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Ved et tilfælde kom Erling Huusfeldt i 
besiddelse af en bog (forsiden herover), 

der kunne fortælle ham historien om 
hans fars, Helge John Huusfeldts to 

skibsforlis under 2. verdenskrig.  Bogen 
lå hjemme hos Erling Hussfeldt i et par år 

før han fik tid til at bladre i den.   
Se mere side 12

KASTRUP BOLDKLUBS CROWN PLAZA ELITE STÆVNE tiltrækker mange 
tilskuere til stævnet, i år dog begrænset af de restriktioner, som coronaen 
har medført.  Under stævnet har man besøg af tidligere landsholdsspillere, 
talentspejdere, scouts fra alle storklubberne. Her agerer formand for kastrup 

Boldklub Thomas Hjerrild bolddreng, mens øvrige af samme årgang ser de 
unge knægte slide på banerne.

Læs meget mere sport på sidene 39 til 41.

Efter 26 år på Tårnby skole 
genopstår KBH Syd VUC & 
Hf som en flot fugl Fønix i 
en tidligere SAS-bygning 
på Amager Strandvej

Planlægningen og tilladel-
serne tog længere tid end 
selve ombygningen af de 
tidligere industrilokaler i 
SAS-bygningen på Amager 
Strandvej. Her flytter KBH 
Syd HF & VUC nu ind.

Det er en skole for overve-
jende voksne, som har været 
ude i livet, men oplever, at 
der mangler lidt af den klas-
siske skolegang, som folke-
skolerne har budt på - eller 
man får modet og tiden til at 
tage en hel HF- eller kurser, 
så man har de eksamener og 
beviser for at stå med, hvad 
der svarer til en studenter-
eksamen.

Som beskrevet i Tårnby 
Bladet august 2020 har 
elevrådet været aktivt invol-
veret i ombygningen af loka-
lerne fra kontor og industri 
til inspirerende undervis-
ningsmiljøer.

- Det er helt i skolens 
ånd, at eleverne skal præge  
både indretning og brug af 
disse dejlige lokaler, sagde 
rektor Peter Zinckernagel 
og overlod derfor til elev og 
formand for elevrådet Lærke 
Blendstrup at være dagens 
toastmaster.

Det lykkedes også at gen-
nemføre flere fællessange 
med al respekt for coro-
naen. Udendørs i vekslende 
regnvejr blev der budt på 
grillpølser og vand og øl. 
Også her var det eleverne, 
som stod for de praktiske 
opgaver og fik skabt en god 

stemning, som trodsede det 
danske utilregnelige vejr.

Skolen har omkring 2000 
indskrevne personnumre 
som det teknisk hedder. Man 
kan gå fuldtids eller ’bare’ 

tage enkeltfag, men alle ind-
drages i skolens sociale liv.

Se mere side 20 

Fra indvielsen af KBH SYD HF & VUC’s nye domicil. 
Fra venstre bestyrelsesformand Klaus Nørskov, rektor 
Peter Zinckernagel, medlem af elevrådet Brian Bruun, 

borgmester Allan S. Andersen samt elevrådsformand og 
dagens toastmaster Lærke Blendstrup.

Ny skole for 2000 elever
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag 26. aug.
FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HEREFTER
Nr. 10 oktober. Udkommer onsdag 30. 
sept. Deadline fredag 25. sept. kl. 12
Nr. 11 november udkommer onsdag 28. 
okt. Deadline  fredag 23. okt. kl. 12
Nr. 12 december julenummer. Udkommer 
onsdag 25. nov. Deadline fredag 20. nov. 
kl. 12
* betyder afvigelse fraordinær plan.

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

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

Bliv café-lejer
Nu kan du leje Café Hanne i Skottegården 6. Der er plads 
til 40 gæster inde og ligeså mange ude. Der er mægler på 
udlejningen, så ejer og personale må ikke kontaktes på eget 
initiativ – al henvendelse skal foretages gennem mægleren 
Kornerup-Bang og Partnere på Frederiksberg.

Restaurant Sundby Sejl gået konkurs
Restaurant Sundby Sejl (Howes Køkken aps.) er erklæret kon-
kurs. Virksomheden, der i 10 år har været et kendt spisested 
med hverdagsmenuer til rimelige priser, overlevede ikke Co-
vid 19 krisen, hvor man kun kunne servere take away. Hjæl-
pepakker rakte kun til lønninger til de faste medarbejdere. 

- Vi er kede af det, som er sket, vi havde håbet på vi kunne 
finde en løsning og indhente det tabte, men desværre gik det 
ikke sådan, siger repræsentanter for virksomheden.

Der arbejdes på en løsning med Sundby Sejlforening, så de, 
der har booket selskab i 2020, kan komme og afholde deres 
fester.

BMI Group Icopal flytter
BMI Group, der har virksomhed på Amager Landevej 233, har 
meddelt sine lejere, at virksomheden samler flere af sine 
produktionsaktiviteter.

Det betyder, at Kastrup-fabrikken lukker i løbet af 2021, og 
at produktionen flyttes til BMI Groups fabrikker i Tyskland. 
Der er i dag ansat 20 personer på virksomheden, som har 
rødder langt tilbage i historien, som Jens Villadsens fabrik-
ker, ældste industri på amager. Vejafdelingen er frasolgt for 
længe siden

Medarbejderne vil blive orienteret om vilkår omkring luk-
ning onsdag i uge 35.

Umiddelbart sker der ikke nogen ændringer i de mange 
indlejeres lejemål. Der arbejdes i øjeblikket på at vedligehol-
delse af såvel bygninger som omgivelser opretholdes som 
nuværende.

Ny købmand til REMA 1000 på Kastrupvej
Den 26. august kommer der en ny 
købmand i REMA 1000 butikken på 
Kastrupvej – ny på posten er 40-årige 
Søren Kjærgaard.

Det er nye, men erfarne kræfter, 
der fra onsdag næste uge overtager 
købmandskabet på Kastrupvej. Søren 
Kjærgaard, der tidligere har været køb-
mand i REMA 1000 i Køge i tre år og 
senest souschef i REMA 1000 TV-Byen 
i Søborg, er manden, der skal overtage 
den veldrevne butik på Amager.

-  Jeg har tidligere været i Bilka i Fields, så jeg glæder mig til 
at komme tilbage til samme område og endnu engang være 
en del af hverdagen på Amager, fortæller Søren Kjærgaard.

I EN AF MINE KARAKTERBØGER fra 2. eller 3. 
real har min pragtfulde dansklærer skrevet, 
’at Jens-Terkel har opnået gode resultater 
med minimal indsats’. Endelig noget positivt 
mellem nedslående lave cifre for tysk, en-
gelsk (lidt højere), matematik (endnu højere 
men ikke prangende) og så alle de middelmå-
dige med pil nedad i geografi, naturhistorie 
og hvad man ellers blev bedømt i dengang.

SKOLEBØGERNE var ikke den mest slidte lit-
teratur. Det var derimod knaldromaner med 
Norman Conquest og Walt Slade og ind imel-
lem Larry Kent. Jeg havde en lang uafbrudt 
serie af de to første, indtil de blev solgt på 
Loppetorvet i Øselsgade - i øvrigt sammen 
med min fars overdådige samling af uind-
bundne bøger af samme lødige kvalitet.

IKKE ALT BLEV OMGJORT til ussel mammon; 
tegneserier og vittighedsblade var også i høj 
kurs. Især huskes Hans Quist, Flemming Hol-
bek og Franz Füchsel, der kunne leve af at 
tegne vittighedstegninger. Men der var også 
Cosper og Anni Lippert, som ikke bare var 
sjove - de var også sjofle og tegnede til det 
’forbudte’ blad Hudibras som efter sigende 
kun kunne læses hos barberer (indtil de blev 
afløst af Ugens Rapport). 

HVIS MAN KUNNE have fået karakter i vittig-
heder tror jeg, at jeg var kommet op i gen-
nemsnit. Men jeg anså altså udtalelsen fra 
klasselæreren som et adelsmærke. Det gjorde 
mine forældre ikke. Karakterbogen blev mod-
taget med det sædvanlige dybe suk og ingen 
karakterpenge.

ÉT TEGNESERIEHÆFTE blev ikke købt antik-
varisk. Det var ’Prærie’, som fortalte om Davy 
Crockett og hans venner Coco og dr. Salasso 
(her er jeg usikker på navnet – nåh, et opslag 
på nettet viser, at doktoren ikke medvirkede i 
Prærie, men i Wild West sammen med kaptajn 
Mickey og Fuzzy). De kostede i nyindkøb 35 
ører hver uge.

EVENTYRENE OM PRINS VALIANT betalte jeg 
ikke for. Dem læste jeg hos min onkel, som 
selv kunne indbinde hele årgange og derfor 
stod de i reolen sammen med Levende Ver-
den. I dag husker jeg ikke meget af indholdet, 
men jeg husker nogle få tegninger fra prins 
Valiant (hmm…, her skal en royal titel vist 
staves med stort, det skal de ellers ikke, kære 
læser. Du ville jo aldrig skrive maskinarbejder 
eller sygeplejerske med stort, vel?).

NÅH, MEN PRINS VALIANT var havnet på en 
borg med ældre riddere og væne møer. Bor-
gen var belejret af grumme riddere uden 
væne møer. Gutterne på borgen havde for en 
tid modstået angriberne ved hjælp af Valiants 

helt enestående indsats med sit Syngende 
Sværd. Nu var det småt med vin, dyreryg, og 
andre lækkerier. Det var tid for et sidste ud-
fald, som man vidste ikke kunne vindes.

AFTENEN INDEN BLEV DER SPILLET op til dans 
og druk, heltekvad og sikkert også hor, selvom 
det hverken stod der eller var tegnet. Valiant 
undrede sig, men yppersten på borgen sagde 
noget om ridderdød og hæder og ære og at 
det ikke skulle hedde sig … Hen på morgenen 
gik alle de væne møer smilende op i et tårn og 
der blev tændt ild bag dem. Forfatter og teg-
ner Harold R. Foster kunne som Anni Lippert 
tegne yppige piger/kvinder og tegningen er 
stadig opbevaret i min langtidshukommelse. 

PS: VALIANT OVERLEVEDE som den eneste 
ved at dykke ned i voldgraven og pelse en 
and, hvis skind med fjer og hoved han trak 
over hovedet som camouflage.

MEN TEGNINGEN OG SITUATIONEN dukkede 
op igen fra de grå hjerneceller, da det var 
livsnødvendigt for nys udsprungne studenter 
at få frit lejde til en druktur på en stønnende 
diesel-lastbil eller et krigskøretøj, der havde 
overlevet Montgomerys togt i Sahara. Nu 
havde de studeret i tre år i gymnasiet ene og 
alene for at komme gennem denne maraton-
prøvelse med døgnlange tømmermænd til 
følge. Her fulgtes drenge og piger ad og der 
var næppe mange møer med ombord og slet 
ingen dagen efter (min subjektive vurdering).

NU LYDER DET SOM ET FOLKEKRAV, at vi ikke 
kan bestå som økonomisk ansvarlig nation, hvis 
ikke diskoteker og natklubber åbnes. Der om-
sættes tilsyneladende så mange penge, at brut-
tonationalproduktet vil visne ned, hvis omsæt-
ningen af farvede drinks, glittersko og festtøj 
ikke snart kommer op i gear. Jeg mener at have 
set et billede i Se&Hør, hvor Prins Valiant står i 
et hjørne og spritter sig i en trefarvet cocktail.

MEN HVOR KORT MIN FREMTID END ER, så må 
jeg juble over Danmarks fremtid. Vi lever af 
at sælge viden fra alle de mandags-eksperter, 
der ønsker Brostrøm og Mølbak-status og det 
er endda eksperter med lavere karakterer i 
kemi og fysik, end jeg havde. 

JA DET ER F…. UHYGGELIGT DO! med den co-
rona, og hvor bliver det godt, når de rigtige 
eksperter finder på den gyldne vaccine. Ind-
til da må vi opføre os fornuftigt kedeligt og 

bruge spritten udvortes.

Det skal såmænd nok blive både 
et farverigt efterår og en god jul 
endda.

Prøv i al fald.

Terkel Spangsbo

Holder det aldrig op
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Af Henrik Bay-Clausen,  
formand for 3F Kastrup

Corona krisen har 
ramt Danmark 
hårdt og ubarm-
hjertigt. Ikke 
mindst her på 
Amager, hvor mine 
kolleger har mær-
ket krisen dybt og 
alvorlig, trods re-
geringens mange 
tiltag for at afbøde 

konsekvenserne af pandemien.
Men hvorfor skal lønmodtagerne 

betale en langt større del af regningen 
end resten af samfundet. De mange 
ansatte i lufthavnen kommer faktisk 
til at betale Corona-regningen fire 
gange.
Er det rimeligt?

Første smæk kom, da lufthavnen 
lukkede ned i marts. Vi var pragmati-
ske og indstillet på at hjælpe. Lokalt 
blev der forhandlet midlertidig løn-
nedgang. Helt op til 13% samt tvun-
gen afspadsering, ferie med mere.
Det vi fik til gengæld, var 0 fyringer.

Næste smæk til lufthavnsarbej-
derne kom, da rigtig mange blev fyret 
som følge af krisen. I gennemsnit er 
tæt ved 50% nu opsagt, eller ved at 
blive det.

Tredje smæk har vi fået nu, hvor 
flere af virksomhederne i lufthavnen 
har valgt at opsige alle lokalaftaler.

Løn og pension skal NED. Arbejdsti-
den og tempoet skal OP.

Den sidste regning kommer, når vi 
alle over skatten skal betale den mil-
liardhjælp, som blandt andre virksom-
hederne i luftfarten har fået.

Samme løn som andre 3F’ere

En 3F’er i lufthavnen er højt speciali-
seret og ofte faglært Lufthavnsopera-
tør, med alverdens tilladelser og kur-
ser, der kræves for at passe jobbet.

Danmarks Statistik viser, at luft-
havnsarbejderne i gennemsnit tjener 
cirka det samme som 3F medlemmer 
i hovedstadsområdet. 

Det er altså en myte, at lufthavnen 
er specielt højtlønnet.

Vi erkender, at luftfartsbranchen, 
trods milliard-støtte fra skatteyderne, 
har store udfordringer i denne tid. Det 
er også vores realistiske udgangs-
punkt når vi forhandler. 

Men lønmodtagerne skal have or-
dentlige arbejdsforhold, også i en 
krisetid. Vi har mistet mange arbejds-
pladser, men intet tilsiger, at de jobs 
der er tilbage, skal være dårligere jobs 
end før Corona’en.

Samfundet har løftet i flok i denne 
krise, ingen enkeltgrupper skal stå 
som tabere. 

Det er den eneste farbare vej frem 
mod det gode samfund, der vender 
tilbage efter Corona’en.

Vi har modtaget:

Skal lønmodtagerne betale 
regningen fire gange

FORESTIL DIG DETTE:
Din arbejdsplads er i gang igen efter Corona-nedlukning
50 % af dine kolleger er pist væk:  Opsagt
Du skal ned i løn og pension
Du skal op i arbejdstid
Du skal op i arbejdstempo 
Er det rimeligt? 

Af Per G. Olsen, Formand LO 
Hovedstaden & bestyrelsesmedlem i 

Københavnertunnelgruppen

I mange år har man arbejdet for at 
afhjælpe trafik-kaosset i København. 
Nu er Transportministeriet og Køben-
havns Kommune kommet med resul-
tatet af tre års forundersøgelse. Arbej-
det peger i retning af en såkaldt østlig 
sænketunnel i havet ud for Amager 
Strand og det synes vi hos i LO Hoved-
staden er en rigtig god idé.

Omdrejningspunktet er at mindske 
trængsel og tung trafik i København. 
Med den løsning, som forundersøgel-
sen peger på, forventes den gennem-
kørende biltrafik at blive aflastet væ-
sentligt - eksempelvis 27 procent på 
Knippelsbro og 43 procent på Amager 
Strandvej.

Der er klare fordele ved at vælge en 
sænketunnel frem for en nedgravet 
tunnel eller en boret tunnel. Det giver 
færre gener i anlægsfasen, det er bil-
ligere og det er mere skånsomt for be-
boerne i byen. Dog er det væsentligt, 
at man iværksætter en grundig indsats 

for at analysere og minimere følgerne, 
da en sænketunnel anlægges i vand 
og dermed påvirker havmiljøet.

Tid er penge – og kvalitet

For LO Hovedstaden er det vigtigt, 
at vi har en by, der fungerer for de 
mange mennesker, som både bor og 
arbejder her. 

Trafikpropper og trængsel er et 
enormt problem både for den enkelte 
og for samfundsøkonomien. Proble-
merne har været kendt længe og løs-
ningsforslagene været mange. Denne 
model rummer mange fordele herun-
der, at den booster byudviklingen af 
Refshaleøen og den kommende Ly-
netteholm.

I forundersøgelsen peges der i ret-
ning af IKKE at gøre brug af brugerbe-
taling. Dette finder vi hos LO Hoved-
staden positivt, da det vil få flere til at 
bruge tunnelen – når den står klar om 
ca. 13 år - og på den måde vil vi få ledt 
mest mulig trafik ned under jorden og 
væk fra vores trængte veje.

Forkortet af red.

Vi har modtaget:

Østlig sænketunnel, ja tak!
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Trivsel og mistrivsel for vores børn og ungeTrivsel og mistrivsel for vores børn og unge
Ungdomstiden kan efter Mads 
Vinterbys opfattelse være en svær 
periode

Kronik af Mads Vinterby,  
formand Børne- og skoleudvalget, 

Socialdemokraterne. Foto: Colourbox

Rigtig mange af vores børn trives og 
stortrives. Det er vigtigt, og det må al-
tid være et selvstændigt mål.

Vores børn er generelt i god trivsel 
indtil de når teenageårene. Herefter 
ser vi desværre en tendens til at flere 
viser tegn på mistrivsel og særligt 
psykisk mistrivsel blandt udskolings-
børn og unge stiger.

Denne tendens er ikke kun et natio-
nalt fænomen, men ses generelt i den 
vestlige kulturkreds.

Det er efter min mening et stort pa-
radoks, i forhold til økonomiske og ud-
dannelsesmæssige muligheder, som 
markører for udsathed.

Vi taler nemlig om børn og unge fra 
kærlige, nærværende og velfungeren-
de hjem, som bliver udsatte – og for 
eksempel har perioder med psykisk 
mistrivsel.

Ungdommen er efter min opfat-
telse en svær periode, hvor man går 
fra at være barn over ungdommen 
til at blive voksen. Det kan beskrives 
nærmest eksistentielt i en grundlæg-
gende søgen og afsøgning af ’hvem er 
jeg’ og deraf afledt ’hvem vil jeg gerne 
være’. 

Det er de færreste, som går igen-
nem uden for eksempel til tider at føle 

sig utilstrækkelig, ønske sig et ander-
ledes udseende eller at være lidt trist 
en gang imellem. Det vil jeg karakte-
risere som almindelige ungdomspro-
blemer. Og jeg tror, det er en vigtig 
erkendelse for mange, at det er helt 
normalt. Når vi snakker om ny udsat-
hed, snakker vi om noget helt andet.

Sundhedsprofil for  
børn og unge i Tårnby

Vil vi sammenligne Tårnby kommune 
mere specifikt med andre kommu-
ner, kan vi se i Region Hovedstadens 
Sundhedsprofil for børn og unge 
2016/2017. Den indikerer god triv-
sel for vores indskolingsbørn i sam-
menligning med andre kommuner, 
hvor kun 2,5% af vores børn angiver 
lav generel trivsel og kun 8,1% angi-
ver lav skoletrivsel. Det er små tal for 
mistrivsel og kun en enkelt kommune 
kan vise bedre trivsel i forhold til sko-
le end Tårnby kommune.

Hvad angår trivsel blandt vores 
unge i udskolingen er billedet imid-
lertid vendt på hovedet. 

Hver femte af Tårnbys unge har en 
bemærkning til trivsel, hvilket er i den 

tunge ende i forhold til hovedstadens 
øvrige kommuner. Det samme gælder 
andelen af unge med mindst én be-
mærkning om psykiske vanskelighe-
der. Her er det endda lidt mere end 
hver femte.

Så et stort mindretal af vores børn 
og unge oplever mistrivsel frem mod 
teenageårene.

Læringsfællesskab eller  
præstationsfællesskab 

Hvad er det så, der er på spil hos vores 
store børn og unge, som giver denne 
nye udsathed.

I Børns Vilkårs seneste analyse an-
gives præstationskultur og forvent-
ningspres som en generator for stress 
og mistrivsel.

Det er velkendt, at vores store børn 
og unge oplever flere og større for-
ventninger i dag end tidligere. Vi skal 
efter min opfattelse møde vores børn 
og unge med interesse, engagement 
og forventninger. Forældre skal møde 
deres børn med interesse for hvordan 
deres dag er gået i børnehaven eller 
skolen. Forældre skal forvente at bø-
gerne eller computeren bliver åbnet 
hver dag efter skole for de mindre 
børn sammen med forældrene og for 
de større selvstændigt. Og vi skal have 
positive forventninger til vores børn.

Hvis vi som forældre forventer en 
bestemt præstation, ’Ved du ikke det’, 
eller ’det skal man kunne’ sætter det 
sig som et forventningspres, og det 
kan blive en del af en præstations-
præget ramme om vores børn.

Store børn og unge skal lejligheds-
vis præstere, ligesom det er tilfældet 
for voksne. Men det er vigtigt, at sko-
leklassen er et læringsfællesskab og 
ikke et præstationsfællesskab.

Det har altid været min opfattelse, 
at hvis der er læring og udvikling i 
dagligdagen, så skal den unge nok 
præstere ved eksamen.

Også fritidsliv kan blive for presset 
og konkurrenceorienteret

Problemet er ikke den isolerede præ-
station, men hvis vores store børn og 
unge oplever, at de skal præstere kon-
stant, hele tiden og på alle de arenaer, 
de færdes i - skole, uddannelse, fritid, 
venner/veninder, forening, sociale 
medier og i familien.

Vores store børn og unge har også 
brug for et frirum fra præstation og 
konkurrence. 

Det er efter min opfattelse oplagt, 
det frivillige foreningsliv byder ind 
her. Vi ser desværre for mange af vo-
res teenagebørn og unge, som stop-
per med idræt netop fordi det hele 
bliver konkurrenceorienteret. Børn og 
unge har brug for fællesskaber i deres 
egen ret, hvor de mødes om noget og 
bare er til i sociale relationer og kam-
meratskaber.

En anden dybt problematisk ten-
dens i tiden er udbredelsen af en 
perfekthedskultur. Det normale og 
gennemsnitlige fortrænges af photo-
shoppede og iscenesatte virkelighe-
der, hvor alt er perfekt. Det er særligt 

Tager vi et kig på den psykiske mistrivsel ved brug af ’Danskernes Sundhed 
– Den nationale sundhedsprofil’ kan vi se en uheldigt stigende tendens.

- Mænd i alderen 16-24 år: 
Andelen som angiver et dårligt mentalt helbred er steget fra 8,3 procent i 
2010 til 12,9 procent i 2017

- Kvinder i alderen 16 til 24-år: 
andelen som angiver et dårligt mentalt helbred steget fra 15,8 procent i 
2010 til 23,8 procent i 2017.

Børn og unge i kontakt med psykiatrien: 
29 ud af 1.000 børn i 2017, hvilket er en stigning på 72% siden 2010.

Egentlige diagnoser på nationalt plan i 2016
- 20 ud af 1.000 børn havde diagnosen ADHD (en tredobling siden 2006)
-  6 ud af 1.000 børn havde diagnosen angst eller depression (en tredobling 
siden 2006) 
-  2 ud af 1.000 børn havde diagnosen spiseforstyrrelse (en fordobling fra 
2006).

Fortsættes næste side...
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problematisk for vores unge, fordi den 
rammer direkte ned i deres udvikling 
af hvem de er og hvad de gerne vil 
være.

Det perfekte findes ikke

Og jeg mener, at perfekthedskulturen 
fuldstændig perverterer de unges 
forhold til kroppen. Der går en lige 
linje mellem perfekthedskulturen og 
det stigende antal spiseforstyrrelser. 
Kroppen bliver i denne kultur noget, 
man skal optimere og modellere selv.

Men det perfekte findes ikke - vi er 
alle uperfekte mennesker.

En anden kilde til mistrivsel er de 
sociale medier og vi må ikke være 
blinde for de disse mediers skygge-
sider.

Vores store børn og unge lever en 
stor del af deres sociale liv på sociale 
medier og så er vi som voksne og som 
samfund nødt til at agere opdragende 
og socialiserende i forhold hertil.

En stressfaktor er, at børn og unge 
forventes konstant at være på disse 
medier, hvor de forventes at reagere 
og svare øjeblikkeligt.

Hele denne kultur kommer til ud-
tryk i FOMO (Fear Of Missing Out) - er 
man ikke online, går man glip af noget 
og man er ikke med i det digitale fæl-
lesskab, og de sociale medier under-
støtter denne kultur med konstante 
notifikationer. 

Tal om det svære

Så det er nødvendigt, vi som voksne 
og som skoler altid giver børn og 
unge mulighed for at få en snak om 
det, som kan være svært, så det, som 
vi måske opfatter som almindelige 
ungdomsproblemer, ikke sætter sig til 
decideret mistrivsel. 

I skolerne skal vi udvikle en åben 
dør politik, så børn og unge altid kan 
komme og snakke med en voksen. 
Det kunne være andre end den unges 
egne lærere - en socialrådgiver eller 
psykolog.

Og så skal vi have tid i skolen. Tid til 
at snakke om individuel trivsel, klasse 
trivsel og fællesskaber. Vi skal have tid 
til at arbejde forebyggende med disse 
problemstillinger. Vi skal i et bredere 
perspektiv arbejde med vores børn og 
unges mestring af livet, livsduelighed 
og karakterdannelse.

Det vil både styrke børns og unges 
trivsel og deres parathed til at møde 
tilværelsens med- og modstand.

Vi kan og vi vil vores børn.

Kilder: 
Børns Vilkår: ’Pres og stress – Krop, 
køn og digital adfærd, juni 2020’
Region Hovedstadens 
Sundhedsprofil for børn og unge 
2016/2017.

... fortsat fra forrige side
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LØRDAG
19. SEPT. KL. 14.00

I SKELGÅRDSKIRKEN 

GRATIS ADGANG

BAROKKONCERT 
 

CONCERTO COPENHAGEN 
OG UNGE TALENTER

MUSIK AF VIVALDI OG HÄNDEL

Koncertmester: Peter Spissky
Sangsolister: 

Ida Dreisig Karlsmose, sopran
Astrid Bjørnstad Lychou, sopran 

Nikolaj Høybye, baryton

Koncerten præsenteres i et samarbejde mellem  
Concerto Copenhagen, MGK i Hovedstaden, Skelgårdskirken  

og Kulturzonen - Tårnby Musikskole og Kulturhus 
Se skelgaardskirken.dk eller kulturzonen.net for yderligere oplysninger

Meldingen fra Københavns 
Lufthavn om, at man vil af-
skedige omkring hver fjerde 
medarbejder er et hårdt slag 
ikke kun for de berørte, men 
også for hele Tårnby Kom-
mune

Det er en direkte konsekvens 
af Coronakrisen og den lave 
aktivitet i Lufthavnen, der gør, 
at Københavns Lufthavn, CPH, 
nu planlægger af nedlægge 
650 fuldtidsstillinger ud af i 
alt cirka 2600.

Rejse- og flybranchen er 
blandt de absolut hårdest 
ramte af Coronakrisen. Mange 
ansatte har i nogen tid været 
omfattet af lønkompensati-
onsordninger, men de er ved 
at udløbe nu. 

Det vurderes, at omkring 
hver tredje medarbejder i 
Lufthavnen har bopæl i Tårn-
by Kommune. 

Inden dagens udmelding 
var ledigheden allerede ste-
get med cirka 75 procent i 

Tårnby siden starten af marts. 
Tårnby Kommune har lø-

bende iværksat en række til-
tag for at afbøde de værste 
konsekvenser af krisen. Der er 
blandt andet oprettet et frem-
skudt jobcenter i Lufthavnen, 
som sørger for vejledning, 
kompetenceudvikling og 
sparring til ledige, opsagte 
medarbejdere og virksomhe-
der. Der arbejdes ligeledes på 
at matche ledige og opsagte 
med virksomheder i andre 
brancher, som evt. mangler 
arbejdskraft. 

Heldigvis har der været tid 
til at iværksætte tiltag som 
det fremskudte jobcenter, in-
den mange af afskedigelserne 
for alvor kom. Det skyldes løn-
kompensationsordningerne. 

Tårnby hårdt ramt

Borgmester Allan S. Andersen 
kalder det i en pressemed-
delelse for en trist dag efter 
meldingen fra Lufthavnen. 

- I forvejen er mange bor-
gere blevet meget hårdt ramt 
af krisen her i Tårnby. Dette 
forstærker desværre tenden-
sen med stærkt stigende le-
dighed, og i nogle familier er 
flere i husstanden ramt, siger 
borgmester Allan S. Andersen.

- Lokalt har krisen i luft-
farten af gode grunde meget 
store konsekvenser. 

- Men det har også stor 
negativ betydning for hoved-
staden og regionen og landet 
som helhed. Lufthavnen har 
været vækstmotor på en lang 
række områder, og nu er vi sat 
væsentligt tilbage. Vi skal for-
mentligt flere år frem, før vi 
igen kommer bare i nærheden 
af det tidligere aktivitetsni-
veau i og omkring Lufthavnen.

 

Nedlæggelse af 
stillinger i lufthavnen 
er utrolig tragisk 

- Det er virkelig trist, selvom 
det måske ikke er en helt 
uventet udvikling. Vi har jo 
vidst, at lønkompensations-
ordningerne ville løbe ud, 
siger borgmester Allan S. 
Andersen.

Øresundsbrons trafik faldt i kølvandet 
på corona-pandemien
Den samlede trafik over 
broen blev i  første halvår 
af 2020 reuceret med næ-
sten 40 procent i forhold til 
samme periode sidste år
Lige siden midten af marts 
har brotrafikken været mar-
kant påvirket af corona-
pandemien og omverdenens 
bestræbelser på at begrænse 
smittespredningen.

I takt med at samfundet er 
åbnet mere op, mærkes en 
forbedring i trafikken, men 
i slutningen af juni var der 
fortsat en samlet nedgang i 
trafikken på mere end 50 pro-
cent.

– Den kraftige nedgang i 
trafikken på Øresundsbron vil 
fortsætte ind i tredje kvartal 

og vi ved, at corona-krisen 
vil få en stor og negativ ind-
virkning på hele årets trafik 
og resultat, siger Caroline 
Ullman-Hammer, administre-
rende direktør for Øresunds-
bro Konsortiet.

Godstrafikken blev påvir-
ket mindst i løbet af det første 
halvår med et fald på 4 pro-
cent, mens bus- og biltrafik-
ken blev mest berørt og viser 
et fald på henholdsvis 64 og 
43 procent i perioden.

– Danskerne har bidraget 
mest til genopretning af tra-
fikken på broen, og den sven-
ske fritidstrafik holdes blandt 
andet tilbage af indrejsere-
striktionerne i Danmark, siger 
Caroline Ullman-Hammer.
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Populært borgermøde om regn-
vandshåndtering og biodiversitet 
hos Tårnby Forsyning

Af David Schmidt, 
kommunikationsmedarbejder  

hos Tårnby Forsyning

75 haveinteresserede Tårnbyborgere 
deltog i et arrangement om biodiver-
sitet på en meget varm eftermiddag 
midt august hos Tårnby Forsyning. 

Der blev her vist rundt  og stil-
let mange interessante spørgsmål 
og delt viden under oplæggene om, 
hvordan man kan anvende og udnytte 
regnvandet som en ressource i haven 
og samtidig understøtter naturen og 
biodiversiteten. Forsyningens admi-
nistrationsbygning, der er bygget som 
et klimahus, blev også vist frem.

Arrangementet udsprang af forsy-
ningens og kommunes fælles kampag-
ne og indsatser for mere biodiversitet 
og lokal regnvandshåndtering. 

Penge for frakobling

I stedet for at lede regnvandet ud i 
kloakken, kan man lade det løbe ud i 
haven og skabe spændende miljøer. 

Hvis man bor i et område, der er 
fælleskloakeret og kobler regnvandet 
helt fra kloaknettet, så står Tårnby For-
syning klar med et engangsbeløb på 
25.982 kr. (Der er en tilbagebetaling 
af en del af tilslutningsbidraget.)

Derudover kan man få tre gratis 
træer, hvis man vælger at lave et regn-
vandsbed, når man kobler regnvandet 
fra kloakken i det fælleskloakerede 
område. 

Der blev både serveret romkugler – 

og ja, melorme (foto i midten herover) 
– som de mere modige af gæsterne 
kunne smage på. Dem med chilli var 
ret populære.

INFO:
Læs mere på både forsyningens 
og kommunens hjemmesider, hvor 
der også ligger foldere og videoer. 
taarnbyforsyning.dk og taarnby.dk

Stor interesse for regnvand

TÅRNBY  
KOMMUNE

INFORMERER

TÅRNBY KOMMUNE

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 den 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 stem-
meberettigede 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 stemmeberet-
tigede 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 plejehjem og fra Solgården og Pilehaven.
Anmeldelse af kandidatur skal være kommunen i hænde senest torsdag den 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 valghan-
dlingen, herunder valgsteder, 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 vedrører de ældre.
Deltagelse i Seniorrådsarbejdet er ulønnet.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, juni 2020

Esben Elleby Snitgaard, 
landskabsarkitekt tv. og direktør 

Raymond Skaarup svarede på 
mange spørgsmål og forklarede om 

forsyningens klimahus,regnvandsbede 
og biodiversitet ved arrangementet 

hos Tårnby Forsyning.

NOK ET ARRANGEMENT: 
Indsatsen  fortsætter med et nyt in-
spirerende arrangement i en privat 
have på Gyldenvang Allé 20 torsdag 
10. september kl. 16-18. 

Bemærk: Tilmelding skal ske 
senest tirsdag 8. september til:  
mkr.tf@taarnby.dk

Tårnby Bladet søger
- telefonpasser tre timer om ugen

Vil du med i et kreativt 
fællesskab? Lige nu savner vi 
en person, som kan tage en 
ugentlig telefonvagt. Hvilken 
dag i ugen det skal være, 
bestemmer du selv.
Vi har telefonerne åbne dagligt 
mellem klokken 9 og 12 og der 
er pt. fire om tjansen. 
Interesseret? 
Ring 32 509 290. 
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Godt arbejde er godt for alle

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

Nej tak til lønnedgang, længere 
arbejdstid og flere weekendvagter

Medarbejderne har allerede betalt en 
stor del af Corona-regningen

Mennesker med demens har været 
blandt de mest udsatte under coro-
nakrisen – både når det kommer til 
eftervirkninger og dødelighed. 
Der er derfor brug for din opbakning, 
når Alzheimerforeningens frivillige i 
Tårnby går på gaden for at samle ind 
til mennesker med demens lørdag 19. 
september.

Hvert år i september sætter Alz-
heimerforeningen et særligt fokus 
på mennesker med demens og deres 
-årørende med en landsdækkende 
indsamling, som kaldes Huskedagen. 

I år er det foreningen Ildsjælene, 
som koordinerer indsamlingen, der 
skal hjælpe med at skabe fokus på 
demensramte og samle penge ind til 
forskning i demens.

Corona har sat sine spor

Borgere med demens har haft det 
ekstra svært under coronakrisen; den 
lange isolationstid på plejehjem og i 
eget hjem har forværret sygdommen 
for mange og skabt sorg og bekymring 
blandt de mere end 85.000 familier, 
der lever med en demenssygdom.

Andre familier har oplevet, at de 
dagtilbud, der normalt har skabt me-
ning i hverdagen hos mennesker med 
demens, og samtidig har aflastet de 
pårørende, har været lukket ned med 
stress og utryghed til følge. 

Det vides endnu ikke, hvor mange 
demenspatienter i Danmark, der er 
døde af COVID-19. Men i England 
udgør demenspatienter en femtedel 
af alle døde af COVID-19, hvilket gør 
det til den hyppigste patientgruppe 
blandt døde pga virussen.

Hvis du ønsker at være med til at 

give håb blandt de mange familier, der 
hver dag lever med en demenssyg-
dom, så kan du deltage i Huskedagen. 

Der er mødested på Plejehjemmet 
Løjtegårdsvej 100, med udlevering af 
indsamlingsbøtter samt indsamlings-
sted (red. Indsamlingen foregår ved 
butikker og samlingssteder).
Tilmelding på ildsjaelene.dk/
Huskedagen.
Alzheimerforeningens indsamling 
lørdag 19. september kl. 11-
14. Mødested: plejehjemmet 
Løjtegårdsvej 100.

Demente hårdt ramt under coronakrisen

OM ILDSJÆLENE
• Ildsjælene er en niche-forening hjemmehørende i Tårnby.
• Foreningen har til formål at afvikle arrangementer og projekter til fordel for 
velgørende og frivillige formål.
• Ildsjælene står bl.a. bag Julemærkemarchen i Tårnby og Fjolles Legedag.
• Ildsjælenes frivillige arbejde kan støttes på MobilePay nr. 20811

‘Pårørende til en misbruger’ 
er en titel, som ingen rigtigt 
ønsker, og for mange er det 
samtidig også et  tabu, siger 
Anja Engmann, der har prø-
vet det selv

Det kan være svært at accep-
tere og nå til anerkendelsen 
af, at ens barn, kæreste, for-
ældre, kollega eller en anden 
nær person i ens liv har et 
misbrug af en eller anden art. 
Det at nå til accepten heraf 
er et kæmpe skridt i sig selv, 
og det kan ske gennem pårø-
rende rådgivning.

Mange føler, at de står helt 
alene med problemet, og ofte 
ved de ikke, hvordan de skal 

tackle situationen.
 Den første indskydelse vil 

naturligt være at hjælpe den 
anden ud af sin afhængighed, 
og det i sig selv er en rigtig 
stor mundfuld for både dig og 
din familie. Her føler mange 
familier sig efterladte og 
mangler støtte til at komme 
igennem den svære tid, hvor 
sårbarhed, frustrationer, vre-
de og magtesløshed fylder.

 - Måske kan du nikke gen-
kendende til dette. Jeg ved, 
hvordan du har det, for jeg 
har selv været der. Og det er 
her, at pårørende rådgivning 
kan gøre en forskel og give 
dig den støtte, du har brug for, 
siger Anja Engmann.

- Fordi jeg selv har været 
gennem hele møllen som på-
rørende og følt meget af det, 
du føler, kan jeg gennem på-
rørende rådgivning hjælpe og 
støtte dig bedst muligt i den 
svære periode.

 Pårørenderådgivning

- Jeg besluttede at blive nys-
gerrig på hvilke behov og 
støtte, der kunne gøre en for-
skel for ikke kun min familie, 
men også for andres. Hvilket 
førte mig til tre år i KABS be-
handlingscenter, som tilbyder 
lægelig og social behandling, 
for stof- og alkoholmisbrug 
hvor jeg udviklede deres på-
rørenderådgivning og skrev 
håndbogen. 

Fra pårørende til pårørende 

- Gennem årene har jeg haft 
samtaler med 5000 pårøren-
de og alle har de været med 
til at udvikle mit arbejde med 
pårørende.

- I juli i år valgte jeg at 
starte min egen rådgivnings-
praksis, hvor jeg kan tilbyde 
netværksfacilitering, grup-

peforløb, individuelle/ fami-
liesamtaler samt konsulent- 
ydelser.

- Min personlige erfaring 
og uddannelser inden for 
pårørende rådgivning gør, at 
jeg i dag har hjulpet tusinder 

af familier og pårørende med 
skræddersyede værktøjer. 
Værktøjer, som du kan tage 
med hjem og arbejde videre 
med efter endt pårørende 
rådgivning.

Skal vi som forældre drives helt derud, hvor vi opgiver? Eller 
risikere at skubbe vores barn længere væk, fordi vi ikke får 
den støtte og redskaber til at blive familier på en ny måde? 
Det var der, jeg stod for år tilbage og følte mig enormt 
magtesløs, da min søn begyndte at eksperimentere med 
stoffer.

Har du brug for pårørende rådgivning

Hos Pårørenderådgivning tilbyder jeg blandt andet:
Individuel rådgivning
Familie, netværk rådgivning
Rådgivning i grupper
Netværk for pårørende
Familieterapi
Foredrag om værktøjer til pårørende
Supervision
Konsulent ydelser
Gratis anonym telefonrådgivning hver tirsdag fra kl 16-20
Kontakt: www.pårørenderådgivning.dk
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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

  

Gå på aftenskole 
i Tårnby fofkbh.dk

Trædrejning på Skottegårdsskolen
Møbelpolstring på Kastrupgårdsskolen

Spansk for begyndere på Korsvejens Skole 
Italiensk for begyndere på Korsvejens Skole 
Livet er ikke det værste på Korsvejens Skole

Mand det’ motion på Løjtegårdsskolen
Harmonika på Skottegårdsskolen 

Mandemad på Pilegårdsskolen
Hatha yoga i lufthavnsparken

Sushi på Pilegårdsskolen 
Og meget, meget mere...

Bilister, der endnu ikke har 
fået synet bilen på grund af 
coronasituationen, får for-
længet fristen til 31. august

Bilejere, som på grund af 
coronasmitten har valgt at 
udskyde det obligatoriske 
bilsyn, har et par dage til at få 
bilen forbi en synshal uden at 
risikere en hilsen fra myndig-
hederne.

- Kontrollen sikrer, at alle 

biler fortsat er i en teknisk 
forsvarlig stand og ikke ud-
gør nogle sikkerhedsmæssige 
problemer i trafikken. Og så 
kan der være penge at spare, 
siger Paul Christensen, Tek-
nisk chef hos Applus Bilsyn.

Under normale omstændig-
heder, skriver Færdselsstyrel-
sen på sin hjemmeside, ’vil en 
overskridelse af synsfristen 
ellers udløse en påmindelse 
om syn og en ny frist, efter-

fulgt af en bøde på 2.000 
kroner, hvis den nye frist ikke 
overholdes’.

Ifølge Færdselsstyrelsen er 

det ikke nødvendigt at sende 
en ansøgning om at få udsat 
sit periodiske syn for at undgå 
en bøde. Falder tidsfristen for 
ens syn før 31. august, er man 
naturligt omfattet af suspen-
deringen.

Sprit og engangshandsker

De seneste ugers smittestig-
ning viser, at corona ikke er 
et overstået kapitel. Applus 

Bilsyns medarbejdere følger 
i den forbindelse Sundheds- 
og Færdselsstyrelsens ret-
ningslinjer i forhold til hånd-
tering af covid-19. 

Det sker blandt andet ved 
at holde klar afstand, udskifte 
engangshandsker efter hvert 
syn, løbende afspritte kun-
deområdet og vaske hænder 
flere gange dagligt.

Bilejere, der har udsat det 
obligatoriske syn af deres bil 
får nu en mulighed for at få 
det gjort uden en påmindelse 
fra Færdselsstyrelsen - fristen 
er udsat til 31. august.

Udskudt bilsynet på 
grund af corona

Politiet klipper i kørekortene 
i St. Magleby – helt fortjent, 

mener Flemming Harfot, 
Tårnby Torv

Den seneste tids skriverier i 
lokalbladene om de mange 
hastighedsbøder i St. Magleby, 
får mig til at sætte mig til ta-
staturet.

Det har i årevis irriteret mig, 
at jeg på min daglige tur til 
badeanstalten i Dragør skal 
se den hensynsløse kørsel 
gennem St. Magleby. Stod det 
til mig, skulle straffene være 
endnu hårdere, (jeg er en af 
de frelste, der kører det, man 
må, til stor irritation for andre 
trafikanter).

Men er myndighederne 

ikke selv en del af problemet? 
Hvorfor går man fra 80 km i ti-
men direkte til skiltet ’bymæs-
sig bebyggelse’?

Hvis man gradvis trappede 
ned til 60 kilometer et stykke 
før St. Magleby, så kunne det 
måske gøre noget ved pro-
blemet. Det gør man på Kal-
vebod-motorvejen, hvor der i 
god tid før sammenfletningen 
er opsat 70 km-skilte skilte og 
ja, jeg ved godt, at nogle, når 
de bliver stoppet, påstår, at de 
ikke har set noget skilt, men 
der er også kun fire af dem.

Til sidst, det er vel færdsels-
sikkerheden, der er det pri-
mære og ikke en bestemt kvo-
te, betjentene skal udskrive.

Vi har modtaget:

Dårlig skiltning en del af 
problemet
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Renoveringen af Postparken 
er i fuld gang. Bente Ref-
strup og hendes søn har fået 
en helt ny 2-plans lejlighed 
med masser af lys og en ud-
sigt, som man nemt kommer 
til at betale millioner for 
andre steder i København

Tekst: Kenneth Wöhlisfelt . 
Foto: Thomas Brolyng Steen

Der står en stor kikkert i vin-
dueskarmen i køkkenet. 

Udenfor skinner solen og 
herinde i sofaen strækker kat-
ten sig kælent i sofaen. Det er 
morgen i Postparken og hånd-
værkerne arbejder travlt i bo-
ligblokkene overfor.

- Jeg købte kikkerten, da 
jeg flyttede ind for nogle må-
neder siden. Med den kan jeg 
holde øje med alle container-
skibene herude ved Amager 
Strand, siger Bente Refstrup 
og peger ud over vandet. 
Bente bor i den bagerste blok 
i Postparken og har en fanta-
stisk udsigt over vandet.

- Jeg havde aldrig troet, jeg 
kom til at bo så fantastisk. Pla-
ceringen her er genial. Her er 
alt: Metro, strand og lufthavn, 
fortæller hun. 

Bente Refstrup og beboer-
ne i hendes blok er de første, 
der er vendt tilbage til Post-
parken efter en totalrenove-
ring af alle boligerne. 

Skrevet op i 25 år

På en måde har Bente altid 
været i Postparken. Hun er 
opvokset her og hendes mor 
bor her stadig. I nogle år flyt-

tede hun dog i hus med sin 
tidligere mand, men efter 
skilsmissen i 2013, flyttede 
hun tilbage med sin søn og 
boede midlertidigt.

- Jeg troede aldrig, jeg ville 
få tilbudt sådan en bolig som 
denne her. Jeg var sikker på, 
at den ville gå til dem, som 
boede her permanent. Men 
jeg har da også været skrevet 
op i 35 år, ler hun.

Til historien hører dog den 
kendsgerning, at Bente har 
fået tilbudt andre boliger på 
Amager i perioden, men hun 
ville tilbage til Postparken.

- Det er på en eller anden 
måde her, jeg hører til. Og jeg 
flytter ikke igen, siger hun og 
byder på kaffe.

Det er det hele værd

Selv om der bliver boret 
og banket i Postparken, har 
Bente Refstrup ikke været 
specielt generet af byggeriet. 
Der har dog været enkelte 
skønhedsfejl i den nye bolig. 
Blandet andet har der mang-
let lister ved trappen, men det 
er blevet udbedret. Tilbage 
står nu spørgsmålet om en 
uafsluttede stukkant i loftet. 

- Det her var jo den første 
boligblok, de begyndte at re-
novere. Så jeg tænker, at de 
også har brugt tiden her på at 
samle lidt erfaringer til de an-
dre blokke og tale om, hvor-
dan arbejdet skulle gribes an. 
Men helt ærligt: Det har været 
det hele værd, fortæller Ben-
te, der slet ikke er ked af, at 
hun ikke bor i hus mere.

- Det er dejligt at slippe for 

at passe hus og have. Min al-
tan er så fin. Den har lige fået 
trægulv og der er sol fra mid-
dag til aften.

Vi har et godt fællesskab

Bente Refstrup bor på 93 
kvadratmeter. På 2. sal, er 
der køkken, stue og et stort 
badeværelse samt udgang til 
en hyggelig og stor altan. Fra 
køkkenet går en trappe op til 
3. sal, hvor der tidligere har 
været loftsrum. Heroppe er 
der to værelser med masser 
af lys fra vinduerne i taget.

- Det her er bare mit hjem. 
Min bedste veninde og hen-
des familie bor også herude. 
Vi har et godt fællesskab, sy-
nes jeg, fortæller Bente Ref-
strup.

- Skulle jeg bo sådan her 
andre steder i København, 
så kom jeg nok til at betale 
mindst 15.000 – 20.000 kr. 
om måneden. Nu bor jeg for 
under det halve. Det er geni-
alt. Simpelthen!

Tilbage i ny bolig – og med udsigt over Amager Strand

- Det her er bare mit hjem. 
Min bedste veninde og 

hendes familie bor også 
herude. Vi har et godt 

fællesskab, synes jeg, siger 
Bente Refstrup.

POSTPARKEN ER EN BOLIGBEBYGGELSE opført i slutning af 
1940erne. Bebyggelsen rummer 401 boliger og er belig-
gende ved Kastrupvej i Tårnby kommune. Helhedsplanen  har 
som mål at opgradere og energirenovere bebyggelsen til nu-
tidig standard. Postparken er af Landsbyggefonden udtaget 
som demonstrationsprojekt for renovering af 50er-byggeri, 
såvel æstetisk som energimæssigt herunder indeklima. 

Afdelingen havde et stort ønske om at få differentierede 
boliger for bl.a. at fastholde børnefamilierne; der blev derfor  
etableret 4- og 5-værelses boliger.

Renoveringen koster ca. 500 mio. kr., men en stor del af ud-
gifterne er almindelig vedligeholdelse af afdelingen.

Nyt projekt fra 
Børnekulturpiloterne
Børnekulturpiloterne vil genskabe 
Karen Blixens kaffeplantage, som 
var på størrelse med hele Amager 
Vest
For over 100 år siden, i en alder af 27 
år, tog Karen Blixen til Kenya, hvor hun 
skulle drive en kaffeplantage på stør-
relse med Amager Vest. 

Nu lægger Børnekulturpiloterne 
arm med Karen Blixen og hendes 
kærlighed til Afrika. Sammen med en 
børne- og ungegruppe vil de skabe en 
forestilling: titlen Blixen-labyrinten.

Børnekulturpiloter øges

Drømmer du om at spille teater, bygge 
kulisser eller lave lys og lyddesign?

Børnekulturpiloterne inviterer nys-
gerrige børn og unge fra Amager i 
alderen 10-14 år til at blive Børnekul-
turpilot. Her kan de prøve kræfter med 
teater og billedkunst i en workshop 
med billedkunstner Maria Lau Krogh 
og skuespiller Ruth Lerche. 

Kender du et barn eller en ung mel-
lem 10-14 år, som elsker at være krea-
tiv og har masser af gode ideer. Og kan 
lide at spille teater, lave kulisser, lys- 
eller lyddesign? 
SMS til Signe på: 20516264.
Opstart tirsdag 25. august kl. 15.30-
18.00 på Solvang Bibliotek.
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1Naturstyrelsen • Dyrehaven 6 • 2930 Klampenborg • Tlf: 72 54 30 00 • nst@nst.dk • www.naturstyrelsen.dk

Invitation til dig om at være med i en ny forening!
Kom og hør mere om muligheden for at få en sauna i sammenhæng med den plan-
lagte bade- og anløbsbro ved det sydligste blå støttepunkt i Naturpark Amager.

Friluftshuset Naturcenter Amager, Granatvej 5 
Tirsdag, den 15. september, kl. 16.30-18.30.

Program
• Velkommen ved Naturstyrelsen
• Introduktion til Det Blå Støttepunkt, badebro, omklædningsrum og sauna
• Hvad skal vi med en sauna? ved Lars Ove Jensen, saunaentusiast, 

fra Kastrup Søbadere
• Eksempler på foreningsdrevne saunaer og modeller for drift  

ved Naturstyrelsen
• Foreningsdannelse ved Jens Lauridsen, 

Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby Kommune
• Der vil være et mindre traktement

Du kan få yderligere oplysninger hos Jesper Tranberg, jetra@nst.dk eller telefon
72 54 33 11, og tilmelde dig pr. mail til ggw@nst.dk senest den 13. september.

Venlig hilsen 
Naturstyrelsen i samarbejde med 
Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby Kommune

Foreningsdrevet sauna 
i Naturpark Amager?

Den store renovering har 
dog ikke været helt uden 
omkostninger for beboerde-
mokratiet i Postparken
Det fortæller Nikolaj Jørgen-
sen, der er formand for orga-
nisationsbestyrelsen:

- I forbindelse med projek-

tet har vi lagt hovedvægt på 
en beboerdemokratisk pro-
ces. Men det er tidskrævende 
og kræver mange ressourcer.

- Afdelingsbestyrelserne 
har gennem de mange år, der 
er gået siden den oprindelige 
helhedsplan blev designet, 

arbejdet med mange forskel-
lige udmeldinger som skiften-
de regeringer og lovgivninger 
har givet dem. Der er eksem-
pelvis kommet nye krav til 
lokal afledning af regnvand 
(LAR), bæredygtighed i byg-
geriet og affaldshåndtering, 

blot for at nævne et par em-
ner. 

- Da den endelig beslutning 
blev taget om at få igangsat 
arbejdet, havde der været så 
mange forskellige oplæg og 
bestyrelseskonstellationer, 
at ingen efterhånden kunne 
huske det oprindelige oplæg. 

- Bestyrelserne må også tit 
lægge skulder til de bekym-
ringer, som beboerne har og 
som opstår, når man er utryg 
ved de mange forandringer, 
som sker. 

- Ved det næste beboer-
møde er der lagt op til, at der 
skal vælges en ny bestyrelse, 
da flere af de nuværende be-
styrelsesmedlemmer enten 
er fraflyttet eller skal fraflytte 
bebyggelsen i den kommen-
de tid.

- I forbindelse med projektet 
har vi lagt hovedvægt på 
den beboerdemokratiske 

proces. Men det er 
tidskrævende og kræver 

mange ressourcer. 
Afdelingsbestyrelserne har 

gennem de mange år, der er 
gået siden den oprindelige 
helhedsplan blev designet 

arbejdet med mange 
forskellige udmeldinger 

som skiftende regeringer og 
lovgivninger har givet dem, 
siger Nikolaj Jørgensen, der 

formand for FA09 og PAB.

Postparken blev i 2003 af 
Landsbyggefonden udtaget 
som demonstrationsprojekt 
for renovering af 50’er 
byggeri, som skulle 
opgraderes til nutidig 
standard

Ingen kan huske det oprindelige oplæg

Helhedsplanen omfatter i hovedtræk:
• 285 boliger renoveres og moderniseres
• Der etableres niveaufri adgang til 30 boliger
• Der etableres 86 2-etages tagboliger ved inddragelse af 
overliggende tagrum
• Alle boliger, som ombygges til 2-etages tagboliger eller 
tilgængelige boliger, får nyt toilet, bad og køkken
• Øvrige boliger får renoveret toilet og bad, mens udskift-
ning af køkken vil bero på en konkret vurdering af det en-
kelte lejemål
• Alle tage over nye tagboliger renoveres. De øvrige tage re-
noveres efter behov
• Nordgavle efterisoleres og afsluttes med skalmur, hvor der 
etableres tagboliger
• Udskiftning af altaner og altandøre
• Udskiftning af vinduer i boliger og trappeopgange
• Opgradering af tekniske faciliteter, eks. varmekilder i køk-
ken og bad
• Energirenovering
• Opførelse af nyt fælleshus. Afdelingen har ikke tidligere 
haft lokaler hvor beboerne kunne mødes
• Opgradering af grønne fællesarealer samt etablering af 
lokal afledning af regnvand (LAR)

Invitér nabolaget på sjove naturoplevelser
Kan du lide at være i naturen, og vil du gerne dele din glæde 
med andre? Så kan du blive arrangør på Naturens Dag, der 
løber af stablen søndag 13. september
Naturens Dag er en landsdækkende begivenhed, der skaber 
opmærksomhed om naturoplevelser og friluftsliv. Her invite-
rer private danskere, foreninger, klubber og virksomheder på 
sjove naturoplevelser - f.eks. svampejagt, snobrødsbagning og 
insekt-kiggeri.

Du bestemmer helt selv, hvilke naturaktiviteter du inviterer 
til – blot du eller din forening har lysten til at sprede natur-
glæde sammen med andre. Du kan derudover selv vælge, om 
deltagerne skal tilmelde sig på forhånd. 

Som arrangør får du tilsendt en arrangørpakke med merchan-
dise, hjælp og inspiration til at afholde arrangementet.

Opret dit arrangement på Naturensdag.dk. Der er deadline 
for oprettelse af nye arrangementer søndag 30. august.

Om Naturens Dag

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening står bag Na-
turens Dag som en årlig mærkedag. Her fyldes Danmarkskortet 
med natur og friluftsoplevelser, der skal sætte fokus på vores 
fantastiske natur og dens mange muligheder. 
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Erindringer om min far Helge John 
Huusfeldt født 1901- død 1968

Af Erling Huusfeldt

Min far var skipper på ’Britta’ fra rede-
riet Lauritzen. 

Dampskibene Britta og  Nancy kom 
fra Bergen og skulle til Liverpool ef-
ter kul til Danmark; de gik fra Bergen 
langfredag 1940.

Påskedag 25. marts 1940 var de 70 
sømil ud fra Shetlandsøerne, da der 
klokken 06.00 lød en kraftig eksplosi-
on, der gennemrystede skibet. Min far 
lå på sofaen i sin kahyt og blev kastet 
op i loftet. 

Besætningen mødte op på båddæk-
ket. Den ene redningsbåd var smadret 
ved eksplosionen, men den anden 
kom i vandet med fem mænd og de 
øvrige 13 mand var nødt til at springe 
i vandet, da de var bange for, at ked-
lerne skulle springe i luften.

På 6½ minut var Britta væk, sunket. 
Der var kun fem overlevende, de 13 
andre druknede i det kolde vand. Det 
var en tysk ubåd, der havde beskudt 
dem. 

Søsterskibet ’Nancy’ havde set dem 
gå ned og kom til hjælp. De overle-
vende kom om bord og blev sejlet 
til Hebriderne. Andenstyrmand Jens 
Bilde Jensen kom på hospitalet. De 
blev sendt hjem med en hollandsk fly-
ver, først til Antwerpen og derefter til 
Danmark. 

Danmark var endnu ikke besat, men 
England var i krig med Tyskland efter 
nazitysklands besættelse af Polen i 
1939.

Min far fortsatte med at arbejde 
for Lauritzen, hvor hans opgave var at 
tilse nogle skibe, som lå i Københavns 
Havn.

Så kom jeg

24. november 1941 kl. 07.00 fik mine 
forældre mig, og samme dag fik min 
far besked på, at han skulle til Valen-
cia i Spanien og påmønstre rederiet 

Lauritzens S/S Grethe. 
Næste dag 25. november sagde 

min far farvel og drog mod lufthav-
nen. Han nåede dog kun til Amager-
brogade, da han mødte sine to brødre, 
som også sejlede, De havde ikke set 
hinanden i to år og de ville hjem og 
ønske tillykke med barnefødslen og 
høre om torpederingen. De rundede 
Gorms kro og min far kom ikke afsted 
før dagen efter, altså 26. november.  

Rutesejlads i Middelhavet

Han påmønstrede Grethe,  som var 
charteret af den spanske regering 
og gik fra Valencia til Marseilles med 
frugt. 

Anden februar 1943 befandt Gre-
the sig 11 sømil ud for fyret Orpesa 
i Middelhavet, klokken 08.50 lød en 
voldsom eksplosion i lasten. Det var 
den engelske ubåd Turbulent, der 
havde beskudt dem. 

Redningsbådene blev sat i vandet 
og mandskabet gik i bådene; de blev 
alle reddet af et spansk skib klokken 
09.45. Grethe var væk på 10 minutter. 
Besætningen sat i land i Valencia.

Hjem til Danmark. Nej tak

Rederiet Lauritzen havde en agent i 
Valencia, der hed Christian Lund og 
han skulle sørge for, at besætningen 
kom hjem til Danmark, men min far 
blev holdt tilbage til søforhør. 

Flere ville ikke hjem til et besat 
land, så de kontaktede den engelske 
ambassade, som var positiv for at 
hjælpe dem, så de kunne komme til 
England. De fik besked på at holde sig 
klar.

De blev kørt i bil hen i nærheden 
af den portugisiske grænse, hvor de 
mødte en guide, der skulle føre dem 
over grænsen.

Det tog fem dage, da de måtte gem-
me sig om dagen og vandre om nat-
ten. De kom endelig frem til Portugal 
og blev kørt til Lissabon.

I Lissabon lå tre danske skibe, men 

de 
v i d -
s t e 
ikke, om 
de skulle til 
dansk eller en-
gelsk havn. 

Min far på-
m ø n s t r e d e 
S/S Nancy som 
førstestyrmand. 
Agenten Christian 
Lund kom til Gibraltar 
med en troppetrans-
port. De tre danske 
skibe i Lissabon gik 
ud og mødte en kon-
voj fra Gibraltar, som 
de fulgtes med. De kom 
godt frem til England. 

Min far sejlede hele resten af krigen 
og kom først hjem, da besættelsen var 
ovre.

Lørdag 29. september 1945 ankom 
min far til Haderslev og min mor så sin 

Fra bogen Krigsforlis, hvor Erling 
Hussfeldt kunne læse beretningen om 
Brittas forlis. Faren talte aldrig om de 
to forlis. 

Krigssejler og torpederet i 2. verdenskrig Krigssejler og torpederet i 2. verdenskrig 

Brittas forlis blev omtalt i de danske 
aviser allerede dagen efter. Her i 

Berlingske Tidende 26. marts 1940. 

Erling Huusfeldt fortæller:

- 2. styrmand Jens Bilde Jensen 
blev senere orlogskaptajn i søvær-
net.

- Christian Lund kom til Mærsk 
og blev direktør i Østen.

- Min far sejlede nogen år med 
Nancy, derefter blev han skipper 
på Gerda Dan, som sejlede i Nord- 
og Sydamerika. Han stoppede som 
60-årig.

mand for første gang i 4 ½ år. Det var 
første gang, jeg så min far. Det findes 
der et billede af i Haderslev Avis.
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I 2019 – mere end fjorten år efter 
Tom Hansens død – var det Tom 
Thinggaard Pedersens lod at gen-
nemgå papkassen fra sin morfars 
dødsbo
 

Biografi om frihedskæmperen  
Tom Hansen, skrevet af hans 

barnebarn,  
Tom Thinggaard Pedersen.

I en kasse på Tom Thinggaard Hansens 
hjemmekontor stod indtil marts i år en 
kasse med sager fra hans morfars tid. 
Covid-19-pandemien ramte Danmark 
og Tom Thinggaard Hansen blev sendt 
hjem fra sit arbejde og tog sig tid til at 
se, hvad kassen gemte. Den var fyldt 
med hundredvis af dokumenter, no-
tesbøger og avisudklip.

Her så Tom Thinggaard Pedersen 
hvilken skat, han havde fået overdra-
get! Den livshistorie som efterhånden 
dukkede frem, var så spændende, at 
den fortjente at blive delt med alle 
andre. 

Det er en spændende bog, der giver 
et nyt og anderledes indblik i Dan-
markshistoriens vingesus i både tekst 

og billeder!
Bogen udkommer på årsdagen for 

sænkningen af den danske flåde lør-
dag 29. august og præsenteres ved et 
særligt arrangement på agterdækket 
af museumsskibet Peder Skram, som 
ligger på Holmen. 

Foto forside: Tom Hansen var blandt andet med til at sænke den danske 
flåde på ovennævnte dato i 1943. Masten fra hans skib ’Makrellen’ ses på 
det ikoniske foto af panserkrydseren Peder Skram, som ligger sænket ved 

Mastekranen på Holmen i København. 

Bog om sænkningen af den 
danske flåde 29. august 1943

OM BOGEN
Morfars dagbog indeholder nye historiske oplysninger

Tom Hansen blev født i Flensborg i 1915. Historien be-
gynder, da vi hører om hans forældre, der var dybt en-
gagerede i afstemningen om Sønderjyllands tilhørssted i 
1920. Tom Hansen valgte sølivet og sejlede blandt andet 
med skoleskibet Danmark på dets jomfrurejse i 1933. 

Efter at have aftjent sin værnepligt i Søværnet valgte 
han at få en karriere der. Da Danmark blev besat af nazi-
tyskland 9. april 1940, stod han ved panserværnskano-
nen på fordækket af Peder Skram og var parat til at skyde 
de tyske fly ned.

Men befalingen ’Der må ikke skydes’ blev beordret af 
hans overordnede officer. Her traf han en beslutning, som 
skulle få stor betydning i hans unge liv. Han ville bekæm-
pe nazisterne med alle midler. Han blev derfor sabotør og 
leder af en sabotagegruppe kaldet 8Ø på Østerbro. Han 

var også en del af BOPA, som sprængningsekspert. I no-
vember 1944 blev han taget af Gestapo og kom i koncen-
trationslejren Neuengamme ved Hamborg. Herfra kom 
han hjem med de hvide busser.

Efter krigen tjente han som kaptajnløjtnant i Søværnet, 
hvor han samtidig var agent for sin ledelse imod Dan-
marks Kommunistiske Parti (DKP), hvilket fhv. folketings-
medlem, Per Stig Møller, giver sine kommentarer til. En 
fantastisk historie hvor forfatteren har brugt Tom Han-
sens egne ord fra dagbøger og nedskrevne erindringer.

Bogen viser samtidig noget opmuntrende. At børne-
børn af bedsteforældrene fra den tid faktisk har lært 
noget af deres oplevelser. De bringer bedsteforældres 
’ar på sjælen’ videre til kommende generationer for at 
undgå gentagelser. Samtidig er det en opfordring til at 
interessere sig mere for bedsteforældres spændende 
livshistorie, mens de er her.

Martin Geertsen, MF og Dennis W. 
Clausen, venstres spidskandidat og 
dermed bejler til borgmesterjobbet 
ved kommunalvalget 2021.

Venstre har valgt 
spidskandidat
Trods kanp halvandet år til næste 
kommunalvalg er Venstre i Tårnby 
gået i valg-mode

Af Terkel Spangsbo

Venstre ved man hvor man har, lød et 
slogan fra partiet engang. Nu ved man 
allerede, hvem der er partiets lokale 
spidskandidat den tredje tirsdag i no-
vember 2021.

Det er nuværende medlem af kom-
munalbestyrelsen 46-årige Dennis W. 
Clausen, som ikke overraskende blev 
valgt uden modkandidat ved et opstil-
lingsmøde midt i august.

Peter Ryhmer, formand for Venstre i 
Tårnby, indledte med at beskrive må-
lene for valget.

- Vores kandidat skal have de næst-
højeste personlige stemmetal og par-
tiet skal have næstflest stemmer.

Tårnby Bladet bringer i oktober-ud-
gaven et længere interview med Den-
nis W. Clausen.

Aftenen sluttede med besøg af fol-
ketingsmand og venstres sundheds-
ordfører på Christiansborg, Martin 
Geertsen.
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Michael Oxkjær har sendt sin drone med fotoapparat til vejrs op over Kastrup Lystbådehavn en augustmorgen. Alt er tyst og vandet roligt. Ingen bølger, ingen 
svajende master, kun få ledige kajpladser og hjemmeflåden er ankret op på basen. I baggrunden står trofast endnu to kraner, som snart kan melde færdigt 
arbejde - for denne gang. Månedens Foto af Michael Oxkjær, Amager Fotoklub.

Plads til autocamperparkering i Kastrup Lystbådehavn
Kultur- og Fritidsudvalget har tiltrådt 
en indstilling fra forvaltningen om at 
etablere en P-plads for autocampere i 
Kastrup lystbådehavn. Der bliver tale 
om en parkeringsplads med mulighed 
for at raste og evt. overnatte i op til 24 
timer. Der betales en afgift til Havnen 
for muligheden for at anvende hav-
nens faciliteter, der i øvrigt afregnes 
efter forbrug. Afgiften pr. 24 timer 
forslås sat til 160 kr., samme pris som 
gæsteleje af bådplads.

Det har længe været et politisk 
ønske at etablere denne mulighed 
og implementeringen af den nye sta-
tivløsning med stabelbare stativer til 

både på land har gjort det muligt. Der 
vil i perioden fra 15. juni til 30. sep-
tember være mulighed for at op til 24 
campere kan parkere. Resten af året 
foreslås reserveret 6 pladser overfor 
Havnekontoret til autocampere.

Etableringen af en P-plads for auto-
campere ventes at blive et turistmæs-
sigt aktiv for Tårnby Kommune og 
samtidig skabe ordnede forhold for 
autocamperne på havnen.

I forbindelse projektet skal der 
etableres strøm, ligesom det vil blive 
muligt for camperne at benytte hav-
nens faciliteter, bad, toiletter, tømning 
af campertoiletter, m.v.
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Forestillinger i sæson 2020-2021

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

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: Når forestillingen Det’ lunt i Nat forhåbentlig spil-
ler i januar 2021 har abonnenterne 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. 

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 29 46 60 93

... og så skylder vi en forestilling, men det skal ikke være nemt... og så skylder vi en forestilling, men det skal ikke være nemt
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. Nu har vi udsat forestillingen til ... 

mandag 18., tirsdag 19. og onsdag 20. januar 2021

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

22. - 23. og 24. februar 2021

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

Hvid 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 Blinkende Lygter. Dansk folkekomedie – 

baseret på Anders Thomas Jensens film.  
15. - 16. og 17. marts 2021

Programmet er ude og findes på bibiotekerne, Rådhuset  
og andre udvalgte steder samt på www.amagerteatret.dk

HVIS EN FORESTILLING BLIVER AFLYST

Der er som bekendt fortsat usikkerhed om de covid19-
retningslinier, der vil gælde ved vores planlagte teaterar-
rangementer. Hvis du gentegner abonnement iflg. vejled-
ningen på amagerteatret.dk – eventuelt med hjælp fra 
de kontaktpersoner, som er nævnt i vejledningen - vil du 
blive refunderet for forestillinger, der aflyses pga. covid19-

retningslinierne.

Vi anbefaler derfor, at du gentegner abonnement, hvis du 
ønsker at bevare muligheden for ’hidtidige pladser’ (eller 

færre) til det rigtigt gode program for sæsonen. 

GENERALFORSAMLING 16. SEPTEMBER KL. 17

hvor der også skal gennemføres valg til bestyrelsen. 
Det vides på forhånd, at nogle af de nuværende 

bestyrelses-medlemmer ikke genopstiller.

Den kommende bestyrelses første og vigtigste opga-
ver er at sammensætte et program for sæson 2021/22.

Foreningen AmagerTeatrets fortsatte eksistens  
afhængig af, at der på generalforsamlingen kan 
sammensættes en bestyrelse med en formand.
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Fortsat fra Tårnby Bladet 
august 2020:

Dasset har været brugt 
i Danmark siden vikin-
getiden. Først omkring 
1900-tallet tog vandskyl-
lende toiletter og kloake-
ring over. Men dasset over-
levede en del år herefter og 
findes stadig enkelte steder

I byerne risikerede man en 
potte lort i hovedet 

I byerne havnede meget lort 
havnede tidligere direkte i 
rendestenen, hvilket selv-
følgelig også var en ren bak-
teriebombe, forklarer Peter 
Bjerrum, historiker og pro-
jektleder ved Den Gamle By i 
Aarhus.

- Fordi lokummet ofte lå 
ude i gården, brugte man 
natpotter i de fleste byejen-
domme. Og det var ikke al-
tid, man gad tømme dem ud 
i lokummet. Så indholdet røg 
bare ud ad vinduet og ned 
i rendestenen. I storbyerne 
skulle man altså ikke gå for 
tæt på husene, hvis man gik 
rundt tidligt om morgenen, 
for så risikerede man at få en 
potte lort i hovedet, siger han 
og fortsætter:

- Det er også en af grundene 
til, at man fandt flere lag bro-

sten ovenpå hinanden mange 
steder, da man begyndte at 
grave det gamle København 
op. Brostenene forsvandt 
simpelthen i lort efter nogle 
år, og så lagde man bare et nyt 
lag brosten ovenpå.

Ulovligt at tømme eget das

Som byerne udviklede sig, 
kunne man ikke blive ved 
med at flytte lokummerne, 
hver gang et jordhul eller en 
nedgravet kasse var fyldt op, 
så lokummet blev i mange til-
fælde til en spand eller tønde, 
der skulle tømmes. Mange 
steder blev dasset i baggår-
dene, men i nogle af de store 
ejendomme flyttede de ind i 
den bagerste del af huset. 

Natmænd tømte latriner 

Uanset, hvor de lå, skulle de 
altså tømmes. Og det måtte 
man bestemt ikke selv gøre. 
Det blev vedtaget med Chri-
stian den 2.s land- og bylov i 
1522.

- Her fik man de såkaldte 
natmænd. Det var folk, der var 
ansat af bystyret til at tømme 
latrinerne i byens huse. Vi har 
set en retssag fra Helsingør 
i 1568, hvor en mand blev 
smidt ud af byen, fordi han 
havde tømt sit eget toilet, for-
tæller Jette Linaa.

Natmændene var i øvrigt et 
helt særligt folkefærd.

- At være natmand var det 
elendigste job, man kunne 
have. Man udførte en opgave, 
som borgerskabet ikke ville 
se eller tænke på. Så var man 
socialt udstødt, forklarer Johs. 
Nørregaard Frandsen. 

- Derfor var det ofte ek-
sempelvis tatere og jøder, der 
i forvejen var udstødte, der 
påtog sig arbejdet. Natpot-
terne tømte man selvfølgelig 
heller ikke selv – det var tje-
nestefolkenes opgave. Så der 
var et socialt signal i det.

Kloakering blev et gen-
nembrud mod bakterier og 
smitte

Efter et par store koleraepi-
demier gik det dog op for 

danskerne, at der måtte ske 
forandringer.

- I anden halvdel af 
1800-tallet kommer erken-
delsen af, at der er noget, der 
hedder bakterier og smitte. 
Det får både danske og andre 
europæiske byer til at indse, 
at lort ikke bare lugter slemt, 
det er livsfarligt. Og derfor 
begynder man at kloakere, 
fortæller Johs. Nørregaard 
Frandsen. 

Nakskov fik Danmarks første 
kloaknet

Nakskov blev den første by 
i Danmark, der i 1884 fik et 
kloaknet, hvor det var lovligt 
at tilkoble private vandskyl-
lende toiletter. København 
havde et kloaknet tidligere, 
men man måtte ikke tilslutte 
wc. De privilegier fik man 
først her i 1894, og herefter 
fulgte de andre købstæder. 

Lokummets historie  

Retirade er egentlig bare et andet ord for das eller lokum, 
men det bruges ofte som betegnelse for skure, hvor der var 
etableret flere lokummer på række. Der blev bygget mange 

af dem i baggårdene i de danske byer i 1800-tallet. Foto: Den 
Gamle By.

Fortsættes næste side...

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:
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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

Lokummer 
findes stadig i 
brug - her på 
Gotland: Det 
gotlandske 
dobbelttoilet. 
Det  fungerer 
stadig i 
forsamlings-
huset hos Bert 
Alvengreen. 
Foto: Bent 
Pedersen.

- I begyndelsen var det mest de 
rige, der installerede de vandskyllen-
de toiletter, men i løbet af 1900-tal-
let og fremefter blev det lovpligtigt 
at installere et wc, hvis éns hus lå op 
til kloaknettet. Det var der dog mange 
huse på landet, der ikke gjorde, så her 
fortsatte man i hvert fald helt op til 
1960’erne med at sætte sig ud i stal-
den eller ud på et udendørs lokum, 
forklarer Peter Bjerrum. 

Men dasset/lokummet/latrinet blev 
dog mere og mere udfaset alle steder. 
I by-ejendommene kunne det dog 
være svært at finde plads til de nye 
toiletter, så ofte blev tjenestepiger-
nes værelser inddraget til det, eller 
toiletterne blev placeret på bagtrap-
pen. Nogle bevarede dem nede i bag-
gården, hvor lokummerne så bare blev 
skiftet ud med vandklosetter.

Dasset findes stadig

Først i 2008 havde man den sidste 
planlagte, organiserede tømning af 
gammeldags das i kolonihaver og fi-
skerhuse i København. Dette blev i 
øvrigt udført at Renholdningsselska-
bet af 1898 (R98), der tilbage i tiden 
havde haft den faste opgave med 
natrenovation over hele byen – det vil 
sige at tømme og vaske latrinspande. 
Spandene blev kørt til Amager, hvor 
man havde bygget en rensestation – 
her stammer Amagers tilnavn ’Lorte-
øen’.

- Men lokummerne findes da sta-
dig i dag på steder, hvor der ikke er 
kloakker, og hvor mange mennesker 
er samlet. På rastepladser, i øde som-
merhusområder og på spej-derlejre. 
Det fungerer, når man bare har hygiej-
nen for øje, siger Peter Bjerrum.

Muldtoiletter: Afføring formuldes 
og komposteres 

Muldtoiletterne, der egentlig også er 
en form for das, fordi afføringen ikke 
skylles væk, men formuldes og kom-
posteres, bruges også rundt omkring. 
Både muldtoiletter og gammeldags 
toiletter må anses for at være mere 
miljørigtige end moderne toiletter, 
fordi de ikke bruger vandressourcer til 
skyl. Alligevel er det ikke sandsynligt, 
at de bliver løsningen på klimaproble-
merne.

- Med tanke på folkesundheden og 

de gener det ville give at genindføre 
fortidens lokummer i vores tætbefol-
kede moderne byer, ville det nok ikke 
være en god idé at prøve, mener Peter 
Bjerrum.

Kilder: Johs. Nørregaard Frandsen, 
professor ved Syddansk Universitet, 
Jette Linaa, museumsinspektør ved 

Moesgaard Muesum og Peter Bjerrum, 
projektleder i Den Gamle By.

... fortsat fra forrige side.

Genbruger 
konfirmations-
tøjet
Ikke alle har råd til at betale de 
dyre omkostninger, der er forbun-
det med de unge menneskers store 
konfirmationsfest. Derfor lancerer 
Ildsjælene nu et nyt projekt, hvor 
de hjælper konfirmander fra tran-
ge kår med at blive klædt på til den 
store dag.

I samarbejde med Kastrup Kirke 
indsamler Ildsjælene nu konfirma-
tionstøj fra tidligere konfirmander. 
Tøjet vil blive udlånt til konfirman-
der, hvor forældrene måske ikke 
har så mange midler, eller generelt 
ønsker at bakke op om miljøet med 
en grøn indstilling.

Gør en miljøbevidst forskel

Hvis du har en kjole, jakkesæt, slips 
eller dit blå mandags tøj hængen-
de i skabet endnu, så kan du kom-
me og aflevere det hos Ildsjælene 
på Plyssen (på Amager Strandvej 
350/Hjørnet af Saltværksvej)

Datoer for aflevering:
12. september kl. 11-13
16. september kl. 18-20
19. oktober kl. 18-20

Om Ildsjælene

• Foreningen har til formål at af-
vikle arrangementer og projekter 
til fordel for velgørende og frivil-
lige formål.
• Ildsjælenes frivillige arbejde kan 
støttes på MobilePay nr. 20811
• Læs mere på ildsjælene.dk eller 
på facebook.dk/ildsjaelenedk
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K-T.K.G. Kastrup-Tårnby 
Kvindelige Gymnastikforening 
begynder sin 66. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 1. september 2020Tirsdag, start tirsdag 1. september 2020
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 3. september 2020
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.: 28 97 35 75, 
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk 

Pris: 600 kr. for perioden
1. september 2020 – 30. april 2021
Se mere på www.ktkg.dk 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
onsdag 16. september 2020, kl. 17.00 på Kastrupgårdsskolen, 

Blåklokkevej 1. lokale 10 og 12.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Forelæggelse af budget
6. Indkomne forslag fra Bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra abonnenter
8. Valg af bestyrelse
 På valg er: Formand Helle Myhre  
 (uden for rækkefølge) ønsker ikke genvalg
 Næstformand Lone Bjørklund (ønsker ikke genvalg)
 Kasserer Jette Simondsen (ønsker genvalg)
 Best. medlem Frank Andersen (ønsker genvalg)
 Best. medlem Lis Lassen (ønsker genvalg)
 Best. medlem Vibeke Rasmussen (ønsker genvalg)
 Best. medlem Ivan Jensen (ønsker genvalg)
Bestyrelsen lægger ikke skjul på, at situationen er kritisk mht. 
medlemmer til bestyrelsen. Flere ønsker at afgå, men har dog 
accepteret, at de vil gøre sæson 2020/2021 færdig, men der skal 
findes nye kræfter, som i løbet af sæsonen vil sætte sig ind i de 
mange opgaver
9. Valg af suppleanter
10.  Valg af interne revisorer Jan Schwalbe (ønsker genvalg),  
 Ivan Givskov (ønsker genvalg) 
11. Eventuelt
Alle, der køber abonnement til Amagerteatrets forestillinger, er også 
medlemmer af foreningen og kan indvælges i bestyrelsen eller på 
anden måde melde sig til enkelte af de mange opgaver, som skal til 
for at drive foreningen. 
Vil du høre mere om opgaverne som bestyrelsesmedlem, kan du 
kontakte Helle Myhre eller Lone Bjørklund for at høre mere.

AMAGERTEATRET
Indkaldelse til generalforsamling i Indkaldelse til generalforsamling i 

AmagerteatretAmagerteatret

Her vil vi opfylde vores 
drømme, sagde elvrådsfor-
mand Lærke Blendstrup, 
som var toastmaster og 
sangleder på åbningsdagen

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Der var linet op til en klassisk 
åbning med grill-party under 
åben himmel og klip af den 
røde snor af borgmester og 
så fik gæsterne eller præsen-
teret en alt andet end klassisk 
undervisningsbygning.

- Indrømmet, der arbej-
des stadig hist og her for at 
gøre lokalerne helt færdige, 
sagde rektor Peter Zinckerna-
gel ved åbningen, men det 
er moderne og inspirerende 
undervisnings-lokaliteter, vi 
åbner i dag.

- Det vil slet ikke være mu-
ligt (eller meget svært) at un-
dervise på ‘gammeldags’ ma-
nér i klasseværelserne. Der 
er i den grad lagt op til andet 
end traditionel klasseunder-
visning.

Som fortalt i Tårnby bladets 
august-udgave tager mo-
derne voksen-undervisning 
udgangspunkt i, hvad den 
enkelte elev kommer med af 
baggrund, for det kan være 
alt fra en vissen studenterek-
samen til mangel på enkelte 
fag for at ‘samle’ sammen til 
en helt HF.

Elevrådsformand og HF-
studerende Lærke Blend-
strup havde samlet elevernes 
drømme i en sang.

En skole for drømme

Meget betegnende for det 
univers, som det nye HF & 
VUC er skabt til, sang man om 
’Livstræet’ og en fællessang 
med tekst af en elev.

Drømme bliver til 
Tekst: Lærke Blendstrup

Melodi: ’Hjem’ af Sanne 
Salomonsen

De er intet, der holder os 
tilbage
Her på HFVUC
På den første skoledag.
Hvor drømme bliver til
Og hvis – vi så
Falder, rejser vi os op igen.
Stærkere end før – båd’ i 
skolen 
Og derhjemm’

Og drømme bliver til …
Drømme bliver til.

Vores fremtid den er lys
Der bli’r lyttet til, hva’ vi 
tænker, 
Hva’ vi synes.
For vi er landet her
Og vi er noget værd.

Vi er her på HFVUC
Det det bedste der ku’ ske,
for nu er vi godt på vej
i verden, du og jeg

Når vi sååååå får huen på,
den der viser vores slid,
så fin og blå.
Så kan vi slappe af.
End’lig slappe af...
Og drømme bliver til…

forkortet af red.

VUC & HF i nVUC & HF i nye rammerye rammer
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Aflever dit tøj og giv fremtidige konfirmander fra
trange kår eller kærlighed til genbrug muligheden for at
låne tøjet til den store dag.

Lørdag d. 12.9 mellem 11 og 13
Onsdag d. 16.9 mellem 18 og 20.
Mandag 19.10 mellem 18 og 20

Plyssen, Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup
På hjørnet af Saltværksvej

VI GENBRUGER DIT
KONFIRMATIONSTØJ!

WHAT?!

YAY!

Ildsjælene.dk

35 år med (næsten) 
nye køkkener

Der er ingen grund til at 
kassere, hvad der sta-
dig fungerer. Sådan er 
filosofien hos Nygam-
melt Køkken, der nu 
fejrer 35 års fødselsdag
Nygammelt køkken blev 
startet af Leif og Søren i 
Vanløse i 1985, men flyt-
tede i 2010 til Tårnby, 
hvor firmaet ligger den 
dag i dag.

I 2006 var der genera-
tionsskifte i Nygammelt 
og Frank Toepfer over-
tog stolen. Frank er 46 år 
og bosiddende i Tårnby, 
sammen med sin datter.

Firmaet var pionerer 
inden for køkkenrenove-
ring med et simpelt og 
overskueligt koncept.

Det gamle køkken er 
måske ikke så indbyden-
de, som man godt kunne 
tænke sig, men samtidig 
for godt til at smide ud. 
Investeringen i et helt 
nyt køkken kan virke 
uoverskueligt og unød-

vendigt. 
Det er også i Tårnby, 

man kan komme og se de 
mange muligheder og få 
en snak om sine ønsker 
til sit eget køkken. Det, 
der fungerer i køkkenet, 
behøver ikke blive skif-
tet ud. 

Det er nemlig muligt 
at vælge imellem ud-
skiftning af låger, bord-
plader, skuffer – også 
med integreret soft-luk 
mekanisme. En totalre-
novering er selvfølgelig 
også en mulighed. 

90 procent af alle re-
noveringer, Nygammelt 
køkken udfører, klares på 
bare en enkelt dag.                                  

tsp

Gennem årene har Ny 
gammelt lavet 5200 

køkkenløsninger på hele 
Sjælland. I dag heddder 

direktøren Frank Toepfer.

- fortsat fra forrige side

Skolens entre, hall, recep-
tion (foto på venstre side) er 
en oplevelse i sig selv og vil 
være mødested, festaula (og 
den skal nok blive brugt) for 
samværet blandt eleverne og 
ansatte er en del af skolens 
DNA.

Der er plads også til uden-
dørs arrangementer eller un-
dervisning (foto herover).

Borgmester Allan S. Ander-
sen havde store forventninger 
til hele området med nybyg-
geri på det tidligere Ølkasse-

område.
Overfor skolen vil der om 

ganske få år blive liv mellem 
Scandic Cph Strandpark, Fer-
ring, Scanport Glasværk og 
Bryggergården i det lovede 
kreative område med prome-
nader og kajpladser.

Også helt i skolens ånd har 
elever/kursister og personale 
været aktivt inddraget i indret-
ningen, som Lærke Blendstrup 
hentyder til i sin tekst.

HF & VUC forlader Tårnby 
Skole endegyldigt 31. decem-
ber.
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Er en aktuel beskrivelse 
af en 12-årig piges op-
levelser i en tid, hvor 
vi allesammen har fået 
vendt op og ned på vores 
daglige rytmer

Boganmeldelse af  
Bitte Christensen

Forfatteren Karin Heurlin har 
stor erfaring med familieliv 
og børn i alle aldre fra såvel 
nuværende som tidligere æg-
teskaber, hvilket allerede er 
beskrevet i flere af hendes 
udgivelser.

Olgas hemmelige Corona 
Dagbog er jo, som titlen anty-
der, absolut et aktuelt emne.

Og min umiddelbare tanke 
angående titlen var: Åh, nej 
ikke mere corona-snak, men 
det blev fra første kapitel 
klart, at her var dette alvorlige 
og triste emne angrebet fra 
en humoristisk vinkel. Stadig 
med et ungdommeligt og en 

ligefrem måde at be-
skrive de forskellige 

problemstillinger på.
Olga er mellem-

ste barn i en flok 
af tre piger i og 
omkring teenage-

alderen.
Alderen hvor børn, 

måske ikke mindst piger, kan 
se alle fejl og mangler ved 
forældre og søskende. Det 
være sig påklædning, måden 
at tale, gå på og lignende.

Corona griber, ligesom hos 
alle andre familier, voldsomt 
ind i dagligdagen hos Olga 
og vender op og ned på ryt-
mer og rutiner. Olga formår at 
beskrive disse ændringer på 
en tydelig og hverdagsagtig 
måde. 

Lige fra morens hamstrings-
indkøb af toiletpapir m.m. til 
’sorgen’ over ikke at måtte 
komme i skole, dog uden at 
afsløre lettelsen ved ikke at 

kunne aflevere forskellige 
opgaver, der ellers var lige 
på falderebet. Lillesøsteren 
er naturligvis bare til besvær 
og leger stadig med Barbie ... 
det viser sig nu også, at hun 
er god til at aflytte de voks-
nes snakke - hvorved man kan 
lære om livet; blandt andet 
hvad blå mærker på halsen 
kommer af. 

Bonusfaren udviser depres-
siv adfærd, da han nu ligger 
inde med ubrugelige billetter 
til fodbold i Parken. Og store-
søsters kæresteproblemer er 
jo helt overskruet... så er det 
jo godt, at man kan lufte Pelle 
i hundeparken.

I det hele taget er bogen 
- trods omslagets alvorlige 
dekorationer - heldigvis på 
en jordbæris-baggrund - let 
og tiltalende at gå i gang 
med. Der er ikke langt mel-
lem de sjove grænsende til 

komiske beskrivelser i Olgas 
familieliv. Er det ikke det, vi 
har behov for i denne tid med 
masser af avisartikler og tv-
udsendelser, der med løftet 
pegefinger advarer om Coro-
naen, som den farlige gæst - 
hvad vi naturligvis ikke skal 
overse.

Jeg vil i al fald ved næ-
ste biblioteks-besøg kig-
ge bedre efter tidligere 
udgivelser fra Karin 
Heurlins hånd, som op-
muntrende læsning i 
den forestående mørke tid.

Olgas hemmelige corona 
dagbog udkom på Grønnin-
gen i juli 2020. 120 sider. 

Olgas hemmelige corona-
dagbog blev oprindeligt 
publiceret afsnit for afsnit på 
Karins hjemmeside, mens sko-
lerne var lukkede, og tusind-
vis af børn har allerede været 
inde og læse om Olga og hen-

d e s 
familie.

Karin Heurlin er journalist 
og forfatter til en række best-
sellerbiografier og to roma-
ner, senest Syv år efter, der 
udkom i april 2020.

 

Romanen Olgas hemmelige Corona Dagbog

Befriende læsning af erin-
dringer uden bebrejdel-
ser

Omtale af ’ Mor ordner 
tænder Far er på rejse’ af 

Else C. Andersen

Viveca Tallgren (VC) har skre-
vet det, forlaget Attika kalder 
en selvbiografisk roman. At 
bogen er selvbiografisk, er 
jeg enig i, men for mig som 
læser minder den mest om en 
retrospektiv dagbog, en erin-
dringsbog, hvor forfatteren 

primært fokuserer på 
specifikke situationer 

i livet, der har sat va-
rige minder.

Alle mennesker 
har en historie. 
Her er historien 

om en far, som er rar, 
kunstnerisk og meget 

fraværende og en mor som er 
ambitiøs, snobbet og næsten 
lige så fraværende, måske 
ikke fysisk men så absolut 
psykisk. Mormoderen er også 
markant i billedet, men ligeså 

pædagogisk umulig som mo-
deren.

Disse mennesker former VC 

Som barn og ung bliver for-
fatteren rykket op med rode 
gang på gang. Det sætter spor 
i de menneskelige relationer 
og i bedømmelsen af andre 
kulturer, men opdragelsen - 
det korrekte, perfekte og hi-
gen efter overklasse - former 
forfatteren som menneske. 

Først som voksen går fade-
rens homoseksualitet og den 

konsekvens, den har haft på 
familiens liv, op for forfatte-
ren.

Jeg ved ikke, om det er den 
svensk/finske overklasses 
dannelse, der forhindrer VC i 
at fordømme sine forældre, 
eller om den tilsyneladen-
de beundring af forældre-
ne (især faderen) er ægte, 
men jeg føler, at beskri-
velsen af følelser bliver 
undertrykt i bogen. 

Forfatterens behov 
for at bearbejde sit 
livsforløb og finde 
frem til sig selv, som hun 
er i dag, er iøjnefaldende. 
Men jeg er ikke sikker på, hun 
er ved vejs ende, selv om hun 
afslutningsvis blandt andet 
skriver følgende: ’Som mødre 
og fædre er vi forbilleder på 
godt og ondt for vores børn. 
Min egen mor gjorde det 
samme (rejste ofte, red.) og 
jeg har aldrig følt trang til at 
bebrejde hende noget, selv-
om jeg i højere grad end mine 
døtre blev overladt til mig 
selv. Mor gjorde det så godt, 
hun kunne ud fra sine forud-
sætninger…’. 

Det er overraskende og be-
friende omsider at læse en 
bog som ikke, side efter side 
efter side, fordømmer foræl-
dre for ting, de har gjort for 

man-
ge, mange 
år siden i en tid, der 
var så helt anderledes end i 
dag.

At opretholde en vis vær-
dighed og ikke udstille sig 
selv som offer for forældres 
manglende pædagogiske 
kompetencer tyder på en stor 
evne til selv at tage ansvar for 
sit liv. Og så kan man bande 
og græde og sparke for ned-
rullede gardiner – eller sam-
men med sin psykolog.

Mor ordner tænder Far er på 
rejse
Forfatter Viveca Tallgren
Forlag Attika
Udgivet maj 2020

Om tre personer med indflydelse

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. Tårnby Bladet søger

- telefonpasser m/k tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner 
vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. 

Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer 
man selv.
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem 
klokken 9 og 12. 

Opgaven er som øvrige ulønnede, men alle 
aktive er med til flere arrangementer i løbet af året.
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TID TIL HAVTORN. Lige nu funkler havtornen overalt i Naturpark Amager, med sine orange-modne bær. Bærrene er fyldt med c-vitamin og smager ret syrligt i rå form, 
men koger man dem til marmelade eller andet, får de den skønneste smag. Foto: Martin Kunzendorf, fotojournalist, fortæller og certificeret dronepilot.

Sex under overfladen

I uge 34 blev der afholdt Copenhagen Pride

Af Rikke Mortensen & Jacob Jensen, Tårnby Naturskole
Blå Base / Tårnby Naturskole, var også med til at hylde 
mangfoldigheden. Grunden er, at havet er et godt sted 
at hente inspiration til hvor flydende kønsidentitet er. 

Vi mennesker har tendens til at dele verden op i 
klokkeklare kategorier, hvor der er heteroseksuelle, 
homoseksuelle og biseksuelle. Men så pænt er dyrever-
denen ikke ordnet. Her passer de kategorier, vi kender 
fra mennesker, ikke rigtigt ind. 

En af de mest primitive former for sex findes hos 

mange dyr, der lever på bunden af havet. De kan lave 
både æg og sædceller (de er hermafroditter) og gyder 
æg og sædceller ud i vandmasserne i håb om, at nogle 
af dem finder sammen med æg og sædceller fra andre 
artsfæller. For havets bunddyr er der dog en risiko for, 
at deres egne sæd- og ægceller finder sammen. Det 
kan skabe indavl og fremmer ikke spredningen af egne 
gener. En østers klarer dette problem ved kun at lave 

én slags kønsceller. Unge østers er hanner, som kun 
laver sædceller, men når de bliver ældre, skifter de til 
at blive hunner og udsender kun æg.

I dyreverdenen er det fx ret almindeligt, at et individ 
skifter køn med alderen - som hos østers, eller hvis der 
opstår særligt behov for individer af særligt køn. Lær 
mere om det mangfoldige og spændende dyreliv i Øre-
sund ved at aflægge Blå Base et besøg. Blå Base drives 
af Tårnby Naturskole. 

 

 

  Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset:
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 
... aktiviteter ved Kastrup Havn og 
Strand.  
Åbent lørdag og søndag kl. 10 - 14.

Noget at se på og undersøge i septemberNoget at se på og undersøge i september

Planchen hænger ved Blå Base i Kastrup Lystbådehavn. 
Kig forbi og lær mere om det mangfoldige og spænden-
de dyreliv i Øresund. Foto: Tårnby Naturskole
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Noget at gå til i september og meget længereNoget at gå til i september og meget længere

Kørners kunstkonkurrence
Den 3. september åbnes udstillingen 
’Kørners Kunstkonkurrence 2020’ på 
Kastrupgårdsamlingen. Udstillingen er 
en censureret udstilling med udvalgte 
kunstværker skabt af gymnasieelever 
fra hele landet. Konceptet er udviklet 
af kunstner John Kørner og har som 
omdrejningspunkt at få unge til at 
interessere sig for samtidskunst og det at 
være skabende kunstner

Normalt vises der udelukkende kunst af professionelle 
kunstnere på de statsanerkende kunstmuseer. Kørners 
Kunstkonkurrence er undtagelsen - den er et vindue ind 
på kunstmuseerne for alle landets gymnasieelever. 

I år har omtrent 450 gymnasieelever fra almene og 
tekniske gymnasier i hele landet sendt deres værker 
ind til den censurerede udstilling, som er en årligt til-
bagevendende begivenhed, der normalt finder sted på 
henholdsvis Vejle Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlin-
gen. I år vises den dog kun på Kastrupgårdsamlingen 
pga COVID-19.  

Samtlige elever har skabt værker med afsæt i te-
maet ’Rum’, og niveauet er højt.  På årets udstilling kan 
man opleve de 31 værker som gik igennem censur-
komiteens nåleøje. Eleverne har fortolket temaet vidt 
forskelligt, og udstillingen er en interessant anledning 
til at kigge ind i unge menneskers billedsprog, refe-
renceramme og materialevalg. Værkerne spænder vidt 
fra tegning, grafik, video til skulptur, installation og 
fotografi. 

Konceptet og udstillingen er opstået på initiativ af 

kunstneren John Kørner i samarbejde med Billedkunst-  
og Designlærerforeningen, Undervisningsministeriet, 
Vejle Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen. 

Udstillingen er kurateret af kunsthistoriker Louise 
Banke.

For museumsleder Mette Sandhoff Mansa er det af-
gørende, at projektet er initieret af en anerkendt sam-
tidskunstner som John Kørner.  

- På museerne arbejder vi med kulturel identitet. 

Det er vores vision i dette, direkte samarbejde med de 
unge, at de unge tager kunstens verden til sig og - for 
alt i verden - ikke er bange for den. Hvad enten det 
måtte være som skaber eller forbruger, siger Mette 
Sanhoff Mansa.  
Udstillingen vises fra 3. september til 1. november 
2020. Pga Co-Vid 19 er ferniseringen undtagelsesvis 
kun for inviterede gæster. 

Philipsens briller – Stablede Kanter
100 år efter kunstneren 
Th. Philipsens død har 
kunstnergruppen Stablede 
Kanter fulgt i hans fodspor til 
øen Saltholm for at forfølge 
hans måde at se og skildre 
verden på

Da kunstneren Th. Philipsen for 100 år 
siden døde i en alder af 80 år, var det 
med en status som en af dansk billed-
kunsts fornyere. Han var i 1880’erne og 
90’erne en samtidskunstner som med 
inspiration fra franske forbilleder skabte 
en ny dansk impressionisme – og derved 
et nyt blik på specielt den danske natur. 

I dag i 2020 har kunstnergruppen 
Stablede Kanter forsøgt at gøre ham 
kunsten efter. De syv samtidskunstnere 
har ladet sig inspirere af Philipsens virke 
og i bogstaveligste forstand forsøgt at 

gå i hans fodspor. En tur til Øresundsøen 
Saltholm danner klangbunden for en 
udstilling, hvor gruppen har lavet nye 
værker med udgangspunkt i Phillipsens 
liv og værk. 

Mangfoldige blikke gennem 
Philipsens briller
Titlen refererer til Th. Philipsens rent 
faktiske briller, som kan ses i en montre 
på Kastrupgårdsamlingen. I slutningen 
af sit liv led Philipsen af øjensygdommen 
Grøn Stær og måtte i 1917 opgive male-
riet pga. synet. Han endte med at blive 
helt blind. 

De syv kunstnere har samlet Philip-
sens motiver og tankegods op og forsøgt 
at give et bud på, hvordan man ser 
igennem Philipsens briller i dag – og der 
gives mange bud. 

Som eksempel kan nævnes Espen 
Brandt-Møller, som har genskabt Philip-
sens elskede køer i jern, eller Nina Maria 
Kleivan som i sit værk ’PTSD’ spekulerer 
i, om Philipsens deltagelse i krigen 
1864 har ført til hans efter sigende iltre 
temperament og behov for at arbejde 
isoleret på Saltholm. 

Alle kunstnere bidrager med værker, 
som stikker i mange retninger hvad 
angår medier og teknikker, men med 
Philipsen som den røde tråd. De syv 
kunstneres værker udstilles sammen 
med et lille udvalg af Kastrupgårdsamlin-
gens egne Th. Philipsen værker samt en 
række indlån. På den vis er den gamle 
mesters værker til stede i udstillingen, 
som først og fremmest er en hyldest og 
en undersøgelse af Philipsens fornyende 
blik, som for 100 år siden og den dag i 

dag, fascinerer og inspirerer både kun-
stelskere og kunstnere.

Udstillingen kan ses fra 3. september 
til 1. november 2020. Pga Co-Vid 19 er 
ferniseringen undtagelsesvis kun for in-
viterede gæster. 

Kastrupgårdsamlingens 
åbningstider:
Tir & tor - søn kl. 14-17
Ons kl. 14-20
Man lukket

PB Gay Christensen: Ar-
kadien eller Saltholm, 
træsnit 2020. Foto: An-
ders Sune Berg.

Peter Stuhr: Ko på horisonten, 2020, in-
stallation på palle, blandede materialer. 
Foto: Anders Sune Berg.

Ayiat Al-kabani ( Prinsesserummet). Kørners kunstkon-
kurrence 2020.

Darma Christensen (Lokalet i min krop). Kørners 
kunstkonkurrence 2020.
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UngTårnbys forrygende program  
for fritidsundervisningen
Kom og oplev og lær i fællesskab med 
andre! Du kan også komme med på vores 
spændende ture og arrangementer, som 
en lørdag med DJ-kursus, julebagning, et 
kursus i personlig udvikling, hvor du kan 
få styrket din selvtillid, eller Escape på 
Middelgrundsfortet
Du kan rejse med UngTårnby til tre forskellige ho-
vedstæder i Europa eller tage på skitur til Sverige og 
Østrig.

Du kan også lære at tale alt lige fra kinesisk, fransk, 
tysk eller engelsk. Du vil opleve en glæde ved at lære 
sproget i fællesskab med andre, og lære sproget på en 
sjov og anderledes måde. 

Derudover er der en lang række fag som matematik, 
krop, sundhed og mad, sport og bevægelse, musik og 
performance, værksted og kreativitet, som nu ligger 
klar til at folde sig ud for alle jer unge mellem 13 og 18 
år i Tårnby Kommune.

Det meste er gratis. Se mere på us.taarnby.dk, 
hvor du kan tilmelde dig fra 31. august kl. 10.00.

Rute 2 
Rute 2 er i fuld gang på UngTårnby. Ruten øver talent-
fulde unge mennesker i at mestre en skolehverdag, 
og udvikler samtidig de unges mindset via forøget 
selvtillid, selvværd og selvindsigt. Med et fagligt og 
dynamisk afsæt, skabes der - sammen med den unge 
selv - mening og motivation ift. skolen og dens positive 
potentialer, så tidligere negative erfaringer vendes til 
noget positivt.

Startskud for årets første classbuilding
Pilegårdsskolen var den første 7. klasse på årgangen, 
som havde classbuilding med UngTårnby på Natursko-
len. Målet med classbuilding er at styrke klassens fæl-
lesskab, så den enkelte elev føler sig set og anerkendt 
som individ og en ligeværdig del af fællesskabet.

Dagen startede med elevernes bud på, hvad samar-
bejde betyder og hvorfor det er vigtigt. Skal man altid 
være enige eller er det vigtigere, at der bliver skabt en 
god stemning om at være uenige? 

Nøgleordene var at lytte og tale, og at alle har noget 
at byde ind med til fællesskabet og at forskellighed er 
en styrke. 

Der er brug for alle egenskaber: Den reflekterende, 
der tænker sig om, inden han/hun taler, den der får 
mange idéer og taler meget, den handlekraftige og 
udadvendte og den omsorgsfulde. Der blev grinet hos 

nogle af eleverne, når de 
kunne genkende sig selv i 
beskrivelserne. 

Det blev dog understreget, 
at man godt kan være en 
blanding af forskellige typer 
ift. tilgangen til en opgave. 
Dagen bød på fysiske aktivite-
ter i naturen og samarbejds-
øvelser. Tak til alle eleverne, 
der i den grad havde JA-
hatten på; som flere af dem 
sagde ’Det var en super sjov dag!’

Nyt tiltag - franskdag
Som noget nyt, tilbyder UngTårnby en franskdag, hvor 
fransklærere sammen med deres klasse kan få inspira-
tion til nye og anderledes undervisningsformer i fransk.

Dagen vil byde på emner, eleverne kan relatere til, 
og der arbejdes med disse gennem workshops med 
diverse bevægelseslege, spil, dilemma- og præference-
spil, musik, kreativ kunst, rollespil etc., som muliggør 
deltagelsesmuligheder for alle elever, og vil tilpasses ift. 
ind- og udskolingselever.

Skolestart på US10 Tårnby
Efter, at første skoledag satte skoleåret festligt i gang, 
er eleverne i 10. klasserne godt i gang med at skabe 
gode relationer og lære på nye og anderledes måder. 
Der er fokus på ansvar for fællesskabet, trivsel og læ-
ring. Eleverne deltager allerede aktivt og lærerne ser 
store potentialer hos den enkelte elev. 

Festival i TårnbyFestival i Tårnby
I uge 39 er der festival. Ikke en 
helt almindelig festival, men en 
naturvidenskabsfestival, hvor der er 
fokus på sammen at skabe glæde og 
begejstring for naturvidenskab blandt 
børn i Tårnby Kommune
Vi glæder os til, at børn og elever får prøvet kræf-
ter med alle mulige naturvidenskabelige aktiviteter 
hvis overordnet tema er: ’Store opdagelser’. Det 
bliver en fantastik festival for børn og elever i 
Tårnby.

Pga. COVID-19 har vi i år planlagt arrangemen-
terne sådan, at vi er sammen med hver for sig. 
Alle arrangementerne er for aldersgruppen 0-18 år. 
Hele ugen vil der være fokus på læring gennem op-
levelser, der styrker sanseoplevelserne og vækker 
nysgerrigheden gennem aktiviteter.

Ugen bliver planlagt i et tæt samarbejde mellem 
Naturskolen, Den Blå Planet, udvalgte pædagoger 
fra daginstitutionsområdet, lærere og pædagoger 
fra skoleområdet, Tårnby- og Ørestad Gymnasium 
samt konsulenter for daginstitution- og skoleområ-
det i Tårnby Kommune.

Hilsen Rikke Mortensen, Sciencegruppen

  Kastrup Søbad
I august er der servicepersonale i 
strandparken:  
Hverdage 14.00-18.00 
Weekend / helligdage 14-18. 
Fra 1. september vil der være begrænset 
åbnet på søbadet. Søbadet åbner 
hverdage ca. 06.30 til ca. 15.00.  
Lørdage/Søndage: Åbent hele dagen.

Noget at gå til i september og resten af efteråretNoget at gå til i september og resten af efteråret

Udstillingscentret Gården Ved Diget 26
Etape 1 er klar til at modtage besøgende fra  
søndag 6. september kl. 13.00
Den gamle gård vil på sigt blive istandsat og brugt til lokalhistorisk materiale, mate-
riale fra Lokalarkivarens arkiver og arbejder, kunst, underholdning i form af musik, 
foredrag mv.

Etape 1 er Øst-Længen, som viste sig at være et større projekt end først antaget, 
da den eksisterende bygning var i så dårlig forfatning, at man måtte gribe sagen an-
derledes an end først tænkt, mere om dette en anden dag, eller hør om det, når du 
besøger udstillingen.

Etape 2 Hovedbygningen, ter sig heller ikke som forventet; den bliver forsinket, 
men forventes at kunne være klar i 2021.

Etape 3 Vest-Længen er der pt. ikke en tidshorisont på, men tankerne er, at den 
skal gøres i stand og indeholde materialerne fra Lokalarkivets aktiver, deriblandt ma-
terialet fra kælderen på Kastrupgård samlingen.

Grundet Corona situation, vil der forekomme adgangsbegrænsninger efter tidens 
gældende regler.

Der vil være åbent søndage 13-16, og efter nærmere aftale. Ønsker man som min-
dre gruppe at besøge udstillingen, kan det aftales via udstillingslederen Stig Løvenk-
rands: Stiglion@youmail.dk Gården Ved Diget står klar til at tage imod besøgende, men driften vil fortsat være 

præget af restriktioner af hensyn til risikoen for corona-smitte. Foto: Stig Løven-
krands.

Foto: UngTårnbys hjemmeside
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Noget at gå til i september og længere endnuNoget at gå til i september og længere endnu

Ny sæson på 
Efter en dejlig lang sommerferie er Tårnby 
Musikskole i gang igen for fuld udblæsning 
og kulturhuset er genåbnet

Kulturhuset afsluttede sommerferien med manér: Som 
et led i kommunens ekstraordinære sommerferieaktivi-
teter deltog 40 børn i fire dages cirkusskole med Cirkus 
Panik i feriens allersidste dage. Børnene fik lov at prøve 
alt, hvad der skal til for at skabe en stor og flot cirkus-
forestilling med artisteri, musik, teknik, kostumer, et-
hjulede cykler, jonglering og meget mere. Kulturhusets 
medarbejdere kan nu også tale med om, hvor svært 
det faktisk er at gå på line. Den afsluttende forestilling i 
teltet til akkompagnement af et vaskeægte cirkusorke-
ster blev overværet af begejstrede forældre, søskende 
og bedsteforældre.

Efter de fire dages cirkus-spas er huset nu gjort klar 
til genåbning. Der er flyttet om på møbler og hygge-

hjørner, så caféen igen kan modtage gæster til aftens-
mad i corona-tilpassede omgivelser. Med genåbningen 
er caféens åbningstid blevet udvidet, så man nu kan 
købe sin friskbagte bolle og anden eftermiddagsknas 
allerede fra kl. 15. Aftensmaden er klar fra kl. 17 som 
før nedlukningen.

Musikskolen
Tårnby Musikskole startede sæsonen op d. 17. august. 
Både soloundervisning, kor, bands, orkestre og hold er i 
gang og det samme er de nystartede talentlinjer for de 
elever, der gerne vil have mulighed for at fordybe sig 
endnu mere i musikken. Der venter dem et spændende 
år, hvor de både bliver introduceret til fag som musik-
teori og hørelære og til SSB (sang, spil og bevægelse), 
som integrerer stemme og krop i det at spille et instru-
ment, og så skal der ellers spilles en hel masse – både 
solo og sammen med andre i bands eller kammermu-

sikgrupper.
Hvor der tidligere har været lange ventelister til de 

populære instrumenter som fx klaver og guitar, er det i 
år lykkedes at få gjort et godt indhug i listerne. Så det 
kan godt betale sig at skrive sig op, hvis du har lyst til 
at komme i gang med at spille eller synge. Musikskolen 
tager imod tilmeldinger løbende, og der er stadig ledige 
pladser på nogle af holdene for de mindre børn (se li-
sten) og på enkelte instrumenter.

September måned byder på mange musikalske op-
levelser – se nedenfor. Og så deltager Musikskolens 
klarinetelev Philip Schou Christensen i Den Klassiske 
Musikkonkurrence (tidl. Berlingske Tidendes Klassiske 
Musikkonkurrence), som finder sted på Hvidovre Musik-
skole og har afslutningskoncert i Konservatoriets Kon-
certsal på Frederiksberg.

Arrangementer i september og begyndelsen af oktober
Rytmik for de yngste med Tårnby 
Musikskole
I en verden fuld af musikalsk magi skal vi synge, 

danse, lytte, 
hoppe og 
klappe. 
Musik, leg 
og bevæ-
gelse giver 
nærvær og 
styrker bar-
nets motorik 
og sprog. 
Barnet sti-

muleres musikalsk, motorisk og sansemæssigt. Glæde, 
kontakt og nærvær er i fokus.

Underviser: Nanna Khoury-Sabroe
Pris: 30 kr. pr. barn inkl. 1 voksen.
Billetter: kulturzonen.net

Lørdag 5. september, Kulturzonen
9.15-10 Musik, leg og bevægelse for 1-3 år
10.15-11 Musik, leg og bevægelse for 1-5 år
11.15-12 Babyrytmik for 3-12 måneder

Søndag 6. september, Tårnby 
Hovedbibliotek

9.15-10 Musik, leg og bevægelse for 1-3 år
10.15-11 Musik, leg og bevægelse for 1-5 år
11.15-12 Musik, leg og bevægelse for 3-5 år
12.15-13 Babyrytmik for 3-12 måneder

Hundetræf – en aktivitetsdag i hundens 
tegn
Kulturzonen byder ind til en dag med sjove, spændende 

og lærerige aktiviteter, flot-
te opvisninger og mulighed 
for at få en god snak med 
trænere og garvede hun-
defolk samt møde skønne 
hunde fra lokalområdet.

Arr. i samarbejde med 
Dansk Dyreinstitut, Ama-
gerlands Agility og Lydig-
hedscenter, Amager Foto-
klub, Dansk Kennel Klub.

Lørdag 12. september kl. 10-13, Kulturzonen. Gratis 
adgang

Åbent hus på Tårnby Musikskole
Har du lyst til at lære at spille, men ved ikke helt, hvil-
ket instrument det skal være, kan du komme til Åbent 
Hus på Tårnby Musikskole. Du kan møde musikskolens 
lærere, blive præsenteret for instrumenterne og måske 

få lov at prøve – vi spritter 
naturligvis af undervejs. 
Der vil være konkurrencer 
og mulighed for at købe lidt 
godt til ganen i caféen.
Søndag 13. september kl. 
11-14, Kulturzonen. Gratis 
adgang

Stjernekoncert med Concerto 
Copenhagen og unge talenter

Unge klassiske talenter fra MGK Hovedstaden og Sankt 
Annæ MGK (Musikalsk Grundkursus) gæster sammen 
med et af Københavns absolutte stjerneensembler, 
Concerto Copenhagen, Kastrup. Under ledelse af 
Concerto Copenhagens dynamiske koncertmester, 
violinisten Peter Spissky, spiller de sprød og levende 
barokmusik af G.F. Händel og A. Vivaldi.

Gratis adgang, men begrænset antal pladser, så kom 
i god tid.

Arr. i samarbejde med Concerto Copenhagen, MGK i 
Hovedstaden, Sankt Annæ MGK og Skelgårdskirken. Se 
også www.coco.dk.
Lørdag 19. september kl. 14, Skelgårdskirken

Cafékoncert
Musikskolens fløjte-, obo-, klarinet- og fagotelever spil-
ler sæsonens første koncert.
Mandag 5. oktober kl. 19-20, Kulturzonen. Gratis ad-
gang

 Kulturzonens Sundhedsuge
Ugens highlights er foredrag med Anne Glad ’Sund-
hedstsunamien, danskerne og den store helsebølge’ 
og forældre-/teenager-yoga med Yogahjørnet. Der vil 
desuden være juicebar og fodsansebane alle dage. 
Mandag-torsdag 5.-8. oktober, Kulturzonen

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

Kl. 9 – 16

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

Søndag lukket

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

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

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

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

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 udendørs faciliteter, som du frit kan 
komme og benytte. 

Caféen: man - tors: 15 - 21.30
Varm ret: kl. 17 - 19

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

Telefon: 3076 0335
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
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Noget at gå til i september og hele efteråretNoget at gå til i september og hele efteråret

Bibliotekets arrangementer – i en tid med corona  
Biblioteket følger Kulturministeriets 
retningslinjer for genåbning af 
kulturarrangementer. 
Det betyder bl.a.
• Der er begrænset antal billetter til arrangementer.
• Publikums stole sættes op med en meters afstand.
• Der er to meters afstand mellem optrædende og før-
ste stolerække.
• Bibliotekets sundhedsdag er udsat. 

Nyt kursuskatalog for Digital Læring
Efterårets læringstilbud ligger nu klar!

Disse læringstilbud vil blive 
en gentagelse af de kurser, 
vi havde udbudt i foråret, 
men som vi på grund af 
corona nedlukningen ikke 
kunne afholde. Derfor vil vi 
nu give de tidligere tilmeldte 
og andre muligheden i ef-
teråret. 

Kurserne vil naturligvis 
bære præg af, at vi følger 
sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer af hensyn til 
Covid-19 og smitterisikoen. 

Derfor har vi fundet større lokaler til visse kurser, og på 
andre kurser har vi sat et lavere antal deltagere. 

Vi har stadig fokus på digital sikkerhed, da emnet 
fortsat er vigtigt og relevant. Vi udbyder derfor kurser 
om kodeord, fupbutikker og sikkerhedskopiering. Des-
uden et kursus om det digitale efterliv.

Vi gentager også to af sidste efterårs populære nye 
kurser, nemlig ’Podcast for begyndere’ og ’Digital be-
taling/MobilePay’. Desuden udbyder vi stadig introdu-
cerende kurser i forskellige niveauer, lige fra ’Tænd din 
PC’ til ’Windows 10’ styresystemet.  
Undervisningen foregår på Hovedbiblioteket og på 
Vestamager Bibliotek. 

Jazz at the Library
Musikken spiller igen 
på Tårnby Hovedbib-
liotek. Glæd dig til fem 
forrygende koncerter 
hen over sensommer og 
efterår med jazz af høje-
ste klasse. Alle med den 
lokale jazz iværksætter 
Richard Andersson som 
omdrejningspunkt.

Jazz at the Library - Tårnby All Stars
Hvem gemmer sig rundt i Tårnbys villakvarterer og ha-
veforeninger? Jo, såmænd nogle af Danmarks stærke-
ste jazzmusikere – alle bosiddende i kommunen.
Forvent dig jazz på højeste niveau og med stor kreati-
vitet!
Torsdag 27. august kl. 17-18.30. På scenen eller inden-
dørs. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Jazz - La Cour/Krebs/Andersson/
Mogensen
Supergruppe bestående af fire markante musikere fra 
den danske jazzscene:
Mads La Cour, trompet; Simon Krebs, guitar; Richard 
Andersson, bas; Anders Mogensen, trommer. Medlem-
merne har blandt andet det til fælles at de alle har 
været ’Årets Fynske Jazzmusiker’. Da Coronapandemien 
brød ud fandt gruppen sammen omkring en række live-
stream-koncerter og fortsætter nu med live-koncerter. 
Fredag 4. september kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Gra-
tis billetter

Jazz - Richard Andersson NOR

Richard Anderssons dansk-islandske trio NOR er en 
stærkt sammenspillet størrelse, som har berørt lyttere 
på festivaler i hele Norden med et klart og følsomt ud-
tryk præget af en nordisk tone.

Oskar Gudjonsson, saxofon; Richard Andersson, bas; 
Matthias Hemstock, trommer. 
Onsdag 7. oktober kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Jazz - Tomas Franck kvartet
Denne kvartet består af nogle af Danmarks stærke 
kræfter indenfor jazz:
Tomas Franck, saxofon; Bjarne Roupé, guitar; Richard 
Andersson, bas; Søren Kristensen, trommer. 

En swingende opvisning i saxofonkvartet-spil
Torsdag 19. november kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Jazz - Richard Andersson Kvartet 
releasekoncert
For 10 år siden vandt bassisten Richard Andersson 
’Stjerneprisen’ i Silkeborg og samlede i den anledning 
en kvartet af yndlingsmusikere. En vaske ægte drøm-
mekvartet med cremen af dansk jazz

Kasper Tranberg, trompet; Ben Besiakov, klaver; Ri-
chard Andersson, bas; Kresten Osgood, trommer
Torsdag 3. december kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Hvorfor går vejret amok?
Mød Peter Tanev og hør hans forklaring

Det danske vejr bliver vådere, 
vildere og voldsommere og 
ikke mindst mere ekstremt. 
Den tørre sommer 2018, den 
vådeste marts i 2019 og den 
solrigeste april i 2019 er nok 
ikke tilfældigheder mere.

Peter Tanev tager tilhørerne 
med bag om klimaet - men 

også med ud i fremtiden.
Med illustrative billeder og lokale eksempler forklarer 

vejrværten fra TV udviklingen i vores klima.
Samarbejde mellem AOF Amager og 

Tårnby Hovedbibliotek.
Mandag 14. september kl. 19.30. Tårnby Hovedbiblio-
tek. Billetpris 90 kr. Billetter via AOF Amager

Vil du være med i en læseklub?
Er du glad 
for at 
læse, men 
mangler 
nogle at 
dele dine 
læseop-
levelser 

med? Du kan mødes på Hovedbiblioteket med andre, 
der har samme læseinteresser som dig.  

I efteråret tilbyder vi to nye læseklubber, hvor biblio-
teket på forhånd har udvalgt bøgerne.

1. Tæt på virkeligheden. Gribende fortællinger, 
der giver indblik i autentiske livshistorier. 
Vi mødes 4 torsdage. Første gang 17. september kl. 
16.30 – 18 på Tårnby Hovedbibliotek.

2. Når mord og ondskab hærger. Når 
menneskets mørke sider kommer frem, kan det være 
både nervepirrende og ubehagelig læsning. 
Vi mødes 4 onsdage. Første gang 23. september kl. 
16.30 – 18 på Tårnby Hovedbibliotek.

Det er gratis at være med. Vi sørger for bøgerne. Du 
får en introduktion til læseklubben på den første møde-
dag, hvor den første bog udleveres. Herefter står med-
lemmerne selv for, hvordan møderne skal forløbe. Læs 
mere på taarnbybib.dk 
Sidste frist for tilmelding fredag 11. september. Skriv 
hvilken læseklub du vil være med i. Tilmelding med 
navn, tlf.nr. og mailadresse til Lis Müller, lml.hb.uk@
taarnby.dk eller Tina Eiss, tra.hb.uk@taarnby.dk . 

Bogsalg på hovedbiblioteket - i hele 
åbningstiden i 3 dage

Biblioteket har ryd-
det op og gjort plads 
på hylderne til nye 
materialer, så du har 
god mulighed for at 
gøre et godt køb, når 
biblioteket holder 
bogsalg. 

OBS: Vi overholder 
sundhedsmyndig-

hedernes retningslinjer i forhold til covid-19. Der kan 
derfor forekomme kø, da vi kun kan lukke et begrænset 
antal personer ind i salgsområdet samtidig. 
Lørdag 26. september kl. 9.00 – mandag 28. september 
kl. 20. Tårnby Hovedbibliotek.

Børneliv i skilsmissefamilier
ved Familiehuset, Tårnby Kommune

Lever du en 
hverdag, 
hvor dine 
børn har to 
hjem?
Oplever du, 
at dine børn 
er påvirket 
negativt af en 
skilsmisse? 

Er du nogle 
gange i tvivl om, hvordan du skal hjælpe dine børn, når 
livet som delebarn bliver svært? 

Så kom forbi til en aften med inspiration til at støtte, 
forstå og hjælpe dine børn, når livsvilkåret er en op-
vækst som skilsmissebarn. 

Oplægget er for alle, der har skilsmisse eller samlivs-
brud inde på livet og er rettet mod forældre med børn 
i alderen 0-18 år. Det er relevant både for de familier, 
der står midt i en skilsmisse og de, der har været skilt 
i en årrække.

Oplægsholderne er to psykologer fra Rådgivning og 
Forebyggelse, der til dagligt arbejder med skilsmissefa-
milier i Familiehuset i Tårnby Kommune. Materialet er 
inspireret af kurset ’SES – Samarbejde efter skilsmisse’, 
der er udviklet af anerkendte forskere og fagpersoner 
fra Københavns Universitet.

Aftenen er arrangement i samarbejde med Familie-
huset, Rådgivning og Forebyggelse i Tårnby Kommune.

Gratis billetter på www.taarnbybib.dk, eller på bib-
liotekerne.
Tirsdag 29. september kl. 19.00 – 21.00. Tårnby Hoved-
bibliotek. 
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HER FÅR DU GOD MAD OG DRIKKE OG LIVE ACTION PÅ VORE STORSKÆRME

Ring og bes� l bord på 
32 51 21 95 - info@airpub.dk

Følg os på facebook og instagram - AIR PUB - Kastruplundgade 47 - 2770 Kastrup - Tlf.: 32 51 21 95 - Email: info@airpub.dk
Åbnings� der: søndag – torsdag 11.30 – 24.00, fredag – lørdag kl. 11.30 – 02.00

Køkkenets åbnings� der: alle dage: 12.00 – 16.00. Søndag: lukket - www.airpub.dk

TILBUD
Alm. Flaskeøl ..... 20,-  *)
10 shots ................ 100,-
*) Alle dage mellem kl. 16-18

Flyverkit!
3 håndmadder + 1 øl/vand

99,-

AIR PUB - er stedet
TOTAL NYISTANDSATTE

SELSKABS- OG FESTLOKALER
Op til 110 personer

JULEFROKOST
Bordbesti lling nødvendig

Vi starter julefrokost lørdag d. 14/11. - Fra 2 – 80 prs. – Se mere på airpub.dk under fanen selskaber

Se vores selskabsmenuer på airpub.dk

Sportspub, hvor vi viser alt sport på 
storskærme og du kan spille dart og billard 

Nyd en frokost udendørs mandag-søndag fra kl. 12.00 
– 16.00 med god mad fra vores lækre menukort

Se menukort på hjemmesiden

FROKOST PÅ TERRASSEN SPORTSPUB

DAGENS RET 
Hver onsdag kl. 17-19

Stegt fl æsk 
Pr. couv.  ..................99,-
Bordbesti lling nødvendig

NYHED NYHED

Også som 

take away

SØNDAGSBRUNCH 
MED ”LIVE” JAZZ MUSIK 

Kl. 12 - 15

Hver d. 1. søndag i måneden. 
Næste gang d. 6. september 

           Pr. couv. ................  169,-
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Hold jer orienterede på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

September 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

     

DIGITAL ARV og FREMTIDSFULDMAGT
… er temaerne i IT-caféen i september
Tirsdag den 22. september ser vi på DIGITAL ARV – og
gennemgår nogle af de forhold, du bør overveje i forbindelse med, at 
livet ikke varer evigt – og de efterladtes situation.
Tirsdag den 29. september kigger vi nærmere på Fremtidsfuldmagt,
som er en fuldmagt man selv opretter, som har til formål at en ønsket 
person skal varetage ens forhold - når og hvis man ikke længere selv kan.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

Kontoret er åbent
Ældre Sagens lokale kontor 21 70 05 16, er bemandet af frivil-
lige, som tager sig af det praktiske kontorarbejde. Åbningstiden 
er tirsdage kl. 10-15. 

Giv Livet Styrke
Opstart d. 3.10.2020 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

Besøgstenesten:
Leder: Karna Kaslund, 22 33 80 72. Den frivillige indsats i 
Ældre Sagen er mangfoldig og rækker vidt. En af vore store 
mærkesager er den sociale indsats og den menneskelige 
kontakt og støtte til mange handicappede eller ensomme ældre 
borgere i kommunen.

Danseundervisning
Leder: Inge Aakilde, 20 32 49 93 Inge har påtaget sig op-
gaven at undervise i engelske, historiske danse og traditionel 
squaredans. Det er for alle, der kan lide at bevæge sig til musik. 
Singler og par. Alle danser med alle. Musikken er livlig uden at 
være hurtig og giver dig ekstra energi.

Sommerpakken 2020

Rundvisning på Amagermuseet for 65+     
Onsdag den 16. september kl. 12.00
Vi mødes uden for Amagermuseet 
Hovedgaden 4. St. Magleby, Dragør kl. 11.50
Amagermuseet fortæller historien om de hollandske bønder som 
slog sig ned på Amager omkring år 1521, og som skabte et hol-
landsk samfund med egne love og skikke. 
Besøget er med entre, omvisning med guide og bagefter kaffe og 
kage i museumscafeen.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken er ar-
rangementet gratis og kun for personer over 65 år.
Der er 20 pladser (min. 15 tilmeldinger)  – først til mølle, men 
senest den 13. september.

Foredrag om Kaptajn Jespersens Stavgymnastik for 65+     
Lørdag den 26. september kl. 13.00
i Postkassen, Amager Landevej 71, 2770  Kastrup (dørene åbnes 
kl. 12.30)
I et livligt og fornøjeligt foredrag fortæller Margrethe Neergaard 
om sin morfar Kaptajn Jespersen og stavgymnastikken, som 
styrker kroppen og træner koncentrationsevnen. Krydret med 
anekdoter fra Kaptajnens liv og levned trækkes linjer til i dag, hvor 
vi ofte sidder for meget og bevæger os for lidt.
Oplev velværet ved at arbejde med staven og strække kroppen 
igennem – Margrethe Neergaard har altid staven med!
Der er kaffe og kage i pausen. Foredraget er 2 x 45 min.   
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken er ar-
rangementet gratis og kun for personer over 65 år.
Der er 75 pladser – først til mølle princippet, men senest den 21. 
september.    

Foredrag om PET for 65+     
Lørdag den 7. november kl. 14.00
i Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup (dørene åbnes 
kl. 13.30)
Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der har forrettet 
40 års tjeneste i Dansk Politi. Med start i Københavns Politi og 
derefter som operativ medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste.
Foredraget indeholder fortællinger om livet i en efterretningstje-
neste, der var præget af den kolde krig indtil den internationale 
terrorisme med den konstante trussel, blev en del af hverdagen.
Om den menige ansatte, der blev central efterforsker i Blekingesa-
gen.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken er ar-
rangementet gratis og kun for personer over 65 år. 
Der er 75 pladser – først til mølle princippet, men senest den 19. 
oktober.

Tilmelding til disse arrangementer sker via. vores hjemmeside: 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby – Aktiviteter og 
kurser.
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September    
Søndag 6. 13. s.e. trin. Matt.11, 16-24Højmesse m dåb  kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag  13. 14. s.e. trin. Johs. 5, 1-15 Høstgudstjeneste kl. 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 17. Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus  kl. 11.00 Miriam Joensen
Torsdag 17. Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé kl. 13.00 Miriam Joensen
Søndag 20. 15. s.e. trin. Luk. 10, 38-42 kl. 10.00 Julie Aaboe 
Søndag 27. 16. s.e. trin. Johs. 11, 19-45 kl. 10.00 Miriam Joensen

Oktober     
Søndag 4. 17. s.e. trin. Mark. 2, 14-22  kl. 10.00 Julie Aaboe

Gad vide hvad dette år vil bringe? De ord 
indledte min første prædiken i 2020. Det er 
en prædiken, der blev holdt for 227 dage 
siden. 227! Ja, et tal. Et tal, der virker så 
småt, som det står her i avisen med blot 
tre tal: 2, 2 og 7. Så småt, at det slet ikke 
kan rumme alt det, som vi har oplevet 
siden min første prædiken i 2020. Lad os 
tilnærme os det på en anden måde! Lad 
os prøve at skrive tallet ud i bogstaver: 
Tohundredeogsyvogtyve!
Uanset om tallet skrives med bogstaver eller 
tal er der stadig langt mellem virkeligheden 
tilbage i januar og så den virkelighed, der 
er blevet vores virkelighed i dag. Der er så 
langt, at hverken bogstaver eller tal kan 
beskrive den. 
Så hvad gør jeg nu? Ja, hvad gør jeg, når 
jeg så gerne vil beskrive det år, hvis 9. 
måned vi nu tager hul på. Hvordan beskriver 
jeg de måneder, som jeg så ud på med 
forventning, da jeg stod på prædikestolen 
i Korsvejskirken tilbage i januar. Ja, når 
tiden bliver til et tal, er det så nemt at 
glemme historierne – for der gemmer sig 
jo historie efter historie i den tid, som kan 
gøres op i tal eller bogstaver. Historier, som 

er blevet skjult i den corona-skygge, som vi 
alle er en del af. Ja, stadig er en del af, for 
corona er stadig over os. Og den er stadig en 
uvelkommen rejsefælle, som vi igen og igen 
håber rejser videre – uden os.
Ja, vi lever i skyggen af den corona, som 
har ændret vores liv fundamentalt. Men det 
er ikke en skygge, der skygger så meget, at 
den forskåner verden for andre problemer. 
Nej, problemer er der stadig rundt omkring – 
både hjemme og ude i verden. Nogle går hen 
over hovederne på os, andre bider sig fast. 
Tag blot den katastrofe, som ramte Beirut 
den 4. august. Den 4. august, hvor billeder 
tonede frem på tv-skærmen. Ja, billeder, 
der viste ødelæggelserne af Beirut. En by 
der er kendt som Mellemøstens Paris, var 
pludselig blevet reduceret til murbrokker, 
panik og uvilkårlig død. 
Murbrokker og panik var der ikke meget 
af, da jeg som studerende tog til Beirut 
for at læse teologi. Nej, der var alt andet. 
Der var livsglæde, overskud, tolerance, 
liv og glæde! Alt det som katastrofen 
den 4. august fik vendt op og ned på! Ja, 
katastrofen i Beirut er blot et eksempel 
på de historier, problemer og katastrofer 

som ikke holder sig på afstand blot fordi 
coronaen holder sig til.
Hvad er det, det gør ved os, når vi møder alt 
det her? Ja, møder en pandemi, der lægger 
en verden ned – eller en eksplosion, der 
ødelægger livsglædens by?  
Ja, det ord jeg synes der rammer bedst er 
modløshed! En modløshed, som vi ikke desto 
mindre skal give håbet mulighed for at kile 
sig ind i. Den tyske filosof Axel Honneth 
formulerer det således: Vi har en moralsk 
pligt til at bevare håbet! 
Ja, vi skal bevare håbet. Også lige her midt i 
den første efterårsmåned. 

 Sognepræst
Miriam Joensen

Du skal håbe!

Aktiviteter - September

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 1. kl. 10.00

Velkomstgudstjeneste og 
introduktion 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. 

Korsvejstræf: Salmernes bog 
v. Nicolai Winther –Nielsen
Nicolai Winther-Nielsen ledte i 2015-2016 
en gruppe i Emdrup Kirke, som hver eneste 
søndag samledes for at dele indtryk og 
tanker ud fra ugens læsning af 5 salmer fra 
Gammel Testamente. Det har givet ham 
dyb erfaring med Salmernes brug i bøn og 
meditation over dagliglivets udfordringer. 
Han vil reflektere over sit personlige udbytte 
af hans personlige rejse med Salmernes Bog 
og dele ud af erfaringer både som bibellæser 

med et behov for at møde Gud, som præst 
i en dansk folkekirke og som professor i 
Gammel Testamente med ansvar for oplærer 
for kommende præster og missionærer til 
Guds globale kirke. 
Onsdag 9. kl. 14.00

Koncert – m. Christine Creutzberg 
og Ole Reuss Schmidt
Christine Creutzberg synger hver søndag 
til gudstjenesterne i Korsvejskirken, 
hvor hun begejstrer 
menigheden med sin 
fine sopranstemme. 
Denne fredag giver 
hun solokoncert, hvor 
hun bl.a. vil uropføre 
en række sange med 
tekster af I.P Jacobsen 
og Johannes Jørgensen. 
Disse sange har Lisa 
Ibenfeldt Schultz, der er jurist, og som til 
daglig arbejder på Kbh. Universitet, sat 
musik til. Efter koncerten er der reception.
Fredag 11. kl. 17.00
 
Høstfest – tag noget godt med fra 
køkkenhaven!

Efteråret er 
høsttid, og tid 
for høstguds-
tjenester, 
hvor vi takker 
Gud for de 
gaver, som 
høsten har 
givet os. Kom 
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og deltag i en stemningsfuld gudstjeneste, 
og medbring gerne en pose æbler fra haven, 
noget godt fra syltekrukken, et bundt 
radiser, kartofler eller andet fra haven eller 
butikken. Efter gudstjenesten mødes vi 
over en kop kaffe og en ostemad og holder 
auktion over de medbragte varer. Pengene 
fra auktionen går til Danmission.
Søndag 13. kl. 11.00
 
’Hvad er et menneske?’ 
Sogneaften v. Peter Søes

Er vi bare det, vores 
kroppe består af? eller det, 
vores livs historie har gjort 
os til? Nej, man siger for 
lidt, hvis man bare siger 
det, som biologerne og 
psykologerne siger. Bibelen 
har et større perspektiv: 
Det er Gud, der giver hvert 

eneste menneske en enestående værdi. 
Foredraget vil gå lidt dybere ned i det, og 
i, hvad det betyder for, hvad vi skal tro om 
Gud, hinanden og os selv. Og for, hvad vores 
ansvar er over for Gud og mennesker. 
Peter Søes er uddannet cand.theol. og har 
været sognepræst i perioden 2001-2015. 

Siden 2015 ansat ved Menighedsfakultetet i 
Århus. 
Sogneaften torsdag 17. kl. 19.30

Ulvetime med høsttema
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Taknemmelighed og tro er denne ulvetimes 
tema, hvor sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning vil 
vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag kl. 
12 i samme uge. Send en mail til  
lone@korsvejskirken.dk, hvis din familie 
skal med! Det koster ikke noget at deltage, 
men du er velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 24. kl. 16.30

Koncert
v. Jacob Dam Fredens

Solofagottist i Det Kgl. Kapel, Jacob Dam 
Fredens, der bor i nærområdet, og som flere 
gange har henrykket os i Korsvejskirken 
med sin fagot, kommer sammen med fire 
yderst kompetente kolleger og spiller musik 
for klaver og fire blæsere af Mozart og 
Beethoven. 
Søndag 27. september kl. 16.00  

Orgelkoncert
v. Troels Brøgger Hansen
Orgelkoncert, hvor Troels Brøgger Hansen 
spiller musik af Nicolaus Bruhns og Arvo Pärt
Der er fri entre
Lørdag 3. oktober kl. 16.00

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. 

Koncert med Euphonia

Kirkens eget kor, Kammerkoret Euphonia, er naturligvis også 
underlagt sundhedsstyrelsens restriktioner vedrørende to meters 
afstand mellem sangerne. Samtidig vil koret meget gerne 
optræde, og derfor vil der denne eftermiddag blive afholdt 
en udendørskoncert med lette, danske sange på programmet. 
Lokaliteten er endnu ikke fastlagt, følg med på www.euphonia.dk 
samt på www.korsvejskirken.dk
Lørdag 19. september kl. 16.00

Giv noget godt
videre til vores
børn!
Stil op til Korsvejskirkens menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. september kl. 18.00 i Korsvejskirken

Valgforsamling
Tirsdag 15. september  
kl. 18 i Korsvejskirken

Læs mere om valget på 
www.menighedsrådsvalg.dk
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Gode ting bliver bedre når de bliver brugt
Der bygges en masse nye 
lejlighedskomplekser. Måske ikke lige 
her i Tårnby men rundt omkring os, ude 
ved stranden, ovre i Ørestaden. Dejligt at 
der er flere, der har lyst til at bo i verdens 
centrum; Amager. Det er da her det hele 
starter ikke? Pænt eller ikke pænt, det 
skal en præst ikke afgøre. Men jeg vil 
sige, at jeg har boet i sådan en helt ny 
moderne funktionel lejlighed i nogle år, 
inden jeg flyttede ind i præstegården fra 
1781. 
Jeg kunne ikke finde ud af det. Det 
kunne jeg virkelig ikke. Det var ligesom 
for firkantet, for rent, for fint. Og så 
havde jeg nok for meget, jeg prøvede 
at presse ind i en lejlighed som mest 
bestod af et kæmpe rum. Det er vist 
ikke meningen, man skal eje noget i 
sådan en lejlighed ud over nogle store 
malerier, der ofte kan skiftes ud og en 
masse elektronik, der kan pakkes væk i 
en skuffe. Enhver ting der står fremme er 
synlig og enhver plet kan ses. Jeg anede 
ikke, hvad jeg skulle gøre med det, jeg 
havde arvet fra min mormor, og hvor 
stiller man børnenes grimme gummisko, 
så man ikke falder over dem, når man 
kommer hjem, og hvad med de beskidte 
stinkende fodboldstøvler. Der er jo slet 
ikke plads til det, som man skal bruge. 
Som Klodshans på slottet.
Jeg tror, det er meningen med de 
lejligheder, at man ikke skal have noget 
med, når man flytter ind i dem. De 
købes som en ny start. 
Den her sommer har det også været som 
om, at man har ønsket sig et land med 
en ny start, ja en ny verden. Kun den 
historie som passer ind i nutiden må 
tages med. Tanken må være, at først når 
der bliver ryddet helt op, kan alle starte 
samme sted. En ny start som alles lighed. 
Hvor ingen tager noget med. Så vi vælter 
statuer og ændrer vejnavne, vi hiver 
sætninger ud af bøger og sletter film som 
om de aldrig er blevet vist. Vi smider 
ord og betegnelser på bålet. Vi skærer 
alt det fra fortiden fra som ikke kan stå i 
lejligheden. 
Egentlig forstår jeg godt tanken om en 
ny bedre verden. Hvem vil ikke have en 
bedre verden? Den burde være bedre. 
Den burde være mere lige. Ingen burde 
have færre muligheder end andre. I hvert 
fald ikke hvis man kan gøre noget ved 
det. Og det kan man ofte.
Det var omtrent med samme tanke, jeg 
flyttede ind i den nye moderne lejlighed, 
som ingen havde boet i før, og som jeg 
helt selv kunne sætte mit præg på. At 

starte på noget nyt, endelig få smidt væk, 
et simpelt liv. Det kender I måske også 
fra de gange I er flyttet. Man kan endelig 
få ryddet op. 
Det var også ret rart et stykke tid. 
Det var det. Des mere kaos i ens eget 
hoved des mere behov for renhed og 
overskuelighed omkring én. Men det 
varede ikke længe med den nye start. 
For nok kan omgivelserne indvirke på 
dig, den nye start give dig overskud, 
men der var stadig kaosset i mit hoved, 
det forblev, og hurtigt var der for 
stor uoverensstemmelse mellem den 
ordentlige verden, jeg havde indrettet, og 
de uordentlige tanker jeg sad med. Og så 
kunne jeg ikke holde ud at bo der. Mine 
manglende evner som menneske var en 
beskidt plet på en hvid væg, som jeg blev 
ved med at sidde og glo på. 
Det er også min frygt ved ønsket om en 
ny verden, at man tror, at man kan gøre 
verden neutral, at man tror, man kan 
skabe verden efter sit hoved, som om 
verden ikke fandtes før dig, som om du 
ikke selv er en del af det som har været, 
som om historien ikke er kollektiv. Man 
tager jo altid noget med, når man stiller 
op til start. Man flytter altid ind med sig 
selv. 
Måske er nogle af jer bedre til det, det 
håber jeg, men jeg kan ikke bo i en ren 
ny lejlighed. Jeg har svært ved at bo i en 
verden, der er blevet renset. For hvad gør 
jeg med alt det beskidte i mit hoved, med 
mine fejl, mine manglende evner? En 
syndfri verden bliver et helvede at bo i. 
Nogle gange får vi muren ud imod 
Englandsvej kalket. Der ser fint ud. I ca. 
en måneds tid. Så begynder det hele at 
krakelere lidt, revner opstår; heldigvis. 
Kirken gør sig bedst, når den bliver 
slidt. Så indbyder den til liv, til levet liv. 
Kirken er ikke et palæ. Ikke et moderne 
rent hjem. Men det sted hvor vi synderne 
kan komme med alle vores fejl. I behøver 
ikke komme med jeres fine tøj. Kom som 
I er.
Det pæneste ved Tårnby Kirke er, hvor 
slidt den er, hvor sammensat den er af 
forskellige sten fra forskellige tider, hvor 
brugt den er blevet af generationer efter 
generationer, - og så at den ligger der 
endnu og vil ligge her længe efter vi ikke 
er her mere.

Karsten M. Hansen

Info:
Jeg er i den lykkelige situation, at jeg har 
fået studieorlov i 3. mdr. 

Det betyder, at jeg går fra den 17. 

september og først kommer tilbage til 
kirkegerningen den 17. december. Sikker 
på, at jeg til den tid vil glæde mig til at 
komme tilbage. 

Som vikar under mit fravær vil Susanne 
Skovhus træde til. Hun har været præst i 
mange år og mange steder bl.a. Kastrup 
Kirke og St. Magleby Kirke.

Mvh Karsten M. Hansen

Tårnby Tonight 
- Unplugged light – 

Vi prøver noget nyt, vi går Depeche 
Mode i bedene og henter Nick Cave 

ind i ånden; 
Aften og nat kirke i Tårnby Kirke 

fredag 18. september 
fra kl. 19.30 til midnat 

med elektroniske drømme 
og det analoge ekko.

Program:
Kl. 19.00 Intro i ord og stilhed
Kl. 20.00 – 21.15 Livekoncerter med 
venner af huset, først Ole Hillerup 
og dernæst Markus Tærsbøl, egne 
komponerede numre på elektrisk guitar 
og elektrisk piano.
Kl. 21.30 ATO VARI (Mads Gravers, 
kirketjener) vil opføre en Ambient 
Noise performance live.
Kl. 22.00 Spoken word og 
digtoplæsning ved Ingvar Nielsen, 
kirketjener
Kl. 22.30 Aftengudstjeneste og 
altergang ved Sognepræst Karsten M. 
Hansen
Kl. 23.00 Åben oplæsning for dem 
med ord og digte i sig, til lys og lyd i 
kirkerummet
Kl. 23.55 Godnat 
Fri entre
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SEPTEMBER 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; ofte 
i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten 3. torsdag i måneden, eller 
om søndagen efter en Højmesse. Der er altid 
kaffe og nogle gange et andet arrangement. 
I september mødes vi til: 
Aftengudstjeneste torsdag 10. september kl. 
19.30. Gudstjenesten er en ’ønskekoncert’, 
hvor kirkegængerne selv vælger salmerne. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne. 
Høstgudstjeneste søndag 20. september kl. 
10.00 hvor kirkens præster medvirker. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne. 

Gudstjeneste på plejehjemmet
Der er nu igen gudstjeneste på plejehjemmet 
på Irlandsvej ved Ida Nielsen. Gudstjenesten i 

september er fredag 25. september kl. 10.45. 
Inden gudstjenesten varmer vi op med 

fællessang fra kl. 10.15. Gudstjenesten 
tilrettelægges i samarbejde med Oasen.   

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

 

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 2175 
1030, e-mail: kmha@km.dk 
Orlov fra 17. september - 17. december.
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.
Vikarierende sognepræst: 
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag 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.

Gudstjenester
August
Søn 30. Konfirmation Løjtegårdsskolen    10.00 M. Hansen
  Konfirmation Løjtegårdsskolen    11.00 M. Hansen
  Konfirmation Løjtegårdsskolen    12.00 M. Hansen
  Konfirmation Løjtegårdsskolen    13.00 M. Hansen 
September 
Ons 2. Hverdagsgudstjeneste Hver dag er som onsdag 13.45 M.Hansen og H. Rosenberg
Lør 5. Dåbsgudstjeneste     9.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste     10.00  Risum
  Dåbsgudstjeneste     13.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste     16.00 M. Hansen
Søn 6. Konfirmation Løjtegårdsskolen    10.00 M. Hansen
  Konfirmation Løjtegårdsskolen    11.00 M. Hansen
  Konfirmation Opsamlerholdet    12.00 M. Hansen
Lør 12. dåbsgudstjeneste     9.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste     13.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste     16.00 M. Hansen
Søn 13. Højmesse 14.s.e.t     10.00 H. Rosenberg
  Dåbsgudstjeneste     11.30 H. Rosenberg
  Dåbsgudstjeneste     13.00 M. Hansen
Lør 19. Dåbsgudstjeneste     10.00 Nielsen
  Dåbsgudstjeneste     11.30 M. Hansen 
  Dåbsgudstjeneste     13.00 Nielsen
  Dåbsgudstjeneste     14.30 M. Hansen
Søn 20. Højmesse og Sognedag     10.00 Alle præster
  Dåbsgudstjeneste     13.00 Nielsen
Lør 26. Dåbsgudstjeneste     10.00 Nielsen
Søn 27. Højmesse 16.s.e.t.     10.00 Risum
  Dåbsgudstjeneste     11.30 Risum
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk / Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10 - Fri 
fredag
Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen
aik@km.dk  / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412: 
Tirsdag - fredag 9-10 - Fri 
mandag
Sognepræst Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk / Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons. 
og fre. kl. 10-11
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk / tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3: Mandag 
- fredag 10-13,
tors. også 16-18, med 
undtagelse den sidste 
torsdag i måneden. 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Grethe Hamborg
grbh@km.dk / Tlf. 2447 3830
Træffetid: Ons. og tors. 11-
12 samt efter aftale
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk / Tlf. 2589 
3301
Træffes bedst hverdage 10-
11 - Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette 
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5349 0507
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk 
Tlf. 3250 7193

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

Johnny 25 års-jubilæum
Grethe: Johnny Jensen, du har lige haft 
25. års jubilæum som ansat ved Kastrup 
Kirkegård, nemlig den 1. august i år - så jeg 
kan regne mig til, at du tiltrådte 1. august 
1995. 
Men du var jo ikke kirkegårdsleder fra start – 
Hvad blev du ansat som?
Johnny: De første 3-4 år var det som gartner 
på kirkegården, dengang Ulla Mouritzen var 
kirkegårdsleder, og derefter fik jeg jobbet.

Grethe: Er det den samme kirkegård nu, 
synes Du, som den Du begyndte på den 
sommerdag for 25 år siden?
Johnny: Det er den samme kirkegård. Jeg 
har kørt det i samme ånd som Ulla. Der var 

færre hjælpemidler, og førhen var mange gravsteder så store, som muligt, og med en kæmpe sten, i dag er 
det mere normalt med små urnegravsteder eller nogen får endda spredt asken ud over havet. Da jeg startede, 
var der 20-30 kistebegravelser om året, hvor vi i dag er nede på 8-10 stykker.

Stort Til Lykke med jubilæet

Gratis anonym sorg- og 
selvhjælpsgruppe ...
... for alle i Kastrup sogn og omegn.
• Til dig der er voksen og har mistet et nærtstående familiemedlem eller en nær ven.
• Til dig der gerne vil dele din sorg, smerte, og glæde med andre.
• Til dig der gerne vil bære din sorg sammen med andre. 
For sorgen skal finde en plads at være, når hverdagen begynder at tage sin, derfor 
tilbyder vi samtaler i Kastrup kirke i gensidig respekt for den enkeltes livsfortælling.

Vi mødes mandage hver 14 dag fra 10 – 12 i Kastrup kirkecenter G. Skovvej,  
første gang 28. september.

Gruppeleder Præst Susanne Worm Steensgaard.
Saltværksvej 39, 2770 Kastrup, tlf.40 45 25 30 ssan@km.dk

Mandag 28. september kl. 10-12, Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

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.
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Høstgudstjeneste ...
... med efterfølgende kaffe, muffins og frugt.
Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets 
høst, og husker på, at mennesket ikke klarer alt selv, men at Gud, og 
ikke mennesket, er skaberen.

Søndag 27. september kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

PT.. ligger  
Noas ark stille!
Af hensyn til smittefaren for corona, 
som igen stiger, ser vi os nødsaget til at 
undlade at afholde Noas Ark dette efterår.
Vi tager situationerne omkring problemet 
op til vurdering i løbet af efteråret med 
henblik på evt. Start i januar – Vi er kede 
af det, men håber, det kan lade sig gøre i 
januar 21, at starte op igen.

Grethe, Elizabeth, Magdalena og Annette

Babysalmesang og 
musikalsk rytmisk 
legestue
 Vi afventer, og ser om det er muligt at 
starte op i oktober. 
Vi mangler retningslinjer vedr. 1. meter- og 
2. meterskravet (ved sang) – Vi forventer 
at vide mere i begyndelsen af september.

Konfirmandindskrivning
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 
konfirmandundervisningen, 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 

Det sker også i  
Kastrup kirke

August
Søndag 30. august kl. 10 
Elizabeth Laursen

September
Søndag 6. september kl. 
10 Allan Ivan Kristensen

Søndag 6. september 
kl. 16 Koncert CPH4, 
barbershop

Torsdag 8. september kl. 
15 Konfirmandindskrivning

Søndag 13. september kl. 
10 Allan Ivan Kristensen

Torsdag 15. september kl. 
17 Valgforsamling

Søndag 20. september 
kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard

Torsdag 24. september kl. 
17 Menighedsrådsmøde

Søndag 27. september 
kl. 10 Høstgudstjeneste 
ved Susanne Worm 
Steensgaard 

Mandag 28 september 
kl. 10 Opstart: Sorg- og 
selvhjælpsgruppe

Hver onsdag kl. 12 Andagt

Hver søndag kl. 10 
Højmesse

Se mere på

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke

og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

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. 19

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Sted: Kastrup Kirkecenter,
Gl. Skovvej 1
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Kirken er nu 
åben hver dag 
og en del af kir-
kens planlagte 
arrangementer 
starter op her i 
september, dog 
med begrænset 
deltagerantal.
Arrangementer-
ne gennemføres 

under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger omkring covid 19, med 60 
personer i kirkerummet v/sang og 87 per-
soner u/sang.
 
Følg med på kirkens hjemme- og face-
booksider og på Info skærmene i kirken, 
samt i meddelelser fra højmessen om 
søndagen kl. 10.00

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

September  2020 
01. sept. 11.30 Fortællekreds 
02. sept. 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
02. sept. 13.00 Flittige hænder 
03. sept. 09.30 Babysalmesang 
03. sept. 14.00 Vandretur på Fælleden, 
mødested: Hilversumvej-broen 
04. sept. 11.00 KirkeYoga  
v/ Nicole Kruckenberg Breum 
06. sept. 10.00 Højmesse v/ Kamilla Bugge 
13.søndag efter trinitatis: Matthæusevan-
geliet 20,20-28 
06. sept. 11.30 Fernisering
06. sept. Naturgudstjeneste med gospelkor 
ved Amager Naturcenter.
07. sept. 19.30 Menighedsmøde ”Samson” 
v/ Nicolai Winther-Nielsen 
07. sept. 19.00 Menighedsrådsmøde 
09. sept. 10.00 Morgensang v/ Kirkens 
præster 10. sept. 09.30 Babysalmesang 
10. sept. 19.00 Foredrag v/ Erik Norman 
Svendsen 
11. sept. 11.00 KirkeYoga  
v/ Nicole Kruckenberg Breum 
13. sept. 10.00 Højmesse v/ Annelise H. 
Mehlsen 14.søndag efter trinitatis:  

Johannesevangeliet 5,1-15 
14. sept. 10.30 Prædikenværksted 
15. sept. 19.00 Valgforsamling 
16. sept. 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
16. sept. 19.00 Festgudstjeneste  
konfirmander v/ Kirkens præster 
17. sept. 09.30 Babysalmesang 
17. sept. 10.30 Gudstjeneste  
på plejehjemmet v/ Karen Giødesen 
17. sept. 18.00 Studiekreds  
v/ Poul Bo Sørensen 
18. sept. 11.00 KirkeYoga  
v/ Nicole Kruckenberg Breum 
19. sept. 14.00 Barokkoncert med MGK  
og Concerto Copenhagen 
20. sept. 10.00 Højmesse v/ Karen  
Giødesen 15.søndag efter trinitatis:  
Lukasevangeliet 10,38-42 
20. sept. 12.00 Rytmisk gudstjeneste  
v/Poul Bo Sørensen 
21. sept. 19.30 Menighedsmøde  
”At leve som kristen i en ny tid” 
23. sept. 10.00 Morgensang  
v/ Kirkens præster 
24. sept. 09.30 Babysalmesang
24. sept. 19.00 Efterårskoncert med  
Yonatan Shapira 
25. sept. 11.00 KirkeYoga  
v/ Nicole Kruckenberg Breum 
27. sept. 10.00 Højmesse v/ Poul Bo Burkal 
Sørensen 16.søndag efter trinitatis:  
Johannesevangeliet 11,19-45 
30. sept. 10 Morgensang Kirkens præster.

SKELGÅRDSKIRKENSKELGÅRDSKIRKEN

www.skelgaardskirken.dk
Tlf.: 32 53 77 44

Kom til høstgudstjeneste under 
åben himmel midt i Naturpark 
Amager

Af Annelise Hofmann Mehlsen, 
sognepræst ved Skelgårdskirken

 
Efteråret banker på og derfor fejrer vi 
høstgudstjeneste for hele familien, 
midt i naturen og under åben himmel, 
ved Naturcenter Amager på Kalvebod 
Fælled. 

Vi synger nogle af efterårets gode 
høstsalmer midt i den storslåede na-

tur og hjælpes på vej af gospelkoret 
Conquerors. Dorthe Zielke og Tårnby 
Brevdueforening. 

Der er plads i græsset foran scenen - 
Ta´ en stol eller et tæppe med en til at 
medbringe egne havestole og tæpper. 

Naturpark Amager er heldigvis stor 
nok til at rumme os alle. Efter gud-
stjenesten er der mulighed for at købe 

frokost og kaffe i Traktørstedet og 
nyde udsigten over Kalvebod Fælleds 
smukke sensommerflor. 

Der er også mulighed for at deltage 
i aktiviteterne under naturcentrets 
halvtag. 

Vi følger Sundhedsmyndighedernes 
krav og holder afstand. 

Naturgudstjeneste i Naturpark Amager 

INFO:

Høstgudstjenesten foregår søndag 
6. september kl 11.00 på Natur-
center Amager Granatvej 3-15, 
2770 Kastrup 

… og er et samarbejde mellem Kir-
ken i Ørestad og Skelgårdskirken. I 
tilfælde af regnvejr, aflyses gudstje-
nesten. 

Følg med på https:/ /www.
facebook.com/nykirke/  
https://www.facebook.com/
skelgårdskirken.dk. 

Da revolutionen kom til Hjardemål 
Kirke i 1970

For nøjagtig 50 år siden besatte en 
flok københavnske kunstnere og akti-
vister Hjardemål Kirke i Thy. Det resul-
terede i stort rabalder og sammenstød 
mellem de lokale bønder og fiskere på 
den ene side og kunstnerne fra stor-
byen på den anden. 

Det er lykkedes Museum Jorn at 
erhverve en lang række enestående 
kunstværker og dokumenter fra begi-
venheden, som museet nu viser frem 
for publikum.

Natten til 31. august 1970 besatte 
15 københavnske kunstnere, filmfolk 
og aktivister Hjardemål Kirke i Thy. 
Dørene blev spærret, vinduer blændet 
af, faner rullet ud af glughuller i kirke-
tårnet og en erklæring blev sat op på 
kirkedøren. Besættelsen var en kunst-
nerisk og politisk aktion, der ifølge 
den opsatte erklæring kæmpede for 
en adskillelse af kirke og stat. 

Politistyrke på 75 mand

Rygtet spredte sig hurtigt i det lille lo-
kalsamfund, og i løbet af dagen sam-
ledes en ophidset menneskemængde 
foran kirken. Før politiet nåede frem, 
tog en flok lokale bønder og fiskere 
sagen i egen hånd og brød ind i kirken 
for at jage aktivisterne ud. 

Det udviklede sig til et voldeligt 
sammenstød mellem aktivisterne og 
de lokale beboere og senere med po-

Vi er alle       præster

Tårnby Bladet laver ikke sig selv
Bag Tårnby Bladet stå entusiastiske medlemmer af Tårnby Bladforening. 

Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det 
er også tidskrævende, så flere hænder og hoveder kan 
bruges

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brik-
ker, 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 tilsam-
men bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Kontakt os på: mail redaktionen@taarnbybladet.dk eller 
tlf.: 32 509 290
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Foredrag og 
sangaften ved 
Erik Norman 
Svendsen

Kom og hør og syng med til mødet torsdag 10. september kl. 
19.00. Der er plads til 60 mennesker i kirken enligt retningslin-
jerne, der gælder først til mølle-princippet. 

Yonatan Shapira  
inviterer til  
mellemøstlige toner

Torsdag 24. september kl.19.00. 
Gratis entré og der er plads til 60 
personer enligt retningslinjerne. 
Først til mølle-princippet.

Barok-projekt 
med MGK-elever 
og Concerto  
Copenhagen

Lørdag 19. september kl. 14:00.  
Der er plads til 87 mennesker i kirken enligt retningslinjerne, 
der gælder først til mølle-princippet.

Hver fugl synger med sit næb
Der har været sunget salmer i Danmark i 500 år - siden refor-

mationen. Ikke blot i kirker men også i skoler og på højskoler, til 
møder og sammenkomster af så mange slags. I Danmark synger 

vi især tekster af salmedigterne Kingo, Brorson, Ingemann og 
Grundtvig. Men hvori består deres egenart og forskelligheder? 

Synger også salmedigterne med hver sit næb?

Kirkens forhenværende provst og biskop,  
Erik Norman Svendsen, der fortæller om salmerne. 

Efterårskoncert med varmende  
og melankolske mellemøstlige toner

Med skønne toner fra den jødiske folkemusik, blandet med tekster 
på arabisk, yiddish og hebraisk inviterer Yonatan Shapira os 

indenfor til en koncertoplevelse hvor vi både mærker melankolsk 
stemning, svingende toner og hvor publikum synger med og får 

lært enkelte fraser på de forskellige sprog. Gennem sin musik sø-
ger Yonatan at forene hvor der er splid, se på ligheder i stedet for 

forskelle og udvikle videre fra den fælles musikalske historie. 

Efter koncerten byder vi på et glas vin.

Gratis barokkoncert med elever fra MGK Ho-
vedstaden, Sankt Annæ og MGK Sjælland og 

medlemmer af Concerto Copenhagen
MGK står for Musikalsk Grund Kursus og er et enten 3- eller 

4-årigt intensivt forløb op til Konservatoriet.  
Eleverne udgør toppen af unge danske musikere og sangere. 

Barokkoncerterne er afslutningen på et spændende kursus med 
coaching af medlemmer af Concerto Copenhagen. Her har elever-
ne arbejdet grundigt med de særlige spilleteknikker og musikalske 

udtryk, der gør sig gældende i barokken. Augustinus Fonden har 
betalt for særlige barokbuer, der gør det nemmere for strygerne at 

artikulere musikken efter de originale forskrifter. 

Der spilles og synges værker af bla. Händel og Vivaldi.

SKELGÅRDSKIRKENSKELGÅRDSKIRKEN

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 15. september kl. kl. 19.00

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Sted: Skelgårdskirken
Sindingvej 9
2770 Kastrup

litiet, der dukkede op med både heli-
kopter og en politistyrke på 75 mand. 
Med tåregas trængte politiet ind i kir-
ken og drev besætterne ud efter blot 
én enkelt dag.

Besættelsen blev en af de mest me-
dieomtalte begivenheder i 1970 og 
fik en voldsom avispolemik på linje 
med Bjørn Nørgaards hesteofring. 

Besætternes budskab druknede, og 
aktionen kom i stedet til at repræsen-
tere en kulturkamp mellem provinsen 
og storbyen – mellem det religiøse, 
konservative lokalsamfund i Thy og 
det alternative hippie- og kunstner-
miljø i København.

50-års jubilæum for besættelsen

- Gennem erhvervelse af arkivmate-
riale fra kunstneren Bodil Marie Niel-
sen, der var én af de 15 besættere, 
har Museum Jorn fået en enestående 
mulighed for at præsentere udstillin-
gen, der tager udgangspunkt i besæt-
ternes perspektiv for at kaste nyt lys 
på selve besættelsen som en aktion, 
der sammenblander kunst, sociale 
eksperimenter og politisk aktivisme, 
forklarer udstillingens kurator, muse-
umsinspektør på Museum Jorn, Sofie 
Normann Christensen.

Udstillingen på Museum Jorn præ-
senteres i anledning af 50-året for 
kirkebesættelsen og sætter fokus på 
den tilsyneladende forfejlede aktion 
og dens kunstneriske udtryk og poli-
tiske idéer. 

Vi er alle       præster

Titlen på udstillingen – Vi er alle 
præster – er hentet fra besætternes 
slagord, da de nogle dage efter besæt-
telsen af kirken udfører en aktion på 
Rådhuspladsen i København for at dis-
kutere besættelsens formål og kirkens 
rolle i samfundet.

”Det er en kendsgerning at Hjar-
demaal Kirke, beliggende mellem 
Østerild og Hanstholm, i nat er taget 
i anvendelse til andet formål end det 
sædvanlige.”

Fra Introduktionen til den erklæring, 
aktivisterne satte op på kirkedøren til 
Hjardemål Kirke. (Erklæring nr. 1)

Fakta:
• Besættelsen af Hjardemål Kirke 
fandt sted 31. august 1970

• Bag aktionen stod en gruppe 
af unge kunstnere, filmfolk og 
aktivister fra København

•  I spidsen for aktionen stod 
den uafhængige og politisk 
orienterede filmgruppe Husfilm, 
som bl.a. kunstneren Peter 
Louis-Jensen, der var tidligere 
elev på Den Eksperimenterende 
Kunstskole, var en del af

• Udstillingen kan ses fra 1. 
september til 13. december 2020 
på Museum Jorn, Silkeborg

Besættelsen af Hjardemål Kirke 31. 
august 1970. Bemærk datidens 
kampuniform for politiet. 
Foto Tage Jensen
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
BRUNCH. 3. september
OK-Dag 10. september
Livet er bedre end ingenting. Hanne Bistrup fortæller om 
sin nye bog. 17. september
OK-Dag 24. september

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr. Øl og vand til 10 kr.
Film – hygge og andet. 2. sept. 
Banko. 4. sept. 
Film – hygge og andet. 9. sept. 
Banko. 11. sept. 
Film – hygge og andet.16. sept. 
Banko. 18. sept. 
Film – hygge og andet. 23. sept. 
Banko. 25. sept. 
Film – hygge og andet. 30. sept. 

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

Bordinghus åbner op efter ferien 1. 
september. Vi følger sundhedsmyndig-
hedernes retningslinjer, så der vil være 
begrænset klubaktivitet/arrangementer samt deltagerantal.
Aktiviteter i september
Kaffehold hver tirsdag og fredag kl. 14.00 – 16.00. (lille hold 
på max 10 inviterede gæster)
Håndarbejde hver onsdag kl. 13.30 – 16.30
Frimærkehold hver onsdag kl. 9.30 – 11.30
Litteraturhold 1 + 2 en gang pr. mdr.

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 Kom-
mune. (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 specialar-
rangementer, deltage i foredrag, blive 
aktiv i nogle af vore mange faste akti-
viteter, tage med på udflugter og rejser, 
og meget, meget mere.  

Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Vi har fortsat en gradvis åbning - åbningstiderne nu mandag 
- fredag kl. 10 - 15.30. Følg med på opslagstavlen i caféen.

Aktiviteter i september
Stavgang. Hver mandag kl. 11. Start ved husets indgang.
Caféeftermiddag med Preben Højlund. Fredag 4. september 
kl. 13.30 - 15.30
Temadag i caféen. Silkeblomster i efterårsfarver til ophæng 
på grene i vinduerne. Torsdag 10. september kl. 13.30
Fællessang. Fredag 11. september kl. 13.30
Tur ud i det blå. Se husopslag og tilmeldingsliste i caféen. 

Torsdag 24. september kl. 9.30 - 16.30
Caféeftermiddag se husopslag i caféen. Fredag 25. septem-
ber kl. 13.30 - 15.30 
Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, med 
begrænset klubaktivitet/arrangementer samt deltagerantal.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Pilehaven er åben igen efter ferien 
med et begrænset program. Ingen 
oplysninger om aktiviteter modtaget.

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

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Mandag i ulige uger kl. 
14-16.
Cafémøde: Vi ser tilbage på  perioden fra april til nu med 
informationer fra Hjernesagen. Vi drikker kaffe og snakker 
om løst og fast. Mandag 31. august kl. 14-16. Postkassen. 
Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller formand Inge-
Lise Adelhardt 2883 4785.
Næste cafémøde 14. september.
Har du behov for en snak med bestyrelsen kan det ske  
hjemme hos dig eller mandag i ulige uger i Postkassen fra kl. 
13 til 13.45. Kontakt os  forinden på tlf. 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien søndag 20. september.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875.
Foreningen ønsker medlemmerne en fortsat god sommer 
og vender tilbage, når corona-situationen igen gør det 
muligt at samles sikkert. 

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
Efter Covid-19, er vi nu klar til at starte igen. Vort første 
møde bliver i Postkassen, torsdag 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, Foreningscentret Postkassen, 
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup, Lokale 6.  
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Ida fra N.A.B.O. Satelitten fortæller om, hvordan de tilby-
der ensomme mennesker en hjælpende hånd. Tirsdag 22. 
september kl. 19-21.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 1. september
Seniorshop viser efterårskollektionen 8. september
Cafemøde 15. september

Cafemøde 22. september
Cafemøde 29. 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 
Vi er i fuld gang med at gå stavgang, både i Tårnby og i 
Dragør. Så mød bare op om mandagen ved Plejehjemmet på 
Løjtegårdsvej kl. 10 - 11.  I Dragør går vi om torsdagen, fra 
Wiedergården kl. 10 - 11. Husk der er en kort og en lang tur 
begge steder. I kan låne stavstænger i en kortere periode for 
at vurdere, om det er noget for jer. De kan også købes.
Vi planlægger en tur til Galleri Flemming Brylle i slutningen 
af oktober, så vi kan se galleriet, inden han lukker det ned. 
Ligeledes fejrer vi Verdens Diabetes Dag i november på en 
lidt anderledes måde end tidligere, men det hører I om i 
denne rubrik og på vores hjemmeside, når vi har noget mere 
konkret.

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte 
og deres pårørende. 
Er åbnet igen efter corona-nedlukning i forår/sommer.

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 fortsat efter sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer. Derfor udelukkende aktiviteter i have og 
udendørs.
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? Så er Fodbold For Hjertet – ’Coro-
navenlig’ motionsfodbold for alle - lige noget for dig. 
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 29.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - September 2020

 
 
 

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

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

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!

Læs mere på www.taarnbybladet.dk
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Kvindelige gymnaster star-
ter ny sæson

Af Søren Havemann 

K-T.K.G. er en forkortelse af 
Kastrup-Tårnby Kvindelige 
Gymnastikforening, fortæl-
ler formand Helle Bennick og 
næstformand Kirsten Holm-
gaard, som sportsredaktøren 
mødte til en samtale om for-
eningens aktiviteter.

- Vi glæder os til at komme 
i gang med en ny sæson; Co-
vid-19 har betydet store ud-
fordringer for os, aktiviteter 
er aflyst, skoler har været luk-
ket, generalforsamlingen af-
lyst, og vi har kæmpet med at 
fastholde vores medlemmer, 

som jo ikke har fået det, de 
har betalt for. Men vi har styr 
på det og håber, at alle igen 
vil møde op til gymnastik, når 
den nye sæson går i gang den 
1. september.

Faste traditioner

Foreningen så dagens lys helt 
tilbage i 1955 og i dag er vi 
100 kvinder, fortæller Kirsten 
Holmgaard.

- Vi har i mange år haft mu-
lighed for at være fire hold 
fordelt med gymnastik på Pi-
legårdsskolen og på Korsve-
jens skole og andre aktiviteter 
som cykling på Kalvebod fæl-
led eller i vores lokalområde. 

- En tradition er vores ju-

bilæumsfest, som vi afholder 
hvert femte år. I år er det 65 
år og det skal fejres på Ka-
strup Strandpark med fane-
indmarch, uddeling af flids-
præmier til de gymnaster, der 
møder op hver gang og så na-
turligvis hædring af jubilarer.

Her vil man nok også kunne 
høre foreningens slagsang, 
der går på melodien Flickorna 
fra Småland.

- Til festen tager vi vores 
mænd med, men til vores 
gymnastik er vi kun kvinder 
og det har aldrig været på tale 
at lukke mænd ind i gymna-
stiksalen, fastslår Helle Ben-
nick

Hvad laver vi?

Foreningens formål er at ar-
rangere gymnastikundervis-
ning, der fremmer det enkelte 
medlems kropsbevidsthed og 
ved andet kulturelt virke, at 
fremme den enkeltes og fæl-
lesskabets sundhed og trivsel.

Vi har ingen aldersbe-
grænsning, men må dog kon-
statere, at alderen er 65+, 
men vi håber, at flere unge 
piger vil få lyst til at deltage 
på vore hold. Vi tilbyder også 
mor og barn gymnastik. Så 
længe der er plads, er alle pi-
ger over 14 år velkomne.

Vi har to meget dygtige 
instruktører, der begge læg-
ger vægt på motionsgymna-
stik og med fokus på krops-
bevægelse på måtter, med 
elastik, vægte og med bolde, 
fortæller Kirsten, der også 
fremhæver, at alt udstyr er 
foreningens ejendom og at vi 
er meget glade for at kunne 
benytte de to gymnastiksale 
på skolerne. 

Vi tilstræber at der er ca. 25 
på hvert hold. 

Økonomi

Vi er en foreningen med 
mange ældre kvinder, hvor 
de fleste bor i Tårnby. Besty-
relsen arbejder hele tiden på 
at skaffe et solidt økonomisk 
fundament. Og vi har et godt 
fundament.

Vi får ikke tilskud fra det 
offentlige, men vi søger hele 
tiden fonde og puljer om 
penge, så vi kan forny og for-
bedre vores udstyr. Der skal 
også skaffes løn til vores in-
struktører. Her er et væsentlig 
bidrag det kontingent, vores 
medlemmer betaler og de 
overskud, der bliver ved af-
holdelse af aktiviteter.

I bestyrelsen sidder med-
lemmer med mange års erfa-
ring og rutine i at gennemføre 
arrangementer siger Helle 
Bennick, og det er jeg meget 
glad for, men mit håb eller mit 
ønske til den nye sæson er, 
at nogle flere vil påtage sig 
en bestyrelsesopgave. Der er 
plads til flere gode kræfter 
slutter Helle og Kirsten dette 
interview.

Hula Hop, gymnastik 
og motion styrker 
kropsbevægelserne.  
Fra K-T.K.G.s hjemmeside.

Vi har kæmpet med at holde på vores medlemmer

For 8. gang stod Kastrup 
Boldklub for Crown Plaza 
Elite Stævne for unge fod-
boldspillere

Af Søren Havemann 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

- Det er vores internationale 
elitestævne med 36 hold; det 
højst rangerede elite stævne 
i Nordeuropa, fortæller for-
mand Thomas Hjerrild.

- Vi får besøg af ungdoms-
spillere, U13, U 14 og U15, fra 
alle topklubberne i Danmark, 

Skandinavien, Schweiz og 
havde det ikke været for co-
ronaen, havde vi også set spil-
lere fra Juventus, Dortmund 
og Sporting Lissabon, men 
fodbolden kommer stadig til 
at tage sig ud fra sin bedste 
side, supplerer Christian Jul 
der også er med i stævnele-
delsen.

Højt fodboldniveau

- En af årsagerne til, at vi kan 
tiltrække storklubberne fra 
hele Europa er, at de bedste 
klubber stiller op, fordi de i 

vores turnering bliver mat-
chet med modstandere på 
samme høje internationale 
niveau og her spilles der in-
gen lette kampe. 

Christian Jul fortæller, at 
mange af de spillere, der tid-
ligere har besøgt Røllikevej, i 
dag spiller på store hold, som 
deltager i Champions League 
og at flere storklubber føl-
ger med, når finalerne live 
streames.

Økonomien

- Stævnet betyder rigtigt 
meget for vores klub; det 
sætter ikke blot Kastrup på 
Europa-kortet, men allervig-
tigst, så er det et af vores til-
bagevendende og økonomisk 
overskudsgivende stævner, 
som giver penge til klubbens 
børne- og ungdomsafdeling, 
siger en tilfreds formand Tho-
mas Hjerrild.

Konkret skal overskuddet 
dække og være med til at fi-

nansiere træneruddannelser 
og mulighed for videreud-
dannelse af vores trænerstab, 
sådan at vi kan tilbyde vores 
børn og unge en kvalificeret, 
tidssvarende og udviklende 
træning. 

Bag det hele står 40 frivil-
lige og en stor hjælp fra vores 
naboklubber. Uden en meget 
stor støtte fra Crown Plaza, 
der leverer hotelovernatning 
og transport af de mange spil-
lere, kunne det slet ikke lade 
sig gøre.

- Stævneledelsen på fire 
mand er godt i gang med næ-
ste års planlægning og ambi-
tionerne bliver ikke mindre.

- Det er en del af planen, at 

vi til næste år også vil spille 
et par rækker med piger, siger 
Thomas Hjerrild.

Finale resultater 

Efter tre spændende finaler 
blev resultaterne: U13 FC 
Nordsjælland slog AaB med 
5-1, U14 Brøndby taber til 
AGF med 0-2 og U15 Brøndby 
taber til FC Nordsjælland med 
0-2.

Tre af stævnets aktive ledere 
glæder sig over en godt 

afviklet Crown Plaza Elite Cup. 
Fra venstre Alan Knudsen, 

formand Thomas Hjerrild og 
Christian Jul.

To mod en og masser af 
tilskuere følger dagens kampe 
på Røllikevej. De gule kommer 
fra Brøndby, de sorte fra  FC 
Midtjylland.

Fremtidens fodboldstjerner på Røllikevej
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Amager BTK valgt til Årets 
Bordtennisklub i Danmark

Det var en glad og stolt for-
mand Pernille Hvass, der 
mødte frem til Bordtennis 
Danmarks årsmøde i Odense. 
Hun modtog på vegne Amager 
Bordtennisklub prisen som 
Årets Klub i Danmark.

- Årets klub er en klub med 
et stabilt medlemstal med 
fokus på ungdom og ung-
domsudvikling, sagde Betina 
Koefoed  fra Bordtennis Dan-
marks som motivation for val-
get af Amager som årets klub.

- I har stået for en god klub-
udvikling med stabilitet og 
fastholdelse. For par år siden 
ændredes fokus fra den en-
kelte dygtige spiller til et nu 
bredere fokus, hvor alle ung-
domsspillere kommer i fokus 
på deres niveau og deres mu-
ligheder. 

- Den ændring fik man på 
grund af en motiveret og en-
gageret ledelse. Klubben har 
faste gode lokaler, klubloka-
ler og socialt liv. Klubben sat-
ser bredt og er med på bølgen 
med pigeudvikling og har la-
vet pigelejre med god succes.

Flere om succesen

Klubben deltager ligeledes 
aktivt i træningssamarbejde 
på tværs med flere klubber 
i området. Alt sammen for at 
skabe vækst og udvikling ikke 
kun i klubben, men bredt spe-
cielt i det østdanske.

Pernille Hvass tilføjer, at 
som formand kan man jo kun 

være helt vildt stolt over den 
pris og de medfølgende ord, 
men uden en helt fantastisk 
sportschef, en god bestyrelse 
og mange frivillige var vi al-
drig kommet så langt. 

Michael Pedersen har som 
sportschef i den grad udfor-
dret og udviklet klubben, 
skubbet til grænser for, hvad 
der kan lade sig gøre inden-
for et relativt stramt budget. 
Hans gå-på-mod vil ingen 
ende tage, og det smitter.

- Jeg føler mig meget pri-
viligeret over dagligt at sam-

arbejde med en så engageret 
person, også selvom han ind 
i mellem er temmelig stædig. 
Den stædighed er hans driv-
kraft, og det er beundrings-
værdigt. Prisen som Årets 
klub er vi alle glade for.

SH

Pernille Hvass (tv.) får 
overrakt blomster og prisen 

som Årets Klub af Betina 
Koefoed fra bestyrelsen 

i Bordtennis Danmark. 
Privatfoto.

Tårnby FF vil gerne præsentere fodbold for  piger mellem 5 
og 11 år. Det sker med en raket! Foto: DBU.

Ikke uden dem i baglandet

Tårnby FF vil have flere 
piger ud på fodboldbanen, 
derfor lander DBU raket-
ten på opvisningsbanen på 
Vestamager Idrætsanlæg 
og der er masser af plads 
ombord

Af Jette Jensen,  
Pigeformand i Tårnby FF

Besætningen er frivillige fra 
Tårnby FF og DBU-instruk-
tører, der står klar til at tage 
imod alle piger mellem 5 og 
11 år, der har lyst til en sjov 
og spændende dag, hvor pi-
gerne kan prøve kræfter med 
fodboldspillet gennem fanta-
sifulde lege og aktiviteter.

Pigerne skal blandt andet 
forbi Solen, Saturn og Mars, 
og klubbens frivillige er med 
til at guide hele vejen gen-
nem solsystemet mod den 
sidste og afgørende opgave, 
som er at samle nøglen til 
klubhuset. 

Det er uden betydning, om 
du har spillet fodbold tidli-
gere. Det er gratis og uforplig-
tende at deltage. Det kræver 
ingen tilmelding. Medbring 
godt humør, tøj til at bevæge 
sig i og en vandflaske.

Har din datter og hendes 
veninder lyst til en sjov efter-
middag i stjernernes tegn? 

Hvad er pigeraketten?

Pigeraketten er DBU’s popu-
lære fodboldaktivitet for alle 
5 til 11-årige piger. Her flyver 
de deltagende piger ud i et 
unikt rumunivers, hvor de skal 
besøge planeter med forskel-
lige fodboldaktiviteter for at 
finde delene til klubnøglen, 
der er blevet ødelagt og ka-
stet ud i rummet. 

Pigerne skal i samarbejde 
med DBU’s astronaut samle 
den gyldne klubnøgle, så 
klubben atter kan blive åbnet 
for klubtræning.

INFO
Vestamager Idrætsanlæg 
opvisningsbanen torsdag 3. 
september kl. 17.00.
Ingen tilmelding. Bare mød 
op.
Tårnby FF sørger for lidt 
frugt.

Piger spiller raket-
fodbold

Vil du spille rugby, har du 
overvejet at prøve kræfter 
med rugby eller kunne det 
være noget for dit barn?

Måske har du selv spillet lidt 
touch rugby i skolen og syn-
tes egentligt, det var fedt. Du 
har set en flok spille rugby 
på stranden eller i parken 
og havde ikke lige mod på 

at spørge. Du kender nogen, 
der spiller eller har spillet og 
tænker, at det i virkeligheden 
var noget for dig?
Er du bare kørt sur i din 
nuværende sport eller 
mangler helt en sport? 

Optagelsesdag hos Speed 

Rugbyklubben Speed holder 
optagelsesdag, hvor det er 
muligt at komme og prøve 
rugby på alle niveauer.

Det er muligt at følge træ-

ning over en periode, så du 
ikke tager beslutning på bag-
grund af én træning. Kom 
alene, tag en kammerat med 
eller måske en af dine søsken-
de. Det kan kun blive sjovt. 

Vær forberedt på at kaste, 
sparke og løbe. Hvis du ikke 
har støvler med knopper, 
medbring bare almindelige 
sportssko og praktisk tøj, der 
kan tåle at blive både beskidt 
og tåler vejret. Medbring egen 
fyldt vanddunk.

Glad 
ungdom 
hos Rugby-
klubben 
Speed. Foto: 
Speed

Rugby? det kunne være noget for dig?

STED: Rugbyklubben 
Speeds baner 
Løjtegårdsvej.

Optagelsen er opdelt i 
årgange 
Se mere på https://www.
rkspeed.dk/ 
Tilmelding på mail: 
ungdom@rkspeed.dk hvis 
du er mellem 6 og 18 år
Tilmelding senior: senior@
rkspeed.dk eller damer@
rkspeed.dk 
Skriv navn, alder og rugby 
erfaringsniveau i mailen.

Åbent ishus på skøjtebanen
Du afprøve kan dit talent og måske komme på glat is, når 
Tårnby Skøjteklub holder åben introduktionsdag. 
Lørdag 5. september mellem kl. 14-15.30.
Husk at kom i god tid og tag et par vanter med
Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1
For 30 kr. låner du skøjter og får instruktion af træner.
Der er gratis parkering.
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GENSYNSGLÆDE OG ÅBENT ISHUS HOS TSK:  Man kan blive så glad for is, at 
man kysser den og sød kondens opstår. Tårnby Skøjte Klubs mange skøjteløbe-
re var så glade for at komme på isen igen efter fem måneders ufrivillig pause 
uden corona is. Der er meget, der skal indhentes efter den lange ufrivillige 

pause og mange nye programmer skal indøves, inden klubbens store konkur-
rence- og mesterskabshold skal til første konkurrence i oktober. TSK starter 
op med åbent hus-arrangement lørdag 5. september, hvor alle er velkommen 
mellem 14 og 15.30. Tekst og foto: Lene Skibby 

Det spørgsmål stillede sportsre-
daktøren sig selv den formiddag, 
han endelig fik en mail fra Erling 
Langtved
Så Erling fik det gode spørgsmål og 
her kommer hans forklaring på det 
lange fravær i pressen.

- Hej Søren. Ja, det var jo noget af 
et chok, da klubben lukkede, hvordan 
skulle man nu træne? Så der blev lagt 
mange planer. Der var et meget ven-
ligt klubmedlem, der havde en stor 
kælder inde i Sundby, som hun stil-
lede til rådighed, men højst fire kunne 
træne samtidigt, men det blev klaret 
med et smart bookingsystem; stænger 
og vægtskiver havde vi hentet nede i 
klubben. 

Der var også nogle, der havde lånt 
en cykelkælder ude i Ørestaden, men 
der var ikke højt nok til loftet, så der 
var nogle øvelser, man ikke kunne 
lave; dem, der bor ovenover, har nok 
ikke sat pris på den aktivitet, der har 
foregået i kælderen - det er jo ikke 
helt lydløst.  En cykelkælder på Tårn-
byvej har også været benyttet og 
så endelig hjemme i Emilys morfars 
have; og selvom det regnede, skulle 
der trænes, og det blev der, det kan 
man se på resultaterne.

Lidt senere kom der et samarbejde 

op at stå med klubben AK Thor på Klø-
vermarken om lørdagstræning, der 
foregik udendørs, så der var sørget 
for kaffe og kage. Så du kan nok se, at 
selvom der var lukket hos os, blev der 
trænet rigtigt flittigt.  

Nu går det så løs igen

- Den 5. september er vi værter for Øst 
B Mesterskaberne, som er for de lidt 
mindre øvede. De bliver holdt hos os 
Ved Diget, fortsætter Erling Langtved.

Og så er der gode resultater fra tur-
neringen, der er blevet afholdt. Det 
startede med Rust cup i Slagelse.  Vi 
deltog med tre løftere.  Emily Lykke i 
45 kg, Nicky Chengde Ye i 73 kg og Siff 
Wibling i 59 kg. 

Emily Lykke har kun haft et mål det 
sidste halve år, nordiske rekorder!

Hun trak 44 kg, hvilket er både 
dansk ungdoms- og junior rekord og 
kun et kilo fra den danske senior-
rekord. I stød startede hun på 56 kg, 
nordisk ungdomsrekord. Kiksede på 
58 kg, men lagde et kilo på og klarede 
59 kg; det gav en tokamp på 103 kilo 
og ny nordisk rekord. Emily fylder 13 
år om et par uger.

Nicky Chengde havde en fremgang 
på 25 kilo og kvalificerede sig til de 
danske seniormesterskaber.

Hvad har Vikingerne lavet i 
et halvt år?

Emily løfter vægte 
og sætter ny nordisk 
rekord i tokamp. 
Foto: AK Viking.

Mobile beachvolley anlæg, som det, 
Tårnfalkene har modtaget støtte til 

fra foreningspuljen.  
Foto: Sønderborg Idrætsskole

Tårnfalkene får støtte til at etab-
lere udendørs volley

Med støtte fra DIF og DGI’s for-
eningspulje kan Tårnfalkene i nær-
meste fremtid sætte gang i uden-
dørs træning i form af volley på græs 
eller beachvolley. 

- Vi har modtaget penge til to mo-
bile beach-anlæg med sandankre og 
20 bolde til udendørstræning. Vi ser 
frem til at kunne sætte yderligere 
skub på vores træning og supplere 
vores indendørs træning i Tårnby 
samt forhåbentlig også tiltrække 
flere nye spillere til vores klub, for-
tæller Jesper Danbo.

Støtte fra DIF og DGI’s  
foreningspulje

Støtten går til lokale projekter i 
idrætsforeninger, f.eks. til medlems-
rekruttering, udvikling af nye aktivi-
teter eller løft af trænerkompeten-
cer.

Jesper Danbo oplyser, at de an-
søgte puljen mandag nat og allerede 
tirsdag fik svar tilbage med et posi-
tivt resultat.

To mobile beachvolleyanlæg, der 
kan bruges på både græs og sand, 
samt bolde til at arrangere trænin-
ger. Aldrig har jeg oplevet så hurtigt 
et svar på en ansøgning om midler. 
Og skulle andre idrætsgrene ligge 
inde med spændende projekter, kan 
vi kun anbefale at søge om midler 
fra foreningspuljen.

Træningsmuligheder

Pengene er endnu ikke gået ind på 
vores konto, så vi har ikke kunnet 

købe vores anlæg og bolde. Vi har 
dog allerede rettet henvendelse 
til sælgeren på Frederiksberg, der 
forhandler udstyret og de har kun-
net fortælle, at der i forbindelse 
corona pandemien har været så stor 
efterspørgsel på udendørs udstyr, 
herunder beachvolleyanlæg, så det 
først kan forventes på plads primo 
september.

Vi kan komme i den situation, at 
indendørs sportsaktiviteter lukker 
ned og vi bliver nødt til at træne 
udelukkende udendørs, så vi er rig-
tig glade for denne støtte og vores 
to nye mobile anlæg. 

I forhold til at hverve medlem-
mer eller bare skabe fokus på vores 
sportsgren, har vi talt om at stille 
nettet op på i nærheden af Sneglen 
hvor der både er græs og sand til 
disposition, og vi vil ikke genere de 
øvrige gæster, men håber, de får lyst 
til at spille beachvolley, siger Jesper 
Danbo

Da en stor del af os er skolelærere 
fra Løjtegårdsskolen, er græsset i 
Travbaneparken også en god mulig-
hed for lave en træning med vores 
spillere og kollegaer fra både Løjte-
gårdsskolen og andre skoler slutter 
Jesper det glade budskab om hurtig 
støtte.

SH

Volley-falkene flyver udendørs
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Tårnby Teater kan i år fejre 50 års jubilæum, og 
der er planlagt en markering af jubilæet 12. sep-
tember

Af Mia Engstrøm 
Foto: Per Jægersted

Emil Bue på blot 25 år og Terkel Spangsbo på mere 
end det dobbelte brænder begge for Tårnby Teater. 
Emil har i dag en stor finger med i det daglige arbej-
de både med Børne- og Ungeafdelingen på teatret 
og i de løbende forestillinger og siden 2017 også i 
bestyrelsen.

Terkel har haft mere end én finger med i opstar-
ten på teatret og som stor drivkraft i de første 23 år 
af teatrets historie. I indgangen til teatret nærmest 
emmer væggene af teatrets historie, for her er ta-
petseret med alle de gamle plakater fra forestilling-
erne igennem årene, og det er mange. At være med 
i Tårnby Teater er, som Emil udtrykker det, ’som at 
have en slags bevidsthed om, at være en del af en 
historie – der er noget ånd som stadig er der’.

Frivillige er teatrets fundament

Begge er meget bevidste om, at ingen kan gøre no-
get alene, og at alle de frivillige, som i årenes løb har 
bidraget til og medvirket i alle de mange forestillin-
ger, er teatrets omdrejningspunkt. Fælles for alle er 
en kærlighed til teater og drama, og her falder snak-
ken på proces og produkt. For nogen betyder pro-
cessen mest og for nogen er produktet det vigtigste. 
Vejen, fra de første ideer kommer på bordet og til 
en færdig forestilling kan præsenteres for publikum, 
består af mange små delelementer, som tilsammen 
giver en helhed. 

Der skal f.eks. være et godt manuskript, der skal 
tænkes i scenografi, lys og lyd, kostumer og opsæt-
ning i sin helhed. Alle skal bidrage, og man skal be-
tragte det som en hobby, som man har lyst til at in-
vestere rigtig meget tid og energi i. Så en kærlighed 
til processen er vigtig, men det er nu altså også en 
rigtig god følelse, når det hele falder i hak, og publi-
kum viser sin begejstring, er begge enige i.

Ildsjæle

Jeg spørger Emil og Terkel om de er ’ildsjæle’, og 
hvad de hver især lægger i ordet. Begge kan nikke ja 
til at være en ildsjæl. 

Det er vigtigt, at der er nogen som går i spidsen 
og måske også ’ofrer’ noget mere, men ingen kan 
brænde alene. ’Det er ikke en enmandshær’, som 
Terkel udtrykker det, og Emil supplerer ’ja, jeg er en 
ildsjæl, men vi er mange ildsjæle på Tårnby Teater’.

Det, som gav og stadig kan give udfordringer, er, 
hvilket ambitionsniveau og hvor meget tid man skal 
bruge på teatret. 

- Vi anede ikke, hvilken opgave vi stod overfor, si-
ger Terkel og mindes den første tid, da teatret holdt 
til på Løjtegårdsvej i den gamle tobaksfabrik. Emil 
fortæller, at alle er velkomne til at byde ind med 
ideer og projekter, og noget kan man umiddelbart gå 
i gang med, mens andet forbliver på tegnebrættet. 

Drama udvikler

Både Terkel og Emil har oplevet, hvordan drama som 
fag kan være med til at sætte skub i en personlig 
udvikling. Alle har selvfølgelig en lyst og mod på at 
stå på en scene ellers melder man sig nok ikke, men i 
arbejdet med faget drama udvikles personligheden. 

Man vokser som menneske og udvikler færdighe-
der, som kan bruges i mange aspekter i livet. Mange 
skriver på deres CV, hvis de har været tilknyttet 
teatret, fordi man ved, at amatørteater kan udvikle 
kompetencer i f.eks. projektarbejde, samarbejde og 
evnen til at løse en opgave på en innovativ måde.

Repertoire

Der har igennem de 50 år været spillet rigtig mange 
forestillinger, og repertoiret er bredt og varieret. 
Der er bl.a. de store kendte forestillinger, som man 
kender fra de etablerede teatre: Grease, West Side 
Story og Skatteøen. Der er de kendte børneforestil-
linger: Dyrene i Hakkebakkeskoven, Brødrene Løve-
hjerte og Folk og røvere i Kardemommeby. 

Men der er også de mindre enaktere, de som er 
skrevet af teatrets medlemmer og de store uden-
dørsforestillinger, blandt andet Glasværk, som blev 
opført i gården ved Kastrupgårdsamlingen. 

Emil og Terkel fremhæver både de store publi-
kumsbaskere, men også de mindre stykker som en 
succes, for det er jo ikke nødvendigvis de forestil-
linger, som trækker flest, der tæller tungest på en 
succesvægt. Men det er nu alligevel sjovere end at 
spille for fire personer, griner de.

Emil og Terkel og Tårnby Teater i fremtiden

Emil er ung og entusiastisk med gå på mod omkring 
teatrets fortsatte virke. Der er mange unge på ven-
teliste, så der er potentiale i mange flere sæsoner. 

Terkel er gået videre for mange år siden til andre 
græsgange, men glæder sig over, at det, han var med 
til at sætte i værk, stadig er aktivt. Da vi skilles, ser 
jeg Emil pusle i cafeen, og Terkel går om hjørnet for 
at passe bladredaktionen på 1. sal.

Samtale 19.8.2020 med Terkel Spangsbo og Emil Bue om Tårnby Teaters 50 års jubilæum

Glasværk og Grease

Gruppen udviklede en gadeteaterform, 
som man i de næste ti år turnerede med 
i de nordiske lande. Gadeteatret betød, 
at gruppen i 1986 var den danske re-
præsentant ved Nordisk Teaterfestival i 
Reykjavik.

Tårnby Teater udsprang af et AOF hold på 
10-12 personer. De dannede Team Tårn-
by i 1970, og i de første år holdt de til på 
Løjtegårdsvej i en nedlagt tobaksfabrik.

Tårnby Teater har en aktiv børne- og 
ungeafdeling med ca. 140 på venteliste. 
Flere af de unge, der har været tilknyttet 
teatret, har senere valgt en karriere in-
denfor den professionelle teaterverden.

Teatergruppen måtte forlade lokalerne 
på Løjtegårdsvej på grund af den høje 
husleje, og daværende kulturudvalgs-
formand Poul Feldvoss var primus motor 
i at bane vejen for en fremtid på Eng-
landsvej 290.

I indgangen til teatret nærmest 
emmer væggene af teatrets 

historie, for her er tapetseret 
med alle de gamle plakater fra 

forestilling-erne igennem årene, 
og det er mange. 

Emil har været tilknyttet Tårnby Teater 
siden 2011. Han har medvirket i mange 
forestillinger, og skal i 2022 være instruktør 
på Menneskeoffer. 
Terkel har udover de mange år på Tårnby 
Teater været instruktør på Dragør Revyen og 
den lokale lærerrevy.
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Sundhedsuge 2020, udde-
ling af idræts- og forenings-
priser og ny pris til frivillige 
må vente til 2021

Af terkel Spangsbo

- Vi befinder os stadig i skyg-
gen af den igangværende 
corona-pandemi og på det 
sidste har vi set flere nyop-
ståede tilfælde af virussen. 
Det er uvist, hvad efteråret 
kommer til at byde på, og 
hvilke forholdsregler, vi alle 
skal tage. Af den årsag, har 
Sundheds- og Omsorgsud-
valget besluttet at udsætte 
årets Sundhedsuge til næste 
år 2021.

- Vi er enormt kede af at 
skulle udsætte Tårnby Sund-
hedsuge. I Sundhedsugen er 
fællesskabet et fundamen-
talt midtpunkt og vi vil levere 
fællesskab af høj kvalitet og 
sikkerhed. Det kan vi ikke ga-
rantere som situationen ser 
ud lige nu. Jeg håber på alles 
forståelse og opbakning, siger 
borgmester Allan S. Andersen. 

- Allerede nu arbejdes der 
på at skabe en fantastisk Tårn-
by Sundhedsuge 2021, og jeg 
glæder mig meget til at se jer 
til spændende arrangementer 
i Sundhedsugen næste år.

Andre udsættelser

Uddelingen af idrætspriser, 
som skulle have fundet sted i 
foråret blev allerede i løbet af 
foråret udsat.

- Vi kunne godt have udpe-
get kandidater til leder og ta-
lent-priser, men vi kunne ikke 
afvikle selve arrangementet 
med fest i Rådhusets kan-
tine for idrætsfolkene, siger 
formand for Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, Jør-
gen Jørgensen.

- Der har været mange som 
fortjente en pris for deres 
indsats, men uden prisfesten 
blev det en flad fornemmelse.

Også foreningspriserne til 
’ikke-idrætsforeninger’ er ud-
sat. Kultur- og Fritidsudvalget 
tog med accept fra organisa-
tionerne KTIS og Tårnby For-
enings Råd, TFR, beslutning 
om at vente på forhåbentlig 
bedre tider.

Ved samme lejlighed blev 
også nyskabelsen ’en frivil-
lighedspris’ til en person eller 
gruppe, som havde præsteret 
noget særligt på frivilligheds-
området, udsat.

Både TFR og KTIS håber, at 
udsættelsen af Frivilligheds-
prisen vil give det udvalg 
som planlægger pris og ar-
rangement mere tid til at gøre 
Frivillighedsprisen til et an-
derledes arrangement. De vil 
ikke bare udpege en enkelt-
person på hele frivillighedens 
område, men gøre det til en 
fest for en stor del af de man-
ge frivillige, som gør en stor 
indsats på både forenings- og 
på det sociale område.

- Da snakken om en stor 

pris til én frivilligheds-person 
blev luftet, satte organisa-
tionerne sig sammen og kom 
med et næsten færdigt oplæg 
til politikerne, fortæller se-

kretær på Foreningernes Fæl-
leskontor Michael Pedersen.

- Vi han mindet politikerne 
om vores oplæg, så noget for-
nuftigt kan der måske komme 

ud af corona-pausen. Der bli-
ver tid til en ekstra omgang i 
tænkeboksen.

Meget af det sjove udsættes

I den 90-årige roklubs loka-
ler kunne herrer og damer 
mødes – og senest kom æl-
dreroere med begge køn ind 
i huset

Tekst og tegning 
 Ninna Feldvoss

I juli måned kunne Roklubben 
Øresund holde sit 90-års ju-
bilæum, - trods Corona - med 
en stor sammenkomst i båd-
hallen og det gamle klubhus, 
beliggende i Tårnbys første 
lystbådehavn.

I 1930’erne var det sådan, 
at enhver kunne stifte en 
klub, men ville man have et 
klubhus, måtte man selv byg-
ge det. Det gjorde en god del 
af de entusiastiske unge med-
lemmer så. En stor udfordring 
og selvsagt ikke uden udfor-
dringer af næsten enhver art. 
Som byggeriet skred frem, 
svandt den aktive medlems-
skare ind!

Færdigt blev det imidlertid, 
og igen voksede medlems-
skaren. Bl.a. slog man sig sam-
men med damerne.

Af uudgrundelige årsager 
roede mænd og kvinder den-
gang nemlig i hver deres ro-
klub, som lå side om side. Og 
i løbet af få år voksede beho-
vet for mere plads. Endnu et 
byggeri på frivillig basis blev 
en realitet, det nuværende 
klubhus, som jævnlig er fyldt 
til bristepunktet, ikke mindst 
ved ældreroernes mange so-
ciale arrangementer. Det er 
en klub med liv og glade dage, 
hvor medlemmerne tager 
vare på hinanden og i tilgift 
har glæden ved sammen at ro 
til Øresunds mange udflugts-
mål, fra Dragør til Saltholm, 
fra Trekroner til Røsen og alt, 
hvad der er derimellem. 

Om vinteren må man ‘nø-
jes’ med romaskiner, gåture 
langs stranden, eller deltage i

nogle af de mange arran-
gementer, eksempelvis fæl-
lesspisning, foredrag eller 
teaterture. 

Der er to klubber under 

samme tag. ‘Ældreroerne’ er 
pudsigt nok den yngste med 
godt 10 år på bagen. Sammen 
har de et fortrinligt samarbej-
de til glæde for alle.

Nye medlemmer er altid 
velkomne. Kom forbi eller 
kontakt os, se klubbernes 
hjemmesider.

De ældste er de yngste – som klub

Næste udgave af Tårnby Bladet: onsdag 3o. september

Læs det på www.taarnbybladet.dk
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TENET
27 – 28/8:  kl. 19.45
29 – 30/8:  kl. 13.30 + 19.45
31/8 – 2/9:  kl. 19.45
3 – 16/9:  kl. 19.30 t. o. 11
 
Danmarkspremiere:
LA BELLE ÉPOQUE
27/8 – 2/9:  kl. 18.00
5 – 6/9:  kl. 15.00
  
Danmarkspremiere: 
LASSIE KOMMER HJEM – dansk tale
3 – 4/9:  kl. 17.00
5 – 6/9:  kl. 14.00
8 – 9/9:  kl. 17.00
12 – 13/9:  kl. 14.00 fr. u. 7

 Danmarkspremiere:
NEW MUTANTS
3 – 4/9:  kl. 20.10
5 – 6/9:  kl. 17.00 + 20.10
7 – 16/9:  kl. 20.10 t. o. 11
 
VORES MAND I AMERIKA med danske 
undertekster
27/8 – 2/9:  kl. 17.00 + 20.30
3 – 9/9:  kl. 17.40
10 – 11/9:  kl. 17.00
12 – 13/9:  kl. 15.00 + 17.00
14 – 16/9:  kl. 17.00 t. o. 11

Forpremiere:
MADKLUBBEN 
7/9:  kl. 17.00

Danmarkspremiere:
AFTER WE COLLIDED 
10 – 16/9:  kl. 17.50 t. o. 11

André Rieu: 
Magiske Maarstricht
29 – 30/8:  kl. 14.40
Vises med danske undertekster
Uden pause

Programmet for perioden 17/9 til 29/9 vil kunne 
ses på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra 
slutningen af uge 37, men vi ved allerede nu at 
du kan glæde dig til:
 
Danmarkspremiere 24/9: DRUK
Forpremiere-weekend 26 – 27/9: FAR TIL 
FIRE OG VIKINGERNE

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

DANMARKS-
PREMIEREFORPREMIERE DANMARKS-

PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

TENET

Bevæbnet med kun ét eneste ord, 
Tenet, kæmper han for hele verdens 
overlevelse. Han rejser gennem en 
mørk verden fuld af international 
spionage på en mission, der bevæger 
sig ud over grænserne for tid, som vi 
kender det.

MADKLUBBEN
Marie, Vanja og Berling er i deres 
livs efterår og slås med hver deres. 

De beslutter at tage på madkursus 
til Syditalien. De hede sydlandske 
aftener byder på både flirt, jalousi og 
sandheder, der pludselig skal på bordet. 
Midt i virvaret opdager de tre dog, at 
livet har langt mere at byde på og at 
det aldrig er for sent…

LASSIE KOMMER HJEM

Da flytter familien til en mindre 
lejlighed, hvor det ikke er tilladt at 
have hund. Frederik er knust! De er 
nødt til at aflevere Lassie til Greve von 
Springer, som lover at passe godt på 
Lassie. Men en af grevens ansatte er 
ond mod Lassie, og hun flygter for at 
lede efter Frederik.

NEW MUTANTS

Fire unge mutanter er indlagt til 
psykiatrisk observation på et afsondret 
hospital hos dr. Cecilia Reyes, som 
mener, at teenagerne er til fare for sig 
selv og omverdenen, så hun overvåger 
dem nøje, alt imens hun forsøger at 
lære dem at tøjle deres mutantkræfter. 
Da Danielle ’Dani’ Moonstar føjes 
til den unge gruppe, der oplever 
hallucinationer og flashbacks, og 
både deres mutantkræfter – og deres 
venskaber – sættes på prøve i en kamp 
for at slippe derfra i live.

AFTER WE COLLIDED
Selv efter at have slået op kan Tessa 
ikke få Hardin ud af sit hoved. 
Hun ville ønske, at hun kunne glemme 
sine følelser, men det er lettere sagt 
end gjort. 

Gennem alle deres op- og nedture, 
vil Hardin og Tessa blive ved med at 
kæmpe for at være sammen… selvom 
universet ønsker, at de skal være fra 
hinanden.

DRUK

Fire gymnasielærere og venner 
beslutter sig for at teste en teori om, at 
mennesket er født med en halv promille 
for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet 
åbner sindet for omverdenen og får 
kreativiteten til at stige. 
Resultatet er opsigtsvækkende. Både 
undervisningen og resultaterne løfter 
sig, og vennerne begynder for alvor at 
mærke livet igen. 
I takt med, at genstandene ryger 
indenbords, skrider eksperimentet 
fremad for nogen, og af sporet for 
andre. 
Det bliver tydeligt, at alkohol kan skabe 
store resultater, men også at den slags 
vovemod kan have konsekvenser. 

FAR TIL FIRE OG 
VIKINGERNE
Mie og Ole kan ikke længere holde 
ud at dele værelse, Søs er træt af at 
fungere som familiens reservemor, og 
Far har ikke det sædvanlige overskud 
til at tackle Onkel Anders’ særegne 
opførsel. Tilbage står Lille Per, som 
bare er ked af det hele. Onkel Anders 
tilmelder derfor familien et ophold på 
et familieterapisted, hvor familien skal 
leve som vikinger i en uge. 

LIVETS BEDSTE ÅR /  
LA BELLE ÉPOQUE
’Livets bedste år’ er en film om 
erindringens gave og kærlighedens 
evne til at modstå alle prøvelser, da 
Anne og Jean-Louis mødes igen.
Instruktøren Claude Lelouch bruger 
dejlige, nostalgiske klip fra den 
gamle film med de to skuespillere i 
al ungdommens fortryllende vælde 
– på stranden i Deauville og i det 
hotelværelse, hvor deres affære 
tog sin begyndelse – selvfølgelig 
akkompagneret af Francis Lais 
udødelige temamelodi.©

 D
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Kære venner af Lisbeth Klubben.

Vi savner jer allesammen og jeres 
vidunderlige smil og festlige 
kommentarer omkring film og samværet 
i biografen, men vi må desværre vente 
på bedring 

vedrørende mulighed for at kunne vise film 
for alle medlemmerne på samme dag.

Vi håber stadig at ”Mette” stadig træffer 
de gode beslutninger vedr. vores Corona 
smittende  hverdag, så op med humøret og 
smil til hinanden.

VEL MØDT • NÅR DEN 
TID KOMMER - IGEN

Hilsen rigtig god eftersommer.
Carl-Aage Hansen, kasserer  
Vibeke Rasmussen, formand

Buster fra Jerslev Alle har altid været 
Anders And fan, og da Anders And & 
Co lancerede en konkurrence om 
hvem, der skulle være den nye nabo 
til Anders And, mens naboen var på 
ferie, var det oplagt, at Buster sendte 
et forslag ind.

Buster spiller på trækbasun - oveni-
købet en blå en af slagsen, og denne 
kombination af en dreng med en blå 
trækbasun, som elsker kødpølsemad-
der og er fjollet, men bange for rut-
chebaner, kunne koncernen ikke stå 
for, så Buster vandt konkurrencen. 

Buster passede perfekt til Andeby-
universet, siger Svend Skytte, som er 
redaktør i Danmark på Anders And. 
Tegneren Migel har andeficeret Bu-
ster, så han passer ind med de andre 
beboere i Andeby på Paradisæblevej.

Bladet, hvor Buster er med, udkom 
13. august, og der har været megen vi-
rak om Buster og hans trækbasun lige 
siden, og som Busters mor udtrykker 
det, så er de glade for, at al opmærk-
somheden er kommet i etaper.

Allerede i januar løb konkurrencen 
af stablen, og resultatet kom for et par 

måneder siden, men siden det blev 
officielt, at Buster havde vundet, har 
der været travlt. Det har været meget 
spændende for Buster og ikke mindst 
besøget i TV2´s MorgenTV var en stor 
oplevelse.

Nu gælder det fokus på skole og 
musiklektioner på den blå trækbasun.

Buster spiller 
på trækbasun 
- ovenikøbet 
en blå en af 
slagsen. Og 
kombinationen 
af en dreng 
med en blå 
trækbasun, som 
elsker kødpølse-
madder og er 
fjollet, men 
bange for 
rutchebaner, 
faldt i 
Anders And-
redaktionens 
smag... så 
han vandt 
konkurrencen 
som Anders 
Ands nye nabo.

8 årige Buster fra Tårnby flytter ind 
som nabo til Anders And

Lassie kom til verden i 1940 
og optræder endnu en gang 
på det hvide lærred

Lassie og den 12-årige Frede-
rik er uadskillelige. Da Frede-
riks far mister sit job, flytter 
familien til en mindre lejlig-
hed, hvor det ikke er tilladt at 
have hund. 

Frederik er knust! De er 
nødt til at aflevere Lassie til 
Greve von Springer, som lover 
at passe godt på Lassie. Men 
en af grevens ansatte er ond 
mod Lassie, og hunden flygter 
for at lede efter Frederik.  

Frederik kan heller ikke 
længere undvære Lassie, så 
da han hører, at Lassie er stuk-
ket af, sætter han sig for – 
sammen med grevens barne-
barn, Pernille - at finde Lassie.

En eventyrlig rejse begyn-
der for både Frederik og Las-
sie – begge på jagt efter deres 
bedste ven!

Lassie - den mest berømte 

hund i filmhistorien - er en-
delig tilbage i biografen. Den 
hjertevarme historie om det 
uadskillelige venskab mellem 
en dreng og hans hund er ba-
seret på den berømte roman 
af Eric Knight.

I tiden under Anden Ver-
denskrig bor den ni-årige Joe 
i en lille mineby i Yorkshire 
med sine forældre og sin el-
skede hund Lassie. 

Da den rige hertug af Rud-
ling tilbyder at købe Lassie, 
afslår familien i første om-
gang. Men da minen i byen 
lukker, er der ingen vej uden-
om - familien må sælge Las-
sie. Hertugen tager hunden 
med til sit slot i det nordlige 
Skotland, men her har Lassie 
bestemt ikke lyst til at blive. 

Vind billetter

Tårnby Bladet har to x to bil-
letter til ’Lassie kommer 
hjem’, som du kan vinde, hvis 
du kan svare på, hvilken race 

Lassie er.
Svaret mailer du til redakti-

onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emne-
feltet skriver du ’Vovvov’ og 
i mailen skal vi have svaret. 
Kun mail, som har disse op-
lysninger og svar, kommer i 
betragtning.

Vi skal have svaret senest 
torsdag 3. september klokken 
12, hvor vi trækker lod. Det er 
samme dag, som filmen har 
premiere

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort 
eller uden på kuverter på 
adressen Tårnby Bladet, Eng-
landsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt 
direkte ned i vores 
postkasse.

Vinder du, får du yderligere 
oplysning om indløsning af 
billetterne. Du skal selv hente 

billetterne på Tårnby Bladets 
redaktion på Englandsvej.  
De kan ikke ombyttes eller 
erstattes og de kan bruges i 

en hvilken som helst biograf, 
hvor filmen spiller. Uindløste 
billetter erstattes ikke.

Tsp

Familieklassikeren over dem alle er tilbage. 

Konkurrence
Konkurrence
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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

Teaterkompagniet GliMT’s 
forestilling Vesta genopsæt-
tes endnu to dage

Ved en bålplads imellem Pin-
seskovens birketræer finder 
børnene et bål, suppeingredi-
enser og heksen Vesta, Vesta-
magers egen heks. Grydens 
liflige duft spreder sig lang-
somt, mens Vesta inddrager 
dem i fortællinger, der tager 
udgangspunkt i Fælledens na-
tur og lokalhistorier.

Sommeren 2019 blev Vesta 
opført for en lang række sko-
leklasser og glade friluftsel-
skere i weekender. Med støtte 

fra Tårnby Kultur- og Fritids-
udvalg er det blevet muligt 
at genopsætte forestillingen 
i år, så endnu flere klasser og 
teaterelskere kan komme ud 
og opleve Vesta og hendes 
historier.

Iscenesætter Camila Sarra-
zin siger: 

- Vi er så glade for, at vi nu 
har mulighed for at genop-
sætte Vesta. Først med støtte 
fra Tårnby og nu også med 
udskydelse på grund af covid. 
Heldigvis er det en udendørs 
forestilling hvor vi kan skabe 
plads mellem publikum, så vi 
kan opføre den selv med de 

retningslinjer der findes nu. 
- Sidste år oplevede vi så 

mange glade børn og voksne, 
der kom her ud i Pinseskoven 
og fik denne blanding af na-
tur- og teateroplevelse, og vi 
glæder os rigtig meget til at 
kunne gøre det igen.

Forestillingen spiller pri-
mært for skoleklasser, men 
er åben for alle lørdagene 29. 
august og 5. september kl. 
19.30.

Der er få pladser til ople-
velsen, så man skal skynde 
sig, hvis man vil nå at opleve 
det denne sommer.

Forestillingen er skabt af 
scenekunstkompagniet GliMT 
i samarbejde med Tårnby Na-
turskole, og er støttet af Tårn-
bys Kultur- og Fritidsudvalg. 

Oplevelsen er gratis, men 
det er nødvendigt at booke 
billet på billetto.dk/e/vesta-
billetter

GliMT’s forestilling Vesta 
skulle have spillet i juni. 
Det blev aflyst på grund af 
Covid-19 krisen, men nu 
er der fundet nye datoer i 
august og september, så 
publikum og skolebørn i 
Tårnby kan opleve heksen 
Vesta og Pinseskovens magi.

Vestamagers egen 
heks vender tilbage

Tårnby Teater genopta-
ger traditionen med en 
juleforestilling for hele 
familien

- Det er med stor glæde, at 
vi kan præsentere for første 
gang i mange år en familie 
juleforestilling, fortæller 
Hans Nordbæk Rasmussen 
fra Tårnby teater.

Den elskede historie om 
de tre børn Wendy, John 
og Michael, som inviteres 
til landet for enden af Mæl-
kevejen og de er alle med: 
Peter Pan, Klokkeblomst, 
De Glemte børn, indianerne 
med Ti ger-Lily i spidsen, 
havfruerne, de drabelige sø-
røvere anført af Kaptajn Klo 
- og ikke mindst krokodillen 
med smag for sørøverkap-
tajner.

Denne udgave af Peter 
Pan er lavet ud fra den ori-
ginale roman af J.M. Barries, 

bearbejdet som musical af 
komponist: Jacob Kragh. Be-
arbejder: Jens E. Hansen.

- Det er længe siden, at vi 
kastede os ud i en stor ju-
leforestilling, men efter at 
Covid-19 udsatte vores ju-
bilæumsforestilling Grease 
til næste år, måtte vi i gang 
med at tænke, hvad vi så 
kunne tilbyde.

Tårnby Teater blev grund-
lagt som Teatergruppen Ka-
strup for 50 år siden med 
eget teater i den gamle to-
baksfabrik på hjørnet af Løj-
tegårdsvej og Englandsvej.

- Valget faldt altså på Pe-
ter Pan. Skuespillerholdet er 
en god blanding af medlem-
mer fra børne-, ungdoms- 
og voksenhold og vi glæder 
os rigtig meget til at vise jer, 
hvad vi kan sammen. Fore-
stillingen anbefales til alle 
fra 5 år. 

Peter Pan lander  
på Tårnby Teater

Ørestad IF i 
samarbejde med 
FC København
- Foreningslivet og de min-
dre fodboldklubber er un-
der pres, men de er en vigtig 
del af fodboldens økosy-
stem. Hvis vi mister de unge 
ude i klubberne, så mister vi 
dem helt ud af fodbolden. 
Børn og unge har så mange 
muligheder i dag, og hvis 
de skal vælge fodbold, må 
vi give dem et godt udvik-
lingsmiljø i trygge og sunde 
rammer fortæller Nick Sig-
by-Hansen, der er Leder af 
F.C. Københavns Klubsam-
arbejde.

Kristian Johnsen, børne- 
og ungdomsformand i Øre-
stad IF Fodbold, fortæller, 
at Ørestad er Københavns 
mest børnerige bydel, og 
at Ørestad IF vil være det 
naturlige og bedste valg, 
når bydelens forældre skal 
vælge fodboldklub til deres 
børn.

-Vi ønsker først og frem-
mest at tilbyde et rart og 
anerkendende børnemiljø, 
hvor bydelens piger og 
drenge i trygge rammer kan 
opleve glæden ved fodbold 
og fællesskab. Med så man-
ge potentielle fodboldspil-
lere i bydelen er FC Køben-
havns samarbejdsprogram 
det helt rigtige for Ørestad 
IF, siger Kristian Johnsen.

SH
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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

Duo1702 præsenterer ny cd ved havekon-
cert med festlig barokmusik og fællessang

Duo1702 består af blokfløjtenist Louise Hjorth 
Hansen og organist Katrine I. Kristiansen, som 
har spillet sammen siden 2005 da de begge 
studerede på Syddansk Musikkonservatorium 
i Esbjerg.

Ved to havekoncerter vil der være live som-
merkoncerter med festlig barokmusik og fæl-
lessang i anledning af en cd-release. Koncerter 
gennemføres med de rette restriktioner, som 
myndighederne angiver. 

Koncerterne, der afvikles udendørs på 
Duo1702´s bopæl, Gambiavej 1, varer 2x30 
minutter og derudover vil der være fællessang 
i ægte Phillip Faber-stil samt kage, fri kaffe fra 
Kalles Kaffeknallert samt den nyudgivne cd.

Koncerten lørdag 5. september streames 
desuden af Livekoncerten.dk.

Udgivelsens tema er Duo1702 plus venner, 
det vil sige Duo1702 er basen, krydderiet er 
vennerne. På repertoiret er musik, som kunne 
være spillet på Zimmermanns Kaffeehaus i 
Leipzig – nemlig blandt andet musik af Tele-
mann og Bach.

Medvirkende ved havekoncerterne:

• Søndag 30. august kl. 15-17: Baroktrom-
pet: Justin Bland (US), mezzosopran: Kristin 
Mulders (NO/NL) og Duo1702 (DK) blokfløjte: 
Louise Hjorth, orgel: Katrine I. Kristiansen.
• Lørdag 5. september kl. 15-17: barokviolin: 
Tinne Albrectsen (DK), sopran: Else Torp (DK) 
og Duo1702 (DK)

INFO:
Billetterne koster 200 kroner inkl. koncert, 
kage, fri kaffe fra Kalles Kaffeknallert samt 
cd.
Der kræves tilmelding, da der er et 
begrænset antal pladser 
Se mere: www.louisehjorth.dk/coffeeedition 
eller skriv til duo1702@gmail.com. 

Barokmusik under åben himmel

- spørger Johnny Jensen og sender dette mudrede portræt

- Jeg er tioptipoldebarn af Martin Petersen og 
har for mange år siden fundet dette billed af 
Martin Petersen kammerråd i Kastrup Tårnby. 
Jeg formoder at billedet er et foto af et maleri 
men kan ikke finde nogle steder, er der nogen 
i redaktionen, som kender til billedet og hvor  
det kan ses?

Redaktionen har givet op og henvist til Lo-
kalhistorisk Samling og andre mulige kilder.

 Men er der blandt vores læsere nogen, som 
har oplysninger om en kammerråd Petersen, 
så kontakt os på mail eller telefon, så vil vi 
bringe oplysningerne og videregive informa-
tion til tipoldebarnet Johnny Jensen.

tsp

Det er ikke dine briller eller syn, den er gal 
med. Ej heller kan trykkeriet beskyldes for 

sjusk. Det er Johnny Jensen eneste  (slørede) 
livstegn fra tipoldefaderen.

Kender du min tipoldefar

Privatfoto
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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.


