
TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET
NR. 1 JANUAR - 2022  •  30. ÅRGANG  • WWW.TAARNBYBLADET.DK

TÅRNBY BLADET  •  www.facebook.com/taarnbybladet.dk

©
 Æ

ld
re

S
a

g
en

, T
å

rn
b

y

JANUAR 2022
JANUAR 2022

ÆLDRE SAGENS PROTEKTRICE overraskede os og gjorde julefesten i november 
både festlig og fornøjelig. Dronningen havde som altid ’læst på lektien’ (måske 
kan vi få hende til at stå for bestyrelsens beretning til årsmødet 12.marts 2022) 
Det blev samtidig bemærket, at vi var gået over til bæredygtige tallerkener og 
krus - og dronningen forsikrede, at Flora Danica-stellet på Rosenborg stadig 
ville kunne gå an ... og at hun ville overveje at blive medlem ’når hun blev æl-

dre’. ( red: man kan blive medlem fra 18 år). Dejligt, at vi nåede at afholde vores 
julefest, hvor vi tog alle mulige forholdsregler i forhold til situationen, lyder det 
fra Ældresagen i Tårnby. 

Se ÆldreSagens januarprogram side 27  
og takkeannonce siderne 14 og 15.

Den Blå Planet på Amager 
har fået en ekstraordinær 
bevilling fra staten

Da regeringen sammen med 
SF, Radikale Venstre, Enheds-
listen, Alternativet og Kristen-
demokraterne præsenterede 
finansloven, var der sat 11,5 
millioner kroner af til Den Blå 
Planet. 

- Akvariet har kæmpet eks-
tremt hårdt for at holde sam-
men på økonomien under 
coronakrisen, og derfor falder 
den nye saltvandsindsprøjt-
ning på et tørt sted, lyder det 
fra direktør, Jon Diderichsen.

- Det er vi fantastisk glade 
for. Det er afgørende for os, 
at vi også får hjælp fra staten, 
efter at vi selv har gjort alt, 
hvad vi kunne, for at skaffe 
midler og gøre opmærksom 

på, at vi stadig manglede 
penge, siger Jon Diderichsen 
til TV 2 Lorry.

Den Blå Planet har indtil nu 
manglet 15 millioner kroner 
for at få budgettet for 2022 
til at hænge sammen. 

- Vi er optimistiske i for-
hold til at skaffe det sidste 
efter den her enorme hjælp, 
vi har fået i en ekstraordinær 
situation. Der er stor forskel 
på at skaffe 15 millioner og 
de sidste tre en halv. Nu hå-
ber vi på opbakning fra dan-
skerne og at turisterne kom-
mer hurtigt tilbage, siger Jon 
Diderichsen. 

Den Blå Planet anslår, at 
omkring 60 procent af alle 
besøgende hvert år er turi-
ster. 

tsp

Millioner til Den Blå Planet
Tårnby Bladet går ind i sit 
30. udgiverår og der er nok 
at skrive om

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Redaktionen på Tårnby Bladet 
skriver normalt ikke nytårshil-
sener. Der lader vi andre om, 
men der er en særlig grund til, 
at vi på egne vegne griber til 
tastaturet i år.

Vi går nu i gang med vo-
res 30. udgiverår. Tæl bare 
på fingrene og begynd med 
1993, hvor vi udkom første 
gang i september. Ambitio-
nerne var store. Vi startede 
småt med at være en 14-da-
ges avis med planer om at 
udvikle Tårnby Bladet til en 
ugentlig foreteelse. Alle ved, 
at sådan gik det ikke.

Modvind i det ydre og ind-
byrdes modvind på de indre 
linjer, som dengang som nu 
udgjordes af frivillig, uløn-
net arbejdskraft. Økonomisk 
og indholdsmæssigt kunne vi 
ikke leve op til egne forvent-
ninger.

Vi og nogle andre

Vi er bestemt ikke kede af det 
produkt, som den tapre skare 
af frivillige medarbejdere 
yder i dag - og vi tror selv på, 
at vi leverer et nyttigt pro-
dukt.

Vi mener, at det, vi vælger 
at sætte i avisen, er nyttig 
viden – ikke alt for alle, men 
noget for alle.

Kun vi ved, hvad vi ikke 
bringer – og vi er ofte ærger-
lige over, at vi ikke kan være 
altfavnende. Videbegærlige 

borgere må ty til kommunens 
hjemmeside, eller til andre 
medier for at blive bedre op-
daterede, end vi kan klare her 
på redaktionen.

Samtidig med, at vi annon-
cerer, at vi går ind i vores 30. 
udgiverår, må vi også erkende, 
at vi, der var med fra starten, 
er blev næsten lige så mange 
år ældre og at de nye, som er 
kommet til gennem årene til 
erstatning for fratrædende 
frivillige, også er folk med 
mange års erfaringer.

Ikke endelig deadline endnu

Der er ikke trængsel ved ud-
gangen - endnu, men om nog-
le år - ingen ved hvor mange 
skal vi seniorer suppleres af 
yngre og lige så entusiastiske 
som vi stadig er. 

Fortsættes på side 3.

Det er derfor vi er her
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De svenske jernbaners kommende højhastighedstog 
leveres af Bombardier Transportation Sweden. Foto: SJ.

Højhastighedstog til SJ
De nye højhastighedstog som Svenske Jarnväger syv milliar-
der svenske kroner investerer i, kan komme op på 250 kilo-
meter i timen på strækningerne mellem de største svenske 
byer, og skal tillige bruges til forbindelserne til Danmark og 
Norge. 

SJ oplyser, at de seneste 20 år er antallet af togpassagerer 
i Sverige fordoblet. De stadig flere højhastighedstog skal få 
flere rejsende til at fravælge bil og fly som transportmiddel.

Grundlovsceremoni i april
Arrangementet er for Tårnbyborgere, som har søgt om og er 
tildelt dansk statsborgerskab. Deltagelse i grundlovsceremo-
ni er en betingelse for at få dansk statsborgerskab. 

Tilmelding til ceremonien, der foregår torsdag 7. april kl. 
14-16 på Tårnby Rådhus, sker ved at sende mail via digital
post eller til komsek@taarnby.dk senest 10. marts 2022. 

Luftfragtoperatør udvider i CPH
Worldwide Flight Services (WFS) vil etablere et nyt cargocen-
ter i Terminal 3 med et lagerareal på 3.700 kvadratmeter. De 
nye faciliteter ventes at stå klar i slutningen af 2022, skriver 
check-in.dk

WFS er verdens største luftfragtoperatør og den største i 
Københavns Lufthavn.

WFS opførte i 2008 en fragtterminal på 4.600 kvadratme-
ter, der senere er udvidet – senest blev der i efteråret 2019 
åbnet et 1.500 kvadratmeter stort pharmacenter.

Selskabet betjener i alt 31 flyselskaber i CPH, der selv har 
ruter til og fra lufthavnen, og herudover repræsenterer WFS 
yderligere 127 flyselskaber, der ikke selv flyver direkte hertil.

Vi har modtaget: 

Flere billige boliger i Tårnby 
Vi skal have flere billige almene boliger i Tårnby, hvis syge-
plejersken, håndværkeren og den studerende i fremtiden for-
sat skal have råd til at bo i kommunen. 

Både boligpriserne og huslejen har i mange år været i 
vækst i Tårnby, og det er derfor vigtigt, at vi sætter ind nu 
og bygger flere billige boliger. I SF vil vi give kommunerne 
lov til at kræve 33 procent alment boligbyggeri i forbindelse 
med udlægning af nye byområder som eksempelvis på Syre-
fabriksgrunden. 

De blå partier blokerer for en sådan lovændring, da de hel-
lere vil have flere dyre boliger, som kun kan købes af landets 
rigeste eller kapitalfonde, som så udlejer boligerne til en 
tårnhøj husleje. Det skævvrider og skaber byområder, der kun 
er for de rigeste.

Halime Oguz, boligordfører for SF.
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag 5. januar 2022
FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
Nr. 02. februar: Onsdag 26. jan.  
Deadline torsdag 20. jan. kl. 12
Nr. 03. marts: Onsdag 23. feb.
Deadline: torsdag 17. feb. kl. 12
Nr. 04 april: Onsdag 30. marts.
Deadline: torsdag 24. marts. kl. 12
Nr. 05 maj: Onsdag 27. april.
Deadline: Torsdag 21. april. kl. 12
Nr. 06 juni: Onsdag 25. maj.  
Deadline: Torsdag 19. maj. kl. 12
Nr. 07 juli/aug: Onsdag 29. juni.

Deadline: Torsdag 23. juni. kl. 12
Nr. 08 august: Onsdag 10. aug.*
Deadline: Torsdag 4. august.*  kl. 12 
Nr. 09. September. Onsdag 31. 
august.
Deadline: Torsdag 25. aug.
Nr. 10. Oktober: Onsdag 28. sept.
Deadline: Torsdag 22. sept. 
Nr. 11. November: Onsdag 26. okt. 
Deadline: Torsdag 20. okt.
Nr. 12. december: Onsdag 30. nov. 
Deadline: Torsdag 24. nov.

2023
Nr. 01. Januar: onsdag 4. jan.*

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

… STRÅLER MOAR SOL. Sådan en lille remse 
gentog Dirch Passer mange gange i en sketch 
i 60’erne om Moder sol og med tilføjelsen om 
Fuglefløjt for oven.

DER ER IKKE SÅ MEGET MODER SOL i novem-
ber og december - man skal i givet fald meget 
højt op, men den sidste dag i december og de 
første timer i januar stråler himlen i et farve-
flor - fremkaldt af glødende metalstykker.

JEG MÅ INDRØMME, at jeg nok har et lidt stør-
re kendskab til krudt og kugler end de fleste. 
Gennem en teaterkarriere med ikke mindst 
gadeteater som speciale har jeg selv sam-
men med gode venner (og sønner) bygget il-
luminationer som kanonaffyringer med både 
knald, røg og flyvende granater, styret præcist 
af en tynd stålwire for sluttelig at ende med 
at sætte ild på dekorationen, illustreret af far-
vet rød røg og flere knald.

IMPONERENDE syntes en stor skare tilskuere, 
som stor-leende fulgte løjerne, at mene. Bre-
de smil og ros til holdet efter forestillingerne.

MEN KRUDT- OG KUGLEÆRAEN begyndte med 
knaldperler, købt hos Herold på Øresundsvej. 
De lå i en lille papæske fyldt med savsmuld, 
så perlerne ikke ramte hinanden før det til-
tænkte tidspunkt som den dag i 6.-7. klasse, 
hvor et antal blev anbragt i dørkarmen, under 
katederstolen og forsigtigt rullet op i klasse-
værelsets danmarkskort. Ikke et skud gik af 
før tiden, hvilket må bevise, at vi (jeg var ikke 
alene om det) kunne omgås krudtet forsigtigt.

DØREN VAR EFTERLADT LET ÅBEN, men da frk. 
Stauman lukkede den ved ankomst til klassen, 
lød de første brag (brag og brag, men så knald 
da). Desværre stod vores klasselærer lige 
udenfor og inden frk. Stauman skulle sætte 
sig på stolen eller rulle kortet ned, blev jeg 
og en god kammerat hevet ud på gangen med 
et ’Terkel og Odd, denne vej. Er der andre, der 
har været med til dette!’

FØR AFHØRINGEN SATTE I GANG, kom de ef-
terfølgende knald med stor præcision. Var 
det hærværk, nej det var nytårsløjer i utide 
(årstidsmæssigt). Vi forklarede klasselære-
ren, at frk. Stauman, som absolut var af yngre 
årgang, selv havde sagt, at hun var klar til en 
god spøg, men ikke dum vikar-ballade. Hun 
medgav, det var et fint timet og tilrettelagt 
stunt, og vi slap for videre tiltale.

EFTERHÅNDEN UDVIKLEDE pyroteknikken sig 
og vel har uheldet eller manglende omtanke 
været en medrejsende på opgaverne. Min 
mellemste søn var tidligt med og havde ud-
viklet både dristighed og hurtig reaktion. Ved 
en afslutningsaften på Nordiske Dage i Trav-
baneparken var raketter sat i smalle rør, så 

vi kunne bestemme retningen. Alle raketter, 
fontæner og romerlys skulle tændes indivi-
duelt; dagens batterier var endnu ikke opfun-
det. Selv Tivoli-fyrværker Barfods folk brugte 
luntetændinger på den tid.

MØRKET NÆRMEDE SIG og de store raketter 
blev fyret af på tælling. En af de raketter, min 
unge søn havde ansvaret for, forlod ikke sty-
rerøret. Duggen var faldet og rakettens sty-
repind havde udvidet sig, så den ikke kunne 
forlade jernrøret, men sprang efter kort tid 
lige ved siden af sønnike. Han havde om man 
så må sige ’lugtet lunten’ og vendte ryggen til 
eksplosionen. Hans mor, som var blandt pub-
likum, måtte, da chokket havde fortonet sig, 
indrømme, at skyggen af sønnen i glødereg-
nen så skidegodt ud.

KNÆGTEN FORTSATTE videre til sine øvrige 
tændinger, som om intet farligt var hændt og 
uden en eneste brandvabel.

VED EN ENKELT udendørs teaterforestilling 
gik det også galt og endda lidt værre. Stun-
tet var, at en ridder i bedste Wilhelm Tell-stil 
skulle skyde en pil gennem - ikke et æble 
men et hvidkålshoved - anbragt på en hjelm 
på hovedet af en medspiller. Hvidkålshovedet 
var hult med indbygget lynkineser med elek-
trisk tænding. 

RIDDEREN SENDTE PILEN AFSTED (et teaterstunt 
som indbefatter bue og hvid bukseelastik, re-
sten er en hemmelighed). Det virkede perfekt 
ved alle prøver og de første fem forestillinger. 
Ved den sjette forestilling virkede tændingen 
ikke. Og hjelm-bæreren bar hjelm, affyringstek-
nik og bombe ud i dekorationen. For en sikker-
heds skyld ville han demontere bomben, men fik 
den i stedet aktiveret. Flækkede fingre på den 
ene hånd forhindrede ikke den tapre ridder i at 
spille videre dog med hånden i vand i hvert le-
digt øjeblik.

JA, SÅDAN KAN DET FLOTTE VÆRE FARLIGT, men 
som Ronja Røverdatter siger, ’man kan jo kun 
passe på Helvedesgabet ved at opholde sig ved 
Helvedesgabet’. Opgørelser nytårsdag viser, at 
kun den, der ikke frygter batterier og raketter og 
derfor ikke bærer briller, eller som er verdens-
mester i shots (som ikke har med fyrværkeri at 
gøre), er dem, der kommer til skade. 

FRA MIN SIDE skal der lyde en stor tak til dem, 
som har penge til at skabe en farve-

rig nattehimmel omkring nytår. 
Nu skal de også bare lære at 
rydde op efter sig – men først 
dagen derpå, når selv fusere er 
feset af. 

Godt nytår
Terkel Spangsbo, redaktør

Og ovenover alting …
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Så er det atter blevet tid til at byde 
et nyt år velkommen

2021 har på mange måder været et 
travlt og spændende år for Tårnby. Der 
er fuld gang i udviklingen på mange 
områder i kommunen. 

Desværre har corona igen i 2021 
fyldt meget for os alle.

Vi er alle påvirket af corona-situ-
ationen. Midt i december blev vores 
skoleelever sendt hjem til fjernunder-
visning, og julefrokoster og øvrige ju-
learrangementer blev i stor stil aflyst. 
Vi håber alle, at det nye år vil varsle et 
endelig opgør med corona, men indtil 
videre må vi komme så godt igennem 
situationen som overhovedet muligt. 
Jeg synes især, at vores yngste bor-
gere fortjener lidt ekstra opmærk-
somhed. De har nu ad flere omgange 
oplevet et brat skift i deres hverdag, 
hvor deres skole eller fritidsaktivitet 
er blevet lukket ned. Det er ikke sjovt 
for dem, men de har været rigtig gode 
til at indordne sig i den nye, midlerti-
dige corona-virkelighed.

2021 var året, hvor borgerne i mu-
lighedernes kommune, Tårnby, gik til 
valg for at vælge de 19 politikere, som 
skal sidde i Tårnbys kommunalbesty-
relse i den kommende valgperiode. 
Valgets udfald betød, at jeg fortsætter 
som borgmester i de næste fire år, og 
jeg ser frem til at fortsætte det brede 
samarbejde, vi har i kommunalbesty-
relsen.

Jeg vil gerne takke for tilliden og 
lover alle vælgere – også dem, der 
stemte på nogle helt andre partier, at 
jeg vil arbejde hårdt for at gøre Tårnby 
til en endnu bedre kommune. 

Jeg vil styrke åbenheden og borger-
inddragelsen i Tårnby. Jeg glæder mig 
især til at flytte borgmesterkontoret 
ud på forskellige lokationer eller invi-
tere til borgmesterkaffe, hvor jeg kan 
komme i dialog med jer borgerne om 

de emner, der rører sig i jeres hverdag.
Børn og unge er vores fremtid, og 

dem har vi også et særligt blik på i den 
kommende tid. Vi vil implementere 
bedre normeringer på dagtilbudsom-
rådet, øge trivslen i folkeskolen, og så 
vil vi styrke fritids-, uddannelses- og 
jobindsatsen for unge, så flere unge 
tidligt oplever en tilknytning til ar-
bejdsmarkedet eller uddannelse med 
de krav og muligheder, der følger med. 

Vi har også mange andre fokusom-
råder, som jeg ser frem til at komme 
til at tale mere om. Vi vil fx arbejde for 
endnu bedre forhold for vores ældre, 
sikre en ny fremtidssikret sundheds-
politik, styrkelse af vores handicap-
plan, sørge for et varieret kultur- og 
fritidsliv, fortsætte med at have høje 
klimaambitioner, ligesom vi vil styrke 
rammerne for den fremtidige er-
hvervsudvikling. Der er masser af ting 
at tage fat på – og jeg glæder mig til at 
stå i spidsen for opgaven med at vide-
reudvikle Tårnby Kommune til at blive 
et endnu bedre sted at bo.

Godt nytår til alle.
Allan S. Andersen
Borgmester

Borgmester Allan S.Andersen

Vi har modtaget en nytårsudtalelse fra ...

... Borgmester Allan S. Andersen

Det er derfor vi 
er her...
fortsat fra forsiden...

Vi forventer ikke (men så da gerne) 
at nogen helt overtager veteraner-
nes roller på bladet, men bare nogen 
af opgaverne.

Kan du lide diskussionerne, infor-
mationerne, er nysgerrig og fortæl-
leivrig, så tjek om du tror på en plads 
på produktionsholdet på Tårnby Bla-
det der noget for dig

På den anden side – den dag hvor 
ingen mener Tårnby Bladet har en 
rolle i kommunen, så stopper vi og 
roser os god gerning gjort.

Det er bare ikke aktuelt endnu.

Der er en ny legeplads på vej til kom-
munens børn ved siden af skateparken 
i Byparken. Legepladsen forventes at 
stå klar til brug ved udgangen af 2021. 

Der er spændende nyt på vej til de 
6-12-årige i kommunen. Kommunen 
er i samarbejde med UNO UNIQA i 
gang med at etablere en spritny lege-
plads på motorvejsoverdækningen i 
Byparken.

Den nye legeplads bliver opført 
ved siden af Tårnby Skatepark og i 
nærheden af Tårnby Stadion og kom-
mer til at bestå af et klatretårn med 2 
rutsjebaner, et gyngestativ med 2 gyn-
ger samt 2 trampoliner.

Det forventes, at projektet vil stå 
færdigt og klar til brug ved udgangen 
af 2021.

Kilde Tårnby Kommune

Ny legeplads på vej i Byparken 
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Jeg har glædet mig til at skrive mit 
første julekort som regionsrådsfor-
mand for Region Hovedstaden

Vi har netop konstitueret os i regions-
rådet med en bred aftale, som jeg er 
meget stolt af, og vi har budt velkom-
men til 21 nye kolleger. 

Vi har givet hinanden hånd på, at 
det at sikre lighed i sundhed, øge 
patienttilfredsheden og styrke psy-
kiatrien særligt for børn og unge er 
fælles pejlemærker i den kommende 
periode. Det lover virkelig godt.

Skal vi lykkes med vores ambitioner, 
som rækker længere end de nævnte, 
må vi ikke glemme, at regionens med-
arbejdere er vores største ressource.

Vi kan ikke drive det sundhedsvæ-
sen, som vi gerne vil, hvis ikke moti-
vationen er i top, og der er mening i 
jobbet for den enkelte medarbejder. 

Valgkampen i efteråret og min før-
ste tid som regionsrådsformand har 
været præget af store udfordringer 
med at sørge for, at vores gode med-

arbejdere ønsker at blive og nye kol-
leger kan trækkes til. Det er tunge og 
alvorlige emner, og det haster med at 
finde de gode løsninger. 

Jeg er glad for, at vi inden jul både 
i regionen og i Folketinget har aner-
kendt udfordringerne og afsat over 
1 mia. kroner til særlige midlertidige 
indsatser her i vintermånederne. 

Pengene skal ud og arbejde nu, 
og det skal kunne mærkes både hos 
medarbejdere og borgere, at vi tager 
udfordringerne seriøst, og at vi lytter.

Samarbejdet med medarbejderne

Vi har dygtige medarbejdere, som skal 
involveres mere i udviklingen, og vi 
har ligeledes borgere, foreninger, or-
ganisationer og et privat erhvervsliv, 
som vi gerne vil aktivere mere end i 
dag, og som heldigvis også gerne vil 
samarbejde med os både her i regio-
nen og i kommunerne. 

Jeg ser frem til 2022, hvor vi sætter 
nye samarbejdsformer på program-
met både i de nye sundhedsklynger, 

med den længe ventede kommende 
10 års plan for psykiatrien og i vores 
internationale samarbejder.

Jeg hilser året der kommer velkom-
men og ønsker en glædelig jul og et 
godt nytår her fra Regionsgården i Hil-
lerød.

Venlig hilsen
Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj

Vi har modtaget en nytårshilsen fra ...

... Regionsrådsformand Lars Gaardhøj
600 tons salt på 600 tons salt på 

lagerlager
Når vejene er glatte, eller sneen 
falder, så rykker Tårnby Kommu-
nes vintertjeneste ud
For nattefrosten er ankommet, og 
sneen er allerede faldet i forskel-
lige dele af landet. Det betyder 
også, at vintertjenesten i Tårnby 
Kommune er klar til at rykke ud 
døgnet rundt.

Rent faktisk tyvstartede de alle-
rede på de to sidste dage i novem-
ber, hvor de har været ude at salte 
om natten, så Tårnbys borgere 
kunne køre ud i morgentrafikken 
på tørre veje.

Vintertjenesten i Tårnby består 
af medarbejdere fra Materielgår-
den, som på skift indgår i et vagt-
hold fire dage ad gangen. Der er en 
snefoged, som er den vagthaven-
de, og som træffer beslutningen 
om at starte saltbiler og sneplove 
op.

- Vi skal kunne rykke ud på kort 
tid, og når det er nødvendigt, så kø-
rer vi en hel nat for at sikre, at alle 
de kommunale veje og skoleveje 
osv. er saltede og ryddede for sne, 
siger driftsleder Christian Holst. 

- Vores traktorer, plove og saltbi-
ler er gjort klar til vinteren, og det 
samme er vores saltlager, hvor vi 
har 600 tons salt liggende. Mandag 
og tirsdag i denne uge har vi brugt 
20,3 tons salt.

Kilde: Tårnby Kommunes 
hjemmeside
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Betal med din erhvervsnummerpla-
de, når du kører på genbrugspladsen

Af Sune Martin Scheibye, ARC

Fra 2.januar er det slut med årskort og 
sms-billet på ARCs genbrugspladser. 

Fremover skal håndværkere og an-
dre erhvervsdrivende betale pr. besøg 
via nummerpladen. Betalingen fore-
går automatisk og bliver mere gen-
nemskuelig. 

Nu bliver det mere enkelt og gen-
nemskueligt for de erhvervsdrivende 
at aflevere deres affald på genbrugs-
pladsen, når årskort og sms-billet af-
løses af nummerpladebetaling. 

- Det foregår ved, at din erhvervs-
bils nummerplade automatisk bliver 
aflæst, hver gang du kører ind på en 
genbrugsplads, fortæller specialkon-
sulent fra ARC, Linda Rebien.

- Dernæst bliver der hentet oplys-
ninger om bilen fra Skat; og på bag-
grund af disse oplysninger, vil ARC 
udsende en månedlig faktura for be-
søgene til din e-boks.

Mere sammenhæng

- Med den nye ordning er der en direk-
te sammenhæng mellem de erhvervs-
drivendes brug af genbrugspladsen 
og de omkostninger, der er forbundet 
med at håndtere og genanvende affal-
det, Linda Rebien.

- Vi ved, at andre lignende affaldssel-
skaber har gode erfaringer med syste-
met, så vi glæder os til også at gøre det 
nemmere og mere gennemskueligt for 
vores kunder.

Adgang til genbrugspladserne for 
udenlandske erhvervsbiler og ved afle-
vering af farligt affald skal der dog sta-
dig betales særskilt med enkeltbillet.

Erhvervsbilers nummerplader bliver 
fremover aflæst ved indkørsel på 
en genbrugsplads og fakturaen 
fremsendes månedligt fra ARC.

Slut med årskort og 
sms-billet

De blev hurtigt enige
Konstituering faldet på plads i Re-
gion Hovedstaden

I Region Hovedstaden har samtlige 
otte partier konstitueret sig med Lars 
Gaardhøj (S) som formand for Regi-
onsrådet natten efter kommunalval-
get

Følgende partier står bag konstitue-
ringen: Socialdemokratiet, De Konser-
vative, Enhedslisten, Venstre, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. 

Hele konstitueringsaftalen kan læ-
ses på regionens hjemmeside. Parti-
erne nedsætter udover forretningsud-
valget følgende seks udvalg:

• Sundhedsudvalg, formandsposten 
besættes af Konservative.

• Social- og Psykiatriudvalg, for-
mandspost besættes af Socialistisk 
Folkeparti.

• Udvalg for det nære og sam-
menhængende sundhedsvæsen, 
formandspost besættes af Radikale 
Venstre.

• Miljø- og Klimaudvalg, formands-
post besættes af Konservative.

• Udvalg for trafik og regional ud-
vikling, formandsposten besættes af 
Enhedslisten.

• Udvalg for rekruttering og fast-
holdelse, formandsposten besættes 
af Socialdemokratiet.

Desuden er parterne enige om at 
stemme ved det konstituerende re-
gionsrådsmøde således, at Socialde-
mokratiet besætter regionsrådsfor-
mandsposten. Første næstformand 
besættes af Konservative, anden 
næstformand besættes af Radikale 
Venstre. Partierne er enige om i valg-
perioden i højere grad at bruge det 
samlede formandskab i regionsrådet 
som en koordinerende faktor, der kan 
sikre politikudvikling i regionen.

 Regionsformand Lars Gaardhøj (S) 
sagde efter ’den store enighed’:

- Jeg er utroligt glad for, at det er 
lykkedes at samle et bredt flertal i 
regionsrådet, og at Socialdemokratiet 
blev det største parti blandt vælgerne. 

- Når de røde og blå partier arbej-
der sammen, kan vi finde de bedste og 
mest holdbare løsninger for borgerne. 
Den brede aftale giver os et godt af-
sæt for at få et endnu bedre og mere 
lige sundhedsvæsen, opprioritere 
psykiatrien og sætte endnu mere fart 
på den grønne omstilling. 

- Jeg er glad for dét, vi er kommet 
frem til, og nu glæder jeg mig til at 
komme i gang med arbejdet.

tsp

En træt men tilfreds forsamling, der onsdag morgen efter kommunalvalget 
16. november underskrev konstitueringsaftalen. Fra venstre: Tormod Olsen 
(EL), Marianne Frederik (EL), Stinus Lindgren (R), Peter Westermann (SF), Jens 
Mandrup (SF), Lars Gaardhøj (S), Karin Friis Bach (R), Martin Geertsen (V), 
Morten Marinus (DF), Hans Toft (K), Jesper Hammer (NB) og Christoffer Buster 
Reinhardt (K). 

Læs mere om den nye ordning samt FAQ på ARCs hjemmeside: 
 https://a-r-c.dk/erhverv/
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Vælg dine 
forbrugerrepræsentanter i 

TÅRNBYFORSYNING
- i perioden fra 16.-26. januar kl. 15.00 på www.taarnbyforsyning.dk/valg

Hvad handler det om?
Vil du være med til at sikre, at der er rent vand til børnene – både 
nu og til fremtidige generationer? Der skal vælges 2 forbrugervalgte 
bestyrelsesmedlemmer til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S og 
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Valget afholdes som elektronisk 
valg og ved brug af NemID fra den 16. januar til 26. januar kl. 15.00.

Hvem kan der stemmes på?
Der er 9 kandidater opstillet til bestyrelsen i de to selskaber. Du kan 

læse mere om valget på TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside 
www.taarnbyforsyning.dk/valg, hvor der er et link til kandidaterne og 

deres præsentationer.

1 Bo Quist Besser

2 Georg Metzon

3 Jesper Bo Seidler

4 Jesper Valentin Nielsen

5 Jimmy Winther Hansen

6 Jørgen Jørgensen

7 Per Jacobsen

8 Preben Bjønager Nielsen

9 Simon Glaser Abramowitz

Hvem kan stemme?
Du kan stemme, hvis du som forbruger eller virksomhed er tilsluttet 
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S eller TÅRNBYFORSYNING Spildevand 
A/S. Både ejere, lejere og alle myndige forbrugere i en bolig kan 
stemme. 

Adgang med NemID 
Valget gennemføres via TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside:  
www.taarnbyforsyning.dk/valg, hvor du skal foretage login ved hjælp 
af NemID. 
Virksomheder og forbrugere uden NemID, der ønsker at stemme, kan 
få tilsendt en stemmekode eller afgive stemme ved fysisk fremmøde 
på Gemmas Alle 39 indenfor normal åbningstid og ved fremvisning af 
legitimation. Tlf.: 3246 2030  

Læs mere på: www.taarnbyforsyning.dk/valg

Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup - tlf. 3246 2030

CPH og Tårnby samarbejder om ny 
udfordring for brandfolk

Når batterier i el- og hybridbiler bry-
der i brand, kan branden vare op til 
et døgn og være svær at få under 
kontrol. Den udfordring ruster Køben-
havns Lufthavns og Tårnby Kommunes 
brandfolk sig til i fællesskab.

775.000. Så mange hybrid- og el-
biler skal der ifølge en politisk aftale 
fra december 2020 være på de danske 
veje i 2030.

De politiske ambitioner flugter godt 
med målsætningerne i Københavns 
Lufthavn (CPH). Her er man i fuld gang 
med at omstille flåden af køretøjer til 
el, fordi man i 2030 har ambitioner om 
at drive alle lufthavnens aktiviteter på 
land emissionsfrit.

Det er gode nyheder for klimaet og 
lokalmiljøet. Men fremtidens bilflåde 
byder samtidig på nye problematikker 
for brandfolk, der skal være forberedt 
på at håndtere helt nye typer brande. 

- Elbiler bryder umiddelbart ikke 
lige så ofte i brand som benzin- og 
dieselbiler, men batterierne i el- og 
hybridbilerne giver os nye udfordrin-
ger. Når der først er gået ild i batteri-
erne, kan ilden udvikle sig længe og 
være svær at slukke. Det er en kemisk 
brand, der kan tænde sig selv igen og 
igen i op mod et døgn, og derudover 
er røgen også meget giftig. Det skal vi 
selvfølgelig være forberedte på, for-
tæller Søren Herskind, der er brand-
chef i CPH.

Kommunen har pligten

På papiret er det altid det kommunale 
brandvæsen i Tårnby Kommune, der 
har slukningspligten – også inden for 
lufthavnens hegn. Så hvem der gør 
hvad, hvis et batteri i en elbil bryder i 
brand, afhænger meget af situationen 
og bilens placering. 

Derfor har kommunens og CPH’s 

brandfolk stor gavn af at samarbejde, 
og for nylig var netop brand i elbiler-
nes batterier tema på en fælles øvel-
se. Ikke mindst CPH’s parkeringshuse 
er på radaren. 

- Brande i p-huse kan virkelig gå 
galt, fordi ilden kan sprede sig hur-
tigt fra bil til bil. Derfor har vi i CPH 
sat sprinkleranlæg i de fleste af vores 
parkeringshuse. De kan køle branden, 
men en brand i et batteri er svær at 
slukke helt. Derfor vil vi i tilfælde af 
brand i et batteri forsøge at trække 
bilen ud af p-huset for at isolere den, 
siger Søren Herskind

Brandfolk godt forberedt

Han bakkes op af beredskabschef i 
Tårnby Kommune Henning Vesterga-
ard.

- For at være forberedt har CPH og 
Tårnby sammen været gennem alle 
lufthavnens parkeringskældre for at 
planlægge, hvordan biler kan trækkes 
op og ud ved hjælp af f.eks. mobile 
spil. Vi har begge indkøbt et batterikø-
leaggregat, som kan skubbes ind un-
der en bil og afgive vand via dyser til 
køling af batteriet. Vi kan også køle og 
slukke med egne slanger, og herefter 
kan vi, hvis det er nødvendigt, tilkalde 
Beredskab Øst. De har en container, 
hvori der er monteret et sprinkleran-
læg, der konstant overrisler bilen med 
vand og nedkøler batteriet, indtil bat-
teriet ikke afgiver varme mere. 

Så både i CPH og Tårnby mener de 
to brandchefer, at man er udmærket 
forberedt på eventuelle brande i el-
biler. Og selvom det er en forholdsvis 
ny problematik for brandfolk, hvor 
risikoen for brande i elbilbatterier vil 
stige i takt med et stigende antal elbi-
ler, maner Henning Vestergaard til ro.

Kilde: Københavns Lufthavn, Brand og 
Redning.

De to brandvæsener her begge indkøbt et 
batterikøleaggregat, som kan skubbes ind under en bil og 

afgive vand via dyser til køling af batteriet. Brand i grønne biler Brand i grønne biler 

Tårnby Bladet ønsker det bedste nye år  Tårnby Bladet ønsker det bedste nye år  
for alle vores annoncører og støtter, for alle vores annoncører og støtter, 

som har gjort det muligt at  som har gjort det muligt at  
udkomme i 29 årudkomme i 29 år
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Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de 
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som 
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje 
dine fødder.

Kontakt os hvis du har smerter i form af ned groede 
negle, svampenegle, ligtorne, hælrevner eller 
andre hudlidelser m.m eller hvis du har spørgsmål 
ang. fodtøj, indlæg m.m.

• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark 
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.

• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg 
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling. 
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

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.

Udvalget ved De 
Gamles Jul måtte med 

beklagelse aflyse årets 
julefester 2021 på Skot-

tegårdsskolen

- Vi er rigtige kede af aflysnin-
gerne, men der var ikke andet 

at gøre, som corona-situationen 
udviklede sig, fortæller forman-
den for Udvalget De Gamles Jul, 
Jan Jakobsen.

- Vi håber festerne kan gen-
nemføres i 2022. Hvis man ønsker at 
deltage i 2022, kan man gemme sin 
billet til festerne i 2022, så ombytter 
vi gerne til den tid.

- Men ønsker man sine penge tilba-
ge, er der mulighed for dette mandag 
10. januar mellem kl. 10 og 12 i For-
eningscentret Postkassen på Amager 
Landevej.

- Der kan vi umiddelbart overføre 
penge til dem, der har Mobilpay eller 
vi overføre til jeres konto.

Medbring billetterne, MobilePay 
(dit telefonnummer) eller dit bank-
kontonummer. Det står på dit Visa/
Dan kort.

- Men vi håber mange vil gemme 
billetten til festerne i 2022 - så er man 
i al fald sikret en billet til samme pris 
som i år (men vi har ingen aktuelle 
planer om prisstigninger), siger Jan 
Jakobsen.

Julefesterne for ’De Gamle’ i 2021 
måtte aflyses. Nu kan gæsterne 

gemme billetterne til 2022, hvor 
man håber på bedre tider - eller man 
kan få sine penge retur i Postkassen 

mandag 10. januar.

 OBS:  Da Postkassen foreløbig er 
lukket indtil 17. januar 2022 vil 
tilbagebetalingerne formentlig 

foregå udenfor. Husk paraply.

Med håbet om et Godt Nytår, Udvalget 
de Gamles Jul.

Invitation til alle Tårnbyborgere over 65 årInvitation til alle Tårnbyborgere over 65 år  

De Gamles Jul i 
Skottegårdsskolens
aula 2021
Så kan vi igen fejre jul og julefest for kommunens 
borgere over 65 år. Tidligere udsendte vi, Udvalget 
for De Gamles Jul, en invitation til dig med post.  
Det kan vi ikke mere, så i stedet henvender vi os til 
ældre medborgere via annoncer og opslag.  
Giv endelig beskeden videre. TAK. 
Invitationen gælder alle Tårnby-borgere over 65 år 
med en ledsager.
Julefesterne holdes :
Lørdag  11. december klokken  17:30 - cirka 21:15
Søndag  12. december klokken 11:00 - cirka 14:45
Søndag  12. december klokken 17:30 - cirka 21:15
Til festen søndag formiddag kan personer med han-
dicap hentes i bus. 
Kørsel skal bestilles hos Henning Visholm 
telefon 51 28 96 32 mellem kl. 17 og 19  
inden 1. december.

Billetter købes onsdag 10. november klokken 10-12 i Foreningscenter Postkassen,  
Amager Landevej 71. •  
Pris pr. deltager 90,- kroner. • Der kan betales med kontanter og Mobile Pay.
 
Eventuelle spørgsmål kan ske til Jan Jacobsen, De gamles Jul, 
ml. kl. 18-19 på tlf.: 20 19 24 00

Med venlig hilsen og 
på gensyn

Udvalget
De Gamles Jul

Julefestens kunstneriske indslag søger  
Keld og Hilda Heick for.

Danmarks ukronede Dansktop-par har begge rundet de 
75 år, men  foreløbig er der ingen planer om at lade sig 

pensionere. 

Efter den lange nedlukning trækker det i den musikalske 
duo for at komme tilbage på scenen. 

Det vil gæsterne ved ‘De gamles Jul’ nyde godt af.

©
 nkm

usic.dk

Ingen julefest  
- penge retur BLIV OMDELEROG TJEN DINE EGNE PENGE

LÆS MEREOG SØG JOBBET PÅ

Lige nu søger vi 
unge i alderen 
13–17 år til  
omdeling af 
reklamer og 
aviser i dit 
nærområde.

blivomdeler.nu

Læs mere 
og søg jobbet på

Omdeling én gang om ugen 

– onsdag/torsdag

Bestem selv, hvornår på dagen  

du vil arbejde, inden for deadline

Optjen point hver uge til vores  

gaveshop

Stadig tid til skole, venner 

og fritidsaktiviteter

De pakkede reklamer og aviser

leveres hos dig – klar til omdeling

5 GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:

01

02

03

04

05

En undskyldning i 
dagene efter jul:
Undskyld jeg kommer dryssende. Jeg har lige 
båret juletræet ud!!
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Hvis du gerne vil spille fodbold, og samtidig have 
en sjov og hyggelig aften med dine medspillere 
og trænere, så er det her du skal tilmelde dig.  

Tårnby FF og Bo- og støtteenheden Falhøj og 
Jershøj har i samarbejde startet et fodboldhold 

for unge og voksne med handicap i Tårnby 
kommune.  

HVER TORSDAG FRA kl. 17.00-18.00 I 
DRENGENES GYMNASTIKSAL PÅ 

LØJTEGÅRDSSKOLEN 

LØJTEGÅRDSVEJ 36 
2770 KASTRUP  

 

Du skal blot have træningstøj og indendørs sko 
med, så sørger vi for resten.  

Tænker du at det lyder som noget for dig, så tøv 
ikke med at kontakte Camilla, tlf. 30760317 eller 

Leo, tlf. 21646576, og vi vil melde dig til.  

 

 

Med Tårnby FF 

Vi glæder os til at høre fra dig 

FODBOLD  

Kom forbi til en 
prøvetime og se om det 

er noget for dig, helt 
uforpligtende. 

Takket være engagerede 
beboere og TrygFonden kan 
flere hundrede beboere nu 
føle sig mere trygge i deres 
lejligheder.

Beboerne i de almene blokke 
Olufsgård II afd. A i Kastrup 
kan nu sove mere roligt om 
natten, efter der er kommet 
røgalarmer i boligerne og i 
alle opgange. Alle 296 leje-
mål har fået udleveret to alar-
mer til lejligheden.

De fleste er blevet mon-
teret af beboerne selv, mens 
andre har fået hjælp af ejen-
domsfunktionærerne i bo-
ligforeningen. De har også 
monteret en alarm i hver trap-
peopgang, som advarer de 

øvrige lejemål, hvis der opstår 
brand. 

Projektet blev sat i gang af 
Christina Plæhn fra bestyrel-
sen i Olufsgård II afd. A, efter 
hun havde drøftet det med 
andre beboere.

- Vi var enige om, at det 
kunne være en rigtig god 
tryghed for os alle, at vi vid-
ste, at der var røgalarmer i bo-
ligerne, og at det helst skulle 
være i alle, forklarer Christina 
Plæhn.

Hun havde hørt, at Tryg-
Fonden, der varetager forsik-
ringsselskabet Tryghedsgrup-
pens almennyttige arbejde, 
tidligere har gjort en stor 
indsats inden for netop røg-
alarm-området, og derfor var 
det naturligt at tage kontakt 
til fonden.

Hjælp fra brandvæsenenet

Inden Christina Plæhn ansøg-
te om de mange røgalarmer, 
ville hun dog gerne sætte 

sig bedre ind i sagen, og der-
for kontaktede hun Tårnby 
Brandvæsen. 

De var meget hjælpsomme 
og sendte en brandekspert ud 
til Olufsgård.

Han rådgav, om hvor mange 
røgalarmer, de havde brug for, 
og ikke mindst var han en stor 
hjælp i forhold til at lave en 
brugsanvisning. 

Den sikrede, at beboerne i 
de forskellige typer lejlighed 
kunne montere alarmerne 
på de mest hensigtsmæssige 
placeringer i lejligheden.

Samarbejde med Tryg

Ansøgningen blev sendt af-
sted til TrygFonden, og kort 
tid efter var der positivt svar.

Efter to måneder modtog 
Olufsgård II afd. A 600 alar-
mer – to til hver lejlighed. De 
blev puttet i papirsposer og 
med et brev og en brugsanvis-
ning delt ud til hver lejlighed.

Modtagelsen var meget 
positiv, fortæller Christina 
Plæhn.

- Rigtig mange har sagt, at 
de er meget glade for alar-
merne.

For at være sikker på, at der 
kommer alarmer i alle lejlig-
heder, skal beboerne melde 
tilbage, når de blevet mon-

teret. Ved fraflytning bliver 
det tjekket, og hvis røgalar-
mer ikke er opsatte, bliver de 
monteret af ejendomsfunk-
tionærerne, så de er klar til 
nye beboere.

Christina Plæhn er meget 
tilfreds med projektet.

- Der er brugt en del energi 
og tid på det her. Men det er 

i en god sags tjeneste – og 
det er med til at gøre os alle 
trygge.

spanger

Sådan ser 600 røgalarmer 
ud, når de er klar til uddeling 

på Olufsgård II Afd. A.

Røgalarmerne blev delt ud til 
alle lejligheder i papirspose 
med en brugsanvisning. Hvis 
beboerne ikke selv magtede at 
montere dem, var Olufsgårds 
ejendomsfunktionærer klar til 
at hjælpe.

600 røgalarmer sikrer beboere i Olufsgård

Olufsgård II afd. AOlufsgård II afd. A
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Fra Kommunalbestyrelsens konstitu-
erende møde tirsdag 7. december 

Af Terkel Spangsbo

Når den siddende Kommunalbestyrel-
se har godkendt valget og dermed også 
resultatet (hvilket skete sidste tirsdag i 
november) mødes den tiltrædende be-
styrelse og konfirmerer, hvem der skal 
være borgmester og viceborgmestre 
samt hvordan medlemmerne fordeler 
sig i udvalg og i andre bestyrelser og 
råd, hvor der skal være repræsentanter 
fra det kommunale politiske system.

I visse udvalg og råd kan kommunal-
bestyrelsen beslutte, at der kan sidde 
andre end kommunalbestyrelsesmed-
lemmer. Det kan være personer fra 
de politiske partier, som ikke opnåede 
valg eller personer fra administratio-
nen.

Den samlede fordeling finder man 
på kommunens hjemmeside. Vi har 
plukket en udvalgt buket.

Ældst i gårde åbner festen 

Indkaldelse og åbning af kommunal-
bestyrelsens konstituerende møde 
foretages af det medlem, der har væ-
ret længst medlem af kommunalbesty-

relsen. Vibeke Rasmussen (A) åbnede 
mødet.

Første punkt var valget af borgme-
ster eller formand som titlen faktisk er.

Allan Andersen valgtes ikke uventet  
som formand/borgmester og overtog 
derefter ledelsen af mødet.

Såvel selve mødet som referatet 
følger en meget formel køreplan med 
henvisninger til forretningsordener, 
styrelsesvedtægtens mange §§ og lov 
om kommunernes styrelse. Vi fortsæt-
ter med en kortere opremsning.

1. viceborgmester blev Einer Lyduch 
og 2. viceborgmester Dennis W. Clau-
sen.

Medlemmer af Økonomiudvalget 
blev Allan Andersen (formand), Einer 
Lyduch, Dorthe Hecht, Winnie Søren-
sen, Dennis W. Clausen, Carsten Fuhr 
og Liv Gam.

De stående udvalg:

Medlemmer af Teknik- og Miljøudval-
get blev Lars Hein, Vibeke Rasmussen, 
Winnie Sørensen, Simon Bauer, Dennis 
W. Clausen, Mia Barklund og Patrick 
Lehto.

Bygge- og Ejendomsudvalget be-
står af Allan Andersen, Lars Hein, Klaus 

Bach, Vibeke Rasmussen, Patrick Lehto, 
Liv Gam og Ingelise Andersen.

Mads Vinterby, Simon Bauer, An-
nette Betak, Dorthe Hecht, Klaus Bach, 
Paw Karslund, Ali Qais, Patrick Lehto 
og Ingelise Andersen kom i Børne- og 
Skoleudvalget.

I Kultur- og Fritidsudvalget kom 
Klaus Bach, Mads Vinterby, Vibeke Ras-
mussen, Annette Betak, Einer Lyduch, 
Paw Karslund, Mia Barklund, Carsten 
Fuhr og Benny Bindslev.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 
består af Einer Lyduch, Annette Betak, 
Lars Hein, Dorhte Hecht, Ali Qais, Liv 
Gam og Benny Bindslev.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigel-
sesudvalget består af Winnie Søren-

sen, Klaus Bach, Mads Vinterby, Simon 
Bauer, Ali Qais, Dennis W. Clausen og 
Carsten Fuhr.

Udvalgene vælger selv formænd og 
alle valgene har gyldighed for Kommu-
nalbestyrelsens funktionsperiode.

 

Vibeke Rasmussen (A) 
åbnede som længst siddende 

kommunalbestyrelsesmedlem 
det konstituerende møde. Til 

venstre kommunaldirektør Morten 
Winge, til højre Johnny Sell, 

vicekommunaldirektør.  
 Foto: Ole Gjedved 

Hvem skal sidde hvor?

Det Konservative Folkepartis to  
medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Her er de 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer - fra 9 partier. De er valgt til Tårnbys Kommunalbestyrelse 2022 - 2025. Der var 84 kandidater fra 10 par-
tier, der er opstillede til kommunalvalget tirsdag 16. november. Af dem blev de 19 valgt. Foto: Michael Oxkjær. Amager Fotoklub

Sådan ser de ud - de gen- og nyvalgte 
kommunalbestyrelsesmedlemmer 2022-2025

Liv Gam. 

Tårnby Listens  medlem  
af kommunalbestyrelsen.

Ingelise Andersen.

Radikale Venstres  
medlem  
af kommunalbestyrelsen.

Carsten Fuhr. Patrick Lehto.

Dorthe Hecht.

Enhedslistens  medlem  
af kommunalbestyrelsen.

Paw Karslund. 

Dansk Folkepartis medlem 
 af kommunalbestyrelsen.

Dennis W. Clausen. Ali Qais. Mia Barklund.

Venstres tre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Socialistisk Folkepartis medlem  
af kommunalbestyrelsen.

Winnie Sørensen

Benny Bindslev. 

Nye Borgerliges medlem  
af kommunalbestyrelsen.
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Allan Andersen. Mads Vinterby. Lars Hein. Klaus BachEiner Lyduch. Vibeke Rasmussen.  Anette Betak. 

Socialdemokratiets otte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Simon Bauer. 
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... hvordan ville det politiske billede 
så se ud. Vi har leget med tallene, 
som er så usikre, at de ikke burde 
være bragt

Af Terkel Spangsbo

Kommunen eksisterer ikke, men især 
i Dragør har der gennem årene været 
seriøse kræfter, som har forsøgt at få 
samlet Tårnby og Dragør til en fælles 
kommune. 

Sydamagerlisten, som stillede op i 
Dragør ved kommunalvalget 16. no-
vember 2021, fik 529 stemmer, 6,3%, 
som ikke gav valg til Kommunalbesty-
relsen.

Men hvis nu de to kommuner var 
en kommune – hvordan ville styret så 
blive. Vi forsøger med en kontrafak-

tisk udregning.
En ukendt faktor er, hvilket antal 

medlemmer af en tænkt kommunal-
bestyrelse for ’Kommunen Sydama-
ger’ ville vælge at have. Det er op til 
kommunalbestyrelsen selv at vælge.

Ifølge styrelsesloven skal med-
lemstallet i en kommunalbestyrelse 
være ulige. I kommuner med færre 
end 20.000 indbyggere (7 kommuner) 
skal der være mindst 9 og højst 31 
medlemmer. I kommuner med flere 
end 20.000 indbyggere skal der være 
mindst 19 og højst 31 medlemmer, i 
Københavns Kommune dog højst 55.

Eksempler på KB-størrelser

Både Køge og Helsingør har lidt mere 

end 60.000 indbyggere og har 27 
medlemmer i de respektive kommu-
nalbestyrelser.

Rudersdal (23 medlemmer af kom-
munalbestyrelsen) og Lyngby Taar-
bæk (21 medlemmer af kommunalbe-
styrelsen) har begge tæt på 56.000.

Tårnby har ifølge Danmarks statistik 
2021 42.670 indbyggere, Dragør har 
14.569, tilsammen 57.239.

Vi laver beregningerne på hhv. 23 
og 27 ’kommende’ medlemmer i Syd-
amager kommune.

De første forbehold

Vi har i vores udregning ikke taget 
højde for valgforbund, hvilket ville 
have flyttet nogle mandater, men 

på den anden side, ville vi ikke vide, 
hvem der ville i valgforbund med 
hvem. Gætterier i denne kategori ville 
være mere, end vores kontrafaktiske 
beregning ville kunne bære.

I Dragør opstillede to lokallister, 
Liste T, Tværpolitisk Forening og Syd-
amagerlisten. Faktisk var der også en 
tredje lokalliste,  Anne Grønlund, der 
fik 20 stemmer. Enhedslisten opstil-
lede ikke i Dragør.

Hvad nu hvis ...

Hvis nu Tårnby og Dragør var en (1) kommune ....

Den ikke eksisterende Sydamager Kommune (Tårnby og Dragør)

Social-
demo-
kratiet

Radikale 
Venstre

Konserva-
tive 
Folkeparti

Nye 
Borgerlige

Socialistisk 
Folkeparti

Liberal 
alliance

Syd 
amager-
listen

Dansk 
Folkeparti

Liste T Tårnby 
Listen

Venstre Enheds-
listen

9.382 1.121 4.816 1.115 1.370 223 529 1.783 1.553 1.290 4.785 1.791

8/10 
mandater

1/1 
mandat

4/5 
mandater

1/1 
mandat

1/1 
mandat

0/0 
mandater

0/0 
mandater

1/1 
mandat

1/1 
mandat

1/1 
mandat

4/5 
mandater

1/1 
mandat

Mandat-tallene er tildelt efter hhv. en 
kommunalbestyrelse med 23 og 27 
medlemmer.

23 medlemmer i kommunalbestyrelsen 
vil give 10 røde og 10 blå mandater.
Dertil kommer 3 mandater, som  vi ikke 
vover at placere i blokkene.

27 medlemmer i kom munalbestyrelsen 
vil give 12 røde og 12 blå mandater.
Dertil kommer 3 mandater, som  vi ikke 
vover at placere i blokkene.

Ikke meget tyder på, at der er folkelig 
stemning for en sammenlægning af 
Tårnby og Dragør kommuner. Politisk vil 
det næppe have den store virning.

Det store familiefoto af 
Kommunalbestyrelsen  
2022-2025 foran  
Livsbølgen malet af  
Svend Wiig Hansen i 1968.
I bagerste række set fra venstre 
Dennis W. Clausen (V)
Lars Hein (A)
Klaus Bach (A)
Liv Gam, Tårnby Listen
Benny Bindslev (D)
Ingelise Andersen (B)
Mads Vinterby (A)
Ali Qais (V)
Vibeke Rasmussen (A)
Patrick Lehto (C)

Fra venstre i foreste geled
Paw Karslund (O)
Annette Betak (A)
Carsten Fuhr (C)
Dorthe Hecht (Ø)
Allan S. Andersen (A)
Winnie Sørensen (F)
Simon Bauer (A)
Mia Barklund (V)
Einer Lyduch (A)

Tårnby Kommune • Stemmeberettigede 32.789 • Optalte stemmer 20.879 • Gyldige stemmer 20.512 • Stemmeprocent 63,66 %

A- Social-
demokratiet

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

D - Nye 
Borgerlige

F - Socialistisk 
Folkeparti

I - Liberal 
alliance

O - Dansk 
Folkeparti

T - Tårnby 
Listen

V - Venstre Ø - 
Enhedslisten

8.138  
÷ 811

776 
÷ 60

1.942  
+ 369

943 
+ 317

1.057 
÷176

171 
÷ 203

1.510 
÷ 2.055

1.290 
+ 1.290

2.894 
÷ 59

1.791 
+ 384

8 mandater 1 mandat 2 mandater 1 mandat 1 mandat 0 mandater 1 mandat 1 mandat 3 mandater 1 mandat

1.017 pr 
mandat

776 pr 
mandat

971 pr 
mandat

943 pr 
mandat

1.057 pr 
mandat

1.510 pr 
mandat

1.290 pr 
mandat

964 pr 
mandat

1.791 pr 
mandat

OG SÅLEDES ENDTE KOMMUNALVALGET I TÅRNBY 2021. Selve mandat forde-
lingen er givet kendt (få timer efter valgets afslutning onsdag 17. november 
ved 4-tiden), men hvad har et mandat kostet? Mens Det Radikale Venstre qua et 
valgforbund kunne ’nøjes’ med 776 stemmer fik Paw Karslúnd DF kun et man-
dat med 1791 stemmer. Fremgang og tilbagegang kan hænge sammen med en 

lavere stemmeprocent end i 2017, hvor 67 procent af vælgerne stemte. Med lidt 
henholdsvis ond og god vilje kan tilbagegangen tolkes som større end tallene 
viser og fremgangen faktisk være større, men udslaget er generelt, at Dansk Fol-
kepartis to tabte mandater er gået til Nye Borgerlige og Tårnby Listen.

Kommunalbestyrelsen 2022-2025

Foto: Ole Gjedved.
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Afstemningssted Kastrup • Afgivne stemmer 5.143 • Pris pr mandat 271 stemmer

A- Social-
demokratiet

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

D - Nye 
Borgerlige

F - Socialistisk 
Folkeparti

I - Liberal 
alliance

O - Dansk 
Folkeparti

T - Tårnby 
Listen

V - Venstre Ø - 
Enhedslisten

2.254 165 399 279 253 54 410 363 448 518

8 mandater 0 mandater 2 mandater 1 mandat 1 mandat 0 mandater 2 mandat 1 mandat 2 mandater 2 mandat

Hvis Kastrup- kvarteret alene skulle have bestemt udfaldet af KV 2021 havde Blå Blok fået 7 mandater. Rød Blok 11. Liste T (1 mandat).

Afstemningssted Korsvejen • Afgivne stemmer 2.797 • Pris pr mandat 147 stemmer

A- Social-
demokratiet

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

D - Nye 
Borgerlige

F - Socialistisk 
Folkeparti

I - Liberal 
alliance

O - Dansk 
Folkeparti

T - Tårnby 
Listen

V - Venstre Ø - 
Enhedslisten

1.134 128 242 133 156 20 144 176 325 277

8 mandater 1 mandat 2 mandater 1 mandat 1 mandat 0 mandater 1 mandat 1 mandat 3 mandater 2 mandater

Hvis Korsvejs-området alene skulle have bestemt udfaldet af KV 2021 havde Blå Blok fået 7 mandater. Rød Blok 11. Liste T (1 mandat).

Afstemningssted Løjtegården • Afgivne stemmer 2.573 • Pris pr mandat 135 stemmer

A- Social-
demokratiet

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

D - Nye 
Borgerlige

F - Socialistisk 
Folkeparti

I - Liberal 
alliance

O - Dansk 
Folkeparti

T - Tårnby 
Listen

V - Venstre Ø - 
Enhedslisten

936 113 249 100 124 15 149 146 481 260

7 mandater 1 mandat 2 mandater 0 mandater 1 mandat 0 mandater 1 mandat 1 mandat 4 mandater 2 mandater

Hvis Løjtegårdskvarteret alene skulle have bestemt udfaldet af KV 2021 havde Blå Blok fået 8 mandater Rød Blok 10. Liste T (1 mandat)

Afstemningssted Pilegården • Afgivne stemmer 3.775 • Pris pr mandat 199 stemmer

A- Social-
demokratiet

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

D - Nye 
Borgerlige

F - Socialistisk 
Folkeparti

I - Liberal 
alliance

O - Dansk 
Folkeparti

T - Tårnby 
Listen

V - Venstre Ø - 
Enhedslisten

1.302 148 433 147 188 36 225 216 774 306

7 mandater 1 mandat 2 mandater 0 mandater 1 mandat 0 mandater 1 mandat 1 mandat 5 mandater 1 mandat

Hvis Pilegårdskvarteret alene skulle have bestemt udfaldet af KV 2021 havde Blå Blok fået 9 mandater, Rød Blok 9. Liste T (1 mandat) kunne afgøre 
valget.

Afstemningssted Tårnby • Afgivne stemmer 3.130 • Pris pr mandat 165 stemmer

A- Social-
demokratiet

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

D - Nye 
Borgerlige

F - Socialistisk 
Folkeparti

I - Liberal 
alliance

O - Dansk 
Folkeparti

T - Tårnby 
Listen

V - Venstre Ø - 
Enhedslisten

1.307 132 257 131 163 19 249 215 387 270

8 mandater 1 mandat 2 mandater 1 mandat 1 mandat 0 mandater 1 mandat 1 mandat 3 mandater 1 mandat

Hvis Tårnby alene skulle have bestemt udfaldet af KV 2021 havde Blå Blok fået 8 mandater Rød Blok 10. Liste T (1 mandat).

Afstemningssted Vestamager • Afgivne stemmer 3.156 • Pris pr mandat 166 stemmer

A- Social-
demokratiet

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

D - Nye 
Borgerlige

F - Socialistisk 
Folkeparti

I - Liberal 
alliance

O - Dansk 
Folkeparti

T - Tårnby 
Listen

V - Venstre Ø - 
Enhedslisten

1.205 90 362 153 173 27 333 174 479 160

7 mandater 0 mandater 3 mandater 1 mandat 1 mandat 0 mandater 2 mandater 1 mandat 3 mandater 1 mandat

Hvis Vestamager alene skulle have bestemt udfaldet af KV 2021 havde Blå Blok fået 9 mandater, Rød Blok 9. Liste T (1 mandat) kunne afgøre valget.

Hvis Tårnby kommune havde været seks kommuner - 
- hvordan ville kommunalbestyrel-
serne være sammensat i de forskel-
lige ’kommuner’

Det har vi regnet på med en bereg-

ningsmodel af Peter Sørensen ©. I 
2017 var der en markant forskel mel-
lem øst og vest Tårnby.

Vest-Tårnby er i høj grad ’Venstre-
land’ og de tidligere arbejderkvarte-

rer østpå, hvor Glasværket, Kalkvær-
ket, Superfos-virksomhederne lå, er 
socialistisk land.

Den forskel er der ikke i så høj grad 
mere og udover i de politiske partier 

er interessen for at vide, hvilket na-
bolag, man politiske bor i, mindre. Nu 
er det i sidste ende kun det samlede 
resultat, som tæller.
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Politiske tanker efter valget:
Refleksioner efter valgene
Tårnby bladet har tilbudt alle parti-
erne, der deltog i kommunalvalget 
og de, som fik mandater i Regions-
rådet, at skrive lidt om tankerne 
efter valgene

Af Terkel Spangsbo

Vi bragte svar fra de fleste af partier, 
som deltog i kommunalvalget i Tårnby 
i Tårnby bladets december-udgave 

og som det fremgik, noget færre, som 
kom i Regionsråd Hovedstaden. Der 
har været frit valg til at skrive om stort 
og småt - som vi ofte gør, satte vi dog 
en begrænsning på antal karakterer 
(inklusive mellemrum) pr. indlæg. De 
fleste kunne tælle eller fik compute-
ren til at følge med, så vi slap for at 
redigere (ret meget) i de tilsendte ind-
læg.

Vi ved godt, at det tager tid at skrive 
kort - som en gammel ven skrev ved 
indledningen af en julehilsen ’Und-
skyld jeg skriver et langt brev, jeg hav-
de ikke tid til at skrive et kort’.

I disse tider med nedlagt brev-ek-
sistens opdager kun vi, som har kendt 
bedre (postale-) tider, dobbeltbunden 
i omtalte sentens.

Ikke alle partier nåede med i de-

cember-udgaven, så her er de sidste 
med - som så følger ordsproget om, at 
de sidste skal blive de første (i et nyt 
kalender år).

Vi minder gerne om, at det i vores 
(redaktionens) øjne er tid til at indle-
de en ny kommunal valgkamp. Ingen 
grund til at vente til om fire år.

Tak for kampen! LA
Nu er valget slut, stemmerne talt 
op og resultatet kendt. På trods af 
tendenserne på landspolitik, er re-
sultatet dog langtfra det, vi havde 

håbet på i Tårnby – og vi blev desværre ikke en del 
af kommunalbestyrelsen i denne omgang. 

Vi vil gerne sige et stort og varmt TAK til alle der 
har stemt på os. Vi ville med stor stolthed have for-
valtet jeres tillid. 

Vi lever videre på al den positive tilkendegivelse, 
vi har fået, når vi har været rundt i kommunen un-

der valgkampen. Vi må erkende, at vi ikke har været 
gode nok til at fortælle om de mærkesager, vi har 
og de steder vi ønsker at sætte vores præg på ud-
viklingen i Tårnby. 

Vi er dog glade for at den blå blok, til trods for 
vores mange forskelligheder, fandt fælles fodslag 
her i valgkampen i et stort fælles valgforbund, og 
samlet set bevarer styrken i den ny kommunalbe-
styrelse. I vores øjne viser det, at vi er en reel oppo-
sition med en stærk vilje og evne til at samarbejde 
på tværs af partiskel og interesser.

De næste fire år bliver det ligeledes spændende 
at følge de fire nye medlemmer af kommunalbesty-
relsen. Hvor meget kan de være med til at ændre 

dynamikken og samarbejdet i den grå bygning på 
Amagerlandevej? 

Vi vil i den kommende periode forsætte med at 
følge udviklingen i vores kommune så tæt som det 
er muligt, og bringe vores syn på beslutningerne og 
udviklingen i læserbreve og opslag på sociale me-
dier. Vi har et stærkt samarbejde i 
lokalafdelingen, og et solidt sam-
arbejde med lokalmiljøet i kom-
munen. Og så er der er nyt kom-
munalvalg igen om fire år – vi ses!

De bedste hilsner Charlotte 
Nellemann & Eddie Blix

Tårnby Forsyning har gennemført 
en større kundeundersøgelse med 
spørgeskemaer og afholdt to fokus-
grupper

Af David Schmidt, 
Kommunikationsmedarbejder,  

Tårnby Forsyning

Resultatet af en kundeundersøgelse 
viser, at Tårnby Forsyning samlet set 
vurderes godt af kunderne. Således 
lander vurderingen af den overord-
nede tilfredshed med selskabet med 
en score på 4,2 ud af 5. 

En række emner blev af kunderne 
vurderet som særligt vigtige. Det dre-
jer sig blandt andet om selskabets 
miljø- og klimaindsatser, serviceni-
veau og informationsindsatsen. 

Forsyningen inviterede derfor til en 
uddybende dialog i 2 fokusgrupper 
omkring disse emner. Heri blev der 
også vist tilfredshed med den lokale 
forankring.

Skal bruges i det daglige arbejde

Bestyrelsesformand Einer Lyduch er 
glad for kundernes feedback, som nu 
vil blive inddraget i selskabets arbej-
de fremover.

- Vi er glade for, at så mange kunder 
gav sig tid til at svare på vores spørgs-
mål og deltage i vores fokusgrupper. 
Vi har nu gransket resultaterne nær-
mere i bestyrelsen, siger Einer Lyduch.

- Både på de områder, hvor vi får at 
vide, at vi gør det godt, men også de 
steder, hvor tilbagemeldingerne pe-
ger på, at vi kan gøre tingene lidt bed-
re. Det arbejder vi nu videre med. Vi er 
jo kort sagt sat i verden for at give den 
bedst mulige service og produkter til 
vores kunder.

Den grønne strategi

Resultaterne vil ifølge bestyrelsesfor-
manden blive inddraget i både selska-

bets daglige drift såvel som i selska-
bets strategiarbejde.

- Vores grønne selskabsstrategi fra 
2019 sigter efter FN’s verdensmål, 
og vi har dermed allerede et fokus på 
miljø, klima og bæredygtighed i både 
drift og projekter. Vi forventer at blive 
helt CO2-neutrale allerede i 2030, si-
ger Einer Lyduch. 

- Vi har på den baggrund søsat en 
række grønne projekter og flere er i 
støbeskeen. Dertil udløber vores nu-

værende selskabsstrategi snart og 
undersøgelsens resultater har dermed 
givet os en rettidig pejling af, om vi 
har sat kursen for selskabet rigtigt. Og 
det kan vi overordnet konstatere, at vi 
har.

August 2021
Antal inviterede: 7869
Antal besvarelser: 1116

Svarprocent: 14%

Einer Lyduch, bestyrelsesformand 
i Tårnby Forsyning, er glad for 
resultatet af kundeundersøgelsen. 
Resultaterne bliver nu inddraget i 
både drift og strategi.  
Foto: Tårnby Forsyning

Kundeundersøgelse: 

Forsyningen er 
tjekket og bestået

OM KUNDEUNDERSØGELSEN:

• Godt 1000 kunder har svaret på undersøgelsen.
• 140 tilkendegav at de gerne ville deltage i en fokusgruppe. 2 blev afholdt.
• Læs mere om selskabet på Tårnby Forsynings hjemmeside: www.taarnbyfor-
syning.dk 
• Følg Tårnby Forsyning på Facebook:  
https://www.facebook.com/taarnbyforsyning
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Ældre Sagen i Tårnby vil på denne måde sige tusind tak til alle de virksomheder og forretninger, der støttede vor 
julefest i november og gjorde dagen til en stor oplevelse for vores medlemmer i kommunen. 

Tak for samarbejdet og godt nytår 2021/2022.

Alle julegæsterne sidder stille og lytter til 
formandens kedelige velkomsthilsen, hvor 
flugtvejene bliver anvist og formaningen 
om - ’efter snapsen: pas på de to trin ned 
til toiletterne’ . Senere gik det noget mere 

livligt til. Snakken gik - der blev ikke sunget, 
men Alfred og Svend Aage spillede dejlige 
julemelodier. Under det store lotteri var 
der igen stilhed - mange vandt. Se vores 
sponsorer her på siderne.
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Lokalafdelingens kontor:
Foreningscentret Postkassen

Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup  
• Tlf. 2170 0516 •

Kontortid: Tirsdage kl. 10 - 15
Kontakt os gerne på www.aeldresagen.dk eller via mail aeldresagentaarnby@gmail.com

Kastrup Rens & 
Skrædderi

Skottegården

siger tak til ...

Restaurantion & selskabslokaler

Koncentrationen er stor - men de mange sidegevinsterne er 
også værd at få med hjem....
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Asger Høg – Pilehavekoret – gør det 
lettere at komme gennem Corona-
tiden, når det sker på vers

Coronaen har sat sit præg på Pilehave-
korets virke. Koret havde arbejdet på 
en koncert, som skulle have glædet 
brugerne af centret på Blåklokkevej 
3. december, men smitten bredte sig 
hen over efteråret og koncerten blev 
aflyst.

Undervejs i hele Corona-forløbet 
har Asger Høg skrevet et nyt vers, hver 
gang nye restriktioner blev meldt ud.

- Jeg troede, at det vers, jeg sendte 
8. december 2020, skulle blive det 
sidste, og at vi fra i sommer bare 
kunne synge og give koncerter, siger 
Asger Høg fra Pilehavekoret.

- Det kunne vi så ikke og det har 
jeg så kommenteret med et vers, hver 
gang der har været ændringer i vores 
vilkår.

- Vi har et dejligt kor, som holder til 
i Pilehaven, og som man kan melde 
sig til via AOF. Vi synes i koret, at det 
kunne være hyggeligt, om vores Coro-
nasang kom i Tårnby Bladet.

’Det synes vi også i redaktionen – og 
tak for sangen’.

 En corona kom på tværs

Mel: Danse, danse dukke min

Sendt 31. marts 2020

En Corona kom på tværs,
den må hel’re få et vers.

Den generer vores fest
denne nutids fæle pest.
Vores kor går helt i stå,
når vi ikke øve må.
Kære kvinder, kære mænd
gid vi snart må ses igen!

Sendt 8. maj 2020

Vi må højst forsamles ti,
vi skal blive i vort hi.
I den skønne forårstid
er vor skæbne ikke blid.
Vores Pilehavekor
lider af en længsel stor.
Phillip Fabers morgensang
lyser op i Danevang!

 Sendt 6. juni 2020

Mon Corona er forbi?
Skal vi ud af vores hi?
Vi må samles nu halvtreds,
dermed er vi godt tilfreds.
Mon vi snart kan ses igen
til det store sammenrend?
Rusten på vort stemmebånd
trænger til en kærlig hånd!

Sendt 10. juli 2020

Vi må samles hundred’ nu
men det kan vi ikke brug’
Pilehavens store sal
har for lille areal.
Afstand vi nu holde skal
for at undgå hospital.
Det bli’r ikke som tilforn;
vi skal synge i et tårn!

Sendt 13. september 2020

Tårnets rum er alt for små,
Tyve vi kun være må.
Vi kan ikke få en sal,
som er ganske optimal.
Men vi får vor favorit:
Pilehaven - ikke skidt!
Vi må dele os i to;
ærgerligt - det kan I tro.

Sendt 25. oktober 2020

Af Corona bli’r man træt.
Bli’r den virus aldrig mæt?
Hvis den smadrer vores kor,
vil vi dømme den for mord!
Hvad skal den på vor planet?
Stjæle livets kvalitet!
Kunne den blot gå i skjul,
så vi fik en glæd’lig jul.

Syng nedlukningerne en corona-sang Sendt 8. december 2020

Smitten skal bekæmpes nu
den er blevet gram i hu.
Vi må alle gøre vort,
så den bli’r tilintetgjort.
Afstand holder vi med stil
til en gang i marts/april.
En vaccine kommer snart,
så vi atter får det rart

Sendt 5. december 2021

Bedst som vi har lukket op,
kommer pesten med en prop;
og det holder vores kor
væk fra plejehjemmets jord.
Tårnby ligger helt i front
Som en smitte-mastodont.
Omikronen fra sit skjul
ønsker os en plagsom Jul.

Ønske for fremtiden

Gid Corona helt var slut,
havde blæst sit sidste trut.
Vi ku’ atter synge kor,
lige meget hvor vi bor.
Pilehaven er det sted,
som vi helst vil synge ved.
Hver en sanger, hver en gæst:
‘Vær velkommen til vor fest!‘

Godt arbejde er godt for alle

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

3F Kastrup ønsker alle  
godt nytår!

Sammen kan vi skabe  
tryghed og godt arbejde

Moden kan være farlig
Kan du gætte, hvilken farve dan-
skerne klæder sig i fra oktober til 
marts?

Af Terkel Spangsbo

Samme farve som er klassisk antræk 
ved begravelser – sort!

Mens mange efterlyser bedre ad-
færd hos andre, begiver hovedparten 
af danskerne sig ud i vintermørket i 
den værst tænkelige påklædning uden 
den mindste applikation, som kunne 
advare andre trafikanter (bilisterne er 
de farligste, men også de største).

Sikkerhedsveste og reflekser er be-
sværlige, mener mange og ikke særlig 
klædelige, men der findes mennesker 
som 49-årige Johnny Pedersen fra 
Nordsjælland, der sætter sig bag rattet 
i enten bus 320R, 326 eller 327, drejer 
nøglen og trykker på speederen.

Han gjorde noget

Johnny Pedersen har ifølge TV2 Lorry 
indset, at vinterhalvåret for ham er 
forbundet med stor utryghed.

Han skrev en mail til forsikringssel-
skabet Codan, der arbejder sammen 

med Børneulykkesfonden og spurgte, 
om de mon havde nogle reflekser i 
overskud, for så ville han gerne have 
dem, så han og kollegaer kunne dele 
dem ud i bussen. 

Presseansvarlig i Codan, Camilla 
Cornelius Sørensen, fandt sammen 
med sine kollegaer hele fire kasser 

med reflekser frem, som Johnny Pe-
dersen og hans kollegaer nu deler ud 
til passagererne.

- Jeg tror, de vil modtage det rigtig 
positivt. Folk vil jo instinktivt gerne 
passe på sig selv og andre. Nogle gan-
ge skal man måske bare have et lille 
skub, siger Johnny Pedersen.
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’Tårnbygårdsskolen yder en stor 
omsorg for eleverne på skolen, og 
de gør en stor indsats for elevernes 
trivsel og faglige udvikling’, stod 
der i indstillingen, som førte til 
Tårnby Kommunes Handicappris 
2021

På Tårnbygårdsskolen, der har til huse 
i en tidligere fabriksbygning på Eng-
landsvej, går der 88 elever fra 0. til 9. 
klasse. De går der, fordi de har brug for 
et lille skolemiljø, hvor der er særlige 
ressourcer og viden til at arbejde med 
den enkelte elev. 

Eleverne har for eksempel autisme-
spektrum-forstyrrelser, ADHD, socio-
emotionelle vanskeligheder eller 
andre svære gennemgribende udvik-
lingsforstyrrelser.

Skolen fik blandt andet prisen for sit 
arbejde for at fremme elevernes lige 
muligheder ved at tage udgangspunkt 
i det enkelte barn, fortalte borgmester 
Allan A. Andersen ved prisoverrækkel-

sen, hvor også Einer Lyduch, formand 
for Sundheds- og Omsorgsudvalget og 
Tina Weber, formand for Handicaprå-
det holdt tale.

- På Tårnbygårdsskolen møder de 
dygtige medarbejdere barnet i sam-
arbejde med forældrene i forhold til 
barnets funktionsevne, behov, alder 
og modenhed, sagde borgmesteren.

- Skolen gør meget ud af vigtighe-
den af, at alle børn er en vigtig og ak-
tiv del af fællesskabet, hvor alle føler 
sig socialt og fagligt værdifulde. Det 
er en stor indsats, Tårnbygårdsskolen 
leverer, og derfor er det fuldt fortjent, 
at skolen modtager den første Handi-
cappris i Tårnby Kommune.

Kun rigtig svært en gang imellem

Tårnbygårdskolens leder Jan Bak-
mand, modtog prisen sammen med 
sin forgænger og sparringspartner 
Anna Murmann, som startede skolen. 
Han rettede en stor tak til skolens læ-
rere og pædagoger for den måde, de 

møder skolens elever i hverdagen:
- Du må ned i børnehøjde og møde 

børnene, hvor de er. Så kan det godt 
være, folkeskoleloven fortæller os, at 
vi skal have test lige om snart, forkla-
rede skolelederen.

- Men først må vi lige helt ned i 
tempo og sikre, at vi får en god dag i 
dag. For børn lærer kun, når de trives, 
og samtidig trives de, når de lærer. Det 
lykkes vi med næsten hver dag, men 
det kan også være svært.

Den første handicap-pris gik til Tårnbygårdsskolen

De nominerede til Handicappri-
sen 2021 var
• Tårnby Curlingklub
• Parkinson Klub Amagerlands for-
mand, Preben Poulsen
• DDS Kløver Ole-Wass, ledergrup-
pen
• Tårnbygårdsskolen

Som nævnt er det FN’s 
Handicapdag, dvs. i dag sættes 
fokus på handicappedes forhold 
verden over. Desværre gør vi 
det ikke ofte nok hverdagen. I 
øjeblikket forhandles finanslov. 
Jeg ser ingen tale om netop 
dette område, fortalte Einer 
Lyduch, formand for Sundheds- 
og Omsorgsudvalget ved 
prisovrerækkelsen 3. december 
2021. 

Tina Weber, formand for 
Handicaprådet i Tårnby, 
nævnte i sin tale, at den største 
minoritetsgruppe i verden er 
personer med særlige behov (med 
et handicap). De fem medlemmer 
af Handicaprådet repræsenterer 
faktisk 35 foreninger, som på 
forskellige måder arbejder for at 
nedbryde de barrierer, som findes 
overalt, og som gør tilværelsen 
mere bøvlet eller ligefrem umulig 
for personer med særlige behov.
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Boligorganisationen Tårnbyhuse 
og Tårnby Kastrup Boligselskab har 
siden oktober drøftet en mulig fu-
sion mellem de to organisationer - i 
slutningen af 2022 bliver det en 
realitet

En onsdag midt i december blev det 
endeligt besluttet at gennemføre 
planerne – og i slutningen af 2022 
smelter de to organisationer derfor 
sammen til en. 

Den nye organisation fortsætter 
under navnet Boligorganisationen 
Tårnbyhuse. Fusionen skal føre til en 
styrket og mere samlet boligorganisa-
tion i Tårnby Kommune - som i sidste 
ende skal være med til at skabe endnu 
bedre vilkår og rammer for at bo i 
Tårnby Kommune.

På et ekstraordinært repræsentant-

skabsmøde besluttede repræsentant-
skaberne i Boligorganisationen Tårn-
byhuse og Tårnby Kastrup Boligsel-
skab at gennemføre den fusion, som 
de to organisationer har drøftet siden 
oktober.

Bestyrelserne i begge organisatio-

ner går nu i gang med at udforme en 
konkret fusionsplan, så sammenlæg-
ningen kan gennemføres endeligt i 
slutningen af 2022.

Vil bygge mere

Begge organisationer er funderet i 
40’erne som initiativer, der skulle sik-
re, at ansatte i Københavns Lufthavn 
havde et godt sted at bo. Siden hen 
har opgaven med at sikre gode boliger 
til et bredt udsnit af borgere i Tårnby 
samt at bidrage til at gøre Tårnby til 
en attraktiv kommune at bo og leve i, 

været central for arbejdet i begge or-
ganisationer.

- Vi benytter denne sammenlæg-
ning til at gøre vores arbejde for vores 
beboere endnu bedre - og samtidig 
får vi nu en udvidet mulighed for at 
udvikle og bygge endnu flere gode 

boliger til et bredt udsnit af borgere 
i Tårnby, siger formanden for Bolig-
organisationen Tårnbyhuse, Torben 
Magaard.

- På den måde, kan vi yde vores bi-
drag til at gøre Tårnby til en mere at-
traktiv kommune at bo og leve i.

Effektive og aktive

Boligorganisationerne administrerer 
tilsammen cirka 3.500 lejemål.

Boligorganisationen Tårnbyhuse 
ligger med et effektiviseringstal på 
90,4 procent mod et regionalt gen-
nemsnit på 79,3% i toppen af skalaen 
af veldrevne boligorganisationer. 

Og boligorganisationen er i samar-
bejde med kommunen og det lokale 
idrætsliv i øjeblikket i gang med et 
stort byggeprojekt ved Tårnby Stadi-
on, der skal etablere 96 nye ungdoms-
boliger og samtidig sikre nye omklæd-
ningsfaciliteter, café og børneinstitu-

tion. Målet er at skabe bedre vilkår for 
foreningslivet i lokalområdet.

De to boligorganisationers fælles 
fokus på lokal involvering og repræ-
sentation var en af grundene til, at de i 
oktober valgte at indgå i en dialog om 
en mulig fusion.

- En styrket boligorganisation, som 
har en tæt tilknytning til det lokale 
fællesskab i området, gavner hele 
kommunen og det gavner de eksiste-
rende beboere, der bliver en del af en 
udvikling og et større og velfungeren-
de fællesskab med tryghed og trivsel 
tæt på, forklarer Bo Quist Besser, for-
mand for Tårnby Kastrup Boligselskab.

Fremtidsplaner

Den nye samlede organisation vil søge 
dialog med myndigheder og politikere 
om mulighederne for at bidrage til at 
udfolde planerne om at bygge nye 
almene boliger i området på Syrefa-
briksgrunden (Øresundsparken) ved 
Amager Strand, som regeringen frem-
lagde tidligere på året. 

Den nye samlede boligorganisation 
er parat til at bidrage til at få projektet 
planlagt og gennemført.

tsp

- Vi får får mulighed for at udvikle og bygge 
mere siger formand for Boligorganisationen 
Tårnbyhuse, Torben Magaard. Her ved 
åbningen af ungdomsboligerne på 
Randkløve allé. Foto: Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub.

To boligselskaber fusionerer

FAKTA: 
• Den nye samlede boligorganisa-
tion Tårnbyhuse bliver Tårnby Kom-
munes største boligorganisation 
med ca. 6.000 beboere ud af 42.000 
borgere, svarende til 13 procent for-
delt på 11 afdelinger indenfor en 
radius af to kilometer.

FAKTA: 
Boligorganisationen Tårnbyhuse før fusionen:

• 8 afdelinger – Bredagergården, Nordmarksgården, Tårnbyparken, Kastruphu-
se, Vægterparken, Randkløvehuse, Saltværkshuse og Flyverbo.
• Lejemål: cirka 2.200.
• De 8 afdelinger stammer fra det tidligere Boligorganisationen Tårnby 44 og 
Boligselskabet Flyverhuse, som fusionerede i 2011. Boligorganisationen har 
opført boliger siden 1948 og frem til i dag. Boligorganisationen har 8 medar-
bejdere ansat i administrationen samt 24 medarbejdere ansat i driften.

Tårnby Kastrup Boligselskab før fusionen:

• 3 afdelinger – Allégården, Thyges Gård og Kastrupvænge.
• Lejemål: cirka 1.300.
• Boligselskabets afdelinger er opført i perioden 1945-1972. Boligselskabet 
har 4 medarbejdere ansat i administrationen samt 10 medarbejdere ansat i 
driften.

- En styrket boligorganisation 
gavner hele kommunen og de 
eksisterende beboere, siger 
Bo Quist Besser, formand for 
Tårnby Kastrup Boligselskab. 
Privatfoto.

De fusionerede boligselskaber har 
planer om at udvikle området på 
hjørnet af Saltværksvej og Amager 
Strandvej, af mange kaldet Plyssen. 
En del af de gamle industribygninger 
tænkes bevaret i det ydre, mens 
der tænkes flere slags boliger, 
fælleslokaler og andet i både de 
game bygninger og i nybyggeri. 
Rendering: Tårnbyhuse.

Nordmarksgården er en af de ejendomme, som Tårnbyhuse bringer med ind i 
fællesskabet.
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Det fand’me (næsten) uhyggeligt do! Redaktionen kom til at tænke på Peter 
Schrøders figur i tv-satiren Den gode, den onde og den virkli’ sjove fra DR 
i 2003 med dette scoop ind over Tårnby kommune, som i virkeligheden er 
en Solnedgang over Kastrup Lystbådehavn i december 2021. Vi er nogen 

stykker, som bor lige bag havnen og opfatter det som en brændende by, der 
giver genskin på himlen, mens natten falder på. Flot er det, hvad naturen kan 
finde på. Øjeblikket er fanget af Jesper Skovbølle, Amager Fotoklub.

Alle er velkomne i Skolebotanisk 
Have, som i øjeblikket er under stor 
forandring. Villum Fonden har be-
villiget penge til en ny pavillon og 
samtidig skabes der et nyt lærings-
rum i haven

Den lokale udgave af botanisk have 
hedder Skolebotanisk Have og ligger 
som en lille oase på hjørnet af Brøn-
derslev Alle og Bjørnbaksvej.

Haven bliver snart moderniseret, 
idet Villum Fonden har bevilliget 1,5 
mio. kroner til, at der de kommende år 
kan etableres en pavillon mere. Den 
nye pavillon skal være moderne og 
bæredygtig, den skal være et sted for 

aktiviteter, læring og socialt samvær.
De sidste par år har Skolebotanisk 

Have gennemgået en ordentlig gen-
opfriskning og opgradering. 

Bæredygtig energi, biodiversitet og 
fra jord til bord

I begyndelsen af 2022 sker der igen 
forandringer i haven. Tårnby Kommu-
nes innovationspulje har givet midler 
til, at der kan skabes et læringsrum i 
den eksisterende pavillon. Lærings-
rummet skal være et innovativt for-
midlings- og værkstedsrum. Derud-
over er der også afsat midler til under-
visningsudstyr, der skal sætte fokus 
på bæredygtig energi, biodiversitet 

og arbejdet fra jord til bord.
- Skolebotanisk Have er et fanta-

stisk sted, som vores skoler bruger 

til undervisning. Vi er rigtig glade for 
bevillingen fra Villum Fonden og sam-
men med midler fra kommunens inno-
vationspulje kan haven sætte endnu 
mere fokus på bæredygtig energi, bio-
diversitet og arbejdet fra jord til bord, 
siger borgmester Allan S. Andersen.

- Genrejsningen af Skolebotanisk 
Have skal gøre haven til et tidssvaren-
de mødested for Tårnby Kommunes 
børn, unge og gamle. Det er allerede 
nu muligt for alle borgere at gå en tur i 
Skolebotanisk Have og følge med i de 
ændringer og den udvikling, der sker i 
haven, siger Allan S. Andersen.

Kilde: Tårnby.dk

Skolebotanisk Have bliver moderniseretSkolebotanisk Have bliver moderniseret

Ny bæredygtig pavillon til 
Skolebotanisk Have - som den kan 
se ud i mildere vejrsituation.

Søen i Skolebotanisk 
Have er blevet 

ændret. Der 
er etableret to 

lavvandede 
vandhuller til 

padder og de stejle 
sider ned til søen er 

blevet mere flade.
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Ørestad Gymnasium dedi-
kerede i efteråret en hel 
uge til at finde løsninger 
på problemet med digitale 
krænkelser blandt unge

Af Trine Hvam Madsen

Problemet med digitale kræn-
kelser blandt unge er mere 
aktuelt end nogensinde. Net-
op derfor blev digitale kræn-
kelser temaet for den stort 
anlagte projektuge for 2 g’er-
ne på Ørestad Gymnasium. 

I løbet af ugen produce-
rede de unge korte casefilm, 
der illustrerede problematik-
ken med digitale krænkelser 
og viste bud på løsninger. I 
processen fik eleverne under-
visning og rådgivning fra Red 
Barnet og en række promi-
nente reklamevirksomheder, 
kreative bureauer og filmsel-
skaber. 

Eleverne lærte, hvorfor di-
gitale krænkelser finder sted, 
og hvordan man skal forholde 
sig, hvis man selv oplever fx 
at få delt et billede ufrivilligt 
eller blive offer for grooming.

Autentisk undervisning 
motiverer eleverne

- Jeg har mediefag, så jeg vid-
ste i forvejen, hvordan man 
optager og redigerer film, 
men det var rigtig fedt at få en 

ny vinkel på processen, siger 
Immanuel Alembene.  

Uddannelsesleder på Øre-
stad Gymnasium, Suzette 
Tindal mener, det er vigtigt, 
at eleverne arbejder med 
autentiske projekter, der kan 
bruges i den virkelige verden.

- Så bliver det, de lærer, 
mere relevant og giver en 
større mening i forhold til 
den faglige viden, de møder 
i gymnasiet, og samtidig øger 
det også elevernes motiva-
tion, fortæller Suzette. 

Borgmester overrakte priser

Projektugen blev afsluttet 
med et stort award show, hvor 
der blev overrakt priser for 
de bedste film. En jury bestå-
ende af kreative folk fra film- 
og reklamebureauer samt 
sundhedsborgmester, Sisse 
Marie Welling, havde fundet 
vindere i fem forskellige kate-
gorier, og var imponeret over 
det høje niveau. 

- I har været rigtig dygtige 
til at beskrive, hvor store kon-
sekvenser, det kan have, hvis 
man får delt intime billeder 
på nettet. I kan være rigtig 
stolte af jeres store indsats, 
sagde sundhedsborgmester 
Sisse Marie Welling.

Hovedprisen, Grand Prix, 
gik til filmen ’Tænk før du 

deler’. Den fokuserer på, at 
man får en plet på straffeatte-
sten, hvis man deler billeder 
af andre online. Juryen lagde 
i bedømmelsen vægt på, at 
filmen vil kunne have en reel 
effekt på digitale krænkelser, 
hvis den benyttes som oplys-
ning til en bred målgruppe. 

Elever vinder re-make af 
deres film

Eleverne glæder sig især over 
hovedpræmien, der er et re-
make af filmen, hvor den ind-
spilles på ny med hjælp fra 
professionelle filmfolk. 

- Vi havde kun regnet med, 

at filmen skulle vises for vo-
res klasse, men vi synes jo, 
vores idé er god, så det vil 
da være godt, hvis den ende-
lige film bliver spredt blandt 
unge, så vi kan få udbredt vo-
res budskab, siger Noa. 

(Beskåret af red.)
 

Vinderfilmen og de andre 
produktioner, der var med i 
opløbet kan ses på Ørestad 
Gymnasiums YouTube-kanal 

‘OEGTuben’.
Du kan også scanne QR-
koden herunder og komme 
direkte til filmen. 

 

Hovedprisen, Grand Prix, gik til Noa Jensen, Karoline 
Bennetzen, Immanuel Alembene og Sofia Turan fra 2m. Her 

sammen med sundhedsborgmester, Sisse Marie Welling.

Elever går til kamp mod digitale krænkelser

Peab Asfalt har opkøbt en 
fabrik fra SuperAsfalt og 
rykker dermed produktio-
nen fra Kastrup til Prøveste-
nen ved København. Med ny-
erhvervelsen kan alle Peab 
Asfalts fabrikker nu operere 
med genbrugsmaterialer

Opkøbet er kulminationen på 
otte måneders arbejde for 
at finde en tilsvarende eller 
stærkere erstatning for Peab 
Asfalts produktion i Tømme-
rup nær Kastrup, hvor lejemå-
let står til opsigelse.

- Vi har været glade for vo-
res fabrik i Tømmerup, hvor 

vi har produceret asfalt siden 
1929. Men da vi også ved, at 
grunden er sat til salg og vi ri-
sikerer at blive opsagt, var det 
på tide at finde en erstatning. 
Med overtagelsen af fabrik-
ken på Prøvestenen kan vi 
holde produktionskapacite-
ten oppe og fortsat give vores 
kunder den bedste service og 
kvalitet, fortæller administre-
rende direktør i Peab Asfalt, 
Claus Terkildsen.

Mindre klimabelastning

På Prøvestenen overtager 
Peab Asfalt en langt yngre 
og mere moderne fabrik, end 

den de kommer fra i Tømme-
rup. Fabrikken er således kun 
fem år gammel og kan des-
uden producere asfalt med 
genbrugsprodukter, hvilket 
gør, at alle Peab Asfalts fabrik-
ker nu kan indgå i virksomhe-
dens arbejde for den grønne 
omstilling.

- Hos Peab arbejder vi med 
energieffektivitet og ikke 
mindst øget genbrug, der spa-
rer både CO2-udledning og 
naturressourcer. Kastrup var 
den sidste af vores lokationer, 
som ikke kunne producere 
med genbrugsmaterialer. Så 
fabrikken på Prøvestenen er 

en klar opgradering i forhold 
til at kunne tilbyde grønnere 
løsninger til vores kunder, si-
ger Claus Terkildsen.

Tættere på råstoffer og kø-
benhavnske kunder

Placeringen af fabrikken gi-
ver også andre fordele, idet 
Prøvestenen i forvejen er 
knudepunkt for råstoftrans-
port mellem Norge, Sverige 
og Danmark. På grund af nær-
heden til København regner 
Peab Asfalt desuden med at 
kunne skære en god del af 
CO2-udledningen fra trans-
port. Disse faktorer kan po-
tentielt give virksomheden en 
fordel i fremtidige udbud med 
klare klimamål, og lettere ved 
at tiltrække nye miljøbevidste 
kunder fra Hovedstadsområ-
det.

- København er selvfølgelig 
et stort og meget attraktivt 
marked, og opførslen af de 
mange nye boligområder på 
Lynetteholmen er meget in-

teressant for os, siger Claus 
Terkildsen.

bbark

Peab Asfalts nye fabrik på 
Prøvestenen. © Peab Asfalt.

 Peab Asfalt flytter fra Tømmerup

INFO: 
• Peab Asfalt A/S 
varetager alle opgaver 
inden for produktion 
og udlægning af asfalt, 
vedligeholdelse af veje 
samt specialopgaver med 
blandt andet broer og 
industrigulve. I Danmark 
beskæftiger virksomheden 
samlet cirka 300 
medarbejdere.

• Peab Asfalt overtog 
produktionen på fabrikken 
ved Prøvestenen fra 
SuperAsfalt 1. december 
2021. Kapaciteten 
forventes at blive på 70 
til 100 tusind tons asfalt 
årligt.

administrerende direktør i 
Peab Asfalt, Claus Terkildsen.
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Præsentation af 
kanaljebo
En lille god bog, at starte det nye år med ...

Anmeldelse af Bitte Christensen

‘GI’ den gas, Finn’ er en humoristiske kortroman, ud-
givet i 2019 af forfatteren Ole Nybo, der tidligere 
har præsenteret en lille håndfuld krimier. 

Blandt de daglige trakasserier mellem et lille 
udpluk af beboerne i omtalte andelsboligforening, 
i daglig tale betegnet som Kanaljebo, har der dog 
også indsneget sig fundet af et lig i cykelkælderen ...

Vores forfatter beskriver sig selv som lærer på 
ubestemt orlov fra faget og nyder dagligdagen i Ka-
naljebo; en ikke nærmere beskrevet andelsforening, 
beliggende i det indre København, men som nok 
kunne have været placeret et hvilket som helst sted 
i dagens Danmark.

I den tilknyttede gårdhave er det kutyme, at flere 
af beboerne mødes on and off til en snak om ‘livet’, 
specielt de andres liv ... Det udvikler sig ofte til 
kraftige diskussioner, da flere opfatter sig som spe-
cialister udi diverse spørgsmål; eksempelvis er der 
Isgas-Finn som brokkerøven, der konstant har en sur 
tilgang til livet, men altid udtaler sig som ekspert om 
specialøI, sociallovgivning, støttemuligheder m.m.

Spiren, Tudsen og Laila

Blandt ‘kunderne’ til Finns gode råd er Spiren (for-
fatter in spe), der altid er på spanden og klar til at 
brygge en god historie over en konspirationsteori, 
som fundet af et lig.

Tudsen er en anden af beboelsens originaler. Han 
har fået sit særprægede navn, da hans lejlighed er 
fyldt med diverse krybdyr og han samtidig har deko-
reret sit legeme med farverige tatoveringer; blandt 
andet et horn i panden. Lajla med det lilla hår har 
skippet sit job på den lokale beverding, men vil nu 
søge ind som kosmetolog og har derfor behov for 
Finns viden om SU. 

Vores lærer på orlov hygger sig med alle, der ger-
ne tager del i hans medbragte termokaffe og Maries 
(hans frue) hjemmebagte kager - alt imens gemyt-
terne får sindene i ro. Ja, mange skøre og hyggelige 
beskrivelser af dagens gang i Kanaljebo til en ufor-
pligtende stund. 

Om Ole Nybo og Kanaljebo se ’Kom i sving Finn!’

God fornøjelse og godt nytår.

Vejen til Berlin 
Denne klassiske dannelsesroman er skrevet om-
kring århundredeskiftet 1900 og stadig aktuel 
her ind i det 20.århundrede

Anmeldt af Bitte Christensen

Følelser mellem kvinde og mand og troen på eget 
selvværd. Men kan man flygte og glemme? Og vil 
det blive anderledes med alderen eller den øgede 
fysiske afstand? 

De to københavnerdrenge Karl Theodor og Holger 
har været tæt forbundet under det meste af deres 
opvækst og har fulgtes ad op gennem uddannelses-
systemet. Deres møde med den unge Elise deler de 
også, men Holger går først til bekendelse om sine 
dybere følelser og udtrykker sit håb om bibeholdel-
se af deres nære relationer trods hans frieri til Elise.

Efter bryllupsfesten indser Karl, at slaget er tabt 
og begiver sig ud på sit første møde med erotisk 
kontakt i Dybensgades små etablissementer. En op-
levelse, der vender tilbage til Karl’s tanker, såvel i 
vågen som i søvnens tilstand. 

Elise opsøger kort efter brylluppet Karl, og trods 
fælles varme følelser beder hun ham forlade hoved-
staden. Karl drager til et lille samfund i det sydsjæl-
landske og involverer sig i det lille samfund. Men 
igen indvikles han i en pinagtig trekant og fortsæt-
ter Flugten til Berlin.

Findes der en ’sejrherre’?

På de sidste rester af arven efter sine forældre hut-
ler Karl sig igennem vinteren i den store by. Her kan 
han rapportere om livets gang til sin hjemstavns ny-
hedsaviser og tjene lidt til opholdet. 

Han har trods opfordringer fra tidligere nære be-
kendte ikke holdt kontakt, men hans gamle udle-
jer af det lille værelse på Sydsjælland får alligevel 
sendt lidt nyheder, der leder tankerne tilbage til 
hans nederlag, som han er bevidst om har rod i ham 
selv. 

Men hvordan får man vendt sin selvtillid til positiv 
handling og afsluttet alle de løse ender? Som læser 
kan man også blive fanget af den opgave.

Vejen til Berlin handler ikke kun om Karls historie. 
Store dele af bogen har kollektivromanens karakter. 

Forfatteren Sten Jacobsen har ved siden af sine 
forfatterskaber været gymnasielærer fra 1978 -2015 
og har også udgivet flere novellesamlinger; blandt 
andet ‘Hulter til bulter’, der tidligere er anmeldt i Tårnby 
Bladet. 
‘Vejen til Berlin’ er udgivet på forlaget Brændpunkt.

Læsehesten og 
julenissen
Det pusler pludseligt i juledekoratio-
nen, som står på bordet ved siden af 
min morgenstol. 

‘Du er tidligt oppe’ lyder en lille 
stemme. Jeg kigger i lydens retning 
og får øje på den røde hue. Det er min 
ven julenissen. Her i juletiden er han 
flyttet ind fra haven og holder mig 
med selskab om morgenen. Han har 
lavet sig en lille hule bagved grankog-
len og pyntesløjfen. Han synes, det er 

så hyggeligt, når jeg tænder stearinly-
set, laver kaffen og læser avisen. Han 
er vild med stearinlys. Sådan nogle 
har han ikke i skoven, hvor han færdes 
det meste af året.

‘Hvad laver du’ spørger han. Jeg er 
endnu ikke begyndt at læse, sidder 
bare lidt og kigger ud i den mørke 
natur. ‘Jeg fintænker’ svarer jeg. Det 
pusler igen og flammen på juledeko-
rationen danser en kort, elegant dans 
ved hans bevægelse. ‘Hvad betyder 
det’?

Hvad det betyder? Ja hvad skal jeg 

svare. ‘Jeg havde engang en meget 
god arbejdskollega. Indimellem sad 
han ved sit skrivebord med benene 
oppe og kiggede ud i luften. Engang 
spurgte jeg ham, hvad han egentligt 
lavede, når han bare sådan sad og 
lavede ingenting. Det var så det, han 
svarede, han fintænkte. 

‘Det har jeg taget til mig, forstår 
du. Og lige nu går mine tanker blandt 
andet til ham. Man siger, at julen er 
hjerternes fest – ind imellem synes 
jeg nu nok, at den minder mere om 
en forbrugsfest. Så her til morgen 

tænkte jeg på nogle af de mennesker, 
jeg mødte for mange år siden og som 
jeg stadigt har i mit hjerte. Det er ga-
ver, jeg har for evigt. Men huske hvad 
jeg fik 
i jule-
gave 
sidste 
år, det 
kan jeg 
ikke.
Kan du?

Smårapserier endte i 
fryd og gammen
Livets gang i boligforeningen Kanaljebo

Anmeldelse af Else Margrethe Kokbøl

‘Kom i sving, Finn’ kan på det varmeste anbefales 
som årets yderst humoristiske mandelgave! Så er 
det sagt – også selv om julen er overstået. 

De herlige beboere er et broget persongalleri, og 
lettere satirisk læser man om deres gøren og laden, 
lidt á la Huset på Christianshavn. Formanden styrer 
boligforeningen som enevældig konge og holder 
ventelisten til lejligheder tæt ind til kroppen – og 
den dovne vicevært, Georg, er pudsigt nok forman-
dens nevø! 

Bogens hovedperson Finn, kaldet Isgas-Finn på 
grund af iskias, er ubetinget Kanaljebos brokke-
hoved numero uno, han har den sureste tilgang til 
livet og er overbevist om, at han er et orakel inden-
for sociallovgivning, privatøkonomi og ikke mindst 
specialøl. 

Isgas-Finn tilbyder ofte og gerne rådgivningsmø-
der i Kanaljebos skønne gårdmiljø for de beboere, 
som har ondt i økonomien. Og når Mikkel, som både 
er skolelærer og forfatter, også sidder bænket med 
medbragt kaffe og konens hjemmebagte linser, er 
det bare lykken.

En ny lejer åbner caféen Sonjas Madkasse, som 
hurtigt bliver et populært mødested for beboerne. 
Den økologiske grønthandler Yannis, der håber på 
at vinde prisen ‘Årets økologiske forretning’ opda-
ger til sin skræk, at der er et mylder af kakerlakker i 
butikken. Men så kommer Tudsen på banen, en lun 
tatoveret fyr, som holder slanger, edderkopper, øg-
ler mm i sin lejlighed.

… pludselig begynder mærkelige ting at ske, be-
boerne er mere eller mindre i oprør og skræmte, 
men så tager formanden, krybdyreksperten Tudsen, 
oraklet Isgas-Finn og den økologiske grønthandler 
sagen i egen hånd …

 Og jeg kan kun sige: Få dig et godt grin før din 
nabo!!

Den humoristiske kortroman 
‘Kom i sving, Finn’ er den anden 
i den genre af forfatteren Ole 
Nybo, som i øvrigt bor på Ama-
ger.

Paperback på BoD.dk. Ebog på 
ebog.dk og udvalgte boghandlere.
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Noget at gå til mens meget er lukket... og bagefterNoget at gå til mens meget er lukket... og bagefter

Inde er lukket, men ude er altid åbent ...
... på Kastrupgårdsamlingen
Kunsten på udeområdet 
omkring Kastrupgårdsamlingen 
og i resten af kommunen byder 
stadig på kunstoplevelser for 
store og små med Amagerkatte-
skattejagt og Skulptur-tur
På lige fod med alle andre kulturinsti-
tutioner, er Kastrupgårdsamlingen også 
omfattet af den nuværende nedlukning 
i forbindelse med de seneste Corona-
restriktioner. Det betyder, at gæster er 
afskåret fra at se den nuværende sær-
udstilling, Pia Andersen – Den Blå Laks’ 
Rejse, som hænger i mørke bag museets 
lukkede døre. 

Heldigvis gjorde museet allerede 
sidste år en del erfaringer med at til-
byde kunstoplevelser udenfor. Først 
og fremmest er museet legeskulptur, 
Amagerkatten og alle dens mus ude i 

al slags vejr, og gårdrummet til museet 
vil være åbent og tilgængeligt for gæ-
ster i dagtimerne på hverdage. Her vil 
man også kunne finde et eksemplar af 
Amagerkatte-skattekortet, hvis man har 
brug for hjælp til at finde alle de små 
bronzemus, som gemmer sig på hele 
museets område.

Hvis man ikke har fået nok af skulp-
turer efter muse-skattejagten, kan 
man også få et eksemplar af materialet 
Skulptur-tur, hvor mange af de skulptu-
rer, som står i det offentlige rum i hele 
kommunen, er kortlagt på en rute. Lige 
fra Jørgen Haugen Sørensen ’Kolos-
sen’ ved Kastrup Søbad og Elmgreen og 
Dragsets ’Livredderen’ ved Vestamager 
svømmehal. Kunstværkerne forklares og 
aktiveres med små opgaver for børn og 
barnlige sjæle.

Ny sæson i 
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen slår dørene op til den anden halvdel af sæsonen i 
uge 4. Vi ser frem til igen at byde Tårnbys unge fra 7. årgang og 
frem til og med 18 år velkommen på skolen
Vi har flere nye hold i programmet, som vi håber kan lokke endnu 
flere unge til at melde sig ind på ungdomsskolen:

Brasiliansk Jiu-jitsu: Tirsdag 18.30-20.30 
Børnepasning: Onsdag 17.00-19.00 
Magic Cards: Onsdag 17.00-19.00 
Spansk for begyndere: Torsdag 19.00-
20.30 
Italiensk for begyndere: Torsdag 17.00-
19.00

Tjek vores hjemmeside for nærmere info og til-
melding: us.taarnby.dk
Ungdomsskolen ønsker alle en glædelig jul og 
godt nytår.

FRI ENTRÉ

kastrupgaardsamlingen.dk

Fra 18. januar 2022 

Fra 18. januar 2022 

- hvis muligt

- hvis muligt

Kastrupgårdsamlingen indeareal er indtil videre lukket for gæster ... mindst indtil 
tirsdag 18. januar 2022. Men udenfor er der åbent.
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Vinterbadning og spisevenner...Vinterbadning og spisevenner...

  Naturcenter Amager 
- Friluftshuset

Åbningstider:
Åbent fredag kl. 9-14.  
Weekend kl. 10 - 16.  
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er 
udenfor, så prøv igen senere.

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturfor-
midling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over 
bålsteder omkring naturcenter – man kan ikke re-
servere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv 
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af 
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og 
start af ture

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand. 

Lukket indtil foråret.

  Særlig om corona:
Naturcenter og toiletter er åbne 
og rengjorte, men sørg selv for at 
overholde sikkerhedskrav med afstand 
og afspritning.

Vinterbadning – hønen eller ægget
Rigtig mange gyser sikkert over tanken 
om at hoppe i vandet på denne tid af året, 
men ikke desto mindre så stiger antallet af 
vinterbadere kolossalt i hele landet

Af Rikke Mortensen, biolog og naturvejleder v. Tårnby Naturskole
På Tårnby Naturskole har vi de sidste 10 år tilbudt vin-
terbadning og saunature til elever i Tårnby kommune. 
Det har været en kæmpe succes og vi har ca. haft 1000 
elever igennem årligt.

Den store succes skyldes ikke mindst, at mange 
idrætslærere ser det som et relevant og spændende 
tilbud til skolernes idrætsundervisning og en sjov og 
anderledes oplevelse for fællesskabet - for hvis der er 
noget, vinterbadning er, så er det kropsligt og med høj 
puls.

På Naturskolen plejer vi at sammenligne turen med 
en tur i Tivolis Gyldne tårn eller en nærdødsoplevelse.

For når kroppen ved vinterbadning nedkøles eks-
tremt hurtigt kommer kroppens forsvar på overarbejde 
og vi begynder at hyperventilere.

Kroppens blodkar trækker sig sammen og chokket 
udløser en cocktail af endorfiner og adrenalin i blodet.

For en uøvet vinterbader er dette at sammenligne 
med et kæmpe chok og derfor en af grundende til, at 
man aldrig skal vinterbade alene.

For den øvede vinterbader kan vejrtrækningen kon-
trolleres og kroppen bliver ikke chokeret. 

Men er det så godt for kroppen?
Ja, vi kender jo alle glæden, der suser gennem krop-
pen, når vi er kommet helskinnet ned igen fra de vilde 
forlystelser, eller vi glædes over, at cykelstyrtet kun 
resulterede i hul på bukserne. Glæden skyldes, at nogle 
af de samme hormoner, som udløses ved chok, også 
kendes som lykkerus-hormoner.

Et tysk studie viser, at vinterbadning måske kan give 
en bedre sukkeromsætning og dermed give mindre ten-

dens til sukkersyge. Men som med al anden forskning 
på os mennesker, så er det utrolig svært at få entydige 
resultater. 

Utallige undersøgelser har vist, at vinterbadere har 
færre sygedage og de føler sig sundere, men forskerne 
ved bare ikke, hvad der kommer først: Er det sunde 
mennesker, der vinterbader - eller bliver man sundere 
af at vinterbade? Fuldstændig som den evige diskussion 
om hvad der kom først, hønen eller ægget. 

Men helt sikkert er det dog i Tårnby, at rigtig mange 
børn og unge har fået en vild oplevelse med vinterbad-
ning og forhåbentlig kommer flere til.

Var det noget med en spiseven?
Mad samler mennesker, og nu kan du 
blive spisevært eller frivillig spiseven og få 
en god snak og et nyt bekendtskab over 
maden 
Hver femte dansker spiser altid eller næsten altid alene. 
Det er særligt enlige eller mennesker i enkestand, der 
oftest dækker bord til én. Og selvom madro kan være 
en god ting, så kan man også godt få lyst til en god 
snak hen over middagsbordet.

Det kan man nu få hjælp til af Ældre Sagen Tårnby 
og Tårnby Kommune med projektet Spisevenner. Pro-
jektet bygger på, at en god samtale over maden er 
godt for både krop og sjæl. Projektet er især lavet for 
at imødekomme dem, der har lyst til en god snak over 
maden og en ny relation, men som ikke har lyst til at 
gå til fællesspisningsarrangementer.

Sådan bliver man spisevært eller spiseven
Man kan blive spisevært og få en frivillig spiseven på 
besøg, hvis man er ældre og bor i eget hjem i Tårnby 
Kommune. Karna og Annette fra Ældre Sagen Tårnby 
hjælper med at matche spiseværter med frivillige spi-
sevenner. Som spisevært betaler du selv for dit måltid 
mad og får maden leveret fra Det Danske Madhus. 

Som frivillig spiseven skal du have lyst til at danne 
relationer med en ældre spisevært i spiseværtens hjem, 
over et måltid mad. Vi opfordrer til, at man mødes en 

gang om ugen eller hver 14. dag. Som frivillig glæder 
du en anden person med dit selskab og som bonus får 
du et gratis måltid mad, da projektet her betaler din 
mad.  

Hvis du har lyst til at høre mere om projekt Spise-
venner, eller hvis du eller nogen, du kender, som vil 
være spisevært eller spiseven, kan du kontakte Karna 
og Annette på mail: k.kaslund@outlook.com eller an-
nette@gemynthe.dk. Du er også velkommen til at kon-
takte Tårnby Kommunes frivillighedskoordinator.

Velbekomme og god fornøjelse med gode snakke og 
nye bekendte!

Frivilligkoordinator, Anita Køldal
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Noget at opleve og arbejde medNoget at opleve og arbejde med

Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek har nu normale åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag kl. 8-20 
Lørdag-søndag kl. 9-16

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-16

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

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

Tårnby Kommunebiblioteker og Covid-19 
Husk mundbind eller visir, når du besøger 
biblioteket

Fra søndag den 19. december skal du igen bære mund-
bind eller visir på bibliotekerne.

Uændrede åbningstider
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek har de 
sædvanlige åbningstider:

Tårnby Hovedbibliotek Vestamager Bibliotek 
Mandag-fredag kl. 8-20 Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag-søndag kl. 9-16 Lørdag kl. 9-16

Arrangementer er aflyst frem til 17. januar
Bibliotekets arrangementer er aflyst frem til 17. januar. 

Hold dig opdateret om eventuelle ændringer på bib-
liotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Bibliotekets faste tilbud: Netværkstedet - Hjælp til 
IT og Jobcafé fortsætter med et begrænset antal sid-
depladser.
Netværkstedet torsdage kl. 14-16 
Hjælp til jobsøgning tirsdage kl. 13-15 
... begge dele på Tårnby Hovedbibliotek

Pas godt på jer selv, os og hinanden!
Særligt henstiller vi til, at du bliver hjemme, hvis du 
har symptomer på Covid-19 eller har været i kontakt 
med en person, som har vist sig at være smittet med 
Covid-19. 

Få inspiration til forårets 

arrangementer
Tårnby Kommunebiblioteker byder velkommen til 
forårets arrangementer. Vi håber på, at det bliver en 
begivenhedsrig sæson, hvor der vil være rig lejlighed til 
at forundres, opleve, lytte og deltage, når vi tager tem-
peraturen på en lang række aktuelle emner. 

Programmet kan hentes på biblioteket eller ses på 

bibliotekets hjemmeside. 
Alle ændringer i forbindelse med Covid-19 restrik-

tioner vil blive annonceret på bibliotekets hjemmeside. 
Hold dig opdateret der.

Lån en bog og få et bogmærke

Biblioteket har fået trykt bogmærker med vindermoti-
ver fra efterårets bogmærkekonkurrence.

De flotte bogmærker er fyldt med finurlige tegnin-
ger og friske farver. De vil helt sikkert sætte kulør på 
vinterdagene og læseoplevelsen. Tag et flot bogmærke 
næste gang, du besøger biblioteket.

Forstå dine frivilliges motivation og fasthold dem
Frivillige skal motiveres og plejes. Føler de 
sig set, hørt og mødt, så vil de ofte også 
gerne blive i foreningen 
Der kan være mange forskellige motivationer for at gå 
ind i frivilligt arbejde, og de vil være forskellig fra frivil-
lig til frivillig. Men motivation, pleje og fastholdelse af 
frivillige er et område, der kræver vedvarende fokus fra 
foreningers side. 

Motivation er de årsager, der ligger til grund for en 
handling. Fastholdelse af frivillige handler helt gene-
relt om at motivere dine frivillige til at forsætte deres 
indsats. Så fastholdelse bliver her at arbejde med 
de grunde (motivationer) til, at de frivillige fortsæt-
ter deres arbejde. Er de frivillige ikke motiveret til at 
udføre det frivillige arbejde til gavn for andre, kan de 
altid vælge at stoppe, sige nej eller ikke møde op. Der 
er vigtigt at arbejde med motivationen for den enkelte 
frivillige. For at fastholde dine frivillige skal du forstå 
deres motivation.

Her er nogle af de forskellige former for motivation 
hos frivillige, og eksempler på, hvordan du kan bruge 
denne motivation til at fastholde dine frivillige. 

Motiveres dine frivillige af læring, så kan du fastholde 
dem ved at tilbyde dem ny viden, kurser, workshops og 
lignende. Som frivillig kan man gratis deltage i webi-
narer og kurser hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
(hjemmeside: frivillighed.dk)

Motiveres den frivillige af, at arbejdet er menings-
fuldt og vedkommende føler sig nødvendig? Så er det 

vigtigt at italesætte den store forskel de gør for mål-
gruppen. Fortæl hvad en bruger/en fra målgruppen har 
sagt, når der er positive tilbagemeldinger. Og sig tak!

Motiveres nogle af dine frivillige af ansvar og indfly-
delse, så hiv dem med til vigtige møder, hvor der skal 
besluttes ting. Spørg om de vil være tovholdere på et 
projekt og tænk i løbende at give dem mere ansvar el-
ler nye opgaver. 

Er det fællesskabet og kammeratskabet som moti-
verer dine frivillige, så er det vigtigt at give plads til 
sociale ting. En julefrokost, en fælles hygge aften, tid 
til en kop kaffe og snak næste gang man ses osv. Det 
er ofte også dem, som gerne vil fællesskaber, som kan 
være med til at udvikle foreningens fællesskaber og få 
andre med ind.  

Og en vigtig ting: Hvordan finder du ud af, hvad der 
motiverer dine frivillige? Du spørger dem. Og hvordan 
fastholder du dem? Du husker deres svar og bruger det 
i hverdagen. 

/Anita Køldal, frivillighedskoordinator i Tårnby.

Kulturzonen er Tårnby Kommunes kul-
turelle samlingspunkt  
med blandt andet øve- og mødelokaler, 
café- og spilleområde og en række  
inden- og udendørsaktiviteter
Kulturzonen er åben
Mandag - torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16

Caféen:
Mandag - torsdag kl. 15-20 • Dagens ret kl. 17-19

Administrationen 
Man. - fre. kl. 10-15

E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813 • www.kulturzonen.net

Musikskolen:  
musikskolen@taarnby.dk
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Noget at glæde sig tilNoget at glæde sig til

Som de fleste mennesker oplever det, så 
løber et år hurtigt, og er man lidt oppe i 
alderen, synes det på underlig vis at løbe 
rigtigt stærkt; sådan føles det for denne 
skribent, jeg kan naturligvis ikke afvise at 
andre har en anden opfattelse
2021 har som for alle andre været et atypisk år, Coro-
na, mundbind, nedlukninger, social afstand - dette har 
givet udfordringer for alle og alle takler det forskelligt. 
Nogle bliver kede af det, andre bliver trodsige, vi er for-
skellige og det påvirker alle på forskellige måder.

Vores år 2021 på udstillingscentret blev ikke til åbent 
hver søndag i 12 måneder, men det blev da til 8 måne-
der, og vi har fået så meget ros for vores udstillingscen-
ter, at vi glæder os til 2022.

Som de trofaste besøgende ved, så har de kunnet se, 
at håndværkerne i laaaaaang tid har arbejdet på hoved-
bygningen, som forventes indviet i 2022.

Trods C-ordet
Trods byggerod og Corona har vi i Øst-Længens udstil-
ling haft pænt besøgstal; vi har haft adskillige særfrem-
visninger for grupper, musikalsk underholdning, jule-
hygge, juleboder og fejret det gamle Plyssens 25 års 
dag. Vi har haft udstillet en lille smule kunst fra lokale 
Tårnby kunstnere.

Vi ville gerne meget mere, det kommer snart i 2022, 
vi skal bare lige have bygning og Corona under kontrol, 
så kommer der udover lokaludstillingen i Øst-Længen, 
skiftende foredrag, workshops, kunstudstillinger, musi-
kalsk underholdning.

Vi får lidt hjælp
Vi har lidt reklame for udstillingen via Tårnbys Website, 
vi får lidt spalteplads i lokalbladene, vi bruger mund til 
mund, vi har lidt info via Facebook (søg efter Ved Diget 
26).

Vi har en række flittige hjælpsomme ældre kustoder, 
nej de er ikke spor støvede, de er fyldt med indhold og 
oplevelser, de gerne fortæller om, de ved også noget 
om udstillingen, og de er rigtig gode til at hygge sig.

Vi er i øvrigt åbne for, at der kommer flere kustoder; 
kig ind og hør nærmere, det er frivilligt arbejde, beløn-
ningen er hygge og social kontakt med andre, sommer-
fest, julefrokost, osv.

Her kommer lidt foto fra renoveringen af Hoved-
bygningen, bygningen blev opført 1870 af gårdejeren 
Bernhard Larsen, og nu renoveret i 2021 af Tårnby 
Kommune.

Kom og hør mere om denne ældst bevarede gård i 
Tårnby.

Vh Stig Løvenkrands
 

Bodil Salen i hovedbygningen, foto Stig Løvenkrands 
dec. 2021 

Fra venstre: Bodil Salen i hovedbygningen, december 2020, juni. 2021 og september 2021. Foto: Stig Løvenkrands.

Stig Løvenkrands afslører for Tårnby 
Bladets læsere, at  
- det store lokale bliver kaldt Bodil Salen (da der 
har boet 2 Bodil’er på gården)
- det lille værelse kommer til at hedde Rigmor 
Stuen (efter Rigmor Larsen)
- køkkenet kommer til at hedde Marchen Køkkenet

Udstillingscentret Ved Diget 26-28, en slags årsberetning
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

Januar 2022

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.Ældre Sagen Tårnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

                    

Det LOKALE NYHEDSBREV 
Hvis man vil modtage vores LOKALE NYHEDSBREV – gå ind på 
vores hjemmeside i linket forneden og giv oplysning om medlemsnr. 
og email-adresse.

Endagstur til Bornholm:
Danmarks solskins-ø

Mandag den 30. maj 2022

Afgang: 06.30 Højresvingsbanen foran 
Rådhuset Hjemkomst: 19.30. Kun 400 kr

.
Program:
•	 	Hammershus,	Nord-

europas største 
borgruin 

•	 	Østerlars	rundkirke	
med de berømte 
kalkmalerier 

•	 	Gudhjem	med	de	
hyggelige gader anlagt 
direktepå grundfjeldet. 
Nyd	byen,	livet	på	
havnen og havet.

•	 	Svaneke	med	de	gam-
le	købmandsgårde,	 
bindingsværkshuse og 
små arbejdende værksteder.

•	 	Frokostbuffet	i	Gudhjem	på	Restaurant	Brøddan

https://www.bornholmtours.com/smagsprove-
pa-bornholm-danmarks-solskinso

Til	dig,	der	savner	fællesoplevelser	eller	måske	har	
følt	dig	lidt	isoleret	i	den	seneste	tid,	tilbyder	Ældre	
Sagen  Tårnby nu denne tur.  
Du	behøver	ikke	være	medlem	af	Ældre	Sagen	for	
at deltage.

Tilmelding via hjemmesiden.
Yderligere info: Johnny Fredelund:

hjfredelund@yahoo.dk, tlf. 21915036

Pension – og hvad nu?!
I	dag	har	de	fleste	mulighed	for	selv	at	vælge,	hvornår	de	øn-
sker	at	gå	pension.	Når	man	går	på	pension,	træder	man	ind	
i	en	ny	fase	i	livet,	i	ukendt	land,	og	man	gør	sig	sandsynligvis	
tanker	om,	hvordan	det	bliver	eller	møder	fordomme	omkring	
det,	ligesom	man	møder	bemærkningen:	”Hvor	er	du	heldig	–	
så	kan	du	altid	holde	fri!”
De fleste glæder sig i udgangspunktet til friheden og tid til inte-
resser	eller	familie,	men	for	mange	kan	det	være	svært	at	finde	
en	mening	med	det	nye	liv	-	man	mister	den	identitet,	som	
jobbet gav. Uanset hvad er det en god idé at lægge en slagplan 
for,	hvad	den	vundne	tid	skal	bruges	tid.
Det har Niels Oehlenschlæger gjort. Som for de fleste andre 
gik Niels’ første år på pension hurtigt. Han renoverede kolo-
nihavehus	for	datteren,	men	følte	dog	samtidig	rastløsheden	
og	spurgte	ofte	sig	selv,	hvad	nu	bagefter.	Det	blev	diskuteret	
flittigt ved morgenkaffen og middagsbordet med den fortsat
udearbejdende	ægtefælle,	men	i	sommeren	2021	bød	mulig-
heden	sig	for	nogle	samtaler	med	en	coach,	og	nu	er	rast-
løsheden	væk,	og	der	er	lagt	en	slagplan,	som	giver	mening	
for Niels og samtidig levner god plads til fritidsinteresser og 
familie.
Som	et	element	i	sin	slagplan,	tilbyder	Niels	nu	via	Ældresagen	
coachingforløb til kommende eller nuværende pensionister. 
Coaching	er	en	proces,	hvor	man	gennem	refleksion	og	dialog	
på basis af coachens spørgsmål opnår ny forståelse for de 
udfordringer	man	står	i	samt	indsigt	i,	hvilke	handlinger	som
giver mening for én i forhold til udfordringerne. Niels har en 
akademiuddannelse	i	Coaching,	som	han	har	anvendt	i	sit	job	
i	Politiet.	Her	har	han	hjulpet	kolleger	videre,	og	han	har	fået	
rigtigt gode tilbagemeldinger på sine coachingforløb.
Niels håber med disse coachingforløb at kunne hjælpe andre 
pensionister med at få gjort sig nogle tanker i forhold til at 
få	skabt	en	hverdag,	som	giver	mening	for	den	enkelte,	og	
som	fortsat	udfordrer	ens	kompetencer	og	intellekt,	for	det	er	
vigtigt – også i forhold til at holde sig frisk.

Niels Oehlenschlæger kan kontaktes via Ældre Sagens 
kontor i Tårnby på telefon +45 21 70 05 16 for at 
aftale tid til et coachingforløb.

Al aktivitet i kommunens lokaler er  
suspenderet indtil - tidligst - den 17. januar 2022. 

Vi ønsker alle et godt nytår 
Bestyrelsen Ældre Sagen Tårnby
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Gudstjenester
Januar     
Tirsdag 4. Musikandagt kl. 10.00  Julie Aaboe  
      Ole Reuss Schmidt
Søndag  9. 1. s. e. H. 3 k. Mark. 10, 13-16 kl. 10.00  Miriam Joensen
Torsdag 13. Ro til tro – meditativ gudstjeneste kl. 19.00  Miriam Joensen
Søndag 16. 2. s. e. H. 3 k. Joh. 4, 5-26 kl. 10.00  Julie Aaboe
Søndag 23. 3. s. e. H. 3 k. Luk. 17, 5-10 kl. 10.00  Miriam Joensen
Søndag 30. 4. s. e. H. 3 k. Matt. 14, 22-33 kl. 10.00  Julie Aaboe

Februar 
Søndag 6. Sidste. s. e. H. 3 k. joh. 12, 23-33 kl. 10.00  Miriam Joensen

December er lagt bag os. En måned hvor vi 
stræber efter, at alting skal være perfekt! 
Ja, der skal være den rette julestemning i 
hjemmet, det rigtige juletræ med julekugler 
i de rigtige farver – og gaverne skal gerne 
være de helt rigtige. Især kvinderne er 
hårde ved sig selv i den retning, læste jeg 
den anden dag: Maden skal være perfekt. 
Gaverne skal være perfekte. Stemningen 
skal være perfekt. 
Ja, vi vil alle så gerne ramme den perfekte 
ånd i julemåneden, en ånd der gerne må 
afspejle alt det vi ser i amerikanske feel-
good julefilm: nemlig perfekthed! 
Men hvorfor er det, at alt for mange af os 
stræber efter det perfekte den måned, 
hvor vi netop fejrer det uperfekte: nemlig 
en fødsel for 2000 år siden, da Guds Søn 
trådte ind i vores uperfekte verden. Ja, 
kristendommen hylder alt det uperfekte 
med fortællingen om Maria og Josef og det 
lille Jesusbarn, der kommer til jorden det 
mest uanseelige sted – nemlig i en stald.
Det er en fortælling, som vi alle kender 
så godt. Ja, vi elsker denne fortælling så 
meget, at vi pakker den ind i krybbespil, 
hygge og sidst men ikke mindst stjernen 
over Betlehem, der kaster sit varme lys ned 

over de smukke og hyggelige ord. Ja, og i al 
den hygge glemmer vi, at fortællingen ikke 
kun er ren idyl og eventyr. Nej, eventyret 
er meget langt væk, når vi læser teksten, 
for det er en historie om både ydmygelse 
og eksklusion: Ja, der var jo ikke plads i 
herberget. Og derfor var en kvinde henvist 
til at føde sit barn i en klam og kold stald. 
Og vi ved alle, at en stald, der er beskidt og 
lugter, ikke er et perfekt sted at sætte børn 
i verden. Og da slet ikke Guds søn! 
Ja, den første jul var bestemt ikke perfekt, 
og det er der måske en særlig grund til. 
Ja, måske havde Gud en særlig pointe i 
at vælge at træde ind i verden på den 
mest uperfekte måde – i en verden fuld af 
uperfekte mennesker. Pointen er, at vi skal 
acceptere, at det perfekte ikke findes. At vi 
ikke er perfekte, ja, at ingen er perfekte. 
Men at vi – i al vores uperfekthed – er elsket 
af Gud! 
Jeg startede med at skrive, at december 
nu er lagt bag os. Og det betyder, at 
januar nu står for døren. Januar, hvor 
kvartalsregningerne altid står i kø, 
tømmermændene er lagt bag os og de sidste 
raketter er sendt afsted. En måned, der 
er alt andet end perfekt i al sin gråhed, 

kulde og mørke. Ja, den kan være ganske 
uperfekt. Og hvilken befrielse! Ja, hvilken 
befrielse det er, at vi kan sænke skuldrene 
og se os ud af alle ambitionerne om den 
perfekte julemåned med den perfekte 
julemad og de perfekte julegaver. Så lad 
os alle kigge ind i den kedelige, grålige og 
ganske uperfekte januar måned. Og lad 
uperfektheden finde sin plads i os. Og det 
kan vi gøre på en meget enkel måde: Ved at 
acceptere den! Det er mit nytårsforsæt!

Sognepræst Miriam Joensen

En hyldest til det uperfekte!

Aktiviteter - januar 

I skrivende stund ved vi ikke andet, end at de plan-
lagte aktiviteter for januar skulle kunne afholdes. 
Med de seneste års erfaringer in mente, har vi dog 
vænnet os til, at situationen hurtigt kan ændres og 
nye eller forlængede restriktioner kan ramme vores 
planer. På vores hjemmeside vil det altid fremgå, 
hvis vi bliver nødt til at aflyse arrangementer og ak-
tiviteter. 

’Hvem har malet himlen blå? 
– Korsvejstræf om Halfdan Rasmussen’ 
– Koncert og fortælling ved Jeanett Ulrikkeholm

Jeanett Ulrikkeholm er med sin levende og om-
vekslende fortælling og fremtræden, en kær gæst 
i Korsvejskirken. Denne eftermiddag fortæller hun 
om Halfdan Rasmussens liv og digtning. Hun synger 
nogle af Halfdan Rasmussens sange og akkompag-
nerer på guitar og lut.
Onsdag 12. januar kl. 14.

Babysalmesang

Kunne du tænke dig en helt 
særlig oplevelse sammen 
med dit barn, mens du er 
på barsel? Og er din baby 
mellem 2 og 8 måneder?
Vi starter et nyt forløb 
med babysalmesang på 8 
gange: Mandag formiddag 
kl. 9.45 - 10.45 – fr.o.m. 17. 
januar. 

Vi skal synge salmer, lege sanglege, danse, blæse 
sæbebobler, lære remser, tænde lys og lytte til mu-
sik. Vi bruger rekvisitter som f.eks. tørklæder og 
klokker. Vi slutter af med te/kaffe og en lille snak. 
Forløbet ledes af kirkens organist Ole Reuss Sch-
midt og kirkens børnemedarbejder Lone Madsen.
Har du spørgsmål? Skriv gerne til lone@korsvejs-
kirken.dk eller ring til Lone på 6116 5509 el. 5273 
9530. Du kan tilmelde dig ved at scanne koden eller 
fra vores hjemmeside: www.korsvejskirken.dk 
Fra mandag 17. januar kl. 9.45
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Torsdag 13. januar kl. 19.

Klimaforedrag v. Jesper Theilgaard
Sogneaften

Kan vi forvente flere naturkatastrofer som følge af 
klimaændringerne? Og hvad sker der på den politi-
ske front? Det sætter vi fokus på, denne årets første 
sogneaften, hvor vi har inviteret meteorolog Jesper 
Theilgaard til at give os et indblik i, hvad der egent-
lig kan ske, når temperaturen på kloden stiger. Hans 
grundlæggende indstilling er, at det videnskabelige 
grundlag, som er beskrevet af FN’s klimapanel må 
være det tætteste, vi lige nu kommer sandheden. 
Theilgaard er en af vore mest kendte meteorologer 
og også en eftertragtet foredragsholder. Han er en 
mand med mange facetter og har mange uventede 
vinkler på sine foredrag: Vejrets kulturhistorie, vej-
ret og danske sange, vejret i det politiske spil og så-
gar vejret i kunsten.

Torsdag 20. januar kl. 19. 

Orgelrecital  
v. Ole Reuss Scmidt

Her vil kirkens organist spille Bachs store Passa-
caglia i c-mol, BWV 582, og desuden give et bud på 
dette enestående musikstykkes egenart.
Da der stadigvæk vil være en lille smule nytår i luf-
ten, vil vi desuden være sammen om nogle af Bror-
sons tanker i salmen: Kom hjerte, tag dit regnebræt, 
som vi naturligvis også vil synge.
Til sidst drikker vi en hurtig kop kaffe. Enhver er 
hjertelig velkommen.

Fredag 21. januar kl. 17.
 

Ulvetime 
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Sognepræst Julie Aaboe fortæller bibelhistorier, og 
vi serverer dejlig og børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at ’lande’, in-
den 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 27. januar kl. 16.30
 

Koncert i februar med Shaka 
Loveless og Lars Lilholt
Atmosfære, nostalgi og fantastisk akustik mødes i 
lækkert samspil, når Shaka Loveless og Lars Lilholt 
i starten af 2022 sammen drager på turné i det dan-
ske land. 

Køb din billet til koncerten i 
Korsvejskirken, ved at scan-
ne QR koden.  
Du kan også finde linket 
til billetbestilling på vores 
hjemmeside.

Søndag 6. februar kl. 17.

Korsvejskirken
Sirgræsvej 81
2770 Kastrup
Tlf.: 32 51 74 24
Korsvejskirken.dk

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen.  
Tlf. 51415450 • 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.

Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13 
samt torsdag kl. 15-18. 

Kordegn: Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk 
Ved ønske om fremmøde på kirkekontoret 
bedes du ringe og aftale en tid.

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg.  Tlf. 6080 6900.

Kirketjener: Tlf. 6116 3336.
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12. 
Johnny Løndorf • johnny@korsvejskirken.dk
Peter Nielsen • peter@korsvejskirken.dk 

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. 
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Tårnby Sogns Kirkeblad  

Gudstjenester januar 2022

Højmesse - Helligtrekongers søndag  2. jan. kl. 10:00    
Susanne Freddin Skovhus  

Hverdagsgudstjeneste, onsdag   5. jan. kl. 13.45   
Louise Husted Rosenberg 

Højmesse - 1. søndag efter Helligetrekonger 9. jan. kl. 10:00    
Kasten Møller Hansen  

Aftengudstjeneste, torsdag    13. jan. kl.19.30    
Ida Nielsen  

Højmesse - 2. søndag efter Helligetrekonger 16. jan. kl. 10:00   
Ida Nielsen  

Højmesse - 3. søndag efter Helligetrekonger  23. jan. kl. 10:00    
Højmessen bliver transmitteres i radioen på DR P1 
Kasten Møller Hansen  

Ungdomsgudstjeneste, tirsdag    25. jan. kl. 19:00 
Louise Husted Rosenberg 

Højmesse - 4. søndag efter Helligetrekonger 30. jan. kl. 10:00 
Louise Husted Rosenberg     

Corona jul – 
igen, igen.  
Vi	har	lige	været	igennem	
endnu	en	corona	jul.	Og	man	
kan	vel	ikke	lade	være	med	at	
spørge	sig	selv,	hvor	længe	
kan	det	blive	ved?	
Det	virker	så	frustrerende,	og	
det	er	nok	også	derfor,	
fronterne	bliver	trukket	så	
skarpt	op	mellem	DEM	og	
OS.	
     Her	er	der	for	en	gangs	
skyld	hverken	tale	om	køn,	
tro	eller	seksualitet,	men	om	
vacciner.	De,	der	vil	have	
dem,	og	de,	der	ikke	vil.	
Personligt	forstår	jeg	ikke,	at	
man	takker	nej.	Vi	lever	jo	
ellers	i	et	samfund,	hvor	vi	
gør	fliGgt	brug	af	læge-
videnskaben,	og	tager	gerne		

imod	deres	eksperIse	både	
når	vi	rammes	af	blodpropper	
og	kræJ,	hvorfor	så	ikke	tage	
imod	deres	råd	om	vacciner?	
Jeg	forstår	det	som	sagt	ikke,	
men	jeg	ved	også,	at	det	hele	
ikke	handler	om,	hvad	jeg	
forstår.	
     Alle	mennesker	har	en	
grund	Il	at	være,	som	de	er,	
og	gøre,	som	de	gør.	
Det	er	ikke	alId	jeg	kan	
gennemskue	den,	men	det	
kan	Gud.	Derfor	er	det	også	
kun	ham,	der	kan	forstå	os	–	
og	dømme	os.	
     Så	lad	os	lade	være	med	at	
dømme	hinanden.	Lad	os	i	
stedet	for	prøve	på	at	se	på	
hinanden	med	Guds	blik.	

Sognepræst	Ida	Nielsen		

Kirkens præster 

Sognepræst 
Karsten Møller Hansen 
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende 
21 75 10 30/kmha@km.dk 
Træffetid: Tir. ons. og fre. 
kl. 10-11, tors. kl. 17-18 

Sognepræst Ida Nielsen 
32 50 41 86/idni@km.dk. 
Træffetid: Man. og ons. kl. 
10-11, tors. kl. 17-18, samt 
efter aftale  

 
Sognepræst 
Louise Husted 
Rosenberg 
30 46 08 86/lrr@km.dk 
Fri fredag 

 

Kst. sognepræst  
Susanne Freddin 
Skovhus  
23 67 42 37/sus@km.dk 
Fridag mandag  

Sognepræst  
Desirée Anastasia Pi 
Risum 
Desirée er på barsel, der 
henvises til sognepræst 
Susanne Freddin     
Skovhus 
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                         januar  2022

BABYSALMESANG - 

nye hold fra den 4. januar

Vi starter nye hold den 4. januar og hver 
tirsdag frem til den 8. februar 2022. Det er 
sognepræst Louise Husted Rosenberg, der 
sammen med kirkens kirke- og 
kulturmedarbejder står for babysalmesang i 
Tårnby Kirke. Vi mødes i kirken og synger 
med fagter og rytmik. Vi synger både 
salmer og sange, nye og gamle, kendte og 
ukendte. Dem, som har tid og lyst, kan 
blive bagefter og drikke en kop kaffe 
sammen i sognegården. Der er stadig 
ledige pladser. Tilmelding sker via kirkens 
hjemmeside. Det er gratis at deltage.


HVERDAGSGUDSTJENESTE - 
den første onsdag i måneden

Onsdag den 5. januar. kl. 13:45 er der 
hverdagsgudstjeneste ved sognepræst 
Louise Husted Rosenberg. Efter 
gudstjenesten går vi over i sognegården og 
ønsker hinanden godt nytår med 
kransekage og et glas bobler.


NETVÆRKSGRUPPEN

Netværksgruppen er et fællesskab af 
mennesker, der er blevet alene eller af 
andre grunde har brug for et nyt fællesskab 
i livet. Netværksgruppen samles ca. to 
gange om måneden til gudstjeneste og 
efterfølgende samvær. I januar samles vi 
torsdag den 13. til aftengudstjeneste med 
”ønskekoncert” kl. 19.30 og efterfølgende 
kaffe i konÞrmandstuerne, og 
til gudstjeneste søndag den 16. kl. 
10.00 med efterfølgende kaffe i 
konÞrmandstuerne. 

Der tages selvfølgelig forbehold for evt. nye 
corona restriktioner. 


PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

Onsdag den 5. januar kl. 10:30 er der 
gudstjeneste på plejehjemmet 
Løjtegårdsvej ved sognepræst Louise 
Husted Rosenberg.

Der er gudstjeneste på plejehjemmet på 
Irlandsvej fredag den 21. januar kl. 10:45. 

Inden gudstjenesten synger vi sammen 
fra kl. 10:15.  


UNGDOMSGUDSTJENESTE - 
den sidste tirsdag i måneden

Tirsdag den 25. januar kl. 19 er der 
ungdomsgudstjeneste ved sognepræst 
Louise Husted Rosenberg. Efter 
gudstjenesten er der samvær og 
reßeksion i sognegŒrden.


DÅBSKLUDE - 

mandage i lige uger

Vi har efterhånden fået strikket mange 
dåbsklude, så nu kan vi begynde at 
give dem til vores dåbsbørn. Det 
betyder, at barnet efter dåben vil blive 
tørret med en hjemmestrikket klud, 
som forældrene efterfølgende får med 
hjem. Vi samles mandage i lige uger 
mellem kl. 14-16 i konÞrmandstuerne, 
Englandsvej 330 til kaffe, strik og snak. 
Samme sted kan der også hentes garn. 
Du kan også kontakte Ida Nielsen på 
32504186 eller idni@km.dk  
I januar mødes vi den 10. og den 24.


WALK & TALK

Walk & Talk holder vinterpause. Vi ses 
igen til foråret!


HØJMESSE PÅ DR P1

Søndag den 23. januar kl. 10 bliver 
gudstjenesten transmitteret via radioen 
på DR P1. Højmessen er ved 
sognepræst Karsten Møller Hansen. 


TÅRNBY KIRKE PÅ 
FACEBOOK

Vær en del af Tårnby Kirke på 
Facebook. Her kan du følge med i 
relevante opslag om gudstjenester, 
arrangementer og aktiviteter. 

Er du ikke på Facebook kan du se 
opslagene på kirkens hjemmeside

www.taarnbykirke.dk.


MØDER & ARRANGEMENTER
KONTAKT 

Kirkekontor 
Kordegn Tine Hastrup Bendsen 
Englandsvej 330, 

2770 Kastrup

32 50 41 95/thbe@km.dk

Åbent: Man.-fre. kl. 9-13, 

torsdag kl. 16-19


Kirketjenere 
Mads Gravers Nielsen,

Jens Peter Kondrup Jepsen 
21 66 70 30/
kirketjener@taarnbykirke.dk


Kirkegårdsleder 
Henrik Schoubye 
Kirkegårdskontoret 
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk 
Åbningstider: 

man.-fre. kl.11-13


Kirke- og 
kulturmedarbejder 
Marta Villaro Lassen 
24 22 01 78/
kkmedarbejder@taarnbykirke.dk


Menighedsrådsformand 
Flemming Niemann Pedersen 
32 52 06 03/
formand@taarnbykirke.dk 
Træffetid: tirsdag 10-12


Kirkebil 
Kirkebil bestilles senest kl. 12 
dagen før. Kirkebil til søndag 
bestilles senest fredag kl. 12 hos 
kordegn Tine Hastrup Bendsen 

tlf.: 32 50 41 95


FDF KORSVEJEN mødes på 
”Grunden” Gemmas Allé 100. 
Kredsleder: Allan Christensen, 
abc.cph@gmail.com 

Bestyrelsesformand: Hanne 
Præst Pedersen,

happ1606@gmail.com




3
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 •
 J

A
N

U
A

R
 •

  2
0

2
2

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 Kastrup

Helligtrekongersgudstjeneste
Onsdag d. 5. januar kl. 16.00
Kastrup Kirke inviterer 
til lysgudstjeneste til 
helligtrekonger med refleksion 
over året, der er gået. 
Vi indbyder til en 
stemningsfyldt gudstjeneste 
med stilhed, bøn og 
refleksioner, Taizé-sange og 
meditation ved lyskorset.

Nyt hold babysalmesang 
Et nyt hold babysalmesang begynder fredag d. 14. januar kl. 10 og fortsætter de 
følgende ni fredage.
Sang skaber glæde, og baby elsker, at du synger, for din stemme er den vigtigste 

lyd, baby hører. Sang beroliger 
og giver nærvær, fællesskab og 
tryghed. Ud over gentagelse af 
sange og salmer bruger vi fagter, 
sæbebobler, tørklæder og andet, 
der stimulerer babys hjerne og 
medvirker til hurtigere indlæring.

Selvom man siger, at baby får 
mest ud af babysalmesang i 3-7 
måneders alderen, betyder det ikke 
noget for os, hvor gammel eller ny 
baby er, når bare baby synes, det er 

sjovt at gå til babysalmesang.
Efter cirka en halv times sang i kirken går vi over i konfirmandstuen, hvor vi kan 
hygge os sammen over en kop te og en småkage eller lidt frugt. Her kan vi snakke 
om alt, løst og fast, så længe vi har lyst.

Tilmelding til sognepræst Elizabeth Laursen på eml@km.dk.
Det er ikke en forudsætning, at baby skal døbes eller er blev døbt for at deltage – 
alle er velkomne!

Syng-dig-glad fortsætter i 2022
Vores populære sangeftermiddage v/ kirkens organist, Niels Henrik Jessen, 
fortsætter i det nye år. Til eftermiddagene synger vi først sange valgt af Niels og 
bagefter sange valgt af publikum. Indimellem byder kirken på et glas. Som hidtil 
finder fællessangen sted kl. 16 den næstsidste torsdag i måneden.
Der er Syng-dig-glad torsdag d. 20. januar, d. 17. februar, d. 24. marts,  
d. 21. april og d. 19. maj.

Minikonfirmand-
undervisning  
Kastrup Kirke tilbyder minikonfirmand-
undervisning til alle børn, der går i 3. klasse.
Til minikonfirmandundervisningen vil børnene 
lære kristendommen og Kastrup Kirke at kende. 
Vi fortæller historier, leger, synger og kaster os ud i 
kreative aktiviteter som drama og tegning. 
Undervisningen er tilpasset minikonfirmandernes alder og 
lægger op til spørgsmål og undren. 
Det foregår i kirken om torsdagen kl. 13.45-15.15. Børnene vil blive hentet på 
skolen. 1. gang er torsdag d. 20. januar 2022. 
Mere information og tilmelding hos sognepræst Elizabeth M. Laursen  
på 2546 1649/eml@km.dk. 

Vi glæder os til at se 3. klasses-børnene i kirken! 

Det sker også i  
Kastrup Kirke

JANUAR 2022

Onsdag d. 5. januar 
Kl. 12: Andagt v/ Susanne 
Steensgaard
Kl. 16: Lysgudstjeneste i 
anledning af helligtrekonger

Søndag d. 9. januar 
Kl. 10: Højmesse v/ 
Susanne Steensgaard

Onsdag d. 12. januar 
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan 
Kristensen

Fredag d. 14. januar
Kl. 10: Babysalmesang

Søndag d. 16. januar
Kl. 10: Højmesse v/ Allan 
Ivan Kristensen

Onsdag d. 19. januar
Kl. 12: Andagt v/ Susanne 
Steensgaard

Torsdag d. 20. januar
Kl. 16: Syng-dig-glad

Fredag d. 21. januar
Kl. 10: Babysalmesang

Søndag d. 23. januar
Kl. 10: Højmesse v/ 
Susanne Steensgaard

Onsdag d. 26. januar
Kl. 12: Andagt v/ Elizabeth 
M. Laursen

Fredag d. 28. januar
Kl. 10: Babysalmesang

Søndag d. 30. januar
Kl. 10: Højmesse v/ 
Elizabeth M. Laursen 
 

Følg Kastrup Kirke og læs 
mere på: 
www.kastrup-kirke.dk, 
Facebook og Instagram

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: 
Tirsdag 12-13, onsdag og 
fredag 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
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk

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 /
Tlf.: 5144 8110

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
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Velkommen i  
Skelgårdskirken, hvor vi 
slår dørene op til 2022
Vi glæder os til det nye år, hvor 
vi forhåbentligt hurtigst muligt 
kan have vores almindelige 
aktivitet tilbage igen.
Vi kan se tilbage på et mang-
foldigt og begivenhedsrigt år i 
Skelgårdskirken, som desværre 
i perioder blev præget af Coro-
na-epidemien. Vi træder ind i 
det nye år med forventnings-
fulde og dog forsigtige skridt. 
Således har vi været nødt til 
at aflyse alle ikke-kirkelige ar-
rangementer indtil mandag 17. 
januar 2022. 
Gudstjenester, dåb, vielser og 
bisættelser afholder vi fortsat, 
men naturligvis med overhol-
delse af de gældende anbefa-
linger fra sundhedsmyndighe-
derne.  

Vi anbefaler at du følger med 
på kirkens hjemmeside:
www.skelgaardskirken.dk

og/eller vores Facebookside:
Facebook /skelgårdskirken

Aktiviteter i januar i
Skelgårdskirken
05. jan. kl. 10:00 Morgensang
06. jan. kl. 13:00 Aflyst!!! - Ba-
bysalmesang
06. jan. kl. 11:30 Aflyst - Baby-
salmesang
06. jan. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden, mødested  
Hilversumvej-broen
07.jan. kl. 18.00 Aflyst!!! - Spis 
sammen
09. jan. kl. 10:00 Højmesse  
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
09. jan. Kl. 11.30 Aflyst - Fer-
nisering
11. jan. kl. 16:15 Aflyst - Børne 
& Junior klub
12. jan. kl. 10:00 Morgensang – 
uden kaffebord
12. dec. kl. 13:15 Aflyst - Baby-
salmesang
13. jan. kl. 10:00 Aflyst - Baby-
salmesang
13. jan. kl. 11:30 Aflyst - Baby-
salmesang

13. jan. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden, mødested  
Hilversumvej-broen
16. jan. kl. 10:00 Højmesse v/ 
Kamilla Bugge
16. jan. kl. 11.30 Aflyst - Fore-
drag om bøn m. Pernille 
Aalund
18. jan. kl. 14.00 Sangcafe
18. jan. kl. 16:15  
Børne & Junior klub
19. jan. kl. 10:00 Morgensang
19. jan. kl. 13:15  
Babysalmesang
20. jan. kl. 10:00  
Babysalmesang
20. jan. kl. 10.30 Gudstjeneste 
v/ Poul Bo Burkal Sørensen på 
plejehjemmet på Ugandavej
20. jan. kl. 11:30  
Babysalmesang
20. Jan. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden, mødested  
Hilversumvej-broen
23. jan. kl. 10:00 Højmesse  
v/ Karen Giødesen
23. jan. kl. 12.00 Rytmisk 
Gudstjeneste
25. jan. kl. 16:15  
Børne & Junior klub
26. jan. kl. 10:00 Morgensang
26. jan. kl. 13:15  
Babysalmesang
26. jan. kl. 15.00 Sorggruppe
27. jan. kl. 10:00  
Babysalmesang
27. jan. kl. 11:30  
Babysalmesang
27. jan. kl. 13:00 Vandretur på 
Fælleden, mødested  
Hilversumvej-broen

27. januar kl. 19.00: Koncert 
med Chris Holst, Piano Man
30. jan. kl. 10:00 Højmesse  
v/ Annelise Mehlsen

Sognepræster: 

Annelise H. Mehlsen (kirke-
bogsførende) tlf. 4040 7265, 
Mail: ahm@km.dk

Poul Bo B. Sørensen (provst) 
tlf. 2912 3515,  
Mail: pbbs@km.dk

Karen Giødesen (sognepræst) 
Træffes i kirken, tlf. 5122 8223, 
Mail: kag@km.dk

Kamilla Bugge (sognepræst) 
Træffes i kirken, tlf. 6080 5878, 
Mail: kabu@km.dk 

Daglig Leder: Carsten Brank 
tlf. 5122 8194  
Mail: cabr@km.dk

Kirkekontor:
Sindingvej 9, 2770 Kastrup
Kordegn Nina Thorendahl 
tlf. nr. 3253 7744 
Mail: Skelgaards.sogn@km.dk

Hjemmeside:  
www. skelgaardskirken.dk

Kontortid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag kl. 10 – 13 
torsdag kl. 13-18 

SKELGÅRDSKIRKEN

Sorggruppe
Ny sorggruppe for voksne begynder ons-
dag 26. januar 2022 i Skelgårdskirken. Vi 
mødes hver anden onsdag kl. 15-17 frem 
til 15. juni.
I sorggruppen kan du fortælle andre om 
din sorg, og du kan møde deres beretning 
om deres sorg.
Du får et rum, hvor du kan tale om alt det 
der fylder, og hvor der bliver lyttet med 
opmærksomhed. Sorggruppen er åben 
for alle voksne, der har mistet én ved et 
dødsfald og den ledes af sognepræst Karen 
Giødesen.

Hvis du vil høre mere eller tilmelde dig, 
kan du kontakte sorggruppeleder og præst 
Karen Giødesen på tlf.: 5122 8223 eller 
mail: kag@km.dk.

Koncert med Piano Man
Torsdag 27. januar kl. 19.00:
Chris Holst vil gæste Skelgårdskirken, 
hvor vi kan forvente at han - som Piano 
Man – ta-
ger os med 
på en rejse 
gennem 
de største 
pianosange, 
ballader og 
egne sange. 
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Jørgen Møller Jørgensen sov 
stille ind i en alder af 98 år 
16. december 2021 efter et 
langt og indholdsrigt liv

I 2. verdenskrigs sidste år 
var Jørgen med i modstands-
bevægelsen i Nakskov. Han 
modtog blandt andet illegale 
blade fra København og var 
med til modtagelse af våben 
- nedkastet fra engelsk flyver 
- med efterfølgende rensning, 
opbevaring og brug af disse 
våben i diverse aktioner. I for-
bindelse med befrielsen del-
tog han også i arrestationen 
af tyske håndlangere i byen. 

I bogen ’Modstandsfolk i 
Nakskov’ har Jørgen bidraget 
med et kapitel, der beskriver 
nærmere, hvordan det var at 
være en del af indsatsen.

Hverken Jørgens davæ-
rende forlovede (og senere 
hustru) Bodil, hans familie 
eller arbejdsplads var af ind-
lysende grunde bekendt med 
hans deltagelse i modstands-

bevægelsen. På et tidspunkt 
var Jørgens forlovede bekym-
ret for, at han skulle have fun-
det en anden, da han ofte var 
væk, uden at kunne redegøre 
for, hvad han havde foretaget 
sig.

Efter krigen aftjente Jørgen 
sin værnepligt og blev i 1947 
ansat i DDL (Det Danske Luft-
fartselskab), der senere blev 
en del af SAS.

I samme forbindelse flyt-
tede Jørgen og hustruen til 
Tårnby, hvor de efterfølgende 
boede resten af livet.

I DDL arbejdede Jørgen 
først med elektro-radio-in-
strumentsystemer, hvilket var 
et naturligt arbejdsområde 
for ham som uddannet elek-
triker.

I 1955 blev han ansat i tek-
nisk planlægning med frem-
stilling af arbejdsgrundlaget 
til systemer for alle SAS fly.

I 1960 blev han udnævnt 
til mester og fik dermed en 
mere administrativ stilling i 
selskabet.

Jørgen var ansat i SAS gen-
nem hele sit arbejdsliv og gik 
på pension i 1985.

Sammen med hustruen Bo-
dil, som han mistede for 3½ 
år siden, fik Jørgen mange 
gode pensionistår.

Trods sin høje alder boede 
Jørgen til det sidste i den sam-
me lejlighed, som de var flyt-
tet ind i tilbage i 1950’erne. 
Han klarede sig selv med lidt 
hjælp fra familien til indkøb 
og hjemmeplejen til rengø-
ring mv.

Jørgen var meget tilfreds 
med sit liv og formåede livet 
igennem at fokusere på de 
positive sider af tilværelsen 
og ikke på de små, ofte ubety-
delige knaster, som livet også 
giver. Denne holdning var må-
ske medvirkende til, at han 
opnåede den høje alder, som 
han gjorde.
Æret være hans minde. Frihedskæmper-armbind -  

2. verdenskrig.

Nekrolog:

En af vores sidste modstandsfolk er her ikke mere

På rekordtid har gruppen 
bag Simian formået at 
løfte stedet fra at være en 
ubenyttet cykelkælder til 
et respekteret og velanset 
kunstudstillingssted, som 
i år har modtaget prisen 
som Årets Kunstnerdrevne 
Udstillingssted 2021 og er 
præmieret af Statens Kunst-
fond

I den tidligere cykelkælder 
ved Ørestad Station driver 
fire billedkunstnere udstil-
lingsstedet Simian med stor 
succes. På kun godt et år har 
Simian fået fat i kunstpubli-
kummet og står nu stærkt i 
kunstverdenen. Det er prisen 
og præmieringen tydelige be-
viser på.

Det er Billedkunstnernes 
Forbund, der årligt uddeler 
prisen ‘Årets Kunstnerdrevne 
Udstillingssted’. Det er be-
gejstrede publikummer, kol-

leger og samarbejdspartnere, 
der har nomineret Simian for 
deres arbejde med nye initia-
tiver og udstillinger. Statens 
Kunstfond har præmieret Si-
mian for deres mod, udsyn, og 
villighed til at tilføre kunst-
scenen en ny og markant plat-
form.

En start med udfordringer

I efteråret 2020 slog Simian 
for første gang dørene op med 
hjælp fra By & Havn. Det var i 
en tid, hvor landet var præget 
af nedlukninger, forsamlings-
forbud og krav om mundbind 
på grund af Corona.    

- På trods af Corona-restrik-
tionerne har vi med kamp-
gejst løst udfordringerne og 
fået et sted op at køre, hvor 
vi gennem hele processen har 
oplevet en stor interesse og 
opbakning. Vi forsøger hele 
tiden at skabe nye og eksperi-
menterende kunstoplevelser 

med både veletablerede og 
med mindre kendte kunstne-
re. Så vi er naturligvis glade 
for og stolte over den aner-
kendelse, vi har modtaget i 
år. Det er en blåstempling af 
vores arbejde fra kolleger, 
samarbejdspartnere og gæ-
ster, som motiverer os til yde 
vores bedste for, at vi forbli-

ver et relevant udstillingssted 
i Ørestad, fortæller gruppen. 

Gevinst til lokalområdet

I By & Havn glæder man sig 
over, at forvandlingen fra 
ubrugt cykelkælder til et 
smukt og moderne udstil-
lingssted er gået så godt. 

- Vi er meget begejstrede 
for den modtagelse, Simian 
har fået. Det beviser, at det 
betaler sig at være kreativ og 
nytænkende i måden, vi ser og 

arbejder med byudvikling på. 
Vi håber, at Simian kan trække 
endnu flere lokale og kunstin-
teresserede til, så det bliver 
et helt centralt samlingspunkt 
for områdets beboere. I By & 
Havn understøtter vi gerne 
flere nyskabende initiativer, 
der kan gavne kulturlivet og 
Ørestad som bydel, siger Per 
Schulze, udviklingschef i By 
& Havn. 

bbark

Efter ikke at have været benyttet i en årrække, blev den 
1300 m2 store kælder under Kay Fiskers Plads omdannet 

til et lyst og smukt udstillingssted til gavn for lokalområdet 
og besøgende. Oprindeligt var den bygget til cykler, 

rulleskøjteløb og opbevaring.

Udstillingsstedet Simian er et besøg værd

Simian præsenterer frem 
til den 8. januar 2022 to 
soloudstillinger af mexicanske 
Berenice Olmedo og 
danske Kristoffer Kjærskov. 
Udstillingerne er åbne torsdag 
til lørdag fra kl. 12 - 17.  
Se mere information på www.
ssiimmiiaann.org
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Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- kr) og 
fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Lukket indtil - tidligst - 17. januar 2022
Foreningen bliver 71 år - Ivan Liljebæk. 19. januar
Banko. 21. januar
Hygge, spil o.a. 26. januar
Banko. 28. januar

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Lukket indtil - tidligst - 17. januar 2022.
Ok-dag. 20. januar
Banko. 1 plade 15,- 3 plader 30,-.27. januar
Ok-dag. 3. februar

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’. Der 
hygges med kaffe/kage og en god snak. Alle er velkommen 
og der kræves ikke tilmelding
Nytårskur. Bordinghus byder på champagne, kransekage og 
chips. Ingen tilmelding, du møder bare op. Fredag 7. januar 
kl. 13.30        
Julefrokost. Der vil blive serveret en dejlig julefrokost, kaffe 
og kage. Pris kr. 75,00 som betales på dagen (drikkevarer 
betales særskilt). Tilmelding i Bordinghus senest 11. januar. 
Søndag 16.januar kl. 12.30.
Fællesfrokost. Medbring selv madpakke og deltag i en 
hyggelig frokost med andre. Der er mulighed for køb af øl/ 
sodavand/kaffe/kage. Der kræves ikke tilmelding, du møder 
bare op. Fredag 28. januar kl. 13.       
Pt. kræves der fremvisning af gyldigt coronapas for at 
besøge Bordinghus.

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 el-
ler deltage i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive 
aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, tage med på 
udflugter og rejser, og meget, meget mere.  
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10 - 16.
Arrangementer i januar 2022:
Tema: Vi syr smarte ørevarmere/varme hårbånd på sy værk-
stedet. Det er så nemt at alle kan deltage, hvis du kan sy på 
en symaskine. Torsdag 13. januar kl. 13.15 - 15.
Huset holder sin 30 års fødselsdag, hvor vi i år giver gratis 
kaffe, og en lille en til halsen. Fredag 14. januar kl. 13.30 - 
15.30
Strikke/hækle eftermiddag - hver 2. tirsdag i måneden. 
Kom og deltag, det er så hyggeligt. Tirsdag 18. januar kl. 
13.15 - 15.30
Hygge og socialt samvær og lidt CD musik. Fredag 21. 
januar kl. 13.30 - 15.30
Musikalsk foredrag om Bent Fabricius Bjerre liv. (se husop-
slag med billetsalg).  Fredag 28. januar kl. 13.30 - 15.30
Pt. kræves fremvisning af gyldigt coronapas i Solgården.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Ingen oplysninger modtaget. Pt. kræves fremvisning af 
gyldigt coronapas for at besøge Pilehaven.

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til 
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 
4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Hjernesagen ønsker alle et godt nbytår 2022. 
Vi går på Hjertestien søndag 16. januar - kl. 11.00 fra 
indgangen til byparken ved vandtårnet på Englandsvej. Vi 
ønsker alle en god jul og et godt nytår. 
Nytårskur mandag 31. januar kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022 
eller fastnet 3258 3985.  • Mødested i Postkassen.
Parkinson klub Amagerland, ønsker godt nytår til alle. Vi 
danser stadig hver onsdag kl. 13 i Sundhedshuset. Vi har 
fået ny instruktør Amanda, som virkelig prøver at lære os 
nye danse. Det er så godt, hvis man er Parkinson ramt, og 
pårørende er velkomne. Det er gratis.
Vi har plads i foreningshuset 13. januar kl. 14. Her vil vi 
planlægge den kommende sæson. Vi hygger med kaffe og 
kage, og et godt lotteri. Smitten med Covid-19, er i skri-
vende stund meget alvorlig, så der er ikke planlagt mere på 
nuværende tidspunkt.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom kl. 19-21. Daghøjskolen Peder Lykkes vej 63, 2300 
Sundby. Buslinie 33 og 78 direkte til Peder Lykke Centeret.
Ny samtalegruppe starter i det nye år. Tirsdage kl. 19-21. 
Gruppeleder er Psykoterapeut Susanne Kalvåg. Daghøjsko-
len Peder Lykkes Vej 63, 2300 Kbh.S
Introduktionsaften tirsdag 18. januar (ingen tilmelding) Her 
kan du høre mere om gruppens formål og møde Susanne. 
Herefter møder med Susanne i lukket samtalegruppe. Tirs-
dage 1/2, 1/3, 15/3, 29/3, 15/4, 26/4, 10/5, 24/5. 

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Lukket indtil - tidligst - 17. januar 2022
Nytårskur 18. januar (hvis muligt)
Cafe-møde25. januar

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere oplysnin-
ger.
Generalforsamling med spisning. Glædelig jul og Godt 
nytår fra bestyrelsen til alle, der læser dette indlæg. Vi 
håber, alle er kommet vel ind i det nye år med de forhindrin-
ger, der nu er.
I år satser vi på at måtte afholde vores generalforsamling 
og denne gang med spisning. Det bliver 21. februar kl. 18 i 
Postkassen. Skriv det allerede nu i kalenderen. Indkaldelse, 
dagsorden og tilmelding kan ses i de lokale blade og på 
vores hjemmeside fra start februar. Vi håber,  at få tilført nye 
kræfter til bestyrelsen. 

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875. tom@fuglevig.eu 

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Foreløbig ingen aktiviteter.  

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte 
og deres pårørende. 
Caféen er lukket indtil - tidligst - 17. januar. 

Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden onsdag i 
hver måned kl. 16-18 minus juli og december.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, hvor man 
både kan og må tale om alt. Også når det ikke handler om 
Kræft. Vi byder på lidt at spise og lidt at drikke.
Lukket i januar. Godt nytår.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarnby@
gmail.com 
Mødes hver torsdag kl. 16. Kontakt konstitueret formand Per 
Eilersen tlf. 4096 3795. 
Lukket indtil - tidligst - 17. januar. 

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle 
mellem 20 og 65 år. 
Program: facebook.netværkshuset.kastruplund

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com

Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien på 
Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start og slut: DR 
Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge rammer 
for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12. Sundby Boldklub, 
Raffinaderivej 3, 2300 København S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 
10.30 i Kastrup Bio.
Juleferie indtil - tidligst - 17. januar 2022. Derefter: 
Livets bedste år af Claude Lelouch. Frankrig 2019. 17. 
januar. 
Madklubben af Barbara Topsøe Rothenborg. Danmark 2020. 
24. januar.
Undtagelsen af Jesper W.Nielsen. Danmark 2020. 31. januar

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - januar 2022

Spørgsmålet er aktuelt, da den 
gamle ishal gerne skulle erstattes af 
en ny, men hvad skal der så ske på 
Røllikevej?

Kartago blev udryddet fordi Cato, den 
gamle romerske senator tilstrækkelig 
mange gange sagde: Ceterum cen-
seo Carthaginem esse delendam (på 
dansk, I øvrigt mener jeg, Kartago bør 
ødelægges).

Gennem knap så mange år er det 
udtalt af hvermand, at undergrunden 
under den nuværende ishal har udvik-
let permafrost, at jorden under isfla-

den aldrig nåede at tø op om somme-
ren, men utrætteligt lagde centimeter 
på centimeter til frostlaget.

Wikipedia definerer permafrost 
som områder, hvor den gennemsnitli-
ge årlige jordtemperatur ligger under 
smeltepunktet i mindst to år i træk.

Ingen permafrost i Danmark

Der findes ingen steder i Danmark, 
som i nutiden har permafrost, skriver 
Wikipedia og det er heller ikke lykke-
des Tårnby Bladet trods aktindsigt hos 
Teknisk Forvaltning at finde bevis for, 
at grunden under isfladen er under-

søgt for permafrost - men det er ikke 
utænkeligt, at grunden skal ligge åben 
i mange år, hvis hallen rives ned og 
jorden under vitterlig er bundfrosset 
mange meter ned.

Isfladen har sendt kulde nedad i 
mange år. Men hvis undergrunden 
ikke er dybfrosset, kan hallen måske 
få forlænget sin levetid til anden idræt 
end ishockey og skøjteløb.

Tårnby Bladet vil gerne skrive ishal-
lens historie fra midt i 1960’erne, hvor 
det var en åben bane til i dag, hvor der 
er bygget en hal over.

Var der på et tidspunkt en ballonhal 

over? Hvem ved hvad? Har du boet i 
Tårnby længe og kan huske noget om 
ishallen, så kontakt redaktionen.

Vi skal nok selv gennemgå de man-
ge papirer, vi har fået fra Teknisk For-
valtning om undergrunden, men har 
du været ansat eller været politiker 
i Tårnby Kommune, kan det være, du 
ved noget, som kan belyse mysteriet. 
Er det med permafrost rygter, der bare 
er blevet fakta, fordi udsagnet er sagt 
så mange gange eller ...

spanger

Er der permafrost i Tårnby
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Cykle Cross, CX-Cup Tårnby

Fire gange medalje-
høst med AK Viking

Vild weekend med cyklecrossløb i 
Kastrup

CYKEL-CROSS

- Vi kan stadig ikke få hænderne ned. 
Vi fejrer fortsat vores vilde weekend 
med crossløb den 18. og 19. decem-
ber på Bøjlevej, fortæller Jesper Skov-
bølle.

Amager Cykle Ring har i samarbej-
de med Tårnby Kommune etableret 
en cross-bane på ’Bøjlegrunden’, som 
kan bruges i vinterhalvåret. Weeken-
den lige før, holdt cross landsholdet 
samling og træning på banen og der 
var stor tilfredshed med banen.

Weekenden blev brugt til at køre 
afdeling 8 og 9 af denne vinters gen-
nemgående Cross Cup. Der blev kørt 
for alle klasser og motion både lørdag 
og søndag, forstået på den måde, at 

søndag var det samme rute, bare den 
modsatte vej rundt (ruten er 2,4 km 
rundt, med ca. 60 højdemeter).   

Amagerrytternes præstationer

Begge dage blev Jakob Falk Paarup, 
bedste U19 rytter og endte begge 
dage, som første rytter, udenfor præ-
mierækken i elite-feltet, henholds-
vis som nr. 9 lørdag og nr. 7 søndag. 
Alfred Mørch Kongstad deltog også i 
elitefeltet og blev nr. 11 begge dage. 
Carlo Daugaard Christiansen vandt 
U11 begge dage, Valdemar Wagner 
blev nr. 4 i U13 klassen, begge dage, 
Gustav Nordby Hallasmøller blev nr. 9 
lørdag og fejrede søndag sin fødsels-
dag med en 6. plads. 

Alexander Svenningsen blev nr. 6 
lørdag og nr. 5 søndag i U15. I motion 
deltog Rasmus Holm-Tvarnø begge 

dage og blev nr. 8 lørdag og 12 søn-
dag.

Matti Breschel, den tidligere VM-
sølvvinder på landevej og nuværende 
sportsdirektør hos Team EF Education, 
deltog i motionsklassen og klarede en 
4. plads hjem. Matti bor på Amager. 
Motionsklassen blev begge dage vun-
det af Rasmus Frederiksen, Møns Cy-
kelklub. Matti udtalte efter løbet: ’Jeg 
havde glemt, hvor hårdt det egentlig 
er, at køre cross.’

- Det bliver ikke sidste gang vi invi-
terer til cross på Amager, slutter Jes-
per Skovbølle

Foto øverst: Kurt Pedersen
Nederst: Gustav Frederik Dahl, Team 

Give Elementer vinder suverænt 
herre elite-klassen Foto: Jesper 

Skovbølle.  
Begge Amager Fotoklub

AK Viking tog ubeskedent 
titler ved tre hjemlige me-
sterskaber og flotte place-
ringer internationalt

VÆGTLØFTNING

Viking afviklede Øst-kreds-
mesterskaber for ungdom og 
junior i klublokalerne; udbyt-
tet blev i alt otte mesterska-
ber.

- Hold da op en periode i 
november og december vi har 
været inde i, fortæller Erling 
Langtved.

Ved mesterskaberne satte 
Emily Lykke dansk ungdoms-
rekord på 62 kg i træk og 138 
kg i to-kamp. 

Så var der nordiske mester-
skaber for ungdom og junior i 
Norge; her deltog Emily Lykke 
og Siff Wibling, jeg selv og 
Brian Glad tog også derop for 
at støtte dem, og det hjalp 
åbenbart. For Emily Lykke 
satte Dansk ungdoms-rekord 

med 77 kg i 64 kg klassen og 
fik dermed en 4 plads. Siff fik 
en 5 plads, fortæller Erling fra 
AK Viking. 

Alfa-Omega Cup

Denne cup blev afholdt kun 
for københavnske klubber 
og der var vi så ubeskedne 
at tage førstepladsen for den 
første gruppe op til 20 år, for-
di vi stillede med fuldt hold 
på otte løftere. 

Emily Lykke satte igen 
dansk rekord med 78 kg, men 
Alfred Høj i 44 kg klassen ville 
også lege med. Dansk rekord 
med 42 kg i træk og 52 kg i 
stød og totalt 94 kg.

I senior gruppen 20-35 år 
deltog Michael Harbo Lassen, 
der løftede til ny personlig re-
kord. I master klassen deltog 
fire Vikinger.

AK Gothas fødselsdag

I AK Gothas årlige fødsels-
dagsstævne, der kun er for 

inviterede løftere, var Alberte 
S. Schmidt, Elin Nilsson og 
Emily Lykke udtaget til at del-
tage. Og for tredje weekend i 
træk satte Emily dansk rekord 
med 79 kg, men nu i 59 kg 
klassen. Så hvis hun forsætter 
i samme tempo, er det ikke til 
at vide, hvor det ender. 

Det var altså fire weeken-
der i træk med danske rekor-

der, det er ret usædvanligt, 
men rigtig godt gået. Nu 
holder vi en lille julepause, 
fire weekender i træk er hård 
kost. 

- Jeg har også deltaget i 

alle stævner som henholds-
vis dommer og stævnestyrer, 
men vi kan jo lide det, så in-
gen beklagelser, slutter Erling 
denne rapport fra AK Viking.

SH

Fra venstre Nicky Chengde Ye, Alfred Høj, Alberte Saugmann 
Schmidt, Siff Wibling, Frida Tolba, Samia Danris, Lasse 
Andersen (træner) Emily Lykke og Elin Nilsson. Foto: AK 
Viking fra Alfa-Omega cup.
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Amalie med de to talenter Anna Margrethe Hansen og 
Solbjørk Anderson. Foto: Jesper Skovbølle.

Amalie vinder tre mesterskaber på 8 dage
Der blev kørt om det Danske Mesterskab i parløb i december

Amager Cykle Rings æresmedlem Amalie Dideriksen vandt 
hos elitekvinderne med makker Karoline Hemmsen fra Oden-
se. Det var Amalies tredje DM på banen indenfor kun otte 
dage.

Ugen inden vandt hun DM i pointløb, dette 10 år efter hun 
vandt sit første elite DM, som også var i pointløb (Amalie er nu 
kun 25 år gammel). I weekenden mellem pointløbet og parlø-
bet, vandt Amalie DM i omnium på banen i Odense. 

Det kan tilføjes, at Amalie tidligere i år vandt DM i lande-
vejsløb og naturligvis husker de fleste, at hun  vandt  OL Sølv 
i Tokyo med Julie Leth i kvindernes parløb.

Succes for unge talenter

Det var også meget positivt for Amager Cykle Ring, at det lyk-
kedes for vores unge talent Anna Margrethe Hansen, først at 
blive nr. 4 ved DM i omnium og ved DM i parløb lykkedes det 
Anna at vinde bronze med makkeren Solbjørk Anderson (ta-
lent fra Amager, som nu kører for Team Rytger).

SH

Parasport og Idræt for Sindet
Flere med handicap skal med i idrætsforeningerne

Siden 2018 har Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for 
Sindet arbejdet for at få flere mennesker med handicap el-
ler psykiske vanskeligheder ind i de danske idrætsforeninger. 
Samarbejdet forlænges nu i tre år og udbredes til hele landet.

Projektet har været koncentreret i 12 kommuner i DGI 
Nordjylland og DGI Sydøstjylland, hvor der deltog omkring 43 
idrætsforeninger i forløb og events.

Nu i hele landet

Nu udvider og forlænger Parasport Danmark, DGI og Dansk 
Arbejder Idrætsforbund samarbejdet om Bevæg dig for livet 
– Parasport og Idræt for Sindet, hvor målet er at få flere kom-
muner til at prioritere en idrætsindsats for mennesker med 
handicap eller psykiske vanskeligheder, og at få idrætsfor-
eninger til at rumme målgrupperne.

- Kommunerne og foreningerne har taget rigtig godt imod 
vores indsats, og trods de begrænsede ressourcer er det al-
ligevel allerede blevet en succes, siger formand i Parasport 
Danmark John Petersson.

Gode resultater fra samarbejdet

• 43 forløb eller tilbud med foreningsinvolvering - 545 del-
tagere 
• 29 events og arrangementer – 1304 deltagere
• 25 kurser/netværksmøder/workshops – 431 deltagere
• Ca. 44 foreninger har været involveret.

Kilde: DIF - Danmarks Idrætsforbund

Foto: Sportmaster

18.000 tilmeldinger på ét døgn

Få svømmeanlæg i Region 
Hovedstaden 

Det tog lige omkring 24 ti-
mer, så var der solgt 18.398 
startnumre til Royal Run ’22

Det er gået hurtigt med start-
numrene til Royal Run ’22.  
Torsdag 16. december gik 
salget i gang, og altså ét døgn 
efter var der solgt 18.398 
startnumre. 

-Det er jo så glædeligt at se, 
at Royal Run stadig er noget, 
danskerne har lyst til at del-
tage i. At vi allerede nu ser, 
hvordan det kører derudaf 
med tilmeldingerne – og så 
særligt i en af de byer, der 
ikke har været afholdt Royal 
Run i før, det overstiger mine 
forventninger, siger Jens Otto 
Størup, administrerende di-
rektør i DGI, og medlem af Ro-
yal Runs styregruppe.

-Det er i sagens natur svært 
at annoncere et så stort event 
som Royal Run, når vi samti-
dig har en pandemi, der buld-
rer afsted. Derfor er glæden 
også endnu større, når vi ser 
på tallene, for de viser, at 

danskerne – ligesom vi – har 
en tro på, at vi går mod lysere 
tider og til sommer igen kan 
deltage i så store motions-
events, som Royal Run jo er, 
siger Morten Mølholm Han-
sen, administrerende direktør 
i Danmarks Idrætsforbund og 
ligeledes medlem af Royal 
Runs styregruppe.

DGI

Om Royal Run

• Royal Run 2. pinsedag,  
6. juni 2022
• Royal Run ’22 finder sted 
I Aalborg, Aarhus, Kolding, 
Næstved og København/
Frederiksberg. På Bornholm 
er der igen Royal Run samme 
dag, men uden kongelig del-
tagelse.
• Tilmelding og information: 
www.royalrun.dk   

Om Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet er en vi-
sion, der arbejder for, at Dan-
mark skal være verdens mest 
idrætsaktive nation. Derfor 

har vi fokus på en lang række 
idrætter som eksempelvis 
løb, cykling, badminton, ten-
nis, fitness, fodbold, hånd-
bold og mange flere. 

Derudover har vi også fo-
kus på idræt for seniorer, 
idræt i naturen, udvikling af 
foreningerne og samarbejde 
med kommunerne. 

Langt flere indbyggere de-
les om svømmefaciliteter 
i hovedstadsområdet sam-
menlignet med resten af 
landet

BADE- SVØMMEANLÆG

Det kan være farligt ikke at 
kunne svømme. Alligevel er 
der mange børn her i hoved-
stadsområdet, der ikke går til 
svømmeundervisning, selv-
om deres forældre egentlig 
ønsker det. 

- Ventelister er normalen. 
For forældre kan det føles 
som at vinde i lotteriet, hvis 
man får en svømmetid til sit 
barn, og sådan skal det jo ikke 
være, lyder det fra Merete Ri-
isager, der er direktør i Dansk 
Svømmeunion. 

Årsagen til ventelisterne er 
blandt andet, at der er færre 
svømmeanlæg og færre bas-
siner per indbygger her i ho-

vedstadsområdet, end der er i 
resten af landet. 

Et svømmeanlæg kan i nog-
le tilfælde være en svømme-
hal med flere bassiner. 

Svømning er livsvigtigt

Tal fra facilitetsdatabasen.dk 
viser, at der på landsplan er 
14.974 indbyggere per svøm-
meanlæg og 6.854 indbygge-
re per bassin, mens der her i 
hovedstadsområdets 34 kom-
muner er 20.300 indbyggere 
per svømmeanlæg og 9.504 
indbyggere per bassin.

- Det er et kæmpe problem, 
at der er så få svømmeanlæg 
her i hovedstadsområdet. 
Der er mange borgere, der 
aldrig lærer at svømme, og 
mere end hvert andet barn 
kan ikke svømme sikkert. Og 
det skal man altså kunne. Der 
findes selvfølgelig masser 
af fantastiske idrætsgrene, 
men lige præcis svømning er 
livsvigtigt, og derfor bør det 

være muligt at få sit barn på 
et svømmehold, fortæller Me-
rete Riisager. 

Kilde er udtræk fra www.
facilitetsdatabasen.dk  i 

december 2021. 
SH

Kommentar: Merete Riisager 
har næppe tænkt på Tårnby 
Kommune, som både har 
fire svømmehaller og et 
havbad, men de tider, hvor 
svømmeundervisning 
foregik i havvand er 
forlængst forbi - og det 
er jo i høj grad i hav- eller 
havnevand, kendskabet 
til svømning redder 
menneskeliv.

red

H.K.H. Kronprinsen i den 
nye Royal Run T-shirt. Foto: 
Matthew James/Royal Run

Tallene for Dragør, Tårnby, 
København og Danmark
Dragør: 7.284,5 
indbyggere per 
svømmeanlæg og 3.642,3 
indbyggere per bassin.
København: 30.386,5 
indbyggere per 
svømmeanlæg og 
14.839,9 indbyggere per 
bassin.
Tårnby: 8.534 indbyggere 
per svømmeanlæg og 
4.267 indbyggere per 
bassin.
Danmark: 14.974 
indbyggere per 
svømmeanlæg og 6.854 
indbyggere per bassin.
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Rendering af Vestamager 
Svømmehal - som hallen og 
omgivelserne måske ser ud 

til sommer.
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Succes med jule-isdisco i Ørestad 
skøjtehal
Træk i skøjterne og tag en tur på isen til flot lysshow og 
lyden af musik. Copenhagen Falcons inviterer til isdisco

SJOV PÅ GLATIS

- Der er mulighed for at købe varm kakao, kaffe, sodavand og 
snacks til fornuftige priser. Ingen alkohol tilladt, skriver Co-
penhagen Falcons på Facebook-siden for arrangementet.

Arrangementet er for alle aldre, og der vil være mulighed 
for at leje skøjter.

Der er mulighed for at komme til fest på isen i det nye år 
medmindre coronaen tager over.

Kommende arrangementer i  2022:
15. januar • 29. januar • 12. februar • 26. februar • 12. marts • 
26. marts • i Ørestad Skøjtehal

Mathias Gidsel på taget af Experimentarium lige 
hjemkommet fra OL i Tokyo. Foto: Kurt Pedersen.

Gidsel kåret til Årets Fund
ÅRETS IDRÆTSNAVNE

Den 22-årige højre back fra GOG og håndboldlandsholdet, 
Mathias Gidsel, vinder titlen som Årets Fund i dansk idræt 
foran cykelrytteren Carl-Frederik Bévort og bryderen Turpal-
Ali Bisultanov.

Det er kun lidt mere end et år siden, at Mathias Gidsel fik 
sin debut på landsholdet, hvor han med rekordfart ikke blot 
er vokset til en dominerende spiller i dansk perspektiv, men 
også har manifesteret sig som en af verdens absolut bedste 
spillere på positionen som højre back.

VM-guld og OL-sølv

Mathias Gidsel var således en afgørende faktor, da Danmark i 
2021 vandt VM-guld og olympisk sølv. De præstationer og re-
sultater understreger, at den 22-årige håndboldspiller er det 
oplagte valg som Årets Fund i dansk idræt.

- Det er stort. Det er specielt. Jeg er ikke så vant til at vinde 
priser. Og så sådan en fornem pris, som mange store sports-
stjerner har vundet tidligere. At komme i den klub, det er spe-
cielt. Det er noget, man bliver lidt stolt over, og selv om jeg 
ikke er så god til at sige tillykke til mig selv, så er det selvføl-
gelig virkelig fedt, siger Mathias Gidsel.

SH

KVIK til mesterskaber i KVIK til mesterskaber i 
25-meter bassiner25-meter bassiner
De danske mesterskaber i 
svømning på kortbane (25 
meter bassiner) 
afvikledes i december i Es-
bjerg

SVØMNING

- I løbet af DM-stævnets fire 
dage blev KVIK en af de bedst 
præsterende deltagende 
klubber, fortæller KVIKs elite-
træner Thomas Lund.

De 11 DM-deltagere fra 
klubben var en blanding af 
rutinerede voksne svømmere, 
for hvem de personlige rekor-
der ikke længere altid kom-
mer i en lind strøm og af unge 
talenter, hvoraf fire af dem 
deltog ved nordiske mester-
skaber bare to uger tidligere.

Tre titler og otte medaljer

Sofie Hansen blev dansk me-
ster i 100 meter rygsvømning, 
den første titel hun har vun-
det på kortbane. Sofie vandt 
desuden sølv på 50 meter og 
bronze på 200 meter distan-
cerne i samme disciplin samt 
bronze i 200 meter medley.

Jacob Jørgensen vandt sit 
10. danske mesterskab på 200 
meter brystsvømning i træk 
(fem på kortbane og fem på 
langbane). Jacob blev endda 
dobbelt dansk mester, da han 
for første gang vandt den hal-
ve distance (100 meter). 

Mathias Christensen, der 

stadig er juniorsvømmer, 
blev toer i 200 meter bryst-
svømning og sikrede således 
en KVIK dobbeltsejr i det løb 
sammen med Jacob. 

Mathias leverede endnu en 
stor præstation ved at vinde 
sølv på 200 meter medley 
og komme under den magi-
ske grænse på to minutter 
med 1.59.69 (som den tredje 
svømmer i klubbens historie). 

Holdkap-svømmerne tæt på

Det blev ’nær ved og næsten’ 
for KVIK-pigerne, der var tæt 
på at vinde holdkap-medaljer. 
Tidsmæssigt var pigerne tæt-
test på i 4x50 meter fri, hvor 
de blev nummer fem, mens 
4x100 meter holdmedley gav 
en fjerdeplads; dog med et 
stykke vej op til medaljen.

Pigerne stod godt sammen 
og leverede gode præstatio-
ner i alle de holdkapper, de 
var med i, hvor de svømmede 
sig til et bedre resultat end 
deres seedning.

Para-svøm og personlige 
rekorder

Det blev til en dansk para-re-
kord til Alexander Hillhouse, 
der satte rekordtiden 1.03.27 
på 100 medley. 

Sara Sylvest opnåede den 
højeste placering af de svøm-
mere, der endte uden for 
podiet med en 4.plads i 100 

meter rygsvømning og en 
femte plads på den dobbelte 
distance. 

Jonas Jørgensen viste sig 
flot frem ved at vinde B-fina-
len, hvor man kæmpede om 
placeringerne 9-16 i både 
100 og 200 m butterfly. 

Martine Damborg og Sofie 
Ravn Herche var med i mange 
B-finaler. Martine vandt 50 m 
rygsvømning med ny person-
lig rekord og i samme løb blev 
Sofie nummer tre ligeledes 
med en ny personlig rekord.

Oskar Kroos viste sit gode 
potentiale i de lange løb, da 
juniorsvømmeren blev num-
mer 8 i 800 m fri og nummer 6 
i 1500 m fri – begge løb i nye 
personlige rekorder. 

Ferdinand Wahl svømmede 
sig i B-finalen på 100 m bryst, 
også med personlig rekord. 

Siv Reimer satte flotte per-
sonlige rekorder i både 100  m 
ryg og 100 m medley ved sit 
første seniormesterskab. 

- Alt i alt et rigtigt godt me-
sterskab som afslutning på 
et meget intenst efterår for 
KVIK-svømmerne. 

- De går nu på en kort ju-
leferie inden træningen star-
ter mod et forår med mange 
spændende udfordringer og 
muligheder i langbanesæso-
nen, slutter Thomas Lund.

SH

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk
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KVIK-svømmere er også aktive på bassinkanten, hepperne er 
fra venstre Alexander Hillhouse, Siv Reimer, Ferdinand Wahl, 

Mathias Christensen, Jonas Jørgensen, Jacob Jørgensen og 
træner Rasmus Härstedt. Foto: KVIK Kastrup
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Fællesskab på Asfalten
VIVE har evalueret ’Fælles-
skab på Asfalten’, som Velux 
Fonden har finansieret

Gadeidrætsorganisationen 

GAME organiserer gadeidræt 
for børn og unge med psyko-
sociale udfordringer.

Nu er gadeprojekt evalu-
eret.

- ’Fællesskab på Asfalten’ 
har gjort deltagerne mere fy-
sisk aktive og motiveret dem 
til at deltage i idrætsaktivi-
teter, fortæller Helle Hansen, 
senioranalytiker hos VIVE, 
Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd

Resultat af evalueringen

Resultaterne fra evalueringen 
viser, at en del af deltagerne i 
Fællesskab på Asfalten bliver 
mere fysisk aktive og får øget 
motivation for idrætsdelta-
gelse og øget tilknytning til 
idrætsforeningerne. 

De frivillige oplever, at de 
er blevet bedre rustet til at 
støtte og motivere børn og 
unge til at dyrke idræt, og de 
ser sig selv som rollemodeller 
for deltagerne.

De fagprofessionelle ople-

ver, at de i meget høj grad og 
med få tilpasninger kan bruge 
metoderne fra Fællesskab på 
Asfalten i deres hverdag, hvil-
ket var et af målene for ind-
satsen. 

VIVE, Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter 

for Velfærd

MERE OM PROJEKTET
GAME gennemførte 2018-2021 projektet Fællesskab på As-
falten, hvor børn og unge alderen 8-15 år med psykosociale 
udfordringer indgik i et idrætsfællesskab omkring parkour. 

Projektet har haft tre målgrupper: de deltagende børn og 
unge i aldersgruppen, frivillige i alderen 16-25 år, der er ble-
vet uddannet og støttet i at agere positive rollemodeller, og 
fagprofessionelle, der til daglig arbejder med deltagerne på 
specialskoler. 

De fagprofessionelle er blevet uddannet til at kunne facili-
tere specialtilrettelagte daglige idrætsforløb for deltagerne. 
Indsatsen fandt sted i GAME Streetmekka i København, Vi-
borg, Esbjerg og Aalborg, der er asfalterede indendørs gade-
idrætshuse, drevet af GAME. Indsatsen har kørt i to runder i 
hver af de fire byer.

Arkivfoto: Ole Bo Jensen/VIVE

Vær med i Stafet For Livet 
2022 – planlægningen er i 
gang 

Stafet For Livet eventet 
symboliserer 24 timer i en 
kræftramts liv, hvor sygdom-
men ikke holder pause, selv-
om natten falder på. Derfor 
holder deltagerne stafetten i 
gang på pladsen hele døgnet, 
mens stafetten varer. 

Hold samler penge ind 
via forskellige donations-
muligheder. Udover holdene 
er der masser af underhold-
ning, hvor kunstnere op-
træder gratis og dermed støt-
ter op om det gode formål.

Stafet For Livet 2021 blev 
endnu en gang en stor suc-
ces, trods flere corona-ned-
lukninger. De mange deltage-
re holdt i fællesskab stafetten 

ved Tårnby Skole i gang hele 
weekenden i september ’21.   

Med et deltagerantal på 
469, 9 hold og 30 fightere 
satte Stafet For Livet Tårnby 
rekord igen i 2021. Og med 
et overskud på 174.516 kr. er 
der god grund til at arrangører 
og deltagere er stolte af ind-
satsen. 

Stafetten blev skudt i gang 
lørdag 4. september kl.12 
med åbningstale af ambas-
sadør i Kræftens Bekæmpelse 
Michael Nehl;  en varm og 
livsbekræftende tale. Michael 

er selv kræftarmt. Han blev 
udnævnt til Global Hero of 
Hope for 2019 og er med til at 
støtte og inspirere andre med 
sit optimistiske livssyn trods 
alvorlig sygdom. 

- Hele weekenden sum-
mede pladsen af liv og håb. 
Det, at vi kunne være sam-
men igen og mærke fæl-
lesskabet, gik lige ind i alles 
hjerter, fortæller Ann Madsen, 
formand for SFL Tårnby. 

- At være en del af Stafet 
for Livet betyder så meget 
for alle os frivillige – og for 

alle som deltager i løbet af 
stafetten. Man skal være der 
for helt at føle og fornemme 
stemningen. Føle og for-
nemme, at man kæmper for 
noget vigtigt. Og vi bliver ved 
med at kæmpe. 

Stafetten i september 22

- Vi glæder os rigtig meget 
til stafetten 2022, som igen 
vil blive afviklet i den første 
weekend i september. Vi har 
brug for ekstra frivillige hæn-
der til planlægningen af dette 
års stafet, siger Ann Madsen.

- Så har du lyst og tid til at 
være en del af et helt fantas-
tisk team op til stafetten eller 
hjælpe til under stafetten, vil 
vi meget gerne høre fra dig.  

Tak til alle for støtten

- Hjælp og støtte fra frivillige 
og donorer er en forudsæt-
ning for at holde en stafet. 
Derfor er Stafet For Livet i 
Tårnby meget taknemmelige 
for alle, der har bidraget, un-
derstrejer Ann Madsen.

- Vi fra Stafet for Livet i 
Tårnby vil gerne sende en 
STOR TAK til alle sponsorer, 
donatorer, alle kunstnerne og 
optrædende, alle hold, del-
tagere og Fightere. Ja, til ALLE 
frivillige, som hjalp til både 
før og under hele weekenden. 
Uden jeres hjælp og støtte var 
der ingen stafet. 

Michael Nehl, ambassadør 
i Kræftens Bekæmpelse 
går i spidsen for Fighterne 
på stafettens første runde. 
Foto: Claus Calundann.

Fine dekorerede lysposer gør 
Lysceremonien til noget helt 

særligt og bevægende.  
Foto: SFL Tårnby.

Tårnby Brandvæsen besøgte 
Stafetten i deres brandbiler og 
var et trækplaster for specielt 

de små. Mandskabet gik en 
runde i hele deres udstyr. Foto: 

Claus Calundann

Stafet For Livet lever i bedste velgående

INFO:
Informations- og opstartsmøde, hvor vi vil fortælle om fri-
villigarbejdet med stafetten og gå i gang med at planlægge 
næste stafet. 
Mødet er mandag 24. januar kl. 18.30 - 21 i Foreningscentret, 
(lokale 1), Amager Landevej 71, 2770 Kastrup.
MERE INFO:
Spørgsmål? Kontakt formanden, Ann Madsen på telefon 61 
78 23 04 eller sende en mail til taarnby@stafet.cancer.dk
Hjemmeside: www.stafetforlivet.dk
Facebook: Stafet For Livet Tårnby.
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2 Har du en  

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør Søren Havemann
- Det er gratis
sporten@havemann.dk

 Billard Klubben Amager har 
i alt fået 50.000 kroner i 
støtte, fordelt med 30.000 
fra DIF og DGIs Forenings-
pulje og 20.000 kroner fra 
Nordea-fondens Lokalpulje 
til et nyt carambolebord 

Det forventes at bidrage til at 
skabe mere aktivitet for klub-

bens stigende antal carambo-
lespillere i Amagerhallen.

- Klubben er meget tak-
nemmelig for den fine støtte 
vi har fået fra de to fonde. 
Uden deres hjælp var projek-
tet ikke lykkedes, fortæller 
klubbens kasserer Ebbe Eg.

Med de ialt   50.000 kr. i 
støtte har det været muligt at 

indkøbe et nyt bord, som net-
op er stillet op i foreningens 
lokale.

Klubben fejrer begivenhe-
den ved et åbent hus-arran-
gement medio januar. Endelig 
dato vil blive meldt ud når det 
bliver muligt.

Billard klubben Amager 
håber, at det nye carambole-
bord kan bidrage til mere liv 
og flere nye medlemmer. Ud 
over carambole kan man også 
spille keglebillard, Skomager 
og Pool på klubbens nu i alt 8 
borde. Klubben har åbent alle 
ugens dage.

Billard klubbens kasserer, 
Ebbe Eg anbefaler andre for-
eninger, der har planer om 
større eller mindre projekter, 
at søge støtte hos DIF og DGIs 
Foreningspulje eller Nordea 
Fondens Lokalpulje.

tsp

Billard Klubben Amager kan 
kontaktes på tlf. 4035 3644 
eller ebbe.eg@mail.dk

 

Billard Klubben Amager får støtte til nyt carambolebord
Om DIF og DGI’s foreningspulje
• Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
• Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.
medlemstal.dk
• Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF 
og DGI’s hjemmesider

Om Nordea-fonden

• Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter aktivi-
teter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur 
og kultur.
• Med Lokalpuljen uddeles årligt 30 mio. kroner til lokalt for-
ankrede projekter, som skaber aktivitet og styrker lokale fæl-
lesskaber i alle egne af landet.
• Projekterne støttes med op til 100.000 kroner til eksem-
pelvis aktiviteter i foreningen, lokale events eller udstyr til 
klubben.
• Læs mere påwww.nordeafonden.dk/Lokalpuljen og få in-
den for 72 timer svar.

Stigbordene i Københavns 
Havn er blevet åbnet for 
vinteren til gavn for fritids-
sejlere

By & Havn var midt i decem-
ber på vandet med en kran-
båd for at fjerne de gitre, der 
i løbet af sommeren og efter-
året har afspærret Stigborde-
ne i Københavns Sydhavn.

Stigbordene blev helt af-
spærret efter en tragisk døds-
ulykke i sommeren 2018, så 
der ikke var mulighed for gen-
nemsejling af nogen art. 

Siden hen er en enkelt af 
Stigbordene blevet åbnet om 
sommeren for at give en let 
og sikker passage for kajakker 
og småbåde.

Om vinteren åbnes Stigbor-
dene helt for at skabe bedre 
mulighed for gennemsejling 

for fritidssejlerne.
- Vi har nu igen åbnet for 

fri passage ved slusen, så ka-
jakroere og småbåde har fri 
adgang ind og ud af havnen 
i syd, siger Kommunikations-

chef, Kristian Wederkinck 
Olesen.

- Vi har desuden i løbet af 
året set, at de rekreative bru-
gere for alvor er begyndt at 
bruge den nye overbæring 
ved slusen og det er vi meget 
glade for.

Den delvise afspærring af 
Stigbordene for sommeren 
sker med gitre i åbningerne 
samt en flydeafspærring, som 
sikrer, at roere ikke bliver fan-
get af strøm i området.

tsp

Den nye overbæring er især 
til glæde for robåde og 

kajakker.

Fri passage ved slusen

FAKTA – TIDSLINJE
• 2017, sensommer: To unge amerikanske kvinder mister 

livet i en tragisk vandscooterulykke i Københavns Havn
• 2018, sommer: På politiets anbefaling bliver stigbor-

dene afspærret. Det er til gene for kajakker og småbåde, der 
efterfølgende skal bære kajakkerne over Stigbordene og for 
motorbåde, der bliver begrænset af slusens åbningstider

• 2018, vinter: Afspærringen af stigbordene bliver fjernet
• 2019, sommer: En ny løsning bliver testet, hvor en en-

kelt åbning i Stigbordene holdes åben
• 2020, sommer: En enkelt åbning i stigbordene bliver 

holdt åben. By & Havn undersøger flere sikkerhedstiltag 
ved Stigbordene

• 2021 sommer: Ny overbæring for robåde og kajakker er 
blevet etableret ved slusen, så adgangen til Køge Bugt er 
blevet bedre.

I 2022 koster det fortsat 194 
kr. at passere Storebælt med 
automatisk betaling i per-
sonbil, mens prisen for per-
sonbiler, der betaler kontant 
eller med kort, stiger til 250 
kr. Dermed bliver gevinsten 
ved at benytte automatisk 
betaling minimum 55 kr. pr. 
tur.

Den lavere pris til trafikan-
ter, der betaler automatisk 
med bizz eller nummerpla-
de, er resultatet af en pris-
nedsættelse i 2018, hvor det 
blev 15 pct. billigere at pas-
sere Storebælt i personbil 
med automatisk betaling.

Prisnedsættelsen skal sik-
re en fortsat effektiv trafikaf-

vikling i betalingsanlægget 
og forebygge kø og uheld. 
Betaling med nummerplade 
i de nye og hurtige ekspres-
baner er en succes, og i juli 
blev mere end hver fjerde tur 
betalt via nummerpladen. 
(Red.: Høhø. Bortset fra i de-
cember, hvor lange køer op-
hobedes på motorvejen, da 
alle nummerplader var dæk-
ket af sne, og medarbejdere 
ved betalingsanlægget ma-
nuelt måtte feje dem rene!).

Prisen for en personbil un-
der 6 meter og for en person-
bil med anhænger er begge 
steget med 5 kr. i det nye år, 
hvis turen betales med kort 
eller kontanter.

Brug nummerpladen på Storebælt
Det er det smarteste skriver Sund & Bælt. Høhø mener vi

Priser for passage for fritidskunder
Køretøjstype kort/ kort/  automatisk 
 kontant ’21 kontant ’22 betaling ’22

MC / personbil u’ 3 m 130 130 101
Personbil u’ 6 m 245 250 194
Personbil med hænger 375 380 295
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Den danske natur er under pres, og 
alene i Tårnby Kommune er 52 dyre- 
og plantearter direkte truede 

Regeringen har igangsat et arbejde for 
at vende udviklingen, men arbejdet 
skal i høj grad laves ude i den enkelte 
kommune. Derfor har Danmarks Na-
turfredningsforening opfordret lan-
dets borgmestre og byråd til at lave 
lokale indsatser.

Danmark står i en biodiversitets-
krise, hvor naturen og dermed varia-
tionen i dyre- og planteliv er presset. 
Den seneste danske oversigt over tru-
ede arter, den såkaldte ’Rødliste’, viser 
en alarmerende udvikling. Mere end 
4400 danske arter af planter og dyr er 
nu ’rødlistede’, og 1844 heraf anses 
for direkte truede.

I Tårnby Kommune er der 114 rød-
listede arter, hvoraf 52 er truede – 
blandt andet drosselrørsanger, alm. 
ryle og dværgterne, viser en oversigt 
fra Aarhus Universitet.  

At så mange arter er i fare for at for-
svinde på kortere eller længere sigt, 
skyldes overordnet set, at arternes le-
vesteder forsvinder eller er i en dårlig 
naturtilstand. Derfor er der brug for, at 
der bliver lavet flere levesteder, og at 
de eksisterende bliver forbedret.

- Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi 
overhovedet kan, for at sikre mere og 
vildere natur, hvor arterne kan finde 
føde og yngle. For hvis først arterne 
forsvinder, risikerer vi, at de aldrig 
vender tilbage, siger Maria Reumert 
Gjerding, præsident i Danmarks Na-
turfredningsforening.

Opfordrer borgmestre og byråd til 
handling

Om der er mange eller få rødlistede 
arter i en given kommune, er hverken 
udtryk for god eller dårlig naturfor-
valtning. Mange rødlistede arter i en 
kommune kan netop være udtryk for, 
at der faktisk endnu er levesteder for 
dem, mens et lavt antal omvendt kan 
være udtryk for, at der ikke længere er 
levesteder for arterne. 

Indsatser for de truede arter må ske 
med udgangspunkt i, hvor de endnu 
forekommer, og her har kommunerne 
mulighed for at gøre en forskel. 

- Vi håber, at man rundt om på råd-

husene husker at have fokus på natu-
ren - også på de kommende budget-
forhandlinger. Det er vigtigt, at der 
bliver lagt konkrete planer for indsat-
ser, der skal komme de truede arter 
til undsætning, siger Maria Reumert 
Gjerding.

Kilde: Danmarks 
Naturfredningsforening.

FAKTA OM RØDLISTEDE ARTER I 
TÅRNBY KOMMUNE:  
I kommunen forekommer 114 rød-
listede arter – herunder 5 ’Kritisk 
truede’, 16 ’truede’ og 31 ’Sårbare’ 
arter.

Naturen er presset: 52 arter er truede i Tårnby Kommune

FAKTA OM RØDLISTEN: 
• Rødlistede arter er i fare for at 
forsvinde fra den danske natur på 
kort eller længere sigt.
• Rødlisten er et internationalt be-
greb opfundet af den internationa-
le paraplyorganisation IUCN, som 
har både statslige myndigheder og 
naturorganisationer som medlem. 
• Det er forskere på Aarhus Univer-
sitet, som med en streng faglig til-
gang og faktuel viden vurderer, om 
en given art er truet i større eller 
mindre grad, og derfor må rødli-
stes i Danmark.
• Rødlisten inddeles i følgende ka-
tegorier: 

O Regionalt uddød 
O Kritisk truet (direkte truet)
O Truet (direkte truet)
O Sårbar (direkte truet)
O Næsten truet
O Utilstrækkelige data

Dværgternen er en af de truede arter i Tårnby Kommune. Foto: Naturstyrelsen.dk.
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Kør en tur med Tårnby Bladet
Den største del af oplaget på samlet 23.500 bliver omdelt til omkring 
16.500 husstande, som siger jatak til reklamer og lokal- og ugeaviser. 

Det resterende oplag lægges i stativer på bibliotekerne, ustillingscen-
ter, Rådhus, i større butikker og Sundhedshuset.

Et hold af frivillige kører ud omkring to gange  om måneden og giver 

borgere, der af en eller flere årsager ikke modtager lokalaviser hjemme, 
denne mulighed for alligevel af få avisen. 

Vil du være med til at løse denne opgave, så kontakt redaktionen på 
32 509 290 .

God gang i musikken, 
sangen, udklædningen og 
hyggen

Mia Engstrøm på oplevelse

Amagerkabareten har eksiste-
ret i snart 30 år og foreningen 
holder hver måned arran-
gement for medlemmerne i 
Tårnby Skoles festsal. 

Jeg må indrømme, at jeg 
overhovedet ikke kendte til 
foreningen, så da jeg mødte 
op til julekabareten, havde 
jeg ingen anelse om, hvad jeg 
kunne forvente.

Jeg havde på forhånd haft 
kontakt til Svend-Aage fra 

bestyrelsen, så jeg vidste, 
at programmet for en arran-
gementsaften altid bliver 
indledt med en halv times 
spisning af medbragt mad, 
efterfulgt af en vifte af sange, 
sketches, vittigheder og fæl-
lessang.

Det første syn, der mødte 
min ledsager og jeg, var lange 
borde pyntet med serviet-

duge og personlige bordkort, 
og vi havde været heldige at 
få plads tæt på scenen

Mange af de ca. 60 delta-
gere var allerede i gang med 
at spise, så vi fik også hurtigt 
fundet vores mad frem og 
hilst på dem, vi sad sammen 
med. 

En enkel og hyggelig måde 
at arrangere fællesspisning. 
Denne aften var der ikke så 
mange, som der plejer at 

være, fortalte vores bordfæl-
ler, sikkert på grund af Corona.

Møde mellem modne med-
borgere

Vores bordfæller, Preben og 
Margit og Ulla og Trine havde 
alle været med i rigtig mange 
år. De var trofaste gæster og 
deltog ivrigt i snak og sang. 

- Det hele går ud på at have 
det hyggeligt med hinanden, 
sagde Margit og både Ulla og 
Trine nikkede. 

De støttede alle op om-
kring de optrædende amatø-
rer, som sang og spillede en 
bred vifte af julesange. På 
nær Svend-Aages barnebarn 
Jasmin, som havde 10-års ju-
bilæum, var de fleste af både 
deltagere og optrædende 
trådt ind i pensionistalderen, 
og så tror jeg ikke jeg har trådt 
nogen over tæerne.

Tag en pude med

Der var tre små afdelinger 
med underholdning, og jeg 
tager hatten af for de op-
trædende.  Selvom ikke alle 
stemmer var lige friske, var de 
til gengæld rige på følsomhed 
og med et erfaringsregister, 
som var i stand til både at røre 
og begejstre. Der kom mange 
opmuntrende tilråb fra salen 
og lange klapsalver. 

Hvis man skulle finde på 
noget at klage over, så må 
jeg sige, at der var temmelig 

Der var mange gevinster 
i kabaretens julelotteri. 
Publikum lytter 
opmærksomt. 

På besøg i AmagerkabaretenPå besøg i Amagerkabareten

koldt i salen, men også det 
blev taget med godt humør.

- Så må man bare klappe en 
ekstra gang, for at få varmen, 
og en medbragt pude til et 
koldt stolesæde er også godt, 
anbefalede Trine.

Aftenen var en succes, og 
for min ledsager også en eks-
tra god en af slagsen, da han 

kunne hjembringe 2 flasker 
vin fra julelotteriet.

Aftenen blev afsluttet med 
fællessangen Vi ses igen, som 
jeg gætter er en fast tradition, 
så der blev sunget igennem 
og viftet med det fine pro-
gram.

Lone underholder med 
’nissemandens kone’. 

Åbningsnummer med hele 
’Nissebanden’.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET • JA
N

U
A

R
 • 2

0
2

2
 SID

E 4
3

Tårnby i Glimt Tårnby i Glimt decemberdecember  20212021
... og lidt fra tilliggende og Regionen

Hvordan blev salget af Flyvergrillen 
en historie for hele Danmark

Af Terkel Spangsbo

Sjældent har et ejer/lejerskifte af en 
grillbar fået så megen opmærksom-
hed som Flyvergrillens – og ikke på 
grund af kvaliteten og spiseoplevel-

sen af grillens kulinariske udvalg. Det 
er beliggenheden og historikken, som 
har gjort skiftet interessant. 

For 50 år siden stod her en isbod; 
samtidig lukkede lufthavnen - på 
grund af terrorens voksende trusler 
for andre - indkig i lufthavnens akti-
viteter onside. Da ’den nye lufthavn’ 

blev indviet først i 60’erne, var der ad-
gang oven på Finger A (mod en meget 
lille betaling). 

Der var samtidig fri adgang til en 
stor gang yderst i afgangshallen, hvor 
forpladsen lå bag en væg af store vin-
duer.

Da denne folkeforlystelse med 

farvel-vinkende familiemedlemmer 
lukkede, blev hegnet for ende af Ama-
gerlandevej målet for flyspottere og 
almindelige mennesker på udflugt. 
Lufthavne ville gerne have lukket den 
trafik og det endte med retssager og 
en konkurrence mellem højde på et 
rækværk og en jordvold. 

Folk ville bare se fly lette og lande. 
Isboden blev en evindeligt voksende 
grillbar; man kan sige grillbaren vandt 
kapløbet og er i dag et turistmål for 
udflugter fra fjern og nær. Besøgstal-
let er ikke kendt, men stort nok til, at 
en ejendomsmægler er hyret, for at 
optimere salget.

AMARMINOEN ER LANG NOK. Kom ikke på afveje – nu er 
vandreruten blevet markeret med to tonstunge granitsten, 
som er opsat i hver sin ende. Desuden vil rutens vandrere 
på den 27 kilometer lange tur passere fire mindre sten 
undervejs, som medvirker til, at de kan orientere sig. 
Ideen til at opstille de nye stenmarkører opstod efter en 
henvendelse fra et hold ’Leisure Management’ studerende på 
produktionshøjskolen Absalon.

FANEINDVIELSE PÅ RÅDHUSET. Årets sidste 
kommunalbestyrelsesmøde midt i december 
var ikke kun en afsked med de afgående 
medlemmer af kommunalbestyrelsen. Forud 
for mødet ventede indvielsen af rådhusets 
nye Dannebrogsflag med broderet byvåben. 

Flaget er doneret af Danmarks-
Samfundet, der var repræsenteret af Søren 
Cruys-Bagger, der sikrede, at indvielses-
ceremonien foregik korrekt.

- Dannebrog er jo verdens ældste 
nationale flag. I løbet af de over 800 år, vi 
kan spore det tilbage, har det udviklet sig 
fra først at være kongens flag til også at 

være nationens flag og folkets flag. Det er et 
symbol på fællesskab og samhørighed, sagde 
borgmester Allan S. Andersen.

Forud for indvielsen blev Vibeke 
Rasmussen udpeget som fanevagt og Paw 
Karslund blev fanebærer. 

Søren Cruys-Bagger slog det første af 
i alt tre søm ind i fanestangen for Hendes 
Majestæt Dronningen. Borgmester Allan S. 
Andersen slog det andet søm i for Danmark, 
og afgående viceborgmester Jan Jakobsen 
slog det sidste søm i for Tårnby.

ÅRETS JULEKORT UDEN UDSTILLING. Marcus på 5 år fra 
Børnehaven Saltværksvej har tegnet kommunens traditionelle 
julekort, som bliver sendt ud til kommunens mange 
samarbejdspartnere. Marcus forestiller sig tilsyneladende, at 
rotterne endelig kunne komme - ikke bare til - men i fadet hos 
nissen på loftet med julegrøden.
Tidligere år er de mange julekort, der er blevet indsendt 
fra kommunens institutioner, blevet udstillet til frit skue i 
Rådhushallen. Men på grund af den aktuelle corona-situation er 
udstillingen med tegninger i år undladt. Foto: Tårnby Kommune.

Nytårsmorgen ... fyrværkerirester var der nok af, da Kurt Pedersen var tidligt 
oppe 1. januar og gik tur med hund og kamera. At det var tidligt fremgår af 
fyrværkeribatterierne tilstand - stadig intakte, men få timer senere var de endnu ikke 
fjerne emballager opløst af regnvand. Faktisk var det sikkerhedsmæssig fornuftigt at 
lade barrierne stå. Der kunne gemme sig en fuser i dem - men vand kunne de ikke tåle. 

Den er vist feset ind

Flyvergrillen har udvidet mange 
gange fra ishus til et etablissement 
med inden- og udendørs bespisning, 
legeplads og udsigtshøj med borde 
og bænke. Udover fly kan man også 
opleve glatføre-kørsel på Køreteknisk 
anlæg i ’baghaven’. Foto: Kurt 
Pedersen. Amager Fotoklub
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Pr. pers. i dbl. værelse 

2.299,-
Pris uden rejsekode 2.599,-

• 5 x overnatninger
•  5 x morgenbuffet
•  5 x 3-retters middag
•  1 x vinsmagning
•  20 % rabat til rutebåde 

på Mosel og Rhinen

Hotel & Weinhaus Gonzlay i Sydtyskland

Ank. søndage i perioden 1.5.-16.10.2022.

Mosel hører til verdens små vidundere, og på dette 
romantiske ophold bor I på første parket med egen 
balkon og udsigt til hele herligheden. Familien Schnei-
ders, der selv er vinbønder, tager imod på deres hyg-
gelige hotel, der ligger idyllisk for sig selv ved bred-
den af Mosel cirka en kilometer fra den smukke vinby 
Traben-Trarbach. 

Hyggelig vinferie ved Mosel

Pr. pers. i dbl./enk.værelse  

799,-
Pris uden  rejsekode 949,-

• 2 overnatninger
•  2 x morgenbuffet
•  2 x 2-retters middag/buffet
•   Fri adgang til sportshaller 

m.m.

Hotel Fuglsøcentret på Djursland

Ank. tors- og fredage  6.1.-27.5. og 1.9.-9.12. 
samt valgfri 7.-16.4. og 1.6.-31.8.2022.

Flot feriecenter midt i Mols Bjerge med udsigt 
over nationalparken og kun en gåtur fra Fuglsø 
Strand (1 km). Nyd feriecentrets gode køkken samt 
en bunke faciliteter for hele familien, og tag på 
udflugt til Djurs Sommerland (34 km), Ree Park 
Safari (22 km) og Den Gamle By i Århus (47 km).

2 børn med rabat

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

Miniferie i Mols Bjerge

Bjergbalkonen over Toscana
3 børn med rabat

Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Værelse med balkon/terrasse samt AC

Teknisk arrangør:

3 nætter fra 1.449,-
5 nætter fra 2.399,-

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• Kaffe, te og småkager  

ad libitum i loungen
•  Fri parkering

Fars Hatt by Dialog Hotels HHH i Bohuslän

Ank. fredage 7.1.-10.6. og 2.9.-16.12.  samt 
valgfri 13.6.-26.8.2022.

Mærk historiens vingesus her i den smukke 
skærgård, hvor bølgerne har slebet granitklip-
perne bomuldsbløde. I bor på traditionsrigt 
hotel med udendørs swimmingpool i Bohusläns 
sydligste by, Kungälv, kun et kvarters kørsel fra 
Göteborg.

3 børn med rabat

3 nætter 1.549,-
SOMMER

5 nætter 2.699,-

Weekend i Sveriges skærgård

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 15 % rabat på a la 

carte-kortet
• Fri adgang til alsterSPA
• Rabat på parkering i 

garage

Best Western Premier Alsterkrug Hotel HHHH

Ank. torsdag, fredag og lørdag t.o.m. 17.12. samt valgfri 
t.o.m. 27.2., 8.-23.4, 20.5.-11.6., 1.7.-20.8. og 1.-22.10.2022.

Hamburg har det hele – de nordtyske byers hyggelige 
atmosfære, international karakter med shoppingmu-
ligheder, alternative miljøer og klassiske kulturople-
velser. Oplev det hele på en skøn ferie, og bo på hotel 
med lækker wellnessafdeling, der byder på saunaer 
og dampbad m.m. 

3 nætter 1.699,-

Hamburg på første klasse

Pr. pers. i dbl. værelse 

3.349,-
Pris uden rejsekode 3.649,-

Pristillæg 1.5.-17.6.: 350,-
18.6.-16.9.: 1.100,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag/buffet
• 1 flaske vin på værelset
• 1 x vinmagning og 1 x balsa-

micosmagning samt rabat på 
vin, grappa og olivenolie

Fattoria degli Usignoli HHHH i Regello, Toscana, Italien

Valgfri ankomst i perioden 2.3.-24.11.2022.

Velkommen på det 4-stjernede Fattoria degli Usignoli - her får I 
hjemme på Pratomagno-massivets skråninger, hvor hotellet ligger 
som en balkon med udsigt over dalen Valdarno og vindistriktet Chi-
antis bakkede landskab. Nærmere bestemt bor I i udkanten af den 
hyggelige landsby Regello (6 km) med nem køreafstand til Toscanas 
hovedstad, Firenze (32 km). Her går de lune feriedage nemt mellem 
de to svale poolområder med liggestole og parasoller, på tennisba-
nen, på en cykeltur ud i det blå eller på naboejendommens ridebaner. Turistskat max. EUR 2,- pr. person (fra 16 år) pr. døgn.

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 
restriktioner, der kan på-
virke faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

Værelse med balkon og udsigt til Mosel

Enkeltværelse sammepris + børnerabat!

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.
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Maria Carmen Koppel kom-
mer igen til Venneforenin-
gen for Kastrupgårds nytårs-
koncert i januar 2022

Mandag 10. januar 2022 hol-
der Kastrupgårdsamlingens 
Venner i samarbejde med 

Tårnby Kommune atter nyt-
årskoncert med Maria Car-
men Koppel i Stakladen på 
Kastrupgård.

På grund af den nuværende 
udstillings beskaffenhed 

med færre 
tilhørerplad-
ser holder 

vi to mindre 
k o n c e r t e r, hver á 40 
minutters varighed.

 Den første bliver klokken 
17 og den anden klokken 19. 

Efter hver koncert er Ven-
neforeningen vært i cafeen 
med et glas bobler samt kran-
sekage, så vi kan ønske hinan-
den et godt nytår.

Koncerten spiller to gange

 
Vi åbner igen 17. januar!

Lige nu er vi midlertidigt lukket pga. COVID-19 restriktioner, 
men vi håber, vi åbner igen 17. jaunar.

Følg med på www.kulturhusetkastrupbio.dk  
og facebook for at se om genåbningsdatoen ændrer sig,   

retningslinjer og hvilke film vi viser. 
Det er også muligt at købe gavekort på hjemmesiden.  

Vi glæder os til at se jer igen  
på Kastrupvej 270

KastrupBIO
Kulturhuset

Koncerterne er aflyst. 
Koncerterne er aflyst. 

Billetter refunderes, når museet åbner igen. 

Billetter refunderes, når museet åbner igen. 

I januar 2022 ser GLiMT Amagers 
nye forestilling ’Bohr’ dagens lys 
for første gang. Det sker i forbin-
delse med Videnskabsåret 2022, 
netop 100 år efter Bohr modtog sin 
Nobelpris i fysik
Niels Bohr revolutionerede den mo-
derne videnskab, da han fremsatte sin 
teori om, at fysikken beskriver verden 
i vendinger, vi ikke umiddelbart kan 
forestille os. Teater GLiMT Amager 
hylder den ikoniske videnskabsmand 
i form af en forestilling, der udfordrer 
fysikkens love og – ligesom Bohr – 
bringer forundring tilbage i måden, vi 
ser verden på. 

Fortællingen udfolder sig i forskel-
lige lag med historiske nedslag fra 
verdenskrigene, udviklingen af atom-
bomben, Bohrs årelange, legesyge 
fejde med Albert Einstein, anekdoter 
fra Bohr Instituttet og scener fra et 
familieliv, hvor hustruen Margrethe 
spillede en særlig rolle i forsknings-

miljøet på instituttet, og hvor Bohr 
mistede sin ældste søn i en tragisk 
bådulykke. 

Med Bohr har GLiMT Amager skabt 
en forestilling, der blander dans, 
skuespil, moderne cirkus, illusions-
magi og videokunst for at sætte for-
nyet fokus på Niels Bohrs liv, ideer og 
samtidshistorie. Med GLiMT Amagers 
karakteristiske sceniske sprog, der 
eksperimenterer med relationen mel-
lem performere og scenografi, bliver 
historien og fysikken forklaret på en 
helt ny måde.

Spilleperiode 

En forestilling af GLiMT Amager 
med urpremiere på Teater ZeBU, 
København, 17. januar 2022. Her 
spiller forestillingen til og med 21. 
januar. Forestillingen henvender sig 
til et bredt publikum, dog primært 
fra 14 år og op.

Forestillingen Bohr spiller på Teater Zebu, Øresundsvej fra 17. til 21. januar 
2022. Forestillingen henvender sig til et publikum fra 14 år og op. PS: Foto 
vender rigtigt.

BOHR - Verden rummer mere end hvad, vi kan se og mærke 

VEL MØDT  
NÅR DEN TID KOMMER - IGEN

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Kære Lisbeth medlemmer
Godt nytår til jer alle.
Vi ses - forhåbentlig - igen mandag 17. januar 
2022 til ’Livets bedste år’.
Derefter viser vi følgende film i foråret 2022:

  • Livets bedste år.
  • Madklubben.
  • Undtagelsen.
  • Officer og spion.
  • Wild Rose.
  • Vore mand i Amerika.
  • Sangklubben.
  • Tysktimen.

Hilsen alle os i Lisbeth Klubben
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Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene 
om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig 
velforsynet med lokalaviser og vi bringer her 
udvalgte citater, som vi finder vedkommende 
for vores læsere. Og vi topper gerne med klip fra 
vores svenske venskabskommunes lokale aviser 
(Alingsås)

Hundeluftning
En særlig klub med vide grænser og frihed til for-
skellighed. Der er plads til alle uanset køn, alder og 
baggrund. Fællesskabet er stærkt både hos ejere og 
hundene. Det er blevet til 9 hunde p.t. Alle er klædt 
varmt på til gåturen.  

Her bliver diskuteret fodbold og der fortælles vit-
tigheder. Mange har også været til middage i fælles-
skabet. Hundefødselsdage er blevet fejret. På turen 
møder de også nogle større hunde og her skal de 
lige vise hvem der er stærkest. Turen går nu hjemad 
og man skilles for denne aften, beriget af nyheder 
og luft.                                        Bryggebladet dec. 2021

Distortion
Gadefest i byen kommer forhåbentlig til at løbe af 
stablen på Islands Brygge. I stedet for gadefesten på 
Nørrebro, som plejer at være én dag, ser det nu ud 
til et bredt favnende arrangement, der bliver fordelt 
på to dage i starten af juni måned. Det skulle da lige 
være at coronaen satte en stopper for det. Intentio-
nerne er, at der både skal være et større betalingsar-
rangement, som løber af stablen ved Langebro, med 
plads til ca. 4000 gæster. Derudover vil også Islands 
Brygge være involveret.

Amagerliv dec.2021

Plagen 
Tårnbys borgere er hårdt plaget af rotter. Anmeldel-
serne er steget voldsomt under coronapandemien. 
Det ser dog ud til, at der er ventetid på at få besøg af 
rottefængeren. For tiden kan der gå op til flere uger, 
før der sker noget. Udlicitationen tager tid , så hvor-
for ikke bruge de firmaer som har tiden, og få startet 
på udrydningen. Kommunen har netop vedtaget en 

handlingsplan 2022-2024. I denne beskrives, at det 
valgte firma skal udføre den praktiske rottebekæm-
pelse med autoriserede medarbejdere.

Amagerliv dec. 2021

Aktion
Nærpolitiet og skattestyrelsen foretog inspektion 
på ni caféer for at kontrollere, om der var blevet 
betalt afgift for vandpibetobak. I fem caféer var der 
ingen dokumentation og politiet beslaglagde ialt 46 
kg. En enkelt café nåede at få beslaglagt tobak to 
gange i løbet af samme aften. De forhandlere, der 
sælger vandpibetobak, skal ved videresalg også do-
kumentere for afgift til skattestyrelsen.

Amagerliv dec.2021

Tyverier   
Det ser ud til, at Amager topper i antal af tyverier. 
Antallet er større end sidste år - måske fordi flere 
bliver opdaget. Det er især Centrene, Amager Cente-
ret samt Fields, der står for skud. Almindeligvis be-
handles sagerne lokalt og i enkelte tilfælde deltager 
centervagten.                                 Amagerliv dec. 2021

Almene boliger på Christiania
Ny boligaftale betyder blandt andet, at Christiania 
nu skal huse almene boliger – minimum 15.000 kva-
dratmeter. Christiania vil gerne være mangfoldig, og 
nu får vi omkring 200 almene boliger derud.

Boligerne på Christiania skal ifølge aftale udlejes 
efter gældende regler for almene boliger. Dermed 
vil det ikke være muligt for christianitterne selv at 
styre, hvem der flytter ind i boligerne.

Amagerliv dec. 2021

Vægmaleri                  
Mange husgavle bliver nu dekoreret med malerier 
med masser af kulør. Alene i 2021 er der dukket fem 
kunstværker op forskellige steder i København S. En 
af kunstnerne, Franske Joël Bigaignon, har blandt 
andet dekoreret Nordre Røsevej. Maleriet giver be-
boere og forbipasserende en unik, kunstnerisk op-
levelse.                                             Amagerliv dec.2021 

Klage
Det kan betale sig at klage. Det ved en beboer i Ur-
banplanen, for efter henvendelser omkring parke-
rede biler ved udkørslen fra Urbanplanen er der nu 
etableret spærrestriber, så udsynet er blevet meget 
bedre og udkørsel mere sikker. Her blev det tydeligt 
at det rent faktisk kan betale dig at handle på noget, 
man er frustreret over. 

Amagerliv dec. 2021

Nyt i opgang 5
En ny og permanent enhed er netop flyttet ind på 
Amager Hospital, opgang 5. Sengeafsnittet er om-
dannet til Enhed for Klinisk Træning, hvor de stude-
rende kan træne færdigheder i et autentisk miljø. 
Enheden skal understøtte, at alle sygeplejestude-
rende får en basisviden om kliniske færdigheder. 
Sygeplejeskeuddannelsen består dels af teoretisk 
undervisning og af klinikophold enten på hospital 
eller i en kommune.

Amagerliv november 2021

Store værker
For første gang i Europa inviterede Copenhagen 
Contemporary til en 5.000 kvadratmeter stor ud-
stilling om den banebrydende kunstbevægelse af 
samme navn. B&Ws gamle gigantiske haller på Refs-
haleøen dannede - indtil den aktuelle corona-ned-
lukning - rammen om en række storslåede værker, 
skabt af en lang række af internationale kunstnere. 

Amagerliv nov. 2021

Drømme     
Når man spørger københavnerne, hvad de ønsker 
sig af byen, så er der rigtig mange, der drømmer om 
flere træer. I løbet af nogle måneder er og bliver 
der plantet træer og buske på tværs af byen. Alle 
plantninger er nyplantninger og ikke erstatninger 
for tidligere beplantning. Beplantningerne støtter 
biodiversiteten og mindsker trafikstøj.

Amagerliv november 2021

Efter nytår går arbejdet 
med at anlægge første fase 
af Lynetteholm for alvor i 
gang, og fremover kan du få 
nyheder, fakta og overblik 
over anlægsarbejdet på 
Lynetteholms hjemmeside, 
som By & Havn netop har 
lanceret

Lynetteholm er et nytænken-
de anlægsprojekt, som skal 
indgå i stormflodssikringen 
af København og garantere 

en CO2-venlig deponering 
af overskudsjord fra Køben-
havns byggepladser med kort 
afstand fra byggeplads til 
jorddeponi.

Planlægningen af området 
er så langt, at By & Havn nu 
kan lancere en ny og opdate-
ret hjemmeside om det sam-
lede anlægsprojekt.

På siden kan du følge med 
og læse om det spændende 
arbejde med at anlægge Ly-
netteholm som stormflods-

sikring og jorddeponi mellem 
Refshaleøen og frem til Kron-
løbet i Københavns Havn. Det 
er visionen, at Lynetteholm 
på sigt skal udvikles til en 
ny og bæredygtig bydel med 
metro og Østlig Ringvej, men 
disse projekter er der endnu 
ikke taget endelig politisk 
stilling til.  

Lynetteholm får en om-
kreds på godt syv kilometer, 
der hovedsageligt skal etab-
leres som stendæmninger, og 

anlægges med et kystland-
skab ud mod Øresund med 
stenrev, kystfremspring og 
sandstrande. Før Lynetteholm 
kan begynde at modtage 
overskudsjord, skal der også 
etableres en ny adgangsvej 
via Prøvestenen og et jord-
modtageanlæg på Refshale-
øen.

Nyt nyhedsbrev

Via hjemmesiden kan du til-
melde dig Lynetteholms ny-
hedsbrev og få seneste nyt 
om anlægsarbejdet og den 
generelle udvikling af områ-
det. Hjemmesidens nyheds-
rum, hvor alle nyheder sam-
les, bliver derfor et godt sted 
at holde sig opdateret på den 
udvikling, der vil kunne ses og 
opleves, i takt med at projek-
tet tager form.

By & Havn afholder også 
følgegruppemøder om anlæg 
af Lynetteholm, og vi forven-
ter at invitere til næste følge-
gruppemøde i januar 2022. 

Se mere på https://
byoghavn.dk/lynetteholm/

I den mere fakta-
tunge afdeling 

kan du dykke ned 
i tekniske detaljer 
om jordtransport, 
klimasikring, støj, 

sejladsforhold 
m.v. De mange 

fakta finder du i 
‘Faktabanken’.

Hvis du gerne vil have et 
godt og hurtigt overblik 
over alle elementener i 
anlægsprojektet, så kan 
du finde det på den nye 
hjemmesides oversigtskort 
over anlægsarbejdet. 

Følg med på Lynetteholmen
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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

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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 • 

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!

Havvindmølleparken Af-
landshage i Øresund skal 
efter planen levere C02-fri 
strøm til mindst 300.000 
husstande i Øresundsregio-
nen om fem år

Energistyrelsen og Hvidovre 
Kommune igangsatte 29. no-
vember 2021 en offentlig 
høring af miljøkonsekvens-
rapporten for Aflandshage 
Vindmøllepark.

Energistyrelsen oplyser, at 
høringsmaterialet er supple-
ret med en ‘Temarapport om 
geotekniske og geofysiske 
forundersøgelser’ samt et 
opdateret udkast til § 25 til-
ladelse for landdelen af pro-
jektet.

Borgere, organisationer, 
myndigheder samt andre, der 
kan blive berørt af projektet, 
har her mulighed for at kom-
me med bemærkninger til 
miljøkonsekvensrapporten.

Temarapporten omhandler 
alene de geotekniske og geo-
fysiske undersøgelser og den 
mulige påvirkning af havpat-
tedyr (sæler og marsvin) fra 
disse undersøgelser, der skal 
laves før selve anlægsarbej-
det for havvindmølleparken 
kan igangsættes. 

Temarapporten ændrer så-
ledes ikke på vurderingen af 
miljøpåvirkningerne fra selve 
havvindmølleparken.

Læs før digitalt møde

De to rapporter om projektet 
kan læses på Energistyrel-
sens hjemmeside. Rapporten 
Aflandshage Vindmøllepark 
kan også tilsendes som PDF 
fra Tårnby Bladet og læses på 
www.hofor.dk/aflandshage.

 Hofor planlægger også at 
afholde et digitalt borgermø-
de 12. januar 2022. Mere om 
mødet på hofor.dk/

Energistyrelsen og Hvid-
ovre Kommune opfordrer 
fortsat offentligheden og 
berørte myndigheder til at 
indsende bemærkninger til 
miljøkonsekvensrapporten og 
det øvrige høringsmateriale. 

Høringssvar skal sendes til 
Energistyrelsen senest 20. fe-
bruar 2022.

tsp

Aflandshage Vindmøllepark – høringsmateriale

HOFOR VIND A/S ønsker at opstille mellem 26-45 hav-
vindmøller på op til en højde på 220 meter med en samlet 
installeret effekt på op til 300 MW placeret i et område i 
Øresund syd for Aflandshage. 

Mølleområdet dækker et samlet havareal på ca. 42 kva-
dratkilometer (Amager er ca. 60 kvadratkilometer) og ligger 
mere end otte kilometer fra kysten. 

Havmølleparken forventes tilsluttet el-nettet ved Energi-
nets eksisterende 132 kV station ved Avedøreværket via en 
ny 33 eller 66kV/132 kV transformerstation.

Havvindmølleparken i Øresund ønskes nu suppleret med en 
vindmøllepark ved Aflandshage, 8 kilometer syd for Amager.

HØRINGSSVAR skal sen-
des til Energistyrelsen per 
mail til: open-door@ens.
dk eller med almindelig 
post til: Energistyrelsen, 
Carsten Niebuhrs Gade 
43, 1577 København V. 

Alle høringssvar 
skal være mærket med 
‘Høringssvar til Aflan-
dshage Vindmøllepark’ 
og med journalnummeret: 
2019-82725. 

Godt nytår Godt nytår 
ønsker  ønsker  

Tårnby Bladets Tårnby Bladets 
medarbejderemedarbejdere
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