Så vi venter med en officiel åbning med taler og tilbehør 
til hovedbygningen er klar; i stedet åbner vi dørene for 
publikum søndag 6. september kl. 13.00-16.00, og det 
bliver efter tidens regler.

Forpremiere eller smugkig på det nye Plyssen, som også andre navn til Ved Diget 26. Vi glæder os til at se jer på 
adressen Ved Diget 26. Følg med på www.Plyssen.dk  og Facebook søg: Ved Diget 26.

August er en vidunderlig 
måned. Det er lige nu at frugter 
i have, skov og hegn modnes

Af naturvejleder Rikke Mortensen,  
Tårnby Naturskole 

Men August er også tiden hvor hvepse 
bliver ekstra nærgående. Lysten til at 
smække benene op på havebordet og 
nyde et sødt glas læskende glas, afløses 
hurtigt af en panisk fægten med arme 
og frygten for at blive stukket.

Men hvorfor er det så, at de flyvende 
djævle med sorte og gule striber plud-
selig bliver så generende? Forklaringen 
handler om en form for kedsomhed og 
manglende ledelse.

Hvepsens eller som den rigtigt hedder 
Gedehamsens bo går i opløsning i sen-
sommeren, da boets dronning søger ind 

i skoven for at overvintre til næste forår. 
Tilbage er så flere hundrede arbejdsløse 
arbejdere, der ikke har andet for, end 
at sørge for sig selv og i sidste ende dø. 
Desværre er de særligt interesseret i 
søde sager og derfor lokkes de af især 
vores læskende sommerdrikke og is.

Man skal dog huske at hvepse ikke 
kun er til gene. Hvepse har også en vig-
tig funktion i vores natur. Ligesom andre 
bier er hvepse også med til at bestøve 
vores blomster når de er på jagt efter 
den søde nektar. Hvepse er også rovdyr 
og de holder både antallet af fluer nede 
og spiser insekter der kan ødelægge 
bondens afgrøder eller haveejerens plan-
ter, som fx. Larver fra kålsommerfuglen.

Når vi tænker på hvepse i Danmark 
er det næsten altid den sorte og gule 
gedehams (paravespula vulgaris). Fak-

tisk findes der 7 forskellige gedehamser 
i Danmark, men der findes også mange 
andre typer af hvepse fx. træhvepse, 
snyltehvepse og gravehvepse. De sidste 
generer dog sjældent os mennesker.

Normalt er hvepse ikke aggressive. 
De stikker kun, når de føler sig truet, og 
det er måske det en hveps tolker vores 
panik og hurtige armbevægelser som. 
Hvepse har nemlig et ret godt syn. 

Er man så uheldig at blive generet af 

en hveps ved frokostbordet, så er det 
bedste råd at sætte låg på de søde føde-
varer, undgå pludselige bevægelser og 
evt. gå langsomt væk. Hvepse kan ofte 
lokkes væk ved at opsætte lokkeflasker 
med søde drikke et stykke væk fra hvor 
man spiser. 

Skulle man være så uheldig at blive 
stukket af en hveps kan koldt vand og 
gerne en sukkerknald på virke lindrende.

Hvepse i august

Bien er et fredeligt nyttedyr, 
hvepsen er også nyttig men 
knap så fredelig

Bien foretrækker at passe sig selv og 
koncentrere sig om én ting: at samle 
nektar fra blomsterne. Blomsternekta-
ren laver honningbierne efterfølgende 
til honning, hvoraf navnet.

Pollenstøvet sætter sig på bien, som 
transporteres og spredes på biens færd. 
Den besøger mange forskellige blom-
ster, som ved besøg bliver bestøvet. 
Det er blandt andet årsagen til, at du 
kan nyde godt af både æbler, jordbær, 

kirsebær mv.
I Danmark er honningbien den vig-

tigste bestøver af landbrugets planter. 
Det anslås, at der ville være 1/3 mindre 
mad i verden, hvis bierne ikke var her.

    ’I Danmark alene har honningbiens 
bestøvning en værdi på ca. 1 milliard 

kroner om året.’ - Miljøstyrelsen

Hvepsesæson hele sommeren
Som oftest er dronningerne færdige med 
vinterdvalen i slut april, start maj. Heref-
ter går de i gang med at etablere et nyt 
hvepsebo. Inden for ca. en måneds tid, 

vil de første hvepse være flyvefærdige. 
På sensommeren er nærkontakt med 
hvepsene størst.

Hvepsene lever et års tid og vil (med 
undtagelse af dronningen, der går i 
vinterdvale) dø, når frosten melder sin 
ankomst.

Biens kendetegn
• Kropsfacon: Tydeligt lodden og buttet.
• Striber: Ikke nær så tydelige som 
hvepsens.
• Spisevaner: Blomsternektar.
• Adfærd: Normalt er de ikke aggres-
sive og stikker kun, hvis de føler sig 
stærkt truede.
• Antal stik: Bien mister sin brod ved 
stikket og dør. De kan derfor kun stikke 
én gang.

Hvepsens kendetegn
• Kropsfacon: Lang, glat og tynd krop.
• Striber: Meget mere markante end 
biens.
• Spisevaner: Blomsternektar, men i 
modsætning til bien spiser de også kød.
• Adfærd: Meget mere pågående og ag-
gressive.
• Antal stik: Hvepsen mister ikke sin 
brod og kan derfor stikke igen og igen.
•  Visse personer kan være alvorligt al-
lergiske overfor hvepsestik. Første gang 
man stikkes af en hveps dannes stoffer 
i kroppen, som kan udvikle sig livstru-
ende ved stik nummer to.

Kend forskel på hvepse og bier
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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 person-
ligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek.

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

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

  Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset:

Alle dage i skolernes sommerferie fra 27. 
juni - 9. august kl. 10 - 17. 

Derefter alle hverdage undtagen mandag 
kl. 9 - 15. Weekend kl. 10 - 16.
• 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. 
Derefter alle lørdage/søndage kl. 10 - 14.VED FØRSTE ØJEKAST ER DE VIDTSTRAKTE AREALER GRÆSGRØNNE, men går man tættere på, afsløres et 

uendeligt blomsterflor overalt i Naturpark Amager. I løbet af august suppleres de mange blomster af spiselige 
bær, frugter og markchampignon i massevis. Alle er velkomne til både at plukke løs af det hele og bare nyde sy-
net af højsommeren derude. Foto og tekst: Martin Kunzendorf, Fotojournalist & fortæller.

Bibliotekets arrangementer - med god afstand!
På Tårnby Hovedbibliotek byder vi nu 
velkommen til arrangementer, hvor vi 
sørger for at overholde myndighedernes 
retningslinjer i forhold til Covid-situationen.

Efterhånden som vi aftaler efterårets 
arrangementer, offentliggøres det på 
taarnbybib.dk

Verdens farligste dyr  
- Gys og grin med Sebastian Klein og bliv 
klogere på verdens dyr!
Sebastian Klein fortæller underholdende om verdens 
farlige dyr, og viser klip af farlige situationer, hvor men-
nesker angribes af dyr. 

Foredraget bygger på Sebastians bog ’Verdens 100 
farligste dyr’. I bogen er dyrene ordnet efter, hvor 
mange menneskeliv, de har på samvittigheden. Hør om 

kæmpeblæksprutter, vampyrflagermus og mange flere. 
Måske har Sebastian endda et af de farlige dyr fra 

bogen med. 
Hvis du gerne vil have Sebastians autograf og evt. et 

foto, så er det muligt efter foredraget.

Torsdag 6. august kl. 16. Tårnby Hovedbibliotek. For 
børn fra 6 år og opefter. Gratis billetter - bestilles på 
taarnbybib.dk under ’Det sker’

Fire skriveworkshops 
ved Anna Arendse Thorsen
Vi fortsætter bibliotekets skriveworkshops i efteråret 
både for tidligere og nye deltagere. 

Går du med en forfatterdrøm i maven? Har du et 
ufærdigt manuskript liggende i skrivebordsskuffen? 
Ruger du på en romanidé? Eller har du bare lyst til at 
skrive? Hvad end din genre eller motivation er, så er 
der plads til dig i efterårets fire skriveworkshops med 
forfatter 

Anna Arendse Thorsen, der debuterede i sommeren 
2018 med romanen ’Filterløs’. 

I løbet af de fire workshops vil vi gennem skriveøvel-
ser og konkret feedback hjælpe hinanden med at spore 
os ind på vores manuskripter og forbedre vores idé- og 
skriveproces - og i sidste ende den færdige tekst.

4 dage: 27. august, 24. september, 29. oktober og 26. 
november. Alle dage kl. 18-21 på Tårnby Hovedbib-
liotek. Billet 100 kr. købes på taarnbybib.dk under ’Det 
sker’.

Naturpark Amager i fuldt flor

Noget at gå til i august, september og længere endnuNoget at gå til i august, september og længere endnu
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Noget at gå til i august, og som nogen gik til i sommerNoget at gå til i august, og som nogen gik til i sommer

  Kastrup Søbad - 
åbningstider i 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 spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. 
Kulturzonen er i sommerferien åben i forbindelse med sommerferieaktiviteter  
for kommunens børn.

Kulturzonen har udenmdørs faciliteter, som du frit kan komme og benytte. 

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

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

Cirkusskole på Kulturzonen
Kulturzonen slutter skolernes 
sommerferie af med et cirkusbrag som 
et led i kommunens ekstraordinære 
sommeraktiviteter
Kulturzonen holder sommerferieaktiviteter for kom-
munens børn og unge helt op til, at skolerne begynder 
igen. August måned byder på endnu en populær Music 
Camp og denne sommers helt store satsning: 4 dages 
cirkusskole med Cirkus Panik i dagene 8.-11. august.

Cirkus Panik kommer med et fuldt udstyret cirkus-
telt, som bliver slået op på den store plæne bag Kultur-
zonen. Der er plads til akrobater, klovne, løvetæmmere, 
tankelæsere, tryllekunstnere, hvide kaniner og over-
savede damer, ja alt hvad der hører til i et vaskeægte 
cirkus. (Hestene må vi dog tænke os til, eller gå over 
til Strandgården på den anden side af Nøragersminde-
vej, og elefanterne er sendt på pension i Knuthenborg 
Safaripark.) 

Efter fire dages arbejde med cirkussets instruktører 
slutter det hele af med en gallaforestilling med rigtige 
cirkusmusikere og publikum i teltet.

Cirkusskolen er for alle 8-17-årige, som synes det 
kunne være sjovt at prøve den indre cirkusartist af. Der 
er stadig enkelte ledige pladser, så du kan tilmelde sig 
på kulturzonen.net, hvis du mangler noget at lave i de 
sidste fire dage af skoleferien, ganske gratis.

August er også måneden, hvor Tårnby Musikskole 
starter sæsonen op igen. Det nye i den kommende 
sæson er premieren på musikskolens talentlinjer. 24 
elever var tilmeldt optagelsesprøven i juni, og 15 elever 
kom gennem nåleøjet og får dermed mulighed for eks-
tra fordybelse i musikken.

Derudover venter der en sæson med harmoniorke-
stret HOT’s 25-års jubilæum, songwriter camps, band-
aftner, koncerter, orkesterweekender, minimusical og 
ikke mindst det store show i Kastrup Bio i april 2021, 
som denne gang er bygget op over sange skrevet af 
musikskolens elever.

Du kan stadig melde dig til nogle af de få ledige 
pladser, hvis du har lyst til at spille eller synge og 
deltage i nogle af de mange aktiviteter. Det gør du på 
taarnbymusikskole.dk.

Om Cirkus Panik
Cirkus Panik er en af de få overlevende gammeldags 
gøglerfamilier. Cirkusset har turneret i ind- og udland i 
mere end 35 år med både klassiske cirkusforestillinger, 
cirkusskoler og workshops. Familien Panik består af fire 
generationer i fuldt firspring og med stor skabertrang. 
De beskæftiger sig med mange dele af cirkusfaget og 
sætter en ære i at skabe anledninger til at finde lege-
barnet frem, både hos børn og voksne. Grundtanken 
er: legeglæde er lig med livsglæde.
Læs mere her: www.cirkuspanik.dk 

Øjebliksbilleder fra Kulturzonens 
sommerferieaktiviteter
Fuld gas på Music camp
Der blev givet fuld gas da Kulturzonen i sommerferien 
afholdt Music Camp for unge over 12 år. Repertoiret var 
denne gang bandet Daughter´s hit ‘Youth’ og B-52’s 
‘Love Shack’ fra albummet The Cosmic Thing. 
De tre dages sammenspil blev afsluttet med en Show-
and-Share-koncert onsdag 1. juli.
Næste Music Camp afholdes i dagene 3.-5. august – 
også på Kulturzonen. Music Camp er et samarbejde 
mellem Klub Tårnby, Ung Tårnby og Kulturzonen.

Mad på bål
Tirsdag 30. juni stod der Mad Over Bål og Sanselege 
på programmet. Mange børn og unge var mødt op og 
havde en herlig dag såvel ude- som indendørs på Kul-
turzonen.

På havnen
Kulturzonen deltog også med Snobrød Over Bål i ter-
rænet ved Kastrup Lysbådehavn i et samarbejde med 
blandt andet Klub Tårnby som et led i kommunens eks-
tra sommerferieaktiviteter. Mange børn og unge trod-
sede det ikke alt for gode vejr og fik sig en dukkert ved 
Sneglen udover de mange andre udendørs aktiviteter, 
der var at deltage i.

Rollespil
På Kulturzonen er der tirsdag 4. august Rollespilsdag 
for børn og unge. 

Sommerferieaktiviteter på 
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0 Dræbersneglene begynder at lægge deres æg i 
august, så det er i slutningen af juli eller starten 
af august, du skal bekæmpe dem i haven

Én enkelt dræbersnegl kan lægge 400 æg, der bliver 
til små snegle. Dræbersnegle lægger deres æg fra 
august til november. Derfor er det bedst at bekæm-
pe dem i din have, før de lægger æg.

Juli og starten af august er tid til at bekæmpe så 
mange dræbersnegle som muligt, hvis du vil mini-
mere snegleinvasionen i din have til næste sommer.

Fra august til november lægger dræbersneglene 

nemlig deres æg, og når først de er lagt, er bekæm-
pelse meget vanskelig. Dræbersneglens æg er små, 
og de første dage glasklare i farven og meget svære 
at få øje på. Voksne snegle er derimod forholdsvist 
store og nemme at få øje på.

Sådan bekæmper du dræbersneglene

Led om aftenen eller tidlig morgen. Her er det let-
test at finde dræbersneglene, da de kommer frem 
fra deres gemmesteder for at finde mad. Led på fug-
tige steder som under blade eller gamle brædder. 
Du kan typisk også finde mange snegle i eller efter 
et regnvejr.

Led efter rødbrune snegle uden hus. Den rødbru-
ne farve er typisk for dræbersneglene. Farven kan 
dog variere fra orange til næsten sort.

Indsaml sneglene og afliv dem. Hak for eksempel 
dræbersneglens hoved af med en spade eller klip 
det af med en saks eller brug kogende vand.

Det kun er dræbersneglen, agersneglen og den 
plettede voldsnegl, som giver problemer i haven. Og 
de fleste haveejere døjer kun med dræbersneglen, 
mens de to andre er mere geografisk bestemt.

Snegle er nyttedyr. Andre snegle, som rovsnegle 
og plettede gråsnegle, kan gøre stor nytte i haven.

Bekæmp dræbersnegle nu – inden de lægger æg

Sådan ser dræbersneglen ud
Dræbersneglen er 7-15 cm og rygslimen er klar 
eller gullig. Vil oftest findes i et stort antal.  
Foto: Naturstyrelsen.

Sådan ser skovsneglen ud
Den sorte skovsnegl er en hyppig gæst i de danske 
haver, og er ufarlig i mindre mængder. Dens farve 
strækker sig fra mørk brun til sort samt albino og 
partiel albino. Foto: Bigstock. 

Sådan ser agersneglen ud
Agersnegle er ligesom dræbersneglen skadelig 
for haven, men de går oftest efter større landbrug. 
Agersneglen kendetegnes ved en længde på 
mellem 3 og 6 centimeter, er grålig og nogle 
gange små pletter. 

Summende liv af insekter er et 
tegn på en sund og frodig have, og 
samspillet med bier er essentiel for 
et rigt udbytte. Lær her, hvad du kan 
gøre, for at give de små bestøvere 
de bedste betingelser

Sommersæsonen varer lidt endnu, og 
de haveglade danskere flokkes stadig 
på havecentre og planteskoler efter 
nyt til bede og potter. 

En af årets tidlige trends er et stort 
fokus på insektlivet, hvilket man ty-
deligt har mærket hos havecentret 
Plantorama, der har modtaget et væld 
af forespørgsler omkring blomster og 
buske, der appellerer til især de fly-
vende insekter.

– Vi oplever stor efterspørgsel på 
frøblandinger til vilde blomster samt 
sommerfuglebuske og frugttræer. Vil-

de bier i haven er allerede ved at blive 
årets trend, siger Arne Persson, der er 
planteekspert hos Plantorama. 

- Folk er bevidste om fordelene ved 
at have et rigt insektliv i haven. Giver 
man lidt til bierne, kommer det man-
gefold igen gennem bestøvning og en 
frodig have.

Danske bier har det ad Pommern til

Det store fokus på vilde bier i de dan-
ske haver er godt nyt for naturorgani-
sationen Plan Bi, som arbejder med 
vilde biers ve og vel. 

Nina Launbøl Hansen er journalist 
og stifter af Plan Bi, og hun ser et ty-
deligt behov for at forbedre levevilkå-
rene for vilde bier i Danmark.

– Vilde bier har det ad Pommern 
til her til lands. De har brug for mere 
mad, mindre konkurrence og flere 

steder at bo. Vi har i Danmark 291 re-
gistrerede arter, og cirka halvdelen af 
dem er på den såkaldte rødliste, som 
er truet i en vis grad, fortæller Nina 
Launbøl Hansen.

- I takt med at bistader skyder op 
landet over, og vilde blomster samti-
dig fjernes fra landskabet for at gøre 
plads til veje og bygninger, trues de 
vilde bier på deres levebrød.

Nøglerne til en insektvenlig have

Vil man som haveejer gøre sin have 
mere insektvenlig, kommer Arne Pers-
son med følgende tre ting, man kan 
gøre, som ikke blot bidrager til en 
forbedring af biernes levevilkår, men 
samtidig giver planter, træer og buske 
optimale betingelser for at blomstre 
og gro.

- Hold haven aktiv hele året: Det 

bedste, man kan gøre, er at have en 
masse forskellige planter i haven. De 
forskellige bi-arter er ikke alle aktive 
samtidig, så det er vigtigt at forsøge at 
holde haven aktiv så længe som mu-
ligt, så der både er noget at komme 
efter for bierne i foråret og efteråret.

- Indret bi-hoteller: Udover mad 
er noget af det vigtigste for en bi et 
sted at bo. Udhulede træstammer el-
ler mursten med små huller i kan nemt 
fungere som såkaldte bi-hoteller og 
tiltrække flere bier til haven.

- Servér biernes livretter: Vil man 
rigtigt forkæle bierne, kan man plante 
frugttræer og bærbuske og pil. 

Desuden er forårsløg og stauder af 
forskellige slags guf for dem: klokke-
blomster, kurveblomster, maskeblom-
ster, ærteblomster og skærmplanter.

Kilde: Plantorama

Bier kan blive årets havetrend

Sådan får du en insektvenlig have

Udhulede træstammer eller mursten med huller i kan fungere 
som såkaldte bihoteller og sikre de flyvende insekter bedre 
betingelser for bestøvning af haven. Foto: PR. 

De forskellige biarter er ikke alle aktive samtidig, så det er vigtigt at 
forsøge at holde haven aktiv så længe som muligt. Foto: PR.
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Hold jer orienterede på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

August 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

     

IT-caféen starter op igen den første tirsdag i august kl. 14-16.
Og det bliver ikke kun indendørs i Postkassen, men også udendørs hvis 
vejret tillader det. Der bliver sikret god afstand, at sprit er indenfor ræk-
kevidde - og plastikhandsker benyttes hvis det er nødvendigt.
Vi glæder os til at kunne hjælpe dig med dine udfordringer med IT.
Tema-‘timer’ om f.eks. Digital arv og Fremtidsfuldmagt bliver emner i 
september.

Kontoret åbner igen tirsdag d. 18.august fra kl.10-15

Søndags Cafeen åbner igen søndag den 30.august - 
med et brag! 
Vi glæder os til vi igen kan ses - og holder 10 års fødselsdag 
med kakao og lagkage - og hygge musik. Vi spritter både hæn-
der - og hals !

Tilmelding er nødvendig.
Max.80 personer. Tilmelding enten på vores hjemmeside eller 
på tlf  2170 0516 - indtal navn/SøndagsCafe-tilmelding og  
telefonnummer. Først til mølle....Sidste tilmelding 20. august.
Gratis for 65+, da arrangementet er under regeringens 
Sommer-pakke.

Ny leder af cykelholdet: Peter Kjærgaard Sørensen - afløser 
Ruth og Ernst, som i mange år har kørt - både forrest og ba-
gest og passet på holdet. Tusinde tak til både Ruth og Ernst !

Giv Livet Styrke
Opstart d. 26/9-2020 kl. 9:30
Hold om lørdagen kl. 9:30-10:30 på Skottegårdsskolen – 
Gymnastiksal H. 
Indgang via. Skolegården fra Nordmarksvej – ligger længst 
nede i venstre hjørne. 
Beskrivelse: For friske og rørige, som ønsker at styrke muskler, 
balance, smidighed, kondition og hjerne. Både for mænd og 
kvinder – skavanker er også velkomne. 
Antal deltagere: plads til 20 personer
Tilmelding: via kontoret:  tlf. 21 70 05 16
mail: aeldresagentaarnby@gmail.com

Medbring gerne: indendørssko, vandflaske, håndklæde og evt. 
din egen Yogamåtte. Vi har lokalerne til kl. 11 og der er derfor 
mulighed for at tage et bad i omklædningsrummet bagefter, 
hvis man har behov for dette. 
Vi står for håndsprit. 
Parkering: Man kan holde i skolegården uden tidsbegrænsning.

Tilmelding til pilates/gymnastik 
mandag kl.11.20 og onsdag kl. 11.20 samt kl. 12.30 skal ske 
direkte til Solveig Sørensen på mail. solveigs13@gmail.com 
senest den 30. august. Bemærk der er begrænset antal pladser. 
Umiddelbart efter den 30.august vil de tilmeldte få besked 
direkte, om der er plads på det ønskede hold samt hvornår 
opstart finder sted.”

Med venlig hilsen
Solveig Sørensen - Mobil : 61675215

Foredrag om uldsengetøj med magneter.
Magnetterapi er videnskabeligt dokumenteret til flere forskellige 
lidelser, men i hovedtræk kan man sige, at det er godt mod smerter 
og dårligt kredsløb.
På fremvisningen kan sengetøjet ikke købes, men de, som har lyst, 
får mulighed for gratis at låne og afprøve terapien i op til 30 dage.
Arrangementet finder sted i Postkassen, Amager Landevej 71, 
onsdag den 26. august 2020 kl. 12.00. (dørene åbnes kl. 11.30) 
og slutter ca. kl. 14.30. Pris for arrangement kr. 25,00.

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

Tilmelding og betaling på:
 www.aeldresagen.dk\lokalafdelinger\taarnby\aktiviteter-og-kur-
ser. Vælg herefter Foredrag om uldsengetøj. Læs mere

Tilmeld
Max antal deltagere er 30, så det er først til mølle, dog tilmelding 
senest mandag den 17. august 2020.

Sommerpakken 2020

Rundvisning på Amagerbakke for 65+
Vi skal på en times rundvisning med efterfølgende kaffe og kage i 
afterski-caféen.

Mandag d. 31. August kl. 9:30
Vi mødes kl. 9:20 på Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken, er ar-
rangementet gratis og kun for personer over 65 år. 
Der er 30 pladser (min. 10 tilmeldinger) – først til mølle, men 
senest. d. 16. august.

Tilmelding sker:
Via. vores hjemmeside: www.ældresagen.dk
Vejledning: Vælg lokalforeningen: Tårnby – 
Aktiviteter og kurser –”Amagerbakke”
Eller ved at ringe til kontoret på 21 70 05 16 og indtale en besked.

Fremtidige arrangementer:
Amager Museet
Foredrag om Kaptajn Jespersens Stavgymnastik
Foredrag om PET
Alle disse arrangementer er gratis og er for alle personer over 65+ 
og dækket af midlerne fra sommerpakken 2020:

Følg med i Ældresagens annonce i Tårnby Bladet samt på https://
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Taarnby/Aktiviteter-og-kurser, 
hvornår der er tilmelding til disse arrangementer.
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Gudstjenester
August    
Søndag 9. 9. s.e. trin. Luk, 12,32-48 / Luk. 18, 1-8 Højmesse med dåb kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 16. 10. s.e. trin. Matt. 11, 16-24 kl. 10.00 Miriam Joensen
Lørdag	 22.	 Konfirmationsgudstjeneste	Kastrupgårdsskolen	 kl.	10.00	 Poul	Bo	Sørensen
     Miriam Joensen
Søndag 23. 11. s.e. trin. Luk. 7, 36-50 Højmesse med dåb kl. 10.00 Miriam Joensen
Lørdag	 29.	 Konfirmationsgudstjeneste	Korsvejens	skole	 kl.	10.00	 Julie	Aaboe
Søndag	 30.	 12.	s.e.	trin.	Matt.	12,	31-42	Konfirmation	 kl.	10.00	 Julie	Aaboe

September    
Søndag 6. 13. s.e. trin. Matt. 20, 20-28 Højmesse med dåb  kl. 10.00 Miriam Joensen

Dette	forår	måtte	vi	i	kirken	lukke	dørene,	
for	at	begrænse	den	virus,	der	stadig	
spreder	kaos	og	død	i	verden.	Vi	måtte	efter	
påbud	og	efter	almindeligt	ræsonnement	gå	
imod	en	af	grundpillerne	i	den	kristne	tro:	
At	vi	som	kirke	skal	være	der	for	mennesker	
til alle tider, også og især gennem krisetider. 
Men det utænkelige skete, at også kirkerne 
blev	påbudt	at	lukke	og	låse	dørene.	Kun	
bisættelser,	begravelser	og	nødvendige	dåb	
og	vielser	måtte	gennemføres	med	stærkt	
begrænsede	deltagerantal.	Det	var	og	er,	en	
krise. 

Når	vi	i	et	moderne	samfund	taler	om	
en	krise,	er	det	en	beskrivelse	af	noget	
konfliktfyldt,	et	tab	af	noget	der	var,	
noget	der	er	bragt	i	forstyrrelse,	kommet	
i	ubalance.	Sådan	har	vi	som	kirke	også	
oplevet	den	krise,	vi	har	været	igennem.	
En	tid	hvor	vi	ikke	til	fulde	har	kunnet	løfte	
det,	der	er	kirkens	og	præstens	primære	
opgave,	nemlig	i	ord	og	gerning	at	forkynde	
budskabet om kærlighed, om fællesskab, at 
være	der	for	dem,	der	har	brug	for	det.

Vi	oplever	som	mennesker	kriser	i	livet,	
dette	er	ikke	forundt	alene	vor	tid.	Det	er	
et	grundvilkår	i	livet:	at	vi	skal	miste	det	
eller	den	vi	elsker,	at	vi	skal	tabe	det	der	
er	vigtigt	for	os,	om	det	er	en	rollemodel,	
et fællesskab, en identitetsfølelse, ja så 

står	vi	oftest	på	et	eller	andet	tidspunkt	
i	livet	i	den	situation,	at	vi	er	magtesløse	
overfor	det	som	andre,	mennesker	eller	
begivenheder,	kaster	os	ud	i.	Jeg	er	ikke	en	
del	af	den	skole	i	psykologien,	der	mener	
at	vi,	som	de	stærkt	individualiserede	
mennesker	vi	er,	partout	skal	vende	alt	
negativt	om	til	noget	positivt,	som	man	
for	eksempel	kunne	læse	i	en	artikel	i	
Berlingske	i	juli	med	titlen:	”Smil,	du	er	
lige	blevet	afvist	af	ham	du	elsker.”	Pointen	
i	artiklen	er,	at	vi	skal	vende	tabet,	ikke	
alene	over	en	elsket,	men	alle	tab,	til	noget	
kreativt,	hvor	ud	af	nye	og	inspirerende	
ideer	og	livsvilkår	vil	opstå.	Sikke	en	foragt	
for	tabet,	for	sorgen!	Og	hvad	med	de	
mennesker,	der	ikke	magter	at	vende	tabet	
til	en	ny	kreativ	energi?	Nej,	vi	skal	have	lov	
til	at	sørge	over	det	vi	har	mistet	og	det	er	
en	vigtig	pointe,	at	vi	som	moderne	samfund	
giver	plads	til	følelser	af	sorg	og	kriser.	Ikke	
desto	mindre	er	det	en	kristen	pointe,	at	
ud	af	intet	opstår	der	nyt.	For	et	tab	og	en	
krise	betyder	ikke,	at	noget	godt	ikke	kan	
opstå.	Ud	af	mørke	kan	komme	lys,	ud	af	
døden	opstår	liv.	Sådan	kan	det	også	gælde	
kriser. 

Men	alligevel	vil	vi	helst	undgå	kriser,	for	de	
er	ikke	spor	morsomme	at	gennemleve,	og	
der	findes	de	kriser,	der	knækker	os.	Kriser	
kan man ikke komme udenom, men man kan 

komme	igennem	dem	og	hvis	man	er	i	en	
krise,	kan	det	være	en	hjælp	at	huske	på,	at	
for	de	gamle	grækere	var	krise	betegnelsen	
for	det	afgørende	vendepunkt.	Nemlig	det	
tidspunkt,	hvor	feberen	begyndte	at	falde	
for	den,	der	var	ramt	af	lungebetændelse!	
Altså,	krise	var	en	betegnelse	for	fremgang!	
Ganske	ofte	kan	man	komme	styrket	
igennem,	hvor	der	venter	nyt	på	den	anden	
side	af	krisen.	Ikke	med	det	gode	liv,	som	
det	var	kendt	før	krisen,	men	med	mulighed	
for	liv	på	ny,	og	en	ny	form	for	godt	liv.	

I	den	forstand	skal	krisen	simpelthen	til	–	for	
at	der	igen	kan	blive	liv.

Hvordan	det	så	specifikt	gælder,	når	man	
skal	finde	fodfæstet	gennem	en	corona-
krise,	det	står	der	vist	ikke	noget	om	i	
bibelen.	Men	vi,	som	kirke	vil	med	fuld	
kraft	arbejde	os	igennem	den	krise	vi	har	
befundet	os	i,	sådan	at	vi	kan	løfte	det	
ansvar,	det	er,	at	være	med	til	at	skabe	
fællesskab:	At	være	der	for	de,	der	har	
brug	for	det,	at	være	et	med	den	menighed	
vi	er	i.	Hvordan?	-	ja	simpelthen	ved	i	ord	
og	gerning	at	forkynde	Kristi	ord,	dvs.	at	
efterleve	buddet	om	at	elske	din	næste.	

Sognepræst
Julie Aaboe

Krisen	var	over	os
… men nu er vi ved at genfinde fodfæstet

Aktiviteter	-	August

Musik-andagt	–	En	tid	til	eftertanke	
– v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 4. august kl. 10.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 18. august 2020, kl. 19.00 

September

Musik-andagt	–	En	tid	til	eftertanke	
– v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 1. september kl. 10.00

Prædikenværksted	
- v. Julie Aaboe

Kom	og	vær	med	til	at	skabe	søndagens	
prædiken.	Tilmelding	til	sognepræst	Julie	
Aaboe - jua@km.dk
Torsdag 3. september kl. 12.00

Sognepræst	Miriam	Joensen
Mange	af	Korsvejskirkens	besøgende	har	
igennem 2020 stiftet bekendtskab med 
sognepræst	Miriam	Joensen.	
Indtil	videre	ligger	det	fast,	at	Miriam	
Joensen	fortsætter	sit	vikariat	til	
slutningen	af	dette	år,	da	sognepræst	
og kbf. Martin Herbst har fratrådt sin 
stilling. 
Ansvaret	som	kbf.	(kirkebogsførende)	
varetages	indtil	videre	af	provsten	for	
Amagerland	provsti:	Poul	Bo	Burkal	
Sørensen.
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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-fredag kl.10-13  
samt torsdag kl. 15-18. 

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. 

Minikonfirmander	efteråret	2020

Børn,	som	skal	gå	i	3.A	eller	3.B	i	
skoleåret	2020/21	på	Kastrupgårdsskolen	

eller	Korsvejens	Skole	inviteres	hermed	
til	minikonfirmandundervisning	i	
Korsvejskirken
Vi	starter	forløbet	søndag	30.	august	kl.	
14-19.	Temaet	her	vil	være	”den	kristne	
grundfortælling”:	Påskeberetningen	om	
nadver,	korsfæstelse	og	opstandelse.	Vi	vil	
arbejde	med	temaet	med	udgangspunkt	i	
fortællingen	og	lave	forskellige	kropslige	og	
kreative	aktiviteter.
Kl.	17.30	inviterer	vi	forældre,	søskende,	
bedsteforældre og faddere til en 
præsentation	af	børnenes	arbejde	samt	et	
lettere traktement. 
Efter	introduktionsdagen	vil	der	være	
undervisning	7	gange	ca.	90	minutter	
en	hverdag	efter	skoletid.	Da	børnenes	
skemaer	i	skrivende	stund	ikke	er	kendte,	
meldes	det	først	ud	senere,	hvilken	ugedag	

det	bliver.	Det	er	under	
alle omstændigheder 
muligt at deltage i 
arrangementet søndag 
30. august kl. 14-19.
Underviser	vil	
være	kirkens	
sognemedhjælper	

Lone Madsen, som er læreruddannet. Den 
30.	august	vil	et	hold	af	kirkens	ansatte	og	
frivillige	hjælpe	med	at	give	børnene	en	
lærerig	oplevelse.
Alt	bliver	tilrettelagt,	så	de	gældende	
corona-regler	bliver	overholdt.	Det	koster	
ikke noget at deltage!
Tilmelding	via	kirkens	hjemmeside	senest	
25.	august	kl.	12!	I	første	omgang	til	
arrangementet 30. august.
Introdag søndag 30. august kl.14-19.

Giv	noget	godt	videre	til	vores	børn
Stil op til Korsvejskirkens menighedsrådsvalg 2020

Valgforsamling	
Vil	du	være	med	til	at	arbejde	for	
fællesskabet	og	for	Korsvejskirkens	liv	og	
fremtid?	
Så	kom	til	valgforsamlingen	15.	september	
i	Korsvejskirken!	Der	er	brug	for	gode	
kræfter	og	alle	over	18	år,	som	enten	

er folkekirkemedlemmer fra sognet 
eller sognebåndsløsere kan deltage i 
valgforsamlingen,	stille	op	og	stemme.	
Valget	er	dog	først	endeligt	bindende,	hvis	
der	ikke	inden	14.	oktober	indgives	en	
anden	kandidatliste.	Det	nye	menighedsråd	
tiltræder	1.	søndag	i	Advent.

Valgforsamlingen	i	Korsvejskirken	er	
allerede	kl.	18.00	og	vi	byder	på	en	
sandwich	og	drikkevarer.
Tirsdag 15. september kl. 18.00

Velkomstgudstjeneste	og	informationsmøde	for	konfirmander	2020-2021
 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. Efter gudstjenesten 
får	I	også	lejlighed	til	at	hilse	på	præsterne	
og	stille	de	spørgsmål	I	måtte	have.

Indskrivning	for	
konfirmander,	som	skal	
konfirmeres	i	2021	
foregår elektronisk 
www.korsvejskirken.dk 
Udfyld	med	oplysninger	
om	konfirmanden	og	med	

forældrenes tilsagn. Tilmelding skal ske 
inden 1. september 2020. 
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Bliv frivillig i Tårnby Kirke
Tårnby kirke er din kirke 

Gudstjenester

August
Søn 9.  Højmesse 9.s.e.trin      10.00 M. Hansen
Søn 16.  Konfirmation Nordregårdsskolen   10.00, 11.00, 12.00 & 13.00 Nielsen
Søn 23.  Konfirmation Amager Privatskole   10.00 & 11.00 Risum
Søn 30.  Konfirmation Løjtegårdsskolen       10.00, 11.00, 12.00 &13.00 M. Hansen

September
Søn 6.  Konfirmation Løjtegårdsskolen       10.00, 11.00, 12.00 & 13.00 M. Hansen

Du kommer med din elskede, når I 
skal giftes. Når den nye kærlighed skal 
forblive en evig kærlighedshistorie 
under de gamle kirkehvælvinger. Hånd 
i hånd går I ud i livet sammen med en 
velsignelse.
Du kommer til den gamle døbefont, 
når dit barn skal velsignes og det lille liv 
fejres af sin familie og menigheden. I 
kirkens rum runger taknemmeligheden i 
takt med hjerteslaget.
Du kommer når dine kære skal følges 
den sidste vej. Håbet og kærligheden slår 
følgeskab med sorgen. På kirkegården 
stedes de til hvile, du besøger gravstedet 
og hvisker ”vi ses igen”. 
Du kommer, når din datter og søn vil 
konfirmeres. Håret er sat, tøjet nystrøget 
og stoltheden vil ingen ende tage over de 
unge mennesker. De skal have at vide at 
de hører hjemme, at døren altid er åben 
for dem. 
I Tårnby Kirke kommer du til 
julegudstjeneste for fulde huse og til 
Allehelgensgudstjeneste, når hjertet er 
fyldt med sorg.

Det foregår alt muligt godt og 
spændende i din kirke. I hverdagene 
fyldes sognegården med undervisning 
af børn og unge, korøvelse med sognets 
børnefamilier, socialt værested for sognets 
ældre, foredrag og kulturtilbud, og 
kirken holder koncerter, hverdags- og 
aftengudstjenester. 
Søndag ringer det ind til gudstjeneste og 

ordene fra Bibelen fortæller eksistensen 
frem i nyt lys. I din kirke er der rum for 
alt det, som livet er spændt ud mellem og 
fyldt af. 

Folkekirken er folkets kirke. Med andre 
ord: Det er folket, der er med til at skabe 
det liv, som kirken er gjort af. Uden 
mennesker, ingen kirke. 
Det er nemlig ikke blot et smukt 
gammelt hus med fine hvidkalkede mure. 
Vi elsker de mure, og de fleste af os 
kan være enige om, at vi gerne vil have 
at de skal blive stående til kommende 
generationer, så de også kan komme 
med deres små i armene, deres elskede i 
hånden, og når de skal lægge deres døde 
i jorden. 
Men kirke er så meget mere og andet 
end mursten. Det er livsfællesskaber, 
det er mening og håb, det er ansvar og 
medejerskab. Og meget andet og mere 
end det. 
Det er et frirum til at komme anonymt 
og sætte sig, og det er muligheden for at 
komme og udfylde en plads og præge det 
daglige liv. Kirken er for alle siger vi altid, 
og det er sandt. Og sådan skal det blive 
ved at være. 

Det er derfor kirken har brug for dig. Vi 
har brug for frivillige, som gerne vil være 
med til at skabe og udvikle Tårnby Kirkes 
liv og plads i sognet. 
Til efteråret skal vi have 
menighedsrådsvalg. I Tårnby Kirke skal 

vi stille et menighedsråd med en del nye 
medlemmer. 

Vi vil gerne have nogle medlemmer, 
som synes det kunne være spændende at 
involvere sig i kirkens dagligdag. 
Vi håber at få nogle mennesker i rådet, 
som er drømmere. Nogen, som er 
optaget af ånd og mening og tro og 
kultur. Nogle der har visioner for hvad 
vi kan sammen som kirke. Og som 
er interesseret i at lægge nogle kræfter 
i, at nogle af mulighederne bliver til 
virkelighed. 
Vi har brug for nogle, som gerne vil 
tage udfordringen op og prøve kræfter 
med at få en arbejdsplads med mange 
personalegrupper til fortsat at trives. 
Og vi har brug for mennesker, som er 
interesseret i hvordan vi passer godt på 
vores bygninger, så de også står om 100 
år. 

Kunne du overveje at gå med i 
menighedsrådet? 
Så kom forbi til opstillingsmødet eller 
kontakt en af kirkens præster. Vi ses. 
    

 Desirée

FOR BØRN                                                                       
Børnegudstjeneste
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.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.
com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst 
Pedersen: happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk
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AUGUST 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.

Gudstjeneste på plejehjemmet
På grund af frygten for corona 
smitte ved vi endnu ikke, hvornår 
der igen afholdes gudstjenester på 
plejehjemmene.
   
Kirkebil
Hvis du har svært ved at komme 
til gudstjeneste eller til kirkelige 
arrangementer ved egen hjælp.
Kontakt kordeegnekontoret 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

KB Sognepræst  Susanne 
Worm Steensgaard - orlov

Sognepræst  
Susanne Freddin Skovhus 
- vikar

Træffes på Tlf. 2367 4237
 
Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen

        
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
Sognepræst  Elizabeth M. 
Laursen

eml@km.dk. Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /  
tlf. 3250 0972
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

August
Tors. 6. aug. Kl. 19 Offentlig 
orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalg
Søn. 9. aug. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 16. aug. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Søn. 23. aug. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Tors. 27. aug. Kl. 17 
Menighedsrådsmøde

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10

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

CPH4, barbershop
CPH4, en af landets førende barbershopkvartetter, 
synger et brag af en koncert i Kastrup Kirke. De 
præsenterer et overflødighedshorn af sange i en 
bred vifte af genrer spændende fra gammel dansk 
filmmusik over traditionel barbershopmusik og til 

jazzstandards; der har sågar sneget sig vaskeægte 
popsange og et par gamle sømandsviser med. 
I løbet af koncerten bliver publikum gennem små 
historier og anekdoter introduceret til musikken af 
CPH4’s fire medlemmer.

Søndag 6. september kl. 16  
i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine 
vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at 
sige ja til den kristne tro. Her bekræfter Gud det løfte, 
han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at 
være der for dig.
Konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer 
overgangen fra barndom til ungdom. Mange er i tvivl, 
om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. 
Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler 
ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er 
det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja 
ved konfirmationen.
Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at 
være med dig.
Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger 

noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger 
ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. 
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, 
så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes 
forinden.
Det er 8. september, sognets unge, som skal op i 8. 
klasse efter ferien, kan tilmelde sig til konfirmand-
undervisningen, som begynder i efteråret. 
Forældrene og de unge er velkomne sammen, men 
også hver for sig, ved indskrivningen. Medbring en 
kopi af dåbsattesten og et lille billede.
Vi glæder os til at møde Dig!

Tirsdag 8. september kl. 15  
i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 6.. august kl. 19

Kom til
orienteringsmøde 6./8

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Sted: Kastrup Kirkecenter, Gl.
Skovvej 1

Konfirmandindskrivning
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Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. kl. 19

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Sted: Kastrup Kirkecenter,
Gl. Skovvej 1
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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

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!

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. 

Kirken er nu åben hver dag

August  2020 
02. aug. 10.00 Højmesse v/ Poul Bo Burkal 
Sørensen 8.søndag efter trinitatis:  
Matthæusevangeliet 7,22-29 
05. aug. 10.00 Morgensang v/ Kirkens 
præster 

06. aug. 14.30 Vandretur på Fælleden, 
mødested: Hilversumvej-broen 
08. aug. 11.00 Konfirmation skoler  
uden for sognet 
09. aug. 10.00 Højmesse v/ Annelise H. 
Mehlsen 9.søndag efter trinitatis:  
Lukasevangeliet 12,32-48 
11. aug. 19.00 Offentligt orienteringsmøde/
årsmenighedsmøde 
12. aug. 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
12. aug. 19.00 Menighedsrådsmøde 
16. aug. 10.00 Højmesse v/ Annelise H. 
Mehlsen 10.søndag efter trinitatis:  
Matthæusevangeliet 11,16-24 
19. aug. 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
20. aug. 10.30 Gudstjeneste på plejehjem-
met v/ Annelise Hofmann Mehlsen
23. aug. kl. 10.00 Højmesse 11. søndag 
efter trinitatis: Lukas evangeliet 7,36-50 
v/ Karen Gøidesen
 26. aug kl. 10.00 Morgensang  
v/Kirkens præster
 30. aug. kl. 10.00 Højmesse 12. søndag 
efter trinitatis: Matthæusevangeliet  
12,31-42 v/ Poul Bo Sørensen

SKELGÅRDSKIRKENSKELGÅRDSKIRKEN

www.skelgaardskirken.dk

Vi søger ons-
dags-veninde og 
torsdags-ven  
- eller omvendt
Vil du med i et 
kreativt fælles-
skab? 
Lige nu savner vi 
to personer, som 
kan tage hver en 
ugentlig telefon-
vagt. 

Vi har telefonerne 
åbne dagligt mel-
lem klokken 9 og 
12 og der er pt. tre 
om tjansen. 
Opgaven er som 
øvrige ulønnede, 
men alle aktive 
er med til flere 
arrangementer i 
løbet af året.
Hør lidt mere 
om tjansen hos 
Marianne Kempf 
tirsdage på 32 
509 290 (hvor det 
er Marianne, der 
passer telefonen 
på redaktionen.

Eller bare 
kontakt os, se 
kolofonen på 
side 1 hvor-
dan.
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FOFs trykte 
aftenskolekatalog erstattes 
af online program

Af Natascha Bang Jespersen, 
Kommunikations- og 

marketingchef for FOF

Denne sensommer dumper 
der ikke som sædvanligt et 
tykt efterårskatalog fra FOF 
ind gennem brevsprækken 
hos borgerne i Tårnby. FOF 
København har nemlig ud-
skiftet det husstandsomdelte 
trykte katalog til fordel for et 
onlinebaseret program. 

I stedet vil hjemmesiden 
fremover være det primære 
omdrejningspunkt, hvor man 
som altid kan se og tilmelde 
sig det fulde udvalg af kurser, 
foredrag og rundvisninger.

- Det halvårlige katalog var 

efterhånden kun et øjebliks-
billede af vores store udbud, 
når det kom på gaden. Derfor 
var forårets katalog det sid-
ste, fortæller direktør for FOF 
København Kåre Emtoft.

Folk går online  

For mange er det en tilbage-
vendende tradition at bladre 
i aftenskolernes trykte udgi-
velser. 

- Det er en smule vemodigt 
at vinke farvel til kataloget. 
Men vi vover alligevel sprin-
get på grund af internettets 
mange fordele. Vores under-
søgelser viser, at langt stør-
stedelen lader sig inspirere 
online og på sociale medier, 
forklarer Kåre Emtoft.

- Og efterspørgslen er stor 
hele året, ikke kun ved sæ-

sonstart. Derfor vælger vi nu 
at bruge kræfterne på blandt 
andet vores hjemmeside, 
hvor vi kontinuerligt udbyder 
nye hold. 

Samme undervisning

I samme ombæring har FOF 
udviklet en ny og mere bru-
gervenlig hjemmeside, lige-
som FOF København er på 
Facebook, Instagram og sen-
der ugentlige nyhedsbreve 
med masser af inspiration 
målrettet den enkelte.

- Undervisningen er den 
samme med fokus på sam-
været og høj faglighed. Alene 
i Tårnby er der over 100 for-
skellige hold at vælge imel-
lem, hvoraf mange starter 
op senere på måneden, siger 
Kåre Emtoft.

FOF sparer papiret  

Da landet lukkede ned på grund af coronavirus, blev alle 
aftenskoleaktiviteter sat i bero, og FOF Københavns kursister 

fik pengene tilbage. Nu er undervisningen i gang igen, og 
sommerens kurser er forløbet overraskende godt  

med de nye corona-forholdsregler. 
- Situationen kan jo hurtigt ændre sig, men det ser ud til, at 
vi kan gennemføre efterårets kurser og foredrag helt som vi 

plejer, siger Kåre Elmtoft.  FOF København udbyder blandt 
andet træningshold i Tårnby, f.eks. i Kastrup Svømmehal. 

Foto:  Katrine Møbius, FOF København.

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Sommerferie til 3. sept. hvor vi mødes til brunch kl.10

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.
Banko fredag 14. august
Banko fredag 21. august
Banko fredag 28. august

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
www.Bordinghus.dk

Bordinghus holder ferielukket uge 
33-34-35. Der åbnes igen tirsdag 1. september.

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Solgården er et mødested for friske, 
raske folkepensionister og Deres 
ægtefælle/samleverske, bosiddende 
i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet 
for borgere fra 62 år og opefter i en 
prøveperiode). Vi er et hus hvor du 
kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i 
specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle 
af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og 
rejser, og meget, meget mere.  
Centret åbner gradvis op for aktiviteter i august måned 
p.g.a. Covid19. Følg med i vores husopslag på opslagstavlen 
i caféen.

Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Da vi fortsat har en gradvis åbning er åbningstiderne fortsat 
ændret i august måned, nu fra man - fre kl. 10 - 15. 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 7.

OBS! Vi følger retningslinjerne som sundhedsmyndighe-
derne har sat, derfor er der fortsat begrænset deltagerantal 
på vores aktiviteter/arrangementer m.m.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Pilehaven åbner igen efter ferien 
mandag 10. august med et begrænset 
program.
Se Tårnby Kommunes informations-
annonce s. 7.

For at undgå at sprede smitte medbringes eget service (krus, 
teske, evt. tallerken og bestik)

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 indtil 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 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
Efter aflysninger på grund af CV19, er vi nu klar til at starte 
igen. Vort første møde bliver i Postkassen, 3 september kl. 
13.30. Vi vil informere om efterårets program, med en bid 
brød, og lotteri, med små overraskelser.
Som tidligere er der fortsat Parkinson dans hver onsdag hos 
Fysiq Sundhedshuset.

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 
Sommerferie til september.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafémøde 18. august
Fødselsdag 25. august
Banko 1. september

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 
Så er vi i gang igen med stavgang - både i Tårnby og i Dra-
gør. Dejligt at se jer igen.
Som altid går vi mandag i Tårnby fra kl. 10-11 med start fra 

Plejehjemmet på Løjtegårdsvej. I Dragør er det torsdag fra 
kl. 10-11med start fra Wiedergården. 
Begge steder går vi i mindre grupper og med god afstand - 
så bare mød op, vi passer på hinanden. Fortæl det videre til 
dem du plejer at gå med.
Vi skal snart have bestyrelsesmøde hvor vi skal planlægge 
efterårets arrangementer. Men det hører I om senere.

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
Du kan holde dig orienteret på Face-book:  
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden: https://www.taarnby.dk/oplev-taarn-
by/frivillighed/netvaerkshuset-kastruplund 
Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Fortsat gåture på Amager Fælled søndage kl. 10 og onsdage 
kl. 19 - 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 - August 2020
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Læs mere og søg jobbet på

Bliv omdeler og tjen ekstra penge

Vi søger 
omdelere
i dit område
Vi har lige nu brug for omdelere 
i alle aldre. Unge, studerende, 
voksne, ældre – du skal blot være 
fyldt 13 år for at søge jobbet.

Vi leverer reklamerne og aviserne 
på din adresse – reklamerne er 
pakkede og klar til omdeling. 

Du kan arbejde 1 - 2 gange om ugen.

Du arbejder i dit nærområde.

Bestem selv hvornår på dagen, 
du vil arbejde, indenfor deadline.

De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling.

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år.

Masser af gode grunde 
til at blive omdeler:

Idrætsforeninger melder 
om medlemsfremgang efter 
genåbning

Tekst og foto:  Søren 
Havemann

Tennis- og golfklubberne var 
nogle af de første idrætsfor-
eninger, der slog dørene op 
efter Corona pausen, oplyser 
DIF i en pressemeddelelse.  

Genåbningen har fået man-
ge til at gribe tennisketsjeren.

- Det er helt fantastisk, at 
folk i den grad kaster deres 
kærlighed på tennis og det 
særlige fællesskab, der er 
i klubberne. Under Corona 
kunne vi virkelig mærke, at 
vores klubber og medlem-
mer trippede for at komme 
i gang igen. Alligevel er vi 
noget overraskede over, hvor 
stor efterspørgslen egentlig 
har været. Det er svært ikke at 
være begejstret over tilstrøm-
ningen, så vi kan ride videre 
på den positive medlemsud-
vikling fra de seneste tre år, 

siger Lorenz Sønderby, der 
er projektleder i Bevæg dig 
for livet-samarbejdet mellem 
DGI Tennis og Dansk Tennis 
Forbund.

Tårnby Bladet har talt med 
de to lokale tennisklubber, 
om de oplever den samme ef-
terspørgsel på det røde grus 
ved Gammel Kirkevej (ALT) og 
ved Ugandavej (NKT).

Amager Lawn Tennis (ALT)

Fra Ole Teit Jacobsen fra ALT 
lyder det i et interview fra 
sommerlandet. 

- Vi var chokerede, da det 
hele lukkede ned. Starten af 
sæsonen er normalt der, hvor 
vi traditionelt hverver flest 
nye medlemmer. Vi forven-
tede et medlemsdyk, men 
det er overhovedet ikke sket. 
Tværtimod.

- Nu ser vi i stort tal at spil-
lere, nybegyndere, øvede og 
juniorer helt uopfordret mel-
der sig ind. Vi har plads på 
banerne og ingen ventelister 

endnu.
- Vores tilbud til juniorer om 

juniortræning og tennis camp 
har været et tilløbsstykke og 
vi havde en lang venteliste til 
vores første camp. Så lang at 
vi nu afholder en ekstra camp 
i slutningen af skoleferien.

- I løbet af sommeren har vi 
også haft besøg af ungdoms-
skolen i Tårnby.

- Vi holder tennis introduk-
tion for voksne nybegyndere 
og ser, at der møder begyn-
dere op fra hele Storkøben-
havn, så det må betyde at alle 
andre klubber i området også 
mangler kapacitet, siger Ole 
Teit Jacobsen.

NTK-Amager Tennisklub

- Vi kan bestemt bekræfte 
det billede, DIF her beskriver, 
fortæller Mette Green Kjølbye 
fra NTK.

- Det vi også oplever er en 
markant øget interesse for 
tennissporten i NTK-Amager i 
år i forhold til tidligere år, når 

vi har startet udendørssæso-
nen op.

- Ligeledes har vi kunnet 
se, at den sommer camp, vi 
arrangerer i uge 32, er ble-
vet et stort tilløbsstykke. På 
blot fire dage efter den blev 
annonceret via kommunens 
hjemmeside, var den fyldt op, 
så vi glæder os rigtig meget 
til at tage imod en masse nye 
juniortennisspillere og vise 
dem, hvad tennissporten kan 
tilbyde. 

- Det er vores oplevelse, at 

flere har fået øjnene op for, 
at tennissporten kan være 
en aktivitet for hele familien, 
og det er der faktisk ikke så 
mange sportsgrene, der kan 
tilbyde. At det halvdelen 
af sæsonen desuden er en 
udendørssport, er også no-
get, der tiltaler mange, og vi 
har heldigvis stadig mulighed 
for at byde nye medlemmer 
velkommen, fortæller Mette 
Green.

Intet er så skidt, at det ikke …

Idrætsklubberne stiller op 
med sommeraktiviteter i 
Tårnby

Af Søren Havemann

Det kan være en meget lang 
skoleferie for nogle.

Heldigvis har mange 
sportsklubber været forud-
seende og planlagt sommer-
lejre eller camps specielt 
rettet mod børn og unge. 
Tårnby kommune har også 
formidlet en meget flot buket 
af forskellige tilbud, så der er 
masser af aktiviteter for alle, 
der har lyst til at være aktive 
i ferien. Nogle aktiviteter er 
overstået for i år, men de hur-
tigt kan måske endnu nå at 
komme med på holdene. Søg 
på klubbernes hjemmesider. 
Find dem på www.taarnbynet.
dk

Basketball hos BK Amager

To dage med fokus på motion 
for børn og unge i alderen 
7-16 år, sjove aktiviteter, nye 
venskaber og naturligvis mas-
ser af basket, trænet af vores 
første herreholds spillerne fra 
Basket Ligaen. Er afviklet.

Tennis NTK-Amager camp 

Tre dage med fokus på mo-
tion, sjove aktiviteter, nye 
venskaber og naturligvis mas-
ser af tennis hos NTK-Amager 

Tennisklub. Alle børn og unge 
i alderen 7-16 år kan deltage, 
uanset om man er nybegyn-
der eller har prøvet at spille 
før. Er afviklet.

Bordtennis Amager BTK 

Du kan nå det endnu.
To dage med verdens hur-

tigste spil. Vi spiller en masse 
bordtennis, laver sjove lege 
og hygger os. Alle børn i alde-
ren 7-10 år kan deltage, uan-
set om man er nybegynder el-
ler har prøvet at spille før. Den 
7. og 8. august 2020. 

Badminton KMB2010,

Spiller du 
havebadmin-
ton om som-
meren? Har 
du lyst til at 
finpudse tek-
nikken en smule, så du kan 
tæve bedstefar? 
Så kom til en sjov og hyg-
gelig badmintonsession i 
en rigtig badmintonhal. Alle 
børn og unge i alderen 7-16 
år er meget velkomne, uanset 
færdigheder inden for hops-
mash, net rul og benarbejde. 
Er afviklet. 

Ville du have været med til 
nogle af de afviklede camps, 
så tjek idrætsklubberne via 
www.taarnbynet.dk. 

Aktiv uden computere

Juniorer på tenniscamp fra ALT.Juniorer på tenniscamp fra ALT.
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Kastrup Boldklub er num-
mer 46 i FCK’s klubfælles-
skab

FC København oplyser I en 
pressemeddelelse, at Kastrup 
Boldklub nu bliver deres sam-
arbejdsklub nummer 46.

F.C. København indledte sit 
program for samarbejdsklub-
ber - Blue & White Banner - i 
efteråret 2012. I dag er 47 
klubber med i programmet 
og mere end 33.000 fodbold-
spillere. Det er omkring 10 
procent af alle registrerede 
fodboldspillere i Danmark.

Programmet er i dag en del 
af FCKs ’Bold i Byen’ og klub-
bens ’Strategi 2019+’.

FCK ønsker at tage ansvar 
for udviklingen af gode fod-
boldklubber og at skabe de 
bedst mulige rammer for fod-
boldspillere i alle aldre.

Vil udvikle dygtigere 
trænere

- Bestyrelsen i Kastrup 
Boldklub ønsker at 
dygtiggøre og opklas-
sificere vores trænere, 
og det setup som FCK kan til-
byde, er det helt rigtige for os, 
fortæller Thomas Hjerrild, der 
er formand for Kastrup Bold-
klub.

- Med samarbejdet vil vi 
kunne trække på FCK store er-
faring og læringsmateriale, og 
vi vil få nogle unikke mulighe-
der for vores medlemmer og 
samarbejdspartnere i Kastrup 
Boldklub. Aftalen vil styrke 
vores trænerprofil, og vi vil 
kunne tilbyde helt specielle 
fordele for vores trænere i 
samarbejdet med FCK.

- Kastrup Boldklubs besty-
relse og sportslige udvalg 
ser frem til samarbejdet med 

FCK, og vi glæder os til at in-
troducere FCK for vores klub, 
når vi kommer over på den 
anden side af sommerferien, 
siger Thomas Hjerrild.

Kernen i klubsamarbejdet

- Kastrup Boldklub er unikke 
på deres helt egen måde, li-
gesom vores øvrige samar-
bejdsklubber er det og den 
diversitet og mangfoldighed, 
som der nu er i vores klub-
fællesskab, er en stor styrke, 
siger Nick Sigby-Hansen, der 
er leder af F.C. Københavns 
Klubsamarbejde.

- Vi i FCK og alle vores sam-
arbejdsklubber nyder godt af 

det gennem videndeling på 
tværs, men med et fælles mål 
for øjet, at skabe de bedste 
rammer og det bedste miljø 
for klubbernes børne- og ung-
domsmedlemmer. Det er ker-
nen i vores Klubsamarbejde.

 - Vi ønsker at være med 
til at skabe de bedste forud-
sætninger og rammer for god 
fodboldtræning i Kastrup BK 
og nøglen til det starter med 
dygtige børnetrænere og dyg-
tige fodboldledere, fortæller 
Mirhan Fazliu der er sportslig 
ansvarlig i F.C. Københavns 

Klubsamarbejde.
- Derfor har vi valgt at sæt-

te massivt fokus på, at vores 
samarbejdsklubbers trænere 
og ledere får de bedste mu-
ligheder for at dygtiggøre sig. 
Udover at dygtiggøre, uddan-
ne og løfte det faglige niveau 
hos børnetrænerne i Kastrup 
BK ønsker vi, at klubbens træ-
nere og ledere bliver en del af 
et forum for vidensdeling og 
networking på hele Amager 
samt København og omegn, 
fortæller Mirhan Fazliu.

SH

Fra venstre Thomas Jul, Kastrup Boldklub, Mirhan Fazliu, 
FCK, Thomas Hjerrild, formand Kastrup Boldklub og Christian 

Theilgaard, Kastrup Boldklub. Foto: FCK

Kastrup Boldklub i samarbejde med FCK

HVAD TILBYDER FCK
Samarbejdsklubberne får adgang til FCKs aldersrelaterede 
træningsprogrammer for U6 til U13 og øvelsesbank. Træner-
uddannelser. FCK-besøg. Skills-træning. Børnemiljø.  

FCK Camp fodboldskole for U7 til U14 piger og drenge hos 
FCK og i samarbejdsklubberne. 

Indmarch med FCK-spillerne til vores hjemmekampe i Par-
ken. Og meget aktivitet med fokus på udvikling af god fod-
bold og motivation for unge.

De frivillige sikrer lav deltagerbe-
taling på golf-sommerlejr i Dragør 
Golf Klub

Af Søren Havemann

GOLF

50 glade og forventningsfulde junio-
rer mødte op til tre dages træning, spil 
og hygge hos Dragør Golf Klub.

Det er fantastisk at iagttage de små, 
der ser op til de større, og hvordan de 
store evner at tage de mindre med i 
leg mellem træning og spil på banen.

- Sommerlejren er den største af de 

tre lejre, vi afvikler hvert år for junio-
rerne i golfklubben, vi har også påske 
og efterårsferien, fortæller Kenneth 
Lindegaard, der var lejrchef på golf-
banen.

- Men i sommerlejren rykker vi ud 
og sover i telte ude i golfklubben og 
hvor formålet er at skabe sociale rela-
tioner mellem børnene og for at træne 
og spille en masse golf, mens der hyg-
ges på tværs af aldre.

Coronaen gav lidt begrænsninger

- I år var det kun klubbens juniorer, vi 
kunne have med på grund af Covid-19. 

Sidste år havde vi deltagere udefra 
med, men det plejer primært at være 
vores egne, fortæller Kenneth Linde-
gaard.

Der blev spillet alt fra høvdinge-
bold, golfrundbold, alle mulige former 
for golfspil til almindelige kort.

Den yngste deltager var 6 år og den 
ældste 18 år og prisen for deltagelse 
var 600 kroner, som går til at dække 
alle måltider (morgenmad, frokost og 
aftensmad).

Frivillige er en vigtig del

Derudover kommer forældrene og 
frivillige med kage, snacks, juicer, is i 
løbet af dagene og dette til stor fornø-
jelse hos børnene. 

- Udover de to trænere i klubben, 
var vi fem faste frivillige og en hånd-
fuld forældre, der havde mulighed for 
at deltage hist og pist undervejs, for-
tæller Kenneth Lindegaard.

- Som lejrchef har jeg sovet derude 
alle dagene sammen med de godt 35 
juniorer, der valgte at overnatte, de 
øvrige sov hjemme og mødte op igen 
om morgenen. Teltene modstod hel-
digvis det regnvejr, vi fik den ene dag, 
men heldigvis har vi for det meste haft 
godt vejr.

De unge i fuld sving på drivning 
range. Foto: Kenneth Lindegaard.

Sommerlejr med overnatning 
mellem puttinggreen og teested

Løbeklubber aflyser 
og betaler prisen
Copenhagen Half Marathon 2020 
er aflyst på grund af Covid-19. 
Også Amager Atletik Club har 
aflysninger

- Vi tror ikke på, at det vil være 
muligt, eller forsvarligt, at sende 
25.000 løbere ud i hjertet af Kø-
benhavn i år, siger administrerende 
direktør i Sparta Atletik & Løb, Dor-
te Vibjerg.

Indtægterne fra Copenhagen 
Half Marathon går til atletikken, 
ungdoms- og breddeidrætten og en 
lang række hjælpeklubber i det kø-
benhavnske idrætsforeningsliv, der 
har en betydelig indtjening gen-
nem Spartas events.

Er det alvorligt for  
Amager Atletik Club? 

- Nej, det påvirker ikke AAC, siger 
Michael Christensen.

- Vi er ikke en af de klubber, der 
tjener lidt ved at hjælpe til. Vi har 
ikke så mange i klubben, der løber 
halvmaraton, men dem der gør, er 
naturligvis skuffet over aflysnin-
gen, siger Michael Christensen.

- For os er det økonomisk et langt 
større problem at vi har måtte af-
lyse Christianshavnermilen og 
Ørestadsløbet, det koster sand-
synligvis klubben flere hundrede 
tusinde, et stort beløb vi kommer 
til at mangle i vores opsparing til 
klubhus eller atletikhal, her skrum-
per pengekassen voldsomt.

SH
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Fed oplevelse at være på 
Svømmeklubben KVIKs 
veltilrettelagte sommer-
svømmecamp i bassin og 
åbent vand

Teskt og foto: Søren 
Havemann

Det er tidlig fredag morgen 
og Tårnby Bladet er på plads 
i den klorfri i Kastrup Svøm-
mehal. Klokken er 07.30. Lidt 
efter lidt møder de unge træ-
nere fra KVIK ind til dagens 
opgaver. 

Lidt søvndrukkent lyder et 
god morgen til alle. Holdli-
sterne kommer frem og da-
gens program drøftes. De før-
ste forældre møder op med 
deres små svømmere, der 
tjekkes ind.

I alt er 100 meldt til cam-
pen i denne uge, så det er 
nødvendigt at dele de unge i 
mindre grupper, der ledes af 
to til tre trænere. Både ugens 
og dagens program er nøje 
tilrettelagt, så dagen bliver 
så varieret som overhovedet 
muligt.

De først ankomne bliver 
sendt på boldbanen til en 
omgang høvdingebold. De 
næste hold afsted til rund-
bold og fangeleg i labyrinten 
på Kastrupgårdsskolen. Et par 

svømmehold indtager både 
det store og det lille bassin i 
svømmehallen.

Campen er i gang.

KVIK samarbejder med DGI 

- KVIK har i mange år selv af-
viklet sommercamps, men i år 
har vi indledt et samarbejde 
med DGI, fortæller Karoline 
Dyppel og Maria Olsen, da 
Tårnby Bladets udsendte 
træffer dem på kontoret i hal-
len.

- Det betyder at vi har fået 
langt flere tilmeldinger og at 
vi i de fire uger der holdes 
camps har over 350 deltagere 
i vandet.

- Vores mål er, at vi på en 
social måde kan aktivere unge 
i alderen fra 5 til 12 år, siger 
Karoline.

- Denne sommer er jo spe-
ciel og mange har måske 
svært ved at få en hel skole-
ferie til at hænge sammen. Vi 
kan skabe et godt miljø, alle 
kan deltage og vi kan på den-
ne måde vedligeholde deres 
svømning samtidig med, at 
vi ser de unge skaber nye og 
glade venskaber.

- Vi har været så heldige at 
have mange lokaler og områ-
der til rådighed, ligesom at 

vi har kunne fordele tiderne i 
svømmehallen ud, så der kun 
var to hold i hallen af gangen. 
Så trods corona har det fun-
geret rigtigt godt, fortæller 
Karoline.

Livredning og Ocean Rescue

En aktiv ferie i vandet, nye 
venner, forbedrede svømme-
færdigheder, sjove oplevelser, 
udfordringer og undervisning 
af kompetente instruktører.

- Det handler om at blive 
bedre og mere sikker i van-
det. Udover aktiviteterne i 
svømmehallen så bruger vi 
også Kastrup Strand. Vi prø-
ver vandaktiviteter i det fri 
for børn, og børnene lærer om 
sikkerhed på stranden og i ha-
vet, fortæller Karoline.

- Gennem samarbejdet med 
DGI og livreddere har vi holdt 
Ocean Rescue aktiviteter, 
hvor de unge iført våddragter 
lærer førstehjælp og livred-
ning.

 Alt har en pris

- For at få økonomien til at 
hænge sammen har vi delta-
gerbetaling, fortæller Karo-
line. Det medfører, at ikke alle 
kan være med. Men vi har en 
plan eller et stort ønske om 
til næste år at skaffe spon-
sorer eller offentlige midler, 
der kan dække deltagerudgif-
terne, siger Karoline Dyppel 
fra KVIK.

- Det betyder så, at vi kan 
invitere udsatte børn og van-
skeligt stillede familier, der 
ellers ikke har mulighederne 
for at deltage, med på næste 
års sommer camp.

- Vi har en plan og jeg håber 
virkelig, den kan gennemfø-
res.

Flere af trænerne kan be-
kræfte, at de efter en hektisk 
uge er maste, men det er 
med stor fornøjelse, at vi ser 
glæden hos børnene og kon-
staterer, at de er endnu mere 
udkørte efter en meget aktiv 
uge fuld af oplevelser i Ka-
strup Svømmehal.

KVIK camps med 350 
deltagere er meget synlige i 

gadebilledet. Foto KVIK.

 
Leg i Labyrinten på 
Kastrupgårdskolen. 

Det er det her, det drejer sig om på KVIKs sommercamp... ... men det begynder overraskende nok her!

Svømning kan starte med rundbold
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Tårnby Skøjte Klub’s skøjteløbere 
fik deres issult stillet i Prag

Af Lene Skibby

Tårnby Skøjte Klub har ikke været på 
isen i fire måneder siden Corona luk-

kede Kastrup skøjtehal. Derfor læng-
tes de mange skøjteløbere efter is. I 
de seneste seks år har skøjteløberne 
fundet den bedste is i Prag.

Straks efter genåbningen af Dan-

mark var vi hurtige til at arrangere 
campen i Prag fortæller Lene Skibby i 
en ledig stund efter istiden.

16 dygtige skøjteløbere og deres 
familier kørte i bil eller tog til den 

smukke storby, hvor vejret var fanta-
stisk med høj sol og 26-32 grader.

Der blev trænet hårdt med masser 
af timer på isen, da der var meget, som 
skulle indhentes. Uden for isen (off 
ice) blev det til dans, styrketræning, 
løb, smidighed og yoga.

Vores sommer camp er ikke kun 
fysisk træning. Det store formål er at 
styrke fællesskabet, trods alder, hold 
og niveauforskel.

Der var masser af hygge og socialt 
sammenhold. Fælles ture og spisning 
(30 deltager), sightseeing, kultur og 
shopping. 

- Vi har opfundet et nyt begreb som 
ice crawl, hvor der blev spist en masse 
is i flere forskellige kiosker i byen, si-
ger Lene.

- Vi glæder os til at få klingerne sat 
i isen på hjemmebanen i Kastrup Skøj-
tehal, hvor vi holder åbent hus den 5. 
september slutter Lene Skibby denne 
rapport fra Prag.

Skøjteløberne på ice crawl 
i Prag Foto: TSK.

TSK kan ikke få nok af is - det gælder alt isTSK kan ikke få nok af is - det gælder alt is

42 procent af landets idrætsforenin-
ger har tilbud, som man kan deltage 
i sammen som familie

Kombinationen af familietid og aktiv 
tid har vist sig at være et effektivt 
middel til at få flere voksne ind i for-
eningerne.

- For travle børnefamilier kan kalen-
dergymnastik blive den eneste idræt, 
der er tid til i en presset hverdag. Der-
for er det helt oplagt, at foreningerne 
tænker i, hvordan vi kan kombinere 
forskellige formål, så tid med fami-
lien også bliver til aktiv tid, siger Maja 

Holm, der er adfærdskonsulent i ’Be-
væg dig for livet.’

- Det giver en ny og anderledes 
måde at være sammen på som fami-
lie. Samtidig er det oplagt at invitere 
de voksne med ud på banen, når de 
små skal dyrke idræt, i stedet for at de 
bliver parkeret på tilskuerpladserne 
eller i cafeteriet.

 Foto: Bo Nymann

Tag hele familien med til idræt

SPECIAL SPORT

Måske er det ikke lige på sportssider-
ne dette fantastiske DM skal omta-
les, men chefredaktøren kan måske 
have den bagtanke, uden at brænde 
nallerne, at det på sigt kan udvikle 
sig til olympisk disciplin.   

Det er tredje gang Ugebladet 
Hjemmet kårer Danmarks fineste og 
sjoveste grydelapper.

Alle, som kan strikke eller hækle, 
er inviteret til at lave deres egen 
grydelap og det er kun fantasien og 
kreativiteten, som sætter grænsen.

 - Det virker, som om flere danske-
re i de seneste år er gået i gang med 

at strikke. Derfor kan vi kun håbe, at 
der også vil være flere, der kaster sig 
over at løse opgaven med at strikke 
eller hækle Danmarks fineste og 
sjoveste grydelap, siger Hjemmets 
chefredaktør Marianne Gram.

Grydelapperne skal sendes til 
Grydelap, Hjemmet, Egmont Pub-
lishing A/S, Strødamvej 46, 2100 
København Ø og skal være fremme 
senest mandag 14. september.

Læs mere om konkurrencen på 
www.hjemmet.dk

SH

Danmarksmesterskabet               
i grydelapper



4
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 A
U

G
U

ST
  2

0
2

0

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

AB Tårnbys næste sæson 
foregår  i 2. division

Af Søren Havemann

FODBOLD

Efter et par velspillede slut-
spilskampe mod Karlslunde 
vandt AB Tårnby spillet om 
oprykning til 2. division i juni. 
Så det var en glad og tilfreds 
cheftræner Thomas Sønder-
gaard Petersen, som Tårnby 
Bladet mødte en sommeraf-
ten på Tårnby stadion til en 
snak om holdets muligheder i 
næste sæson.

- Det har været et underligt 
forår for vores bedste her-
rehold. Det var mere end syv 
måneder siden, holdet spille-
de sin seneste officielle kamp 
i danmarksserien, usikkerhed 
om afslutning på turneringen 
og så to spændende playoff-
kampe, den anden på en hul-
let hjemmebane, men dejligt 
med opbakning fra 350 til-
skuere, konkluderer Thomas 
Søndergaard Petersen. 

- Noget af en bedrift af hol-
det, som for blot et år siden 
kæmpede for at undgå ned-
rykning.

ABT spillede senest di-
visionsfodbold i sæsonen 
2015/2016, hvor det dog kun 
blev til en enkelt sæson. 

- Vi vandt i år, så nu gælder 
det planlægning og forbere-

delse til de nye udfordringer 
der venter os i divisionen.

Trænerteam og spillertrup

- Jeg har været fodboldtræner 
siden 1987 og trænet andre 
københavnske divisionsklub-
ber, så jeg kender vilkårene 
for succes. Omkring holdet 
har jeg et trænerteam på 4-5 
kompetente folk og vi skal 
måske have fat i en mere for 
at gennemføre optimale træ-
ningspas og styrke spillerple-
jen, forklarer Thomas Sønder-
gaard Petersen. 

- I tre år var jeg træner for 
vores U19 drenge, jeg har 
præget deres udvikling og nu 
udgør de fødekæden til vores 
divisionshold, hvor flere end-
da optræder i start-elleveren 
(slang for de 11 spillere, der 
sendes på banen ved kam-
pens startet), det glæder jeg 
mig over.

Det er helt i overensstem-
melse med klubbens fodbold-
filosofi, at der skal satses på 
egne talenter af egen avl og det 
gør ikke noget, hvis de kommer 
fra Tårnby eller Amager. 

- Der er allerede kommet en 
stribe unge og tidligere Tårn-
by-drenge tilbage til klubben 
så vi har en god blanding af 
rutinerede kræfter. Spillere 
midt i tyverne og unge talen-
ter er et godt match.

Spillestil og trænings-
mængde

På spørgsmålet om spille-
stilen skal lægges om svarer 
Thomas, ja. 

- Vi skal finde en stil, hvor 
vi passer bedre på os selv. Vi 
kommer til at møde højere 
spiltempo, mere fysisk fod-
bold og bedre tekniske hold 
og modstandere, der også 
vil være spilstyrende, som vi 
også gerne vil, men som har 
lidt mere rutine.

- Vi træner tre gange om 
ugen og en kamp i weeken-
den, den mængde vil vi fort-
sætte med. Der, hvor vi skal 
sætte ind, er i styrkelokalet. 
Vi skal simpelthen lægge 
nogle flere kilo på spillernes 
kroppe. Det vil vi tale med 
hver enkelt spiller om, når vi 
gennemfører vores spiller-
samtaler.

- I spillersamtalen vil jeg 
også lægge vægt på person-
ligt engagement og indstil-
ling. Tiden må vise, om det 
så er i startopstillingen eller i 
bredden, der skal styrkes. 

Ønsker til Tårnby stadion 

- Vores hjemmebane er na-
turligvis Tårnby Stadion. An-
lægget skal danne rammen 
om en god fodboldoplevelse 
for både tilskuere og spillere. 
Men alt kan ske på græsset på 
Tårnby stadion, siger Thomas 

Søndergaard Petersen. 
- Jeg kan ikke stille krav til 

kommunen, men jeg undrer 
mig over, at vedligeholdelsen 
af banen, klipning af græsset 
og at udbedring af de mange 
huller i græsset ikke har mere 
bevågenhed fra kommunens 
side. Jeg har til kampe ople-
vet, at holdet er gået fra banen 
med to til tre soloskader, som 
følge af huller i græstæppet.

- Når man som ABT ønsker 
at spille god teknisk fodbold, 
så føler jeg, at banen næsten 
er vores værste modstander. 
Jeg har et stort ønske om, at 
kommunen vil lytte og gøre 
noget mere ved stadion.

Til nogle kampe kommer 
der 40 tilskuere, de larmer 
ikke ret meget. Bedre bane 
og bedre fodbold giver flere 
tilskuere og hvis vi kunne få 

3-400 fans på banen hver 
gang, vil jeg blive glad.

- Økonomien er vigtig og vi 
skal efter oprykningen også 
have flere penge i kassen. 
Jeg vil arbejde på, at vi får 
et bedre system til at pleje 
vores sponsorer og dermed 
mere aktivitet. Det kræver 
god administration og et godt 
set up. Og flere supportere på 
stadion.

- Jeg håber og ønsker at 
vi får mere lokal opbakning, 
mere liv til kampene og en 
bedre græsplæne.

God fodbold giver flere til-
skuere, fastslår Thomas Søn-
dergaard Petersen, inden vi i 
silende sommerregn forlader 
Tårnby stadion uden skader.

Jubel af spillere og 
’hjælpetropperne’ da 
oprykning til 2. division er 
sikret. Foto AB Tårnby.

Cheftræner 
Thomas 

Søndergaard 
Pedersen 
håber på 

flere tilskuere 
og et bedre 
græstæppe 

på Tårnby 
Stadion. Foto 

SH.

Før: Truet af 
nedrykning  
– Nu: Oprykning
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Fredag aften i uge 31 mødtes 
piger fra Sundby Boldklub, 
Tårnby FF, Hekla, Dragør og 
Kastrup til fællestræning på 
Sundby Boldklubs baner un-
der kyndig træning af Chef-
træner Lars Nielsen og assi-
stent Kristine Mehlbye

PIGEFODBOLD

29 piger mødte op for at få 
elitetræning, for at blive ud-
fordret blandt ligesindede, 
for at have det sjovt og fordi 
de brænder for fodbolden, 
men også gerne vil udvikle 
sig.

Mange af pigerne har været 
med til sommertræning i juni 
og juli og fredag var sidste 
gang, at træningen var åben 
for alle. 

Fredag 7. august begynder 
sæsonen med et forældremø-
de og fast fredagstræning for 
de piger, der melder sig ind og 
har niveauet, lysten og viljen 

til at være med.
Det er meningen, at trup-

pen skal være på maksimalt 
20-22 piger, så hvis flere vil 
med, kommer der til at ske 
en udvælgelse. De næste par 
måneder vil pigerne blive ud-
viklet, trænet og vurderet, og 
omkring efterårsferien vil før-
ste udvælgelse ske, nye piger 
vil måske komme til og nogle 
må forlade projektet med en 
individuel udviklingsplan i 
hånden.

Udover træning om freda-
gen, vil der blive aftalt træ-
ningskampe mod udvalgte 
hold, så de ting, der trænes på 
banen også kan omsættes til 
praksis, når det rigtigt gælder.

Bliver i egen klub

Pigerne skifter ikke klub, og 
spiller sæsonen igennem i de-
res egen moderklub på deres 
eget hold. Amager Q føjer blot 
et ekstra niveau til pigernes 
udvikling, og hele sæsonen 

kulminerer forhåbentlig med 
en tur til Danacup til næste 
sommer som Amager Q.

Pigerne betaler for at være 
med, men pengene går til-
bage til pigerne, når træneren 
har fået løn. Det er tøj + vask 
til hver træning, frugt, forplej-
ning af og til, og sociale akti-
viteter, så pigerne ikke kun 
lærer hinanden at kende på 
fodboldbanen.

Træning bliver flyttet rundt 
på Amager efter aftale, og i 
august ligger den i Sundby, 
hvorefter Tårnby FF lægger 
baner til i september, og på 
den måder viser man, at det 
er et fælles projekt, og giver 
trænere og interessenter i de 
enkelte klubber mulighed for 
at se setup’et med egne øjne, 
og give pigerne ’hjemmeba-
ne’ på skift.

Kontakt
I Amager Q er der i øjeblikket 
en styregruppe med 
bestyrelsesmedlemmer 
fra Tårnby FF, Dragør og 
Sundby Boldklub, og flere 
kommer til. Styregruppen og 
træneren kan kontaktes på 
amagerqpiger@gmail.com.

Amager Q startede i oktober 
2019 et pigefodboldprojekt 
op på Amager, der havde til 
formål at fastholde og udvik-
le deres U15/U16 piger. Nu 
er året gået og projektet er 
blevet evalueret og fornyet.

Den nye årgang hedder 
U13 og er for piger født i 
2008/09. Det er ønsket at 
finde en træner mere, så 
Amager Q kan udvides til 
også at omfatte årgang 2007 
til efteråret.

Amager Q er et trænings-
fællesskab, der på ingen 
måde vil fiske spillere fra an-
dre klubber, for det er ikke en 
optimal løsning, at pigerne 
skifter klub. 

Amager Q vurderer, at det 

ødelægger sporten og elimi-
nerer konkurrencen, så vi på 
landsplan ikke ser den udvik-
ling i pige-fodbolden, som 
ellers kunne være mulig, hvis 
piger i 12-14-års alderen 
skifter klub og er medvirken-
de til, at de lokale klubber 
ikke kan stille hold længere. 

Amager Q er nytænkende 
og laver tiltag, så vi kan ud-
vikle pigernes bedst muligt. 
Hvis en af vores spillere har 
den rigtige alder og skal vi-
dere, så vil vi til den tid også 
anbefale dette, man skal ikke 
blive for hver en pris.

Formålet med Amager Q 
samarbejdet er at give de 
bedste og mest motiverede 

piger fra alle klubber et til-
bud om en form for elitetræ-
ning, så de ikke behøver skif-
te klub for at blive matchet 
med andre stærke spillere og 
samtidig kan vi lægge indivi-
duelle udviklingsplaner for 
pigerne internt i klubberne.   

Tilbuddet er først og frem-
mest for de piger, der er mo-
tiverede for og dedikerede til 
elitetræning, og som viser, at 
de vil det her. 

Amager Q lægger også 
stor vægt på tryghedsska-
bende sociale aktiviteter 
som fællesspisning, events 
på Amager og Danacup, hvor 
de gerne vil stille et hold, for 
når du er tryg i et trygt miljø, 
hvor du er glad, udvikler du 
dig hurtigere og det er det, 
det hele handler om! 

Ambitiøse pigespillere som 
har lagt en ekstra træningsdag 
ind i kalendere. Nu begynder 
en ny sæson.

Piger til elite-fællestræning i 
pigefodboldfællesskab

Hvad er et træningsfællesskab

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann 

sporten@havemann.dk

Fodbold fusionFodbold fusion
Den populære fodboldklub ‘Øre-
stad Syd – hyggebold’ har valgt at 
slå trøjerne sammen med Ørestad 
IF Fodbold
Antallet af medlemmer i fodbold-
klubben ‘Ørestad Syd - hyggebold’ 
er nu oppe på 275 i gruppen på 
facebook, og initiativtageren Jacob 
Jørgensen har indset, at med det 
store antal medlemmer går der alt 
for megen tid på administration 
og for lidt tid med fodbold. Så fra 
august vil klubben fusionere med 
Ørestad IF Fodbold. 

- Ofte havde vi over 40 tilmeldte 
til træning om onsdagen, hvor vi 
maks. har plads til 20 på banen. Så 
derfor har vi ønsket bedre mulighed 
for banetider, og det er en af grun-
dene til samarbejdet med Ørestad 
IF, siger initiativtageren Jacob Jør-
gensen.

- Thomas Sahl Kellberg, som er 
formand for Ørestad IF Fodbold, 
fortæller, at fusion mellem de to 
foreninger er en del af Ørestad IF’s 
kampagne #VierØrestad, som skal 
bidrage til, at Ørestad IF er Ørestad-
beboernes foretrukne forening. 
Kilde: Ørestads Avis på www.
oravis.dk
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FDF Korsvejen på sommer-
lejr jorden rundt lokalt

Af Allan Christensen,  
FDF Korsvejen.

Når ikke vi kan komme ud i 
verden, så må verden komme 
til os. Sådan blev det, da FDF 
Korsvejen i starten af juli må-
ned afviklede sommerlejr. En 
planlagt tur måtte droppes på 
grund af afstandskrav, smit-
terisiko og generel usikker-
hed. Kredsens eget område 
blev omdannet til lejrplads, 
som blev kaldt Camp Corona 
– hvor der var taget hensyn 
til afstand, små grupper og 
afspritning – men også til sjov 
og gode oplevelser. 

Temaet var meget nærlig-
gende ’Jorden Rundt på fem 
dage’ – hvor ’rejseaktivite-
ten’ foregik om natten, 
i drømmene, og 
man vågnede så 
op på et nyt konti-
nent hver dag. Ak-
tive ledere havde 
tage oplevelser og 
effekter med fra 
forskellige verdens-
hjørner, og der blev 
eksperimenteret med 
lokale skikke. Knap 20 friske 
campister og en håndfuld tur-
guides var klar til ekspedition. 

Således startede turen jor-
den rundt ned over Afrika, 
hvor de største måtte udfor-
dres med at bygge en pyra-
mide – kun med brug af rafter, 

reb og en presenning. Det 
lykkedes og den fungerede 
nogenlunde som ly for det 
ustadige monsunvejr, vi op-
levede undervejs. Resten af 
flokken måtte sørge for mad 
og drikke – som jo skulle skaf-
fes båret på hovedet og med 
håndkraft.

Verden er så stor så stor...

Syd for Afrika ligger Antark-
tis – og der er koldt. Det er 
der også på Arktis og hele 
polarområdet, så det måtte 
jo besøges. Transportmiddel 
er hundeslæde – igen bygget 
alene af rafter og reb – og me-
nuen er jo primært fisk, som 
skulle skaffes for at holde lej-
ren med energi. Skaffes bedst 
som ‘wack-a-fish’, hvor man 

skal være rigtig hurtig til 
at daske fisken, når den 

stikker hovedet op. 
På bedste vis lyk-
kedes det at få fan-
get og pakket fisk 
med lokale grønt-
sager sammen og 
grillet over de få 

kviste, der er til rå-
dighed i de områder.

Ned gennem Sibirien 
kommer man til Asien, som er 
et kæmpe område med man-
ge forskellige kulturer, skikke, 
madvaner og sprog. Meget 
karakteristisk for Asien er de 
koniske hatte, der er flettet 
af siv. Vi kunne jo ikke lige nå 
at gro en rismark, og sådan et 

flette-arbejde tager lang tid 
– og nu er der jo stor erfaring 
fra rafte-byggeri. 

Måske kunne man bygge en 
konisk hat af kviste og snor – i 
stedet for rafter og reb – og så 
beklæde konstruktionen med 
et stykke stof…? Måske – nog-
le blev gode - men vi må kon-
statere, at resultatet kom til at 
ligne afskygninger af trafik-
kegler. Det var i øvrigt til stor 
glæde for repræsentanter 
fra Udvalget til Korsvejsmar-
kedet – der anmodede om 
FDF’ere med trafik-kegle-hat-
te til markedet 2021.

Kina er kendt for drager og 
et skriftsprog, der er noget 
anderledes en vores alfabet. 
Således oplyst fik campen 
mulighed for at lave deres 
egne symboler. Det bliver 
spændende om de kan hu-
ske, hvad de betyder, når vi 
ses igen til august. Dragerne 

kunne i øvrigt næsten flyve – i 
regnvejr. 

Længst væk fra Danmark, 
og pænt langt syd for Asien 
ligger Oceanien – Australien, 
New Zealand og en flok ek-
sotiske øer. Helt sikkert et 
besøg værd, og med nogle 
ret spændende traditioner. En 
leder har opholdt sig i Austra-
lien, og gav et nummer på 
den hjembragte Didgeridoo. 
Noget anderledes hornmu-
sik. Også noget anderledes 
mad, selvom det mest af alt er 
barbeque og grill i Australien. 

Valget faldt på kænguru – det 
var ikke alle, der var lige vilde 
med det – uvist af hvilken år-
sag. 

Når man er på tur i det fri, 
og overnatter i en Camp, en-
ten i telt eller shelters – så 
kommer man tæt på naturen. 
De små kryb, der kom på be-
søg i Camp Corona er ikke 
just farlige, om end vi mødte 
et par flåter og 8-benede 
venner. På den anden side af 
kloden, i Ocenanien, forhol-
der det sig en smule anderle-

Til venstre: Gummistøvler 
gjorde det fint ud for 
hestesko ved det lokale 
rodeo... 

Til højre: Også de mindste gik 
med på jagt... her efter bøfler 

og med hjemmelavede buer 
og pile.

Det er hermed bevist, at Byparkens vandløb netop er bredt 
nok til en katamaran-tømmerflåde. Heldigvis komme alle 
over... og ingen druknede.

Camp Corona på Gemmas alléCamp Corona på Gemmas allé

             Fortsættes næste side... 

DUFs sommerpulje  
- HASTER
Du kan stadig nå at søge 
DUFs sommerpulje, der 
støtter aktiviteter i løbet af 
sommeren

Ansøgningsfristen til dansk 
Ungdoms Fællesråds sommer-
pulje har sidste ansøgnings-
runde torsdag 6. august. 

Husk at din forening godt 
kan søge puljen til en ny ak-
tivitet, selvom I allerede har 
fået støtte til en anden. I kan 
dog maks. få 100.000 kr. i alt.

Hvem kan søge? 
Lokalforeninger og lokale 

sammenslutninger (eksem-
pelvis distrikter, amter, divi-
sioner) i DUFs medlemsorga-
nisationer kan søge puljen. 
Foreningerne skal have hjem-
sted i Danmark. 

Hvad kan man søge til? 

Du kan nå at søge til støtte til 
aktiviteter, som afvikles ind-
til 30. september.

Du kan søge støtte til, at I 
kan afholde jeres aktiviteter 
- eller deltage i nationale ak-
tiviteter - uden deltagerbeta-
ling. 

Du kan søge støtte til både 
kommende aktiviteter og ak-
tiviteter, som allerede er af-

holdt inden for perioden. 
Du kan ikke søge støtte til 

aktiviteter med deltagerbe-
taling. 

Du kan ikke søge støtte til 
refusion af deltagerbetaling 
for allerede afholdte aktivi-
teter.

https://duf.dk/tilskud-og-
puljer/dufs-sommerpulje/

Friluftsfestival 2020 
er desværre aflyst
Hermed en opdatering om-
kring Friluftsfestival 2020. 

Som vi alle ved har det væ-
ret en usædvanlig situation i 
Danmark og verden som føl-

ge af Corona. Vi ved, det har 
haft store konsekvenser for 
jeres foreninger og medlem-
mer - og vi ved, at I har haft 
nok at se til for at holde liv i 
jeres aktiviteter. 

Netop fordi der er mange 
retningslinjer for afholdelse 
af arrangementer - og det er 
svært at forudsige, hvordan 
situationen vil udvikle sig 
hen over efteråret - har vi 
valgt at aflyse årets Frilufts-
festival.

Heldigvis er vi optimistiske 
af sind. Derfor ser vi situatio-
nen som en særlig mulighed 
for at videreudvikle koncep-
tet og gøre Friluftsfestivallen 

2021 - og alle de kommende 
- endnu bedre. Vi håber, at 
nogle af jer har lyst til at 
være en del af ’konceptud-
viklingsholdet’, så vi sammen 
kan skabe gode oplevelser, 
og hjælpe flere børn og unge 
i Tårnby med at finde vej til 
jeres foreninger.

Vi glæder os til at høre om 
jeres tanker og idéer. Skriv 
gerne til os, om I er med; så 
vi kan indkalde til et idéud-
viklingsmøde i løbet af efter-
året.

Venlige sommerhilsner 
Malene og Naomi
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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 

I polarområder er menuen 
som bekendt primært fisk, 

som skulle skaffes som 
‘wack-a-fish’, hvor man 

skal være rigtig hurtig til at 
daske fisken, når den stikker 

hovedet op. 

BILLEDTEKST

Heldigvis er FDF’ere rigtig gode til at arbejde med rafter og 
besnøringer... så også en hundeslæde blev konstrueret.

BILLEDTEKST

De karakteristiske asiatiske 
hatte fik helt forskellige 

udformninger... de vil muligvis 
kunne genkendes ved næste 

års Korsvejsmarked.

Fantasien blev taget til hjælp, når alle mand skulle reddes 
gennem bushen og over floderne med farlige dyr med skarpe 
tænder. Et svingtov kan være effektivt.

des – her kan dyrelivet være 
lidt mere mangfoldigt, og 
floderne fyldt med alverden 
væsener med skarpe tænder. 
Derfor måtte den ene del af 
flokken sørge for, at alle kom 
helskindede gennem bushen 
(i form 

af en forhindringsbane gen-
nem vores lille skovområde) 
– og den lidt større flok måtte 
sørge for, at alle mand kom 
sikkert over floden (altså det 
store vandløb i byparken, 
hvor der lige præcis kan være 
en katamaran-tømmerflåde 
bygget af rafter, reb og en 
presenning fyldt med luft). Vi 
fik alle med over, så vi kunne 
komme videre. 

Oh well, engelsktalende, 
så kan vi jo lige så godt 

bevæge os op over 
det amerikanske 
kontinent fra syd 
op til USA i nord. 
Der skulle jages 
bøfler til aftens-
maden – som det 
lykkedes Tum-
linge-gruppen 

at nedlægge 
med hjem-
melavede 
buer og 

pile – behørigt malet som in-
dianere på krigsstien. For at 
samle appetit kunne man vel 
passende prøve kræfter med 
et rodeo eller kvæg-ræs. Vi 
havde ingen hestesko, men 
vi kunne da kaste med gum-
mistøvler. Det blev en fin 
lille konkurrence mellem de 
forskellige hold, hvor det vi-
ste sig, at det betaler sig at 
arbejde sammen om at løse 
opgaverne. 

 Vel rundt på kloden skulle 
turen jo på et tidspunkt gå 
hjem mod Europa og Dan-
mark. Ved ankomsten fik vi 
stor glæde af det typiske 
danske sommervejr, og måtte 
haste med at få lejren pakket 
sammen – og gå lidt på kom-
promis med udforskningen. 
Det er heldigvis relativt tæt 
på, så mon ikke vi får en ny 
chance.

Allerede til næste år

Næste år går lejren til Sletten, 
hvor der afholdes Landslejr. 
Her skal vi indgå i en ekspe-
dition, så det har helt sikkert 
været udmærket med lidt 
træning i år. Og træningen har 
indeholdt lidt viden om kul-
tur og religion rundt i verden, 
praktiske udfordringer og 
masser af godt samvær. Det 
hyggelige lejrbål og et par 
klassiske sketch hører jo også 
med. Mon ikke der er nogen, 
der glæder sig til næste år, 

når der er nogle nye første-
gangsdeltagere med. 

Alt i alt en super lejr, som 
blev afviklet i skyggen af Co-
rona pandemien. Nu håber vi 
denne slipper sit tag i verden 
inden længe, så vi kan komme 
i gang med en ny sæson og 
glæde os til Landslejr juli 
2021. 

Vil du med? – så er du mere 
en velkommen til at kigge for-
bi på Grunden, Gemmas Allé 
100 – vi er der mandage og 

tirsdage. Vi er også på net-
tet og på Facebook. Der er i 
øvrigt lidt flere billeder fra 
lejren på vores hjemmeside, 
hvis du er nysgerrig. 

Forsat god sommer. 

... fortsat fra forrige side. 
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Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det 
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skrive lidt om foreningerne som dette eksem-
pel: Kastrup Højdespringer Forening har 60 
medlemmer, eget klubhus på Lille Kastrupgade 
og deltager i danmarksturneringens 1. division.  
Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele-
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og 
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe, der 
er foreninger, der benytter det) så send mail med 
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og 
12 (og mange andre tider) på 32 509 290 

Er du nysgerrig på  
samfundet omkring dig?

... og kan du lide at skrive om det,  du  
oplever, så er Tårnby Bladet et godt sted at 

være med
Tårnby Bladforening

savner skriverkarle m/k
Vi søger reportere
.. med lyst til at skrive om det der sker og ikke sker i Tårnby
.. som kan holde aftaler og ikke love mere, end der kan klares
.. som er nysgerrig og vil bruge tid på opgaverne (som man 
selv er med til at udvælge)

Vi vil:
.. sende dig til mange arrangementer i Tårnby, også nogen 
du ikke anede fandtes
.. forsyne dig med det baggrundsmateriale, som vi modta-
ger om opgaverne og lære dig at bruge det
.. i det hele taget forsyne dig med idéer og baggrundsviden

Vi tilbyder:
.. et fællesskab, hvor du selv vælger dine opgaver og den 
tid du vil/kan bruge
.. en plads i redaktionen, men du kan også ’arbejde’ 
hjemme fra.
.. at lære dig edb-programmer som InDesign og PhotoShop, 

hvis du selv vil layoute

.. at du eventuelt kan vælge en prøveperiode

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og driftes 
overvejende af frivillige. Avisen udkommer en gang hver 
måned og har et blandet indhold af politik, nyheder, for-

enings- og kulturstof, kirkesider og featurestof.

STILLINGAANNOCER I FORENINGSLIVET 

Plejehjemmet Løjtegårdsvej har fået 
nye høns og en hane - (se billedet).

Vi håber at beboere, 
pårørende og pleje-
hjemmets 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.

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 11798640 senest 
den 1. august 2020 med oplysning af 
navn, holdnummer og medlemsnummer i 
Ældre Sagen.

- og mennesker. Schæferhundeklub-
ben udvider hundeskolen med ny 
slags hold

Af Marianne Nielsen,  
Foto: Thorsten Schacht.

Alle hundeejere kan nu melde sig til 
ny træningsstart på den snart ver-
densberømte hundeskole i Schæfer-
hundeklubbens Kreds 2.

Udover den sædvanlige perlerække 
af hold for lydighed, spor, hvalpetræ-
ning, agility og forsvarsarbejde, har 
klubbens trænere besluttet at starte 
endnu et hold:

- Vi kalder det et familiehold, for-
tæller formanden Henning Visholm. 

- Her kan man komme med alle 
slags hunde, og hundene kan lære at 
være sammen med andre hunde, og 
have det sjovt.

Det er nyt altsammen

Træningsbanerne er splinternye, fordi 
Schæferhundeklubben har måttet 
skifte adresse.

Det var hårdt arbejde med møder 
og tilladelser, Men formand Henning 
Visholm har heldigvis en fabelagtig 
vedholdenhed og overtalelseevne 
og de nye faciliteter er faktisk bedre, 

både omgivelser og klubhus utroligt 
hyggelige, mener medlemmerne, der 
allerede har prøvekørt faciliteterne 
i sommerens løb, mens de sluttede 
træningen på forårsholdene. 

Schæferhundeklubbens mange pro-
fessionelle trænere har i flere år åbnet 
for alle typer familiehunde, og det har 
været en kæmpe succes.

Men der er også stadig hold kun for 
schæferhunde.

Udover glæden ved at få en lydig 
hund, der giver mere fred og fælles 
glæde for to-og firbenede på hjem-
mefronten, har Kreds 2 også et godt 
ry for at være et rart og festligt sted 
at komme.

Så er det tid til at sende såvel 
skoleelever som hunde og hundeejere 
i skole. Schæferhundeklubben 
åbner sæsonen i og omkring deres 
nye klubhus på Selinevej og nye 
træningsområder.

Familiehold for alle slags hunde

INDSKRIVNINGEN foregår lørdag 8. august mellem 10-12.
Man kan bare troppe op til indskrivningen i klubhuset, Selinevej 2. Eller, hvis  

det er helt umuligt at ramme datoen - kan man bare dukke op eksempelvis til 
træningen om lørdagen, og se hvordan det hele foregår.

Ring evt. til Henning Visholm og hør nærmere 51 28 96 32.
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ER DU JOBSØGENDE? Biblioteket tilbyder Online Jobhjælp
Den velkendte ”Hjælp til jobsøgning” er nu rykket online. 
Her kan man via Skype få teknisk hjælp til jobportaler, 
hjælp til udfyldelse af CV, sproglig støtte i jobsøgning 
mm. 
Det nye tilbud er udviklet i samarbejde med Tårnby Kom-
munes Jobcenter.

Den online jobhjælp finder sted: Mandage og tirsdage i tidsrummet kl. 
13-15 og torsdage mellem kl. 10-12. 
Bestil tid på bibliotekets hjemmeside: www.taarnbybib.dk/onlinejob-
hjælp

Juridisk Førstehjælp
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på  
Tårnby Hovedbibliotek kl. 17-18 den første torsdag i hver måned.
Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du kan få gode råd 
om din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situation på 
stedet. 
Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papirer om din 
sag. 
Du kan møde advokatvagten den første torsdag i hver måned, undtagen 
helligdage.
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker”. 
Billetbestilling: Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved 
personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.  

Verdens farligste dyr - Gys og grin med Sebastian Klein for børn 
fra 6 år og opefter 

Torsdag 6. august kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / 
Gratis billetter 
Sebastian Klein fortæller underholdende om verdens far-
lige dyr og viser klip af farlige situationer, hvor mennesker 
angribes af dyr.
Arrangementet er en del af Sommeraktiviteter i Tårnby 

- et hav af spændende gratis events og andet sjov for børn og unge i al-
deren 6 - 17 år. 
Se oversigten over arrangementerne på www.taarnby.dk/oplev-taarnby/
sommeraktiviteter. 

Åbent tegne- og maleværksted
Onsdag 19. august kl. 10-13 / Onsdag den 2. 
september kl. 10-15 Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang
Tegner du eller maler du akvarel, olie eller acryl? Så har 
du mulighed for at trylle med din blyant eller pensel i 
selskab med andre. I maleværkstedet er du velkommen, 
uanset om du er nybegynder eller godt i gang med at 
tegne eller male. Her er plads til alle og mulighed for at 

få inspiration og dele sin hobby med andre. Medbring selv papir, farve og 
pensler, og biblioteket sørger for bøger med inspiration. 

Fransk samtalegruppe – Parlez-vous Francais?   
Onsdag 12. august kl. 10.30-12.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang
Har du lyst til at få pudset dit franske af, så kan du deltage i vores franske 
samtalegruppe. Samtalegruppen mødes onsdag i ulige uger. Der er ingen 
tilmelding - bare mød op.

Gåtur og god historie  
Torsdag 20. august kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang 
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura 
Michelsen læser en historie højt.
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor 
Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 
2 kilometer lang.

Fire skriveworkshops ved Anna Arendse Thorsen
4 dage: 27. august, 24. september, 29. oktober og 
26. november.  
Alle dage kl. 18-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 
100 kr.
Vi fortsætter bibliotekets skriveworkshops i efteråret 
både for tidligere og nye deltagere. 
Går du med en forfatterdrøm i maven? Har du et 
ufærdigt manuskript liggende i skrivebordsskuffen? 
Ruger du på en romanidé? Eller har du bare lyst til 
at skrive?

Hvad end din genre eller motivation er, så er der plads til dig i efterårets 
fire skriveworkshops med forfatter Anna Arendse Thorsen, der debute-
rede i sommeren 2018 med romanen ”Filterløs”. I løbet af de fire work-
shops vil vi gennem skriveøvelser og konkret feedback hjælpe hinanden 
med at spore os ind på vores manuskripter og forbedre vores idé- og 
skriveproces - og i sidste ende den færdige tekst. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Bliv frivillig – hjemmefra
Vil du være med til at renskrive Birgit Strunges dagbog fra 1938?

En af arkivets mange perler er en række dagbø-
ger fra tiden 1938-1947, ført af Birgit Strunge. 
Hun var datter af Tårnbys præst og hendes de-
taljerede dagbog dækker hele besættelsestiden. 
En vidunderlig kilde til en ung kvindes dagligliv 
under krigen, og også historien om hvordan be-
sættelsen påvirkede Tårnby.
Arkivet har brug for frivillige, der kan hjælpe med 
at læse dagbogens skønskrift og skrive den ren 
på computer. På den måde kan vi lægge dagbo-
gen på nettet til glæde for alle. Arkivet offentlig-
gør selvfølgelig først følsomme oplysninger efter 
75 år. Indtil videre er det derfor kun dagbogens 
indhold indtil 1945, der kan blive lagt frem, og vi 
starter i første omgang med året 1938.

Hvis du har lyst til hjælpe, så send en mail til bibliotek@taarnby.dk
Så sender vi dig nogle sider af dagbogen, som vi vil bede dig læse og 
skrive på computer, og derefter sender du det renskrevne tilbage til os.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Birgit Strunge til højre fo-
tograferet efter befrielsen i 
1945. Foto: B5437 Tårnby 
Stads- og Lokalarkiv.
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Motion og åbenhed er nøg-
leord i Kristinas kamp mod 
kræft

Af Maria Dent Søe

Kristina Bruun Salwin har del-
taget i Tårnbys Stafet for Livet 
alle de tre år, den har været 
afviklet.

I år bliver ingen undtagelse, 
men til gengæld meget an-
derledes end det plejer.

Blot en måned efter sidste 
års stafet mærkede Kristina 
en knude i brystet, og det vi-
ste sig, at hun skulle igennem 
den helt store kræftpakke. 

Motion blev en stor motiva-
tionsfaktor

- Allerede ved første samtale 
på Rigshospitalet fortalte de, 
at det eneste, jeg selv kunne 
gøre for at få det bedre, var 
at dyrke motion. Og det blev 
min gulerod i det her forløb, 
fortæller Kristina. 

Kristina og hendes mand 
Søren har taget turen fra Rigs-
hospitalet til Amager på gå-
ben efter hver behandling. En 
lille gåtur på 10 kilomter.

Det var noget, de to havde 
sammen, og noget, der var 
godt for både deres krop og 
sjæl. 

- Jeg blev hurtigt kontak-
tet af Tårnby Kommune med 
tilbud om at deltage på kom-
munens motionshold for 
kræftramte. Der er træning to 
gange om ugen i Sundheds-
huset og der bliver man mødt 
af nogle utrolig søde og om-
favnende instruktører. De har 
været helt fantastiske, siger 
Kristina. 

Inden Kristina blev ramt 

af brystkræft, dyrkede hun 
Cross-fit i Unity Gym. Det blev 
hun ved med, også selv om 
det nogle gange var hårdt. 
Heldigvis har hun en sviger-
inde, der sørgede for at få 
hende ud ad døren de dage, 
det var lidt svært. 

- I Unity Gym har jeg kun-
net møde op med min kræft-
hue på. Folk har helt naturligt 
spurgt ind til, hvordan jeg 
havde det og hvor langt jeg 
var i mit forløb. Det har væ-
ret meget befriende med den 
åbenhed, fortæller Kristina.

Åbenhed skaber forståelse 
fra omverdenen 

Åbenhed har været kodeordet 
for Kristina under hele forlø-
bet. Hun har helt fra starten 
været utrolig åben om sin 
sygdom og det forløb, hun 
skulle igennem. 

- Jeg er blevet mødt med så 
meget kærlighed, som har bå-
ret mig og familien igennem. 
Skolen og SFO´en har været 
opmærksomme på børnene, 
Rigshospitalet har haft fokus 
på os som familie - og ikke 
kun mig. 

- Venner, familie og naboer 

har hjulpet med pasning af 
børn og leveret mad på skift. 
Det har betydet, at jeg har 
kunnet fokusere min energi 
på at være sammen med mine 
børn og familie og være noget 
for dem også, siger Kristina.

Stafet For Livet 2020 bliver 
noget helt særligt 

Kristina og familien deltager 
også i år i Stafet for Livet Tårn-
by på holdet ’Team Kilting.

- Jeg har altid syntes, det 
var en vigtig sag - og noget 
vi har støttet op om. Men det 
bliver da helt sikkert anderle-
des i år, når man selv har væ-
ret sådan et forløb igennem, 
siger Kristina.

- Nu har jeg set med egne 
øjne, hvor meget det betyder, 
at der bliver samlet penge ind 
til Kræftens Bekæmpelse, så 
det er ikke blevet mindre vig-
tigt for mig.

Kristina er for sej

Team Kiltings holdkaptajn, 
som også er veninde med 
Kristina, fortæller: 

- Det er lidt særligt, når én 
af holdets deltagere pludselig 
skal ud i kampen mod kræf-
ten. Vi har alle været med på 
sidelinjen og fulgt hendes 
kamp. Heldigvis er Kristina 
nu kommet ud på den anden 
side med besked om, at kræf-
ten er væk. Den 5. september 
skal vi alle ud og gå en masse 
kilometer for Kristina og den 
kamp, hun har kæmpet. Hun 
har været så sej. 

Stafetten for livet bliver virtuel i år

FAKTABOKS:
Stafet For Livet Tårnby 2020 bliver en ander-
ledes stafet, fordi vi skal være sammen – hver 
for sig.   

Vi skal stadig gå, hoppe eller løbe - men det 
bliver ikke rundt om Tårnby Skole, som vi ple-
jer. I stedet bliver det rundt omkring i Tårnby 
eller der, hvor det nu passer dig. Vi skal holde 
afstand og gå eller løbe i mindre grupper. Og vi 

skal overholde de myndighedskrav, der gør sig 
gældende i september.

Stafetten holdes lørdag 5. september fra kl. 
10 til 22. Åbning, Lysceremoni og Afslutning 
live-streames på Facebook. Gennem dagen vil 
der være opdateringer på vores Facebookside.

Læs mere på www.stafetforlivet.dk/stafet/
taarnby og på @StafetForLivetTaarnby

Øverst. Kristina med familie. I midten er Kristina og hendes 
mand til træning og nederst til læge.

Der er fra politisk hold 
udtrykt ønske om, at der 
etableres dyrehold omkring 
Kulturzonen

På mødet i juni besluttede 
Kultur- og Fritidsudvalget, at 
forvaltningen skal arrangere 
et møde med henblik på dan-
nelsen af en forening, der kan 
forestå et sådant dyrehold.

Kulturzonens ledelse har 
undersøgt mulighederne 
for at etablere et dyrehold 
og har blandt andet besøgt 
Bondegården i Urbanplanen, 
der er et pædagogisk tilbud 
for områdets beboere og in-
stitutioner, bemandet med 

professionelle dyrepassere 
og pædagoger suppleret med 
dyrlægestuderende.

Kultur- og Fritidsafdelingen 
finder det imidlertid tem-
melig dyrt at sikre dyrene 
pasning alle ugens syv dage 
af kommunalt lønnede med-
arbejdere. 

Kan en forening...

Kulturzonens ledelse henvi-
ser derfor i et notat til Kul-
tur- og fritidsudvalget til Bør-
nenes Dyremark, som ligger i 
forbindelse med Karens Min-
de Kulturhus i Københavns 
Sydhavn. Børnenes Dyremark 
drives af en frivillig forening 

på et område og i bygninger 
ejet af Københavns Kom-
mune. Foreningen har indtil 
dette forår siddet huslejefrit, 
men har haft ansvaret for ved-
ligeholdelse af bygningerne 
og området i øvrigt. 

Kulturzonen skal inddrages

Men såfremt en forening skal 
etablere dyrehold på arealer-
ne omkring Kulturzonen, be-
toner Kulturzonens ledelse, at 
det er vigtigt, at Kulturzonen 
inddrages i drøftelserne om 
den konkrete placering, så 
placeringen tænkes ind i den 
overordnede masterplan for 
udviklingen af kulturhuset og 

musikskolen.
Umiddelbart peger Kultur-

zonen på området, hvor Ama-
gerland Kaninavlerforening 
har til huse.

Udvalget ønsker en forening

Kultur- og Fritidsudvalget  
vurderer, at det er en god idé 
at lade en forening stå for drif-
ten, hvis der er den fornødne 
interesse i lokalområdet og 
kultur- og fritidsafdelingen 
skal nu arrangere et møde 
med henblik på dannelsen af 
en sådan forening.

Det fremgår af indstilling 
og beslutning, at økonomi, 
anlæg og drift som udgangs-

punkt vil være et anliggende 
for en sådan forening. Men 
der vil være mulighed for at 
søge om kommunal støtte i 
lighed med øvrige forenin-
ger. Økonomien vil under alle 
omstændigheder afhænge af 
projektets karakter. 

Efter udvalgets beslutning 
kan Tårnbys borgere afvente 
at blive indkaldt til møde med 
det formål at undersøge mu-
ligheder for etablering af en 
forening, der skal drifte dyre-
hold på Kulturzonen. 

bbark

Foreningsdrevet dyrehold ved Kulturzonen?



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

2
0

 5
1

På spadseretur mellem 
små stier imellem bede 
med stauder og buske, små 
skulpturer og hyggekroge 
med hver sit særpræg

 

Af Mia Engstrøm 
Foto: Per Jægersted

Nyvang Gårdbutik og besøgs-
have ligger på Nyvangsvej 10 
i St. Magleby. Den er ikke helt 
let at finde, men det er uma-
gen værd.  

Nyvang er en stor gård med 
plads til opstaldning af heste 
- de har pt. 17 - og så har de 
en imponerende besøgshave 
på 6.200 kvadratmeter (tæt 
på 10 almindelige parcelhus-
grunde) samt en stor gårdbu-
tik med gaveartikler. 

Jeg møder Lisbeth Lind-
green Petersen på en oversky-
et dag med regnvejr i luften 
til en lille snak om gårdens 
forvandling igennem de 22 år, 
der er gået, siden hun og hen-
des mand Bo købte stedet. De 
er begge anlægsgartnere og 
har designet og anlagt den 
store have selv. 

Trods vejret vælger min 
ledsager og jeg at gå en tur i 
haven, og det fortrød vi ikke. 

Når man drejer rundt om 
huset åbenbarer haven sig 
med et langt kig ned ad ’kir-
sebæralleen’, og på hver side 
kan man følge de små stier, 
som snor sig imellem bede 
med stauder og buske, små 
skulpturer og hyggekroge 

med hver sit særpræg. 

Det er som små rum, der 
kan udforskes og nydes.

Jeg møder flere besøgene, 
blandt andet to søstre og en 
niece, som sidder ved den 
lille sø og nyder deres med-
bragte varme drik og en kiks.

Der er også efter aftale 
mulighed for et spil krolf, en 
blanding mellem kroket og 
golf, og er man fugleinteres-
seret, er der en stor voliere 
med kanariefugle.

Det er nok ikke sidste gang 
jeg besøger Nyvang, og jeg vil 
næste gang sørge for at have 
kaffe og solskin med.

En lille perle tæt på TårnbyEn lille perle tæt på Tårnby

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Kære venner af Lisbeth Klubben

Med rettidig omhu i forbindelse med 
Covid 19, må vi bedrøveligvis meddele, 
at vi fortsat, holder afstand, og passer på 
os selv m.h.t,

at samles mange mennesker og for tæt 
på hinanden, og da vi ved hvor mange der 
ønsker at komme i Lisbeth Klubben, føler vi 
at det har lidt 

lange udsigter, til vi kan åbne forsvarligt 
op til vore filmforestilling.

Så I må væbne jer med tålmodighed og håbe på, at 
det stadig går den rigtige Vej med smittespredningen, 
så vi igen kan samles.

Vi savner også JER.

Carl-Aage Hansen, kasserer  
Vibeke Rasmussen, formand

Vi håber på snarlig gensyn

Vi udlodder 2 x 4 fribilletter 
til filmen Luna og den magi-
ske krystal

Luna er ikke noget helt almin-
deligt lille pindsvin. Hun er 
fuld af energi og har en meget 
levende fantasi. Hun elsker 
at fortælle sindsoprivende 
eventyr til alle, der vil lytte 
(og til alle, der ikke vil). Fæl-
les for hendes fortællinger 
er, at hun altid selv optræder 
som den frygtløse heltinde, 
der redder verden.

Så da Bjørnekongen stjæ-
ler den magiske krystal, der 
sørger for vand til skoven og 

skovens dyr, får Luna endelig 
en mulighed for at bevise sit 
store heltemod! Luna melder 
sig frivilligt til at skaffe kry-
stallen tilbage, men de andre 
dyr griner hånligt af hende - 
et pindsvin kan da ikke udføre 
så farlig en mission. 

Så nu skal Luna bevise, at 
hendes mod er lige så stort 
som hendes mange fortæl-
linger giver udtryk for. Med på 
missionen er Lunas ven, eger-
net Tjum, og de må hurtigt 
lære at arbejde sammen som 
et hold, da de to usandsynlige 
helte pludselig tager afsted 
på deres livs eventyr!

Sådan vinder du

For at vinde skal du svare på, 
hvilket dyr Lunas ven, Tjum, 
er.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emnefel-
tet skriver du ’LUNA’ og i mai-
len skal vi have svaret. Kun 
mail, som er kodet som angi-
vet, kommer i betragtning.

Vi skal have svaret senest 
tirsdag 11. august klokken 12, 
hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort el-
ler uden på kuverter på adres-
sen Tårnby Bladet, Postboks 
34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned 
i vores postkasse.

Vinder du får du yderligere 
oplysning om indløsning af 
billetterne.

Luna og den magiske krystal
Konkurrence
Konkurrence
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TROLLS PÅ VERDENSTURNÉ  
– dansk tale 
8 – 9/8:  kl. 16.30 fr. u. 7

UNDTAGELSEN med danske undertekster 
6 – 11/8:  kl. 17.30 t. o. 15

BØLLE – dansk tale 
8 – 9/8:  kl. 13.45 t. f. a

WILD ROSE 
6 – 11/8:  kl. 20.00 t. o. 11
Danmarkspremiere: 
SAGEN COLLINI
6 – 11/8:  kl. 19.15

Danmarkspremiere:
LUNA OG DEN MAGISKE KRYSTAL – 
dansk tale 
6 – 7/8:  kl. 17.00
8 – 9/8:  kl. 15.00
10 – 11/8:  kl. 17.00

ANDRÉ RIEU’S MAGICAL 
MAASTRICHT 
Vises 22 – 23/8 samt 29 – 30/8
- spilletider og forsalg på www.
kulturhusetkastrupbio.dk fra 11/8 kl. 15.00.
Pga. COVID-19 restriktioner kan billetter kun 
købes online.

Danmarkspremiere 13/8:
VORES MAND I AMERIKA 
 
Og så viser vi også følgende, som vi dog ikke 
har spildatoer på ved redaktionens slutning. Se 
dem på www.kulturhusetkastrupbio.dk 
Danmarkspremiere:
TENET  
Danmarkspremiere:
GREENLAND 
Danmarkspremiere:
MULAN

SAGEN COLLINI
I over 30 år har Fabrizio Collini arbejdet 
flittigt for en tysk bilproducent, før 
han dræbte en mand, tilsyneladende 
helt uden grund. Sagen virker som et 
mareridt for den unge forsvarsadvokat 

Caspar Leinen. 
Han er personligt involveret, da offeret, 
den respekterede industrimand Jean-
Baptiste Meyer, er bedstefar til hans 
gymnasiekæreste Johanna, hans 
mordanklagede klient vil ikke tale 
med ham, og han står over for en 
modstander, der synes langt overlegen 
i den legendariske anklager professor 
Richard Mattinger. 
Da Leinen alligevel beslutter at føre 
sagen, begynder han at afdække en 
af de største juridiske skandaler i 
Tyskland nogensinde, der strækker 
sig helt tilbage til 2. verdenskrig. Men 
hvor meget er han villig til at ofre for at 
afsløre sandheden?

LUNA OG DEN MAGISKE 
KRYSTAL
Luna er ikke noget helt almindeligt lille 
pindsvin. Hun er fuld af energi og har 
en meget levende fantasi. Hun elsker at 
fortælle sindsoprivende eventyr til alle, 
der vil lytte (og til alle, der ikke vil). 
Fælles for hendes fortællinger er, at hun 
altid selv optræder som den frygtløse 
heltinde, der redder verden. 
Så da Bjørnekongen stjæler den 
magiske krystal, der sørger for vand til 

skoven og skovens dyr, får Luna endelig 
en mulighed for at bevise sit store 
heltemod! Luna melder sig frivilligt til at 
skaffe krystallen tilbage, men de andre 
dyr griner hånligt af hende - et pindsvin 
kan da ikke udføre så farlig en mission. 
Men Luna insisterer, og på den 
fantastiske og farefulde mission tager 
hun egernet Tjum med - hendes bedste 
og eneste ven. 

VORES MAND I 
AMERIKA 
9. april 1940 angribes Danmark af 
det nazistiske Tyskland med krav 
om øjeblikkelig og betingelsesløs 
kapitulation. 
Regeringen overgiver sig efter få timer 
og indleder herefter samarbejde med 
nazisterne. 
Men på den anden side af Atlanten 
sidder Danmarks ambassadør i Amerika, 
vovehalsen og verdensmanden Henrik 
Kauffmann, der er villig til at sætte alt 
på ét bræt. Han nægter at føje de tyske 
krav og iværksætter i stedet en rebelsk 
plan for at besejre Hitler og give den 
danske befolkning friheden tilbage.

TENET
Den navnløse hovedrolle er en slags 
agent, der kan manipulere med tiden og 
få den til at gå baglæns. Sammen med 
en gruppe andre mennesker forsøger 
han at forhindre Tredje Verdenskrig i en 
række actionfyldte scener.
De tæller både en heftig skudduel i en 
proppet teatersal og et kæmpe fly, der 
braser gennem en bygning. Det hele 
er holdt i et hidsigt tempo, der kræver, 
at både filmens personer og publikum 
holder skarpt øje. 
Der er altså stadig flere spørgsmål end 
svar i forhold til Tenet, men den nye 
trailer giver publikum lov til at håbe, at 
filmen vil kunne opleves i biografmørket 
denne sommer.

GREENLAND
Den enorme meteor, som verdens- 
befolkningen var blevet informeret 
om lige akkurat ville passere Jorden, 
kommer faktisk til at ramme plet. 
Og mens folk har stået parate i deres 
baghaver og ventet på at se meteoren 
glide forbi på himmelen, har snedige 
rigmænd bygget bunkere for at undgå 
verdens undergang.
Der er lagt i kakkelovnen til en 
katastrofefilm på den store klinge, 
når Butler og hans familie må 
kæmpe sig vej gennem panikslagne 
menneskemasser for at nå verdens 
eneste offentlige bunker i (du gættede 
det) Grønland.

MULAN
Da kejseren af Kina befaler, at én mand 
fra hver familie skal gøre tjeneste i den 
kejserlige hær for at beskytte landet 
mod en invasionshær fra nord, træder 
Hua Mulan, den ældste datter af en 
hæderkronet soldat, i sin aldrende fars 
sted. 
Forklædt som mand under navnet Hua 
Jun sættes Mulan på prøve, og hun må 
opbyde al sin indre styrke for at forløse 
sit sande potentiale. 
Det bliver en episk rejse, der vil 
forvandle hende til en mægtig kriger og 
vinde hende nationens taknemmelighed 
og respekt – og gøre hendes far stolt.

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.

Kastrup BIO
Kastrupvej 270

Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Roklubben Øresund kan se 
tilbage på et vellykket 90-
års jubilæum 10. juli 

Tekst: Hanne Vinther.  
Foto: Roinfo.dk.

Der lå et truende forsamlings-
forbud i horisonten, mens Ro-
klubben Øresund forberedte 
deres 90-års jubilæumsfest.

- Vi håbede på, at Corona-
forsamlingsforbuddet ville 
blive hævet til 100 personer 
pr. 8. juli – og det blev det hel-
digvis! Så nuværende og tid-
ligere roere, gæster fra andre 
roklubber og naboklubber, 
Kastrup Tårnby Idrætssam-
menslutning og Dansk For-
ening for Rosport strømmede 
til, fortæller Hanne Vinther, 
formand for roklubben. 

Egentlig skulle receptionen 

være holdt udendørs, men på 
dagen stod regnen ned i tove, 
så borde og stole måtte flyt-
tes ind i bådehallen, som jo 
først skulle tømmes for både. 

- Alt gik godt, og det blev en 
rigtig sjov og hyggelig aften.

Arrangementet startede 
med fejring af seks jubilarer 
og aktive roere: tre 40 års ju-
bilarer, en 50 års jubilar og to 
60 års jubilarer. 

Derefter var der overræk-
kelse af præmie til de to ro-
ere, det trods dårligt vejr var 
lykkedes at ro 90 kilometer i 
ugen op til jubilæet. Endelig 
modtog klubbens formand 
igennem mange år, Hanne 
Vinther, Dansk Forening for 
Rosports ærestegn, som til-
deles personer, der gennem 
en årrække har ydet en sær-

lig indsats for rosporten på 
lands- eller regionsbasis.      

Jubilarer fra venstre:
40 år: Erik Nielsen, Christian Søe, Anne Weichardt

50 år: Alex Vestergaard
60 år: Freddy Bregendahl, Freddy Thorsen. 

Ulrik Klixbüll og 
Birgit Østergaard  

roede 90 kilometer 
i ugen op til 90 

års jubilæum. Det 
hædrede klubben 

dem for ved 
jubilæet.

- I KØBENHAVNS KREDSEN har jeg været så heldig at få lov til 
at arbejde sammen med dig Hanne Vinther, for sammen har 
vi været med til at sikre de bedst mulige forhold for roning i 
Københavns Havn. Du har via dit engagement været med til 
at sikre at roning indgår i de ’Blå støttepunkter’ og Naturpark 
Amager. Lige som dit arbejde sammen med Per Ottesen fra 
ARK har gjort, at vi får bedre overbæring med stigboerne for 
alle bådtyper, roste Kasper Haagensen fra Dansk Forening for 
Rosport, og fortsatte:
- Selvom I som roklub i dag fejre jeres 90års jubilæum, så har 
din bestyrelse ansøgt DFfR om at tildele dig DFfR’s ærestegn 
for den KÆMPE indsats og de mange mange timer du har 
givet til Roklubben Øresund, dit utrættelige arbejde lokalt 
i Kastrup Tårnby, regionalt i Københavns Kredsen og på 
landsplan for Dansk Forening for Rosport. 

Corona ødelagde ikke festenCorona ødelagde ikke festen

Hanne Vinthers sagde blandt andet

Ros og hæder fra Dansk Forening for Rosport 

... at det havde været planen 
at døbe klubbens nye 4 
årers inrigger 

- Men den er blevet kraftigt 
forsinket, da Grejsdalens Bå-
deværft kun har kørt på halv 
kraft pga. Corona-krisen. Så 
båddåb bliver senere, oplyste 
Hanne Vinther, efter at have 
budt velkommen til både nu-
værende og tidligere med-
lemmer af Roklubben Øre-
sund og alle de andre gæster 
ved jubilæet.

- Roklubben Øresund er en 
lille – men aktiv - klub, hvor 
alle kender hinanden. Der er 
aktiviteter året rundt, og der 
er nok at se til, fortsatte Han-
ne Vinther.

Og så nævnte hun en lang 

række af årets tilbagevenden-
de aktiviteter:

Møder indenfor rosporten 
og idrætssammenslutningen 
samt lokalt engagement i 
f.eks. Naturpark Amager.

Desuden alle foreningens 
egne møde- og kursusaktivi-
teter samt de sociale tiltag, 
der også kan ligge langt fra 
rosporten, og som Roklubben 
Øresund er kendt for - eksem-
pelvis teateraften og biograf-
ture. 

Dertil kilometerjæger-
klub, lokalstyrmandskursus, 
instruktion af nye roere, fe-
rielangture, Klabautermands-
dyst med Dragør Roklub, 
madpakketure med Roklub-
ben SAS i Københavns Havn, 
Lagkageroning i Gefion, mini-

roer-dag, Amager Regatta, 
Sved-på-panden roning... og 
så alt det andet.

- Tak til alle Øresunderne 
for at være med til at løfte i 
flok og få opgaverne løst! un-
derstregede Hanne Vinther, 
og tilføjede

- Og så skal jeg da også lige 
nævne vores snart 90årige 
kaffebrygger Arne Schultz 
Christensen, som i år har væ-
ret medlem i 65 år!

- Egentlig skulle vi afslutte 
med at synge Roklubben Øre-
sunds flådesang, men sang 
skal man jo synge hver for sig 
med to meters afstand, så det 
gør vi ikke, sluttede Hanne 
Vinther.

bbark

90 år er en god alder for en 
roklub, en roklub som er 
stiftet lige efter det store 
krak på Wall Street i 1929, 
som indledte den store 
depression verden over
Sådan startede repræsentan-
ten fra Dansk Forening for 
Rosport, Kasper Haagensen 
sin hyldest til Roklubben Øre-
sund ved deres jubilæum i 
juli, og fortsatte:

- Depression og krise be-
tyder ofte, at man kommer 
til at stå tættere sammen og 
hjælper hinanden og tro det 
eller ej, så er det faktisk en 
fantastisk grobund for at få 
en forening godt i gang.

- I roning har vi nogle helt 
unikke fællesskaber, for ikke 
nok med at størsteparten af 
vores idræt foregår med an-
dre, så ville det være uprak-
tisk, at vi i en 4-åres inrigger 

ikke roede i takt sammen.
Han roste Roklubben Øre-

sund for at række ud og hjæl-
pe i kampen om rofarvandet 
i Københavns Havn for alle 
københavnske roere...

- for der bliver mindre og 
mindre af det, når der bygges 
ud i vandet og store vandom-
råde inddæmmes, tilføjede 
han.

- Det med at lave arrange-
menter er ikke noget nyt for 
Roklubben Øresund, for da 
Øresundsbroen skulle indvies 
tilbage i 2000, var I med til at 
sikre, at 125 inriggere med 
roere fra hele Danmark fik en 
unik rotur over sundet og ja, 
igen var det vist en vis Hanne 
Vinther, som havde en finger 
med i dette projekt.

Hæder til Hanne Vinther

- Rigtigt mange af disse akti-

viteter har ikke kunne finde 
sted, hvis det ikke var fra en 
ildsjæl som meldte sig ind i 
roklubben Øresund i 1969 
som blot 14 år gammel, roste 
Kasper Haagensen og tilfø-
jede:

- En ildsjæl som hurtigt 
blev involveret i ungdomsar-
bejdet, senere ungdomsleder 
og i 1993 blev hun Roklub-
ben Øresunds første kvinde-
lige formand og det er jo dig 
Hanne Vinther.

- Hanne du har igennem de 
sidste 50 år brugt flere timer 
her i Roklubben Øresund, end 
du efter sigende har brugt 
samlet på dit arbejde og din 
familie….  Til sammen.

- Så kom her op og modtag 
dit velfortjente ærestegn fra 
DFfR

bbark
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Spark dæk-kom sammen på 
Vestamager centrets P-
plads, men uden spark, kun 
kigge

Tekst og foto: Torben 
Stenkilde

Hver onsdag i sommerperio-
den fra april til sidst i septem-
ber kan du opleve en række 
veteran- og klassiske biler, når 
der holdes det store onsdags-
træf på Vestamager centrets 
P-plads mellem klokken 19 
og 22.

Begivenheden har oprinde-

ligt holdt til i Amager Strand-
park, hvor det har foregået de 
seneste ti år, men arrangører-
ne har valgt at rykke træffet 
til dette nye sted ved Vesta-
mager centret på Ugandavej.

Det betyder, at der hver 
onsdag fra klokken 19-22 kan 
opleves masser af biler fra 
de helt tidlige årgange, samt 
masser af klassiske 90’er bi-
ler, når ejerne kommer med 
deres flotte biler. 

Arrangøren Torben Stenkil-
de kalder begivenheden for 
’Spark dæk kom sammen’, og 
forklarer, at udstillingen kun 

er for biler over 25 år. Derfor 
kan du ikke komme og udstil-
le din smarte nye ’brian-bil’ 
med det dunkede anlæg og 
spoilere eller dine nye motor-
cykler. 

Du er dog altid velkommen 
til at komme og kigge, så læn-
ge at du lover at køre ordent-
ligt på den venligst udlånte 
parkeringsplads, så begiven-
heden kan fortsætte med at 
eksisterer.

Fra aften til aften ved man 
aldrig hvor mange biler der 
dukker op, eller hvad man kan 
opleve. Men én ting er sikkert, 

hvis du kan lide denne slags 
biler, så er begivenheden helt 
klart noget for dig.

Spark dæk på gamle biler

Ladeanlæg til 
elbiler
40 nye ladepladser til el-
biler er på vej til Nordhavn 
og Ørestad 
By & Havn etablerer i første 
omgang de nye ladeplad-
ser på tre udvalgte parke-
ringsanlæg, fordi det giver 
mulighed for at evaluere la-
depladserne, inden de efter 
planen rulles ud i stor skala 
på alle selskabets parke-
ringsanlæg.

I dag er der 43 ladeplad-
ser fordelt på By & Havns 
parkeringshuse. Arbejdet 
med at etablere flere lade-
pladser skydes i gang den 1. 
august i år, hvor By & Havn 
åbner seks nye pladser på 
en midlertidig terrænparke-
ringsplads ved Nordre Fæl-
led Kvarter i Ørestad Syd. 

Byens Hus bliver det 
næste fyrtårn
Når det nye beboer- og kul-
turhus Byens Hus åbner i 
nær fremtid, vil beboerne 
i Ørestad Syd alle sammen 
være ’ejere’ af huset, skriver 
Ørestads Avis på www.ora-
vis.dk. Et af bydelens store 
boligselskaber er Balder 
Danmark med syv ejendom-
me, og det gør Balder til en 
af de største bidragsydere 
til Byens Hus. 

For i stedet for at pålæg-
ge de nye boligbyggerier 
at opføre fælleslokaler, har 
Balder Danmark lagt alle 
kvadratmeterne sammen 
og dermed kunnet skabe 
meget større og ambitiøse 
fællesfaciliteter i det nye 
hus for enden af Asger Jorns 
Allé. 

- Byens Hus er en ny og 
smart måde at tænke fæl-
leslokaler på, og det er et 
spændende projekt at være 
en del af, fortæller Flem-
ming Joseph Jensen, adm. 
direktør hos Balder. 

Byggeriet af Byens Hus 
påbegyndes medio 2021.

Millionlod i 
Vikinglotto solgt på 
Amager
Hvis du har spillet med i Vi-
kinglotto onsdag 29.juli og 
købt din kupon på Amager, 
så er det en god idé at tjekke 
lottotallene en ekstra gang.

Ikke bare én, men to vin-
dere af 2. præmien i Vi-
kinglotto blev nemlig ud-
løst, og begge to er fra Dan-
mark. Nærmere bestemt er 
den ene af de to vinderku-
poner købt i Shop N Play på 
Øresundsvej 38 på Amager. 

Gevinsten på kuponen er 
på 1.444.343 kroner.

Vindertallene var 1, 8, 21, 
25, 34, 42, Vikingtal: 1

Et lille udvalg af de flotte 
veteranbiler. Kom selv og se 

flere hver onsdag klokken 
19 til 22. Du må selvfølgelig 

ikke sparke - kun kigge.
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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

Hurra for hele Amagers Juletræssælger

Tillykke med din fødselsdag, kære Martin
Fra venner og kollegaer #viglæderostiljul

Lykønskninger kan sendes til
minfarsjuletræer@gmail.com

Amager-klubber modtager 
store beløb fra TrygFonden

Af Terkel Spangsbo

TrygFondens regionale råd i 
Region Hovedstaden har be-
vilget 13.845.936 kroner til 
nye projekter, der skal skabe 
mere tryghed i hovedstadsre-
gionen inden for områderne 
sikkerhed, sundhed og trivsel.

TrygFonden arbejder for 
at forebygge ulykker tæt på 
danskernes hverdag. Det gæl-
der både i forhold til de ste-
der, hvor mennesker og vand 
mødes, i trafikken og i forhold 
til brand.

Med henblik på at skabe 
bedre sikkerhed på, i og ved 
vandet har Roklubben Øre-
sund i Kastrup fået 11.000 
kroner, Kajakklubben Pilen i 
Dragør 11.000 kroner og Dra-
gør Søbad 78.000 kroner til 
nyt udstyr som eksempelvis 
redningsveste.

FDF Tårnby har modtaget 
9.500 kroner til indkøb af ud-

styr til brandbekæmpelse:

Sundhed fokusområde 2

Målet er, at flere skal leve et 
længere liv præget af så få fy-
siske og psykiske gener som 
muligt. Derfor er der tildelt 
4.079.444 kroner, som skal 
styrke sundheden i regionen. 

Heraf har Bedre Psykiatri 
Amager modtaget 46.000 
kroner til ’Samtalegrupper for 
pårørende’ og Aktivitets- og 
samværstilbuddet Kompasset 
under Socialpsykiatrisk Cen-
ter Amager har fået 650.000 
kroner til projekt ’Peers ska-
ber kontakt’.

Endelig har Helgoland Sur-
fers i København fået 10.000 
kroner og Børne- og Ung-
domsforvaltningen – Ama-
ger Klynge 1 i København, 
354.050 kroner til første-
hjælpskurser eller -udstyr.

Fokusområde ’trivsel’

9.442.173 kroner er fordelt til 
TrygFondens tredje fokusom-

råde trivsel, der handler om 
at hjælpe flere til at realisere 
deres potentialer og give alle 
en plads i et positivt fælles-
skab. 

I denne kategori fik Bolig-
selskabet AKB i København 
1.114.000 kroner til ’Inklu-
sion for udsatte beboere’.

Blandt legatmodtagerne 
kan der være organisationer, 
som eksempelvis kalder sig 
’Storkøbenhavns-’ og som 
derfor også har aktiviteter på 
Amager, men ikke medtaget i 
vores opremsning.

Der er også tildelt midler til 
grupper og/eller foreninger 
til indkøb af blandt andet cy-
kelhjelme, reflekser og udstyr 
til trafikundervisning:

Næste frist for ansøgning 
om midler hos TrygFondens 

regionale råd i Region 
Hovedstaden er 1. 

september. Info tryghed.dk.

Nye donationer fra TrygFonden
90-årige Roklubben Øresund var blandt legatmodtagerne af 
TrygFondens pulje til nyt udstyr.

Sports- og Kulturpris 
i Dragør
Midt i juni var det endelig 
muligt for Dragør Kom-
mune at uddele Sports- 
og Kulturprisen for 2019. 
Det er normalt, at prisen 
uddeles for præstationer 
i året før, men det foregår 
typisk i april.

Borgmester Erik Dahl 
Bidstrup overraskede ini-
tiativtageren til løbeklub-
ben Team Storm, Thomas 
Aagaard på hans hjem-

adresse. Kommunens Fol-
keoplysningsudvalg hav-
de valgt årets prismodta-
ger. Sammen med æren 
modtag Thomas Aagaard 
en check på 5.000 kroner.

Thomas Aagaard havde 
i 2019 gjort en ekstraor-
dinær indsats ved arran-
gementet Stafet for Livet 
ved at løbe 100 kilometer 
plus et maratonløb på 
godt 42 kilometer oveni. 
Præstationen gav 40.000 
kroner til indsamlingen.
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Når du  
skal sælge 
din bolig,  
så spørg de 
lokale.

www.lokalbolig.dk

Vi ved hvad din bolig er værd,  
og hvem der gerne vil købe den.
Ring 36 30 15 55 for en gratis vurdering.


