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Børnetour på 
Skelgårds-
skolen
700 elever tog forskud på 
Tour de France
Eleverne havde forberedt og 
glædet sig i flere dage. Der 
var malet skilte; ansigter og 
cykler var pyntet og mange 
var klædt ud til dagens løb. På 
ruten var der (med farvekridt) 
malet flag og opmuntrende 
ord til rytterne, i bedste Tour 
de France-stil.  

Skolen havde dedikeret 
den årlige idrætsdag til cy-
kelsport og de mange elever 
(og deres lærere) blev sendt 
af sted i hold på baggrund af 
alder. 

Selvfølgelig blev cykler og 
cykelhjælme checket forin-
den start! 

Arrangementet blev en stor 
succes og havde selvfølgelig 
tiltrukket forældre og andre 
tilskuere hen over dagen.

Læs mere side 6.

Unge fra Pilegårdsskolens 8G inviterede 
eleverne fra modtageklassen for ukrainske 
flygtninge på Skottegårdsskolen på en dej-
lig dag med fælles oplevelser på Naturcen-
ter Amager 

Dagen bød på fælles aktiviteter som bræt-
spil, kongespil, sjipning og perler, som de unge 
mennesker hyggede sig med både inden og ef-
ter den fælles madlavning. Der skulle snittes 
masser af grøntsager til den fælles wok-ret, 
som blev tilberedt over bål på naturcentret. 

Heldigvis bød dagen også på masser af sol og 
godt vejr, så det meste af dagen blev tilbragt 
udendørs.

Maden var doneret af lokale handlende.

Alt i alt blev det en skøn solskinsdag med 
masser af netværk og hygge på Naturcenteret 
og selvfølgelig er den næste aftale mellem de 
to klasser allerede i hus.

Læs mere og se flere foto på side 11

Er du tidligere frø-fanger?Er du tidligere frø-fanger?
Efterlysning! Brugere af 
Tårnby Skolebotanisk Have 
anno 1968-1990

Af Terkel Spangsbo

Har du fanget frøer og sala-
mandere i den lille sø med 
vennerne, haft biologi med 
din folkeskoleklasse i skyg-
gen af nåletræerne, fået dit 
første kys på bådebroen, 
holdt bålhygge med spejder-
klubben, eller på anden måde 
haft din gang i Tårnby Skole-
botanisk Have på hjørnet af 
Bjørnbaksvej og Brønderslev 
Allé i årene 1968-1990, så 
hører vi meget gerne fra dig!

Tårnby Skolebotanisk Have 
blev oprettet i 1968 og blev 
dengang kaldt Skolebiologisk 
Have. Haven er netop nu ved 
at blive genopfrisket og mo-
derniseret, så den igen kan 
komme til sin ret som lille lo-
kal oase, undervisningshave 
og mødested for Tårnby Kom-
munes børn, unge og gamle. 

I den forbindelse søger vi 
personer, der har historier 
fra ”de gode gamle dage” i 
haven, og som gerne vil dele 

disse med havens nuværende 
og fremtidige brugere.

Hvis du er en af disse per-
soner, så kontakt os via tele-
fon, mail eller gennem face-
bookgruppen Skolebotanisk 
Haves Venner. 

Vi glæder os til at høre fra 
dig!

 
Med venlig hilsen
Skolebotanisk Haves Venner 
Med venlig hilsen
Lea Egebæk Eliasson
Projektleder og 
kommunikationsansvarlig
PlanMiljø ApS

Butsnudet frø. Har du fanget 
sådan en fætter eller dens 
slægtning i Skolebotanisk 
Have, så meld dig nu - 
straffrit. Foto: Jens Kirkeby



2
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 J

U
LI

 2
0

2
2

Cyklen gratis med i bussen
Fra 1. juli i år og et år frem bliver det gratis i Movias alminde-
lige busser, som et forsøg, at kombinere cyklen med bussen 
noget af vejen til arbejde, i biografen eller en tur i skoven. 
I juni 2021 lancerede Movia et 2-årigt forsøg, hvor det blev 
muligt for kunderne at tage deres cykel med på rejsen i alle 
Movias almindelige busser. Erfaringerne har været gode, så 
Movia gør det nu gratis at tage cyklen med i bussen i resten 
af forsøgsperioden.

Der er fortsat kun to undtagelser, som skal sikre, at der ikke 
bliver for store udfordringer med pladsen i busserne i Hoved-
stadsområdet: ingen cykler i bussen i myldretiden og ingen 
cykler i bussen natten til lørdag eller til søndag.

I bussen er pladsen ikke ubegrænset. Der er plads til enten 
to cykler, barnevogne eller kørestole i bussen. Det er chauf-
føren, som afgør, om der er plads til at tage cyklen med.

Clarion og Comfort bliver til Strawberry
Når Petter Stordalens hotelkæde skifter navne kommer de to 
lufthavnshoteller, Clarion Hotel Copenhagen Airport og Com-
fort Hotel Copenhagen Airport med i Strawberry- kæden

Chance the Rapper på Ti-øren
Chance the Rapper får sin længe ventede danske festivalde-
but, når han gæster københavnerfestivalen AiaSound i august 
på Ti-øren lørdag 13. august.

Han udgav sit debut-mixtape i 2012, og slog allerede igen-
nem på verdensplan med sit andet mixtape ’Acid Rap’ i 2013. 
Chance the Rapper er den sidste artisttilføjelse på det - nu 
endnu mere - stjernespækkede lineup.

Allerede annoncerede artister tæller Tiësto (NL), Tyga (US), 
Steve Aoki (US), Becky Hill (UK), Tobias Rahim, Clara, Arti-
geardit, Cheff Records, The New Power Generation (US), Pau-
line, Faustix, Donkey Sound, Hans Philip, Gente de Zona, Kesi, 
Sivas, Branco og Ericka Jane. 

AiaSound Festival løber af stablen 11.-13. august på Tiøren 
i Amager Strandpark.

Farten ned i København
Teknik- og Miljøudvalget i København har vedtaget kæmpe-
projekt for lavere hastigheder i København. Fartgrænsen skal 
ned på 40 km/t i store dele af byen og helt ned til 30 km/t 
tættest på centrum.

Et bredt flertal af partierne i Borgerrepræsentationen af-
talte sidste år at få lavet en plan for en generel hastigheds-
nedsættelse på alle veje i hele byen.

BØRN, forældre, bedste- og oldeforældre samt 
dem, der kommer efter alle disse grupperin-
ger, vil huske, at Ronja Røverdatters far, Mattis, 
med meget alvorlig røst formaner tøsen til at 
tage sig i agt for Helvedesgabet, hvorefter vi 
ser eller læser, hvordan Ronja springer om kap 
med Birk, søn af den rivaliserende røverhøv-
ding, Borka, henover Helvedesgabet.

- HVOR SKULLE JEG ellers tage mig i agt for 
Helvedesgabet, hvis jeg ikke gjorde det på ste-
det, spørger Ronja ualmindelig snusfornuftigt. 
(frit citeret efter Astrid Lindgrens Ronja Røver-
datter fra 1981).

DET ER OGSÅ EN ALMEN opfattelse, at man ikke 
bliver fuldbefaren bilist, fordi man han taget 
en køreprøve på Kastrups snoede veje og i en 
underlig rundkørsel på Alléen. Jeg har heller 
aldrig stoppet mine egne drenge i at ’klatre for 
højt op i et træ’. De var, som alle andre fritle-
vende væsener, kloge nok til at klatre præcist 
så højt op, som de følte sig sikre. Kun en gang 
er en af dem plumpet i en slibrig mose, da han 
ville balancere på en mosbegroet træstamme. 
Det lærte han meget af – bl.a. hvordan man 
lugter i dagevis, hvis man ’bader’ i mosevand.

DET ER SÅDAN SET meget af det samme, hvis 
bestemmere, lad os bare kalde dem politikere 
til lands og vands og i luften og deres embeds-
mænd, vil lave regler for almindelige borgeres 
hverdag og fest. Det vil give de mest kvalifi-
cerede forordninger, hvis de har været i nær-
heden af livets begivenheder og selv har haft 
et par sko på, som trykker. Mænd skal naturlig-
vis ikke føde børn for at sikre svangre kvinder 
ordentlige forhold, men de bør stå pinen ud 
ved at deltage i fødselsforberedelseskurser 
og ikke grine for højt under stønne- og presse-
øvelserne.

DET HÆVDES, AT journalister også (bare) er 
mennesker, selvom de færreste af arten selv 
vil indrømme det – undtagen på en formiddag, 
hvor nyhedsmarkedet er halvtyndt, uoplagthe-
den er udpræget og inspirationen er fraværen-
de. Så er det, de endnu en gang kaster sig over 
de nemme sensationer – har en offentlig per-
son rejst, spist, været på en kulturoplevelse og 
ligger der et udgiftsbilag eller et budget, som 
er til at få fat på (det gør der ofte i møderefera-
ter – eller også ligger der chancen for at kræve 
aktindsigt). Og så har journalisten og hans m/k 
overordnede dagens kioskbasker – det hedder 
det stadig, selvom antallet af aviskiosker er 
begrænset til en særplacering på arbejder- og 
egnsmuseer.

MÅSKE VAR DET irrelevant og overflødigt at 
en tidligere statsminister tog datteren med 
til Sydamerika, men det var yderst fornuftigt, 
at politikere og embedsmænd bag metro-

beslutningerne ved selvsyn oplevede tuben i 
London og metro i Paris og Rom (og andre byer 
i øvrigt). Det er måske ikke det mest oplagte 
for lokalpolitikere i storbyen Tårnby, men der 
skal aldrig lyde et negativt pip fra denne skri-
bent, hvis det viser sig, at politikere og em-
bedsmænd lader sig inspirere uden for egen 
tænketank. 

JEG VED TILFÆLDIGVIS, at vores lille kommune 
kunne have fået meget mere svømmehal på 
den halve tid og til lidt over den halve pris, 
hvis flere politikere havde været med på den 
studietur, som de, der har idræt helt inde på 
livet, havde inviteret til. Nu har vi så et spritnyt 
svømme-/badehus, som er så interessant, at 
det byder op endnu en elefant, som det hed-
der i den muntre fællesdans/-leg. Ups – det var 
et klassiske sidespring fra klummeskribenten, 
tilbage til sporet.

DET LOKALE MEDIEBILLEDE har længe været 
præget af personbårne foto, hvor især en en-
kelt politiker er med på de fleste foto fra diver-
se destinationer og begivenheder i lillebyen. 
Det har afstedkommet en læserhenvendelse 
til Tårnby Bladet om ’at det er for meget’ (i øv-
rigt samme udtryk som en fjern grandfætter 
sagde, da han så sin mormor i bar figur), at vi 
favoriserede den omtalte person.

VI ER GLADE FOR læserhenvendelser, men her 
meldte vi hus forbi. På den anden side, vi vil 
ikke klandre politikere og embedsmænd for at 
komme ud af betonburet på Amager Landevej, 
ud og opleve den kommune, I har sat jer i spid-
sen for at administrere og udvikle.

KOM UD OG OPLEV p-mulighederne eller p-
umulighederne, når I har gennemført nye be-
grænsninger (se artikel side 4). Kom også ud 
og oplev de få større kulturbegivenheder, der 
finder sted i kommunen. Oplev Flying Super-
kids, som der var kræfter, der år tilbage ville 
gøre det vanskeligt for og som vi kom til at 
elske; og frem for alt har I pligt til at udsætte 
jer for Ed Sheeran, gerne med fribilletter. I må 
vide, hvad der foregår, så I kan beslutte, om vi 
skal have mere af den slags, om vi skal have 
koncerter på denne eller en anden måde. No-
gen af os husker den politiske blindhed over 
for koncerterne på 5-Øren - det var direkte 
dumt - men også en anden historie.

PS: Jeg aner intet om Ed Sheeran og da jeg 
søgte på Wikipedia, skrev jeg Sher-

man og fik at vide, at det er en 
middeltung kampvogn og så 
havde jeg større forståelse for 
politikernes fravær.

God forsommer
Terkel Spangsbo, redaktør

Ud hvor det foregår – og bliv klogere

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Eng-
landsvej 290 • 2770 Kastrup  
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KONTORTID ÆNDRING dagligt mandag til 
torsdag kl. 9-12 plus en hel del mere, så 
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REDAKTION:
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Redaktionsmedarbejdere: Mia Engstrøm, 
Mona Gjedved, Ole Gjedved, Ninna Feld-
voss, Anne Palm Henriksen, Britta Wilsen, 
Søren Havemann.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00,  
ton@hellerupgrafisk.dk.

OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomde-
les, resten distribueres via butikscentre, 
biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter 
Plyssen, oa. 
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Nr. 07 juli/aug: Onsdag 29. juni.

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
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.*
Deadline: Onsdag 28. december 2022* 
kl. 12
Nr. 02. februar: Onsdag 25. jan.
Deadline: Torsdag 19. jan. kl. 12
Nr. 03. marts: Onsdag 22. feb.
Deadline: Torsdag 16. feb. kl. 12
Nr. 04. april: Onsdag 29. marts
Deadline: Torsdag 23. marts. kl. 12
Nr. 05. maj: Onsdag 26. april 
Deadline: Torsdag 20. april. kl. 12

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Fra 2023 smelter Tårnby Kommunes 
fire forvaltninger sammen til en. 
Tårnby Kommune rykker sammen 
om borgerne hedder det i en nyhed 
fra Rådhuset

Af Terkel Spangsbo

Kommunen skal arbejde mere hel-
hedsorienteret og målrettet til gavn 
for både borgere, politikere og med-
arbejdere, hedder det i en pressemed-
delelse. 

Yderligere oplyses, at med den nye 
organisation vil kommunen være i 
stand til at skabe større sammenhæng 
og effektivitet i sagsbehandlingen. 
Den nye organisering gør det nemlig 
nemmere at arbejde på tværs og bru-
ge de ansattes viden og kompetencer 
bedst muligt.

Organisationsforandringen kom-
mer oven på et ambitiøst 360 graders 
servicetjek af kommunen på opdrag 
fra Økonomiudvalget. 4.674 borgere, 
1.137 medarbejdere, 168 ledere og 
10 politikere medvirkede i service-
tjekket, som mundede ud i fem anbe-
falinger, hvor den første og vigtigste 
var udvikling af en ny organisations-
struktur.

Der skal altså internt på rådhuset 
og i eksterne forvaltninger arbejdes 
mere på tværs.

Spørge Jørgen

Tårnby Bladet har stillet to spørgsmål 
til borgmester Allan S. Andersen om 
forandringerne.

Først spurgte vi, om det betyder 
ændringer på det politiske niveau, 
hvor der i dag er syv udvalg under 
kommunalbestyrelsen, som udstik-
ker rammerne for opgaverne indenfor 
udvalgenes områder. Udvalgene er 
blandt andet Arbejdsmarked og be-
skæftigelse, Børn og skole, Teknik og 
miljø og Kultur og fritid. Her var det 
korte svar, at der ikke sker nogen for-
andringer.

Næste spørgsmål og svar

Dernæst bad vi om konkrete, men 
tænkte eksempler på, hvordan bor-
gerne vil komme til at opleve ændrin-
gerne, når de henvendte sig på rådhu-
set:

Borgmester Allan S. Andersen har 
sendt os følgende:

 
• 1. Ved at nedlægge forvaltningerne 
og etablere en enhedsforvaltning 
med en direktion, fjernes mange af de 
interne barrierer, som af borgerne op-
leves som manglende sammenhæng 
på tværs.

 
• 2. Sundhedsplejen kommer tæt-
tere på Børne-familieområdet, hvilket 
blandt andet skal give et bedre samar-
bejde om børns trivsel. 
•  3. Genoptræning bringes tættere 
på rehabilitering og udskrivning 
fra hospitalet, hvilket skal bidrage til 
bedre sammenhæng mellem genop-
træningen og sundheds- og plejeop-
gaverne.  
• 4. Forebyggelse af kroniske sygdom-
me kommer tættere på ældreområ-
det, og dermed er der mulighed for en 
tættere kobling mellem eksempelvis 
hjemmeplejen og forebyggelsesind-
satsen. 
•  5. Frivilligkoordineringen bringes 
tættere på plejehjem, og vi vil have 
god gavn af mere frivillighed bl.a. på 
plejehjemmene. 
• 6. Der sker en bedre integration 
mellem fritidsområdet og konkret 
pleje og vedligehold af anlæg ved at 
funktionerne lægges i samme cen-
ter. Herved skal der ske en tættere 
integration til brugernes behov og 
fritids-/idrætsområdets udviklings-
planer med den daglige drift og ved-
ligehold. 
• 7. Ved at samle jobcentrets og ser-
vicecentrets modtagelse lægges 
grunden til en endnu bedre modta-
gelse af borgere på rådhuset. 
• 8. Når udbetaling af ydelser og op-
følgning på arbejdsmarkedssagerne i 
jobcentret lægges i ét center styrkes 
også sammenhængen for borgerne 
her. 
•  9. Ved at gøre teknik- og miljøområ-
det til ét center med to centerchefer 
fastholdes et sømløst samarbejde 
på tværs af de forskellige myndig-
heds- og driftsopgaver på det tek-
niske område samtidig med, at der 
sikres ledelseskraft til at drive de ud-
viklingsprojekter, der er afgørende på 
dette område. 
• 10. Når sekretariatsbetjeningen 
af udvalgene samles i ét center skal 
det føre til en højere og mere ensartet 
kvalitet i dagsordenenerne og dermed 
i den politiske proces.

Under normale omstændigheder er 
det blandt andet en opgave for me-
dierne at forklare, hvad politikere oG 
embedsmænd mener. Det må vi und-
lade i dette tilfælde. En fagterm inden 
for kommunikation er, at hvis et bud-
skab/et spørgsmål ikke forstås, er det 
afsenderen, der har et problem.

Undskyld.

Forandringer på Rådhuset

Redaktøren (th.) stiller 
to spørgsmål
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Amager Rammemand

Åbent: man-fre 08-17-00 • lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 • 2300 S • 32 59 00 88

Professionel indramning
på eget værksted

35-års jubilæum
Få 20% rabat på alle 

indramninger, hvis du  
medbringer billede af  
denne annonce til butikken 

Vi har modtaget:

Det ser vanvittigt ud 
Kommunen vil indføre nye regler 
og de er så vanvittige, at det vil 
chikanere hele den sydlige del af 
Kastrup

… skriver Lars Tronstrøm, Alleen

7 kroners betaling pr time hele døg-
net på offentlige veje eksempelvis 
Alleen, hvor jeg bor, vil påføre bebo-
ernes overnattende gæster massive 
udgifter.

3 timers parkering på private 
fællesveje vil gøre det umuligt at 

have kørende gæster boende, uden 
at der konstant skal flyttes p-skive 
(hvilket ikke er tilladt) eller bil.

Det er virkelig en ommer.
3 timers fri parkering mellem 8-21 

vil gøre livet lettere for os alle sam-
men.

I årevis har vi lidt med 2 timers fri 
parkering fra 6-21, så vores gæster, 
der kom klokken 18 skulle ned og fly-
tte bil klokken 20 eller allerede køre 
hjem der. 

Det har været top irriterende.
Jeg håber, Tårnby Bladet kan få de-

res øjne op for galimatias’en i politik-
ernes forslag.

Udspil om p-zoner vil lette ulem-
perne og generne med den stigende 
uvelkomne parkering for vores bor-
gere, siger udvalgsformand

Af Terkel Spangsbo

Tilbage i december 2021 vedtog Øko-
nomiudvalget, at der skulle udarbej-
des et oplæg for administration af 
parkeringszoner og licenser i Tårnby. 
Nu er Teknik- og Miljøudvalget kom-
met med et forslag til regulering og 
administration af parkering i de tre 
parkeringszoner Kastrup, Tårnby og 
Vestamager med en kombination af 
betalingsparkering og tidsbegræns-
ninger.

Baggrunden for at ændre nuvæ-
rende regLer er et politisk ønske om, 
at adfærdsregulere trafikken, så pend-
lerparkering, parkering fra bilister 
med ærinder i lufthavnen, parkering 
fra tog- og metropassagerer, samt 
overskydende parkering fra Køben-
havns Kommune ikke belaster par-
keringsforhold for lokale borgere og 
erhvervsdrivende. 

Et stigende antal varebiler bliver 
parkeret i Tårnby Kommune i aften og 
nattetimerne. Desuden har stigende 
parkeringspriser og udvidelse af par-
keringszoner i Københavns Kommune, 
særligt i Ørestaden, forskubbet parke-
ring til Tårnby Kommune.

Forvaltningen har forelagt udvalget 
et kompliceret regelsæt, som Tårnby 
Bladet ikke har kapacitet til at bringe 
i sin helhed, men vi henviser til refe-

rat fra Teknik- og Miljøudvalg torsdag 
den 16. juni 2022. Find det på www.
taarnby.dk/politik

De 16 punkter

Vi har klippet i de 16 punkter, som er 
overskrifter for forvaltningens fore-
slåede ændringer. Alle 16 punkter er 
tiltrådt af Teknik- og Miljøudvalget

1. Sammenlægning af zonerne 
Vestamager og Finderupvej/Nybøl 
Alle og fremadrettet benævne denne 
zone Vestamager, 

3. Kastrup zonen omfattes af en 
3-timers tidsbegrænsning hele døg-
net, alle ugens dage, på de private 
fællesveje. 

4. Vestamagerzonen omfattes i 
fremtiden af en 3-timers tidsbegræns-
ning, alle ugens dage kl. 04-21.

5. Forslaget om ny parkeringsord-
ning sendes i høring i de nye zoner 
over sommeren 2022 (HUSK AT VÆRE 
HJEMME!). 

8. Parkeringsordning med opkræv-
ning af betalingsparkering på offent-
lige veje i Kastrup zonen hele døgnet, 
hele ugen, og for Tårnby Station zonen 
kl. 06-21 hele ugen med priser som 
foreslået i sagsfremstillingen. 

11. Erhvervslicens til virksomheder, 
der udfører opgaver i en betalings-
zone og én erhvervslicens per virk-
somhed til køretøj, der udelukkende 
bruges erhvervsmæssigt.

14. Alle licenstyper bortfalder i Gl. 
Lystbådehavn (lokale tidsrestriktioner 
fastholdes).

Nogle spørgsmål

Tårnby Bladet har sendt nogle spørgs-
mål til udvalgsformand Lars Hein. Vi 
spurgte:

- Hvem har bedt om at ændre de nu-
værende regler - og hvem har bedt om 
udvidelserne?

- Hvilke forbedringer i p-situationen 
forventer du/udvalget bilister/borge-
re vil opleve -

- og i hvilken grad er du opmærk-
som på gener i samme forbindelser?

- Der er siden 2012 kommet mere 
end 2000 flere privatbiler i Tårnby - 
hvor skal de være, når de ikke er ude 
at køre? 

- Hvordan løser flere p-restriktioner 
problemer med den voksende bil-
park?

Nogle svar

- Der har gennem længere tid været et 
bredt og øget ønske fra flere og flere 
af Tårnbys borgere om, at gøre noget 
for at dæmme op for og regulere den 
stigende parkering, der sker i områ-
derne - det være sig på Vestamager, 
omkring Tårnby Station, og i Kastrup. 
Det kommer udvalget nu i møde med 
det ret gennemarbejdede udspil, der 
nu er sendt i høring.

- Udspillet vil lette ulemperne og 
generne med den stigende uvelkom-
ne parkering for vores borgere

- Da det fremadrettet vil blive mere 

uattraktivt for biler, der kommer ude-
fra kommunen, at komme til og parke-
re i zonerne, vil udspillet forbedre og 
skabe øget fleksibilitet i parkeringen 
- blandt andet for vores egne borgere. 
Dette vil alt andet lige også gøre det 
lettere for vores borgere i Tårnby at 
finde parkering til deres egne biler.

Det kan dog naturligt også skabe 
ulemper for eksempelvis vores gæster 
udefra, som kommer og besøger os og 
ønsker at parkere i længere tid, som 
så måske kan blive ramt af restriktio-
nerne.

Men samlet set bliver det en for-
bedring for borgerne i Tårnby.

Der er kommet flere privatbiler til 
Tårnby i de senere år. Disse biler skal 
der som udgangspunkt findes plads 
til på egen grund, eller på den grund, 
der hører til den ejendom, man bor i. 
Der kommer med udspillet ikke færre 
p-pladser i Tårnby, ergo vil det frem-
adrettet blive lettere og mere fleksi-
belt at kunne parkere hvor man bor for 
vores borgere.

- svarer Lars Hein.

Udenbys parkering 
skal gøres 
uattraktivt

Lidt om økonomi
Der skal bruges 850.000 kr. til ind-
køb af skilte.

Teknisk Forvaltning skal ansæt-
telse et nyt årsværk til parkerings-
teamet til 67.000 kr. i 2022, og  
400.000 kr. i budget 2023 og frem.

De foreslåede P-zoner i Kastrup. Tilsvarende kort findes over Tårnby og 
Vestamager. Tårnby Bladet sender gerne en pdf-fil, som kan trykkes i A4 
format. Skriv en mail til redaktionen@taarnbybladet.dk, så sender vi så 

hurtigt som muligt - men vi er også ferieramt. Kilde: Tårnby Kommune.
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Tårnby Bladet søger - altid nye medarbejdere 
Interesseret??  

... så kontakt redaktøren på tlf 4038 0450

Regionsrådsformand Lars 
Gaardhøjs reaktion på øko-
nomiaftalen

Regionsrådsformand i Region 
Hovedstaden Lars Gaardhøj 
(S) er tilfreds med aftalen om 
regionernes økonomi, som 
netop er indgået mellem re-
gionerne og regeringen.

Aftalen giver regionerne en 
ekstra mia. til at dække de ud-
gifter, man har til et stigende 
antal ældre.

- Det er en stram aftale, som 
efterlader os med hårde prio-
riteringer, når vi skal lægge 
regionens budget for næste 
år – og vi havde også håbet på 
mere, siger Lars Gaardhøj.

- Særligt aftalen om regio-
nernes anlægsbudget er me-
get stram og kommer til at gå 
hårdt ud over vores bygge- og 
renoveringsprojekter, som i 
forvejen er markant pressede 
af stigende byggepriser. Jeg 
er dog glad for, at der i afta-
len er givet håndslag på, at 
vi i næste års økonomiaftale 
skal kigge på vedligeholdelse 

og modernisering af hospita-
lerne.

OK med at prioritere

Lars Gaardhøj forstår, at det 
er nødvendigt at prioritere 
de offentlige midler i en hård 
tid med høj inflation og be-
grænset økonomisk råderum, 
men varsler, at Regionsrådet 
vil skulle træffe nogle svære 
beslutninger.

- Der også positive takter i 
aftalen. Eksempelvis det ved-
varende fokus på at styrke de 
nære sundhedstilbud både i 
regioner og kommuner, løft af 
fødeområdet og midler til at 
styrke den digitale udvikling 
med fokus på løsninger, der 
kan aflaste personalet og ho-
spitalerne.

- Jeg er også tilfreds med, at 
regeringen er enige med os i, 
at vi skal have sat fart på den 
grønne omstilling. Det er vi 
allerede godt i gang med og 
med økonomiaftalen kan vi 
fortsætte det vigtige arbejde 
med blandt andet at udfase 
olie- og gasfyr på hospitaler-

ne og reducere CO2–udled-
ningen fra bygningsdriften, 
siger Lars Gaardhøj.

tsp

Regionsrådsformand i 
Region Hovedstaden Lars 

Gaardhøj (S) har det ok med 
at prioritere i de offentlige 
midler, men også glad for, 

at der er enighed om at 
sætte fart på den grønne 

omstilling.

Tilfreds men ville gerne have haft mere

Politi og kommune opfor-
drer borgere til at melde 
sig til et borgerråd om 
sikkerhed for cyklister

Københavns Politi inviterer 
dig til at deltage i et borger-
råd om sikkerhed for cyk-
lister. I første omgang skal 
du bare svare på en række 
spørgsmål, der ligger på po-
litiets hjemmeside, siden får 
du også mulighed for at del-
tage i fysiske møder. 

- Vi opfordrer til, at så 
mange Tårnbyborgere som 
muligt deltager, lyder det 
fra Rådhuset.

Hvad skal der til, for at det 
bliver mere trygt og sikkert 
for dig at cykle? Kan politiet 
gøre mere for at øge din sik-
kerhed på den tohjulede? 
Kører dine medtrafikanter 
altid ordentligt? Og over-
holder du altid selv færd-
selsreglerne?

Det er nogle af de spørgs-
mål, som Københavns Politi 
gerne vil have dine input til.

Politiet har – blandt andet 
i samarbejde med kommu-
nen – lavet en række spørgs-
mål, som de gerne vil have 
dine input til, så vi sammen 
kan skabe en bedre adfærd 
blandt cyklister, gøre vilkå-
rene sværere for cykeltyve 
og øge sikkerheden for alle 
jer, der cykler.

- Tårnbys borgere er gode 
til at bruge cyklen, både som 
transportmiddel til og fra 
arbejde og i fritiden, så jeg 
vil gerne opfordre så mange 
som muligt til at dele deres 
erfaring, så vi i fællesskab 
kan øge sikkerheden, siger 
borgmester Allan S. Ander-
sen.

For at deltage i den ind-
ledende undersøgelse klik-
ker du ind på hjemmesiden 
mitkbhpoliti og skriver dine 
input under hvert spørgs-
mål. Det kan du gøre med 
det samme eller senere, for 
spørgsmålene er tilgænge-
lige de næste måneder.

tsp

Vær med til at forbedre 
cyklisters sikkerhed 

Kører dine medtrafikanter altid ordentligt? Og overholder 
du altid selv færdselsreglerne? Det er nogen af de 
spørgsmål, politiet gerne vil have svar på i arbejdet med 
at inddrage borgerne i arbejdet med at øge sikkerheden 
for cyklister.

Københavns politi inviterer Tårnbys borgere til at deltage 
i et borgerråd, der skal øge sikkerheden for cyklister.
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Der herskede ægte Tour 
stemning på Skelgårds-
skolen, da 700 elever og 
personale satte cykling på 
idrætsdagen

Tekst og foto af Jesper 
Skovbølle, Amager Cykel 

Ring

I samarbejde med Amager 
Cykle Ring, Tårnby Kommune 
og Danmarks Cykle Union 
holdt Skelgårdsskolen den 
årlige idrætsdag i cyklingens 
tegn. Det var nemlig lykkedes 
at få lagt en afdeling af Børne-
Touren på skolen. 

 Eleverne havde forberedt 
og glædet sig i flere dage. Der 
var malet skilte, ansigter og 
cykler var pyntet og mange 
var klædt ud til dagens løb. På 
ruten var der (med farvekridt) 
malet flag og opmuntrende 
ord til rytterne, i bedste Tour 
de France-stil.  

700 af skolens elever lige 
fra 0.klasse til udskolingen 
deltog og havde medbragt 
cykler og cykelhjelm. Fra mor-
genstunden var der fælles op-
varmning på boldbanen. 

Der var i det hele taget en 
entusiastisk stemning, som 
var det et rigtigt Tour de 
France. Inden starten holdt 
borgmesteren en kort tale, 
og sendte herefter første felt 
afsted med 0. klasse. Der blev 
trådt på diverse klinger på 
den 1,4 km rundstrækning, 
som skulle gennemkøres 2 - 7 
omgange afhængigt af klas-
setrin. 

Der var medaljer og diplo-
mer til alle deltagere. Der 
var også en teknik-bane, så 
børnene kunne øve sig i den 
mere tekniske kørsel.   

Lidt reklame for cykelspor-
ten

Amager Cykle Ring, som stod 
for rutens opsætning og lø-
bets afvikling, håber at mange 
af de unge, vil prøve at ’gå til 
cykelløb’. Klubben har startet 
et begynderhold op og gør 
det igen mandag 4. juli kl. 17-
19; holdet er åbent for alle fra 
7-16 år - du skal kun medbrin-
ge cykelhjelm, drikkedunk, 
godt humør – og din cykel. 

Det starter ved klubhuset 
på Saltværksvej 56.

Amager Cykle Ring sætter 
fællesskabet og glæden ved 
cykling i fokus. De træner, for-
tæller historier og arrangerer 
ture og løb, og har en ugentlig 
klubaften, hvor man spiser og 
hygger. 

Klubben har introhold, lå-
necykler og en masse glade 
medlemmer, der står klar til at 
hjælpe de unge i gang. 

 

Borgmester Allan S. Andersen måtte løbe langs rækken af 
glade tilskuere og give ‘high fives’, til de forventningsfulde 
elever.

Forældre (og sikkert også 
bedsteforældre) var inviteret 

og kom og skabte stemning 
på dagen. Det samme 

gjaldt et par ladcykler med 
beboere fra plejehjemmet på 

Ugandavej, der var kommet 
for at klappe de unge 

cykelryttere godt videre.

Personalet på skolen havde 
også deres eget løb, hvor 
eleverne kunne heppe på 

deres klasselærer. 

De 700 deltagere blev startet i hold efter et tjek 
af cykel og udstyr (hjelme som passer). Vi har ikke 
modtaget meldinger om tidtagninger og rekorder.700 børn tyvstartede på turen

Velkommen til 
BørneTour! 
BørneTour er et børnecy-
kelløb for nybegyndere i 
alderen 3-15 år 
BørneTour afvikles over hele 
landet op til Tour de France 
Grand Depart i Danmark i 
2022. Formålet er at give 
børn og unge, som ikke er 
medlem af en cykelklub, en 
god oplevelse med cykel-
sporten og inspirere dem til 
at ville mere. Cykelklubber 
over hele landet er medar-
rangører på BørneTour 
events, og står efterfølgende 

klar med opstartsforløb i 
klubberne for børn og unge, 
som har fået blod på tanden.

Hvem kunne deltage?

Alle børn og unge i alderen 
3-15 år, som ikke i forvejen 
har DCU konkurrence-licens. 

Der køres i fire klasser: 3-4 
år, 5-7 år, 8-10 år og 11-15 år.  
Alder på dagen er afgørende 
for placering i aldersklasse. 

3-4-årige kan stille til start 
på løbecykel, hvor forældre 
må følge med rundt på ruten
Alle kan være med, cykel-
type og fart er underordnet. 
Elcykel er dog ikke tilladt.
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Der er mange traditionelle 
markeringer på vejen fra idé 
til færdigt byggeri. 1. spa-
destik et af dem

Af Terkel Spangsbo.  
Foto: Michael Oxkjær, 

Amager Fotoklub

Der var indbudt om ikke til 
fest, så da en festlig eftermid-
dag, hvor et væsentligt skridt 
i opførelsen af stadionboli-
gerne med ungdomsegnede 
lejligheder, klubfaciliteter 
og et par institutioner skulle 
markeres med første spade-
stik.

Med et par friske spadestik 
kunne borgmester Allan S. 
Andersen og formand for Bo-
ligorganisationen Tårnbyhu-
se, Torben Magaard erklære 
byggeriet af Stadionboliger-
ne i gang.

Fra talerstolen var der lidt 
uenighed om, hvornår byg-
geriet forventes klar til ind-
rykning af børn/babyer, unge 
lejere og idrætsklubber – 
flest omtalte, at man var klar 
om halvandet år, altså mellem 
2023 og 2024. Måske endda 
allerede efteråret 2023.

Første spadestik til de 96 
ungdomsboliger, daginsti-
tution og klublokaler for AB 
Tårnby og Amager Atletik 
Club blev taget onsdag efter-
middag ved en festlig begi-
venhed på Tårnby Stadion. 

Borgmester Allan S. Ander-
sen mente i sin tale, at det 
fra start har været en politisk 
ambition at skabe rammer, så 
det er attraktivt for de unge 
at blive boende her i Tårnby, 
når de flytter hjemmefra. Fra 
institution til ungdoms-/stu-
diebolig og fritid i en atletik- 
eller fodboldklub.

Ventetiden værd

Udover de 96 ungdomsbo-
liger skal Stadion-boligerne 
også rumme en ny dagin-
stitution med vuggestue og 
børnehave samt klubhus for 
AB Tårnby og Amager Atletik 
Club. 

Til klubberne, der i forbin-
delse med processen midler-
tidigt har mistet klublokaler 
og er genhuset i containere 
sagde borgmesteren, at han 
er sikker på, at ventetiden bli-
ver det hele værd.

Byggeriet bliver 7 etager 
højt med svalegange og 2 
tagterrasser. Daginstitutio-
nen ligger i stueetagen og har 
plads til 2 vuggestuegrupper 
og 2 børnehavegrupper. I den 
modsatte ende af stueetagen 

To spadestik tættere 
på stadionboliger

ligger der klubfaciliteter med 
direkte adgang til en cafe på 
førstesalen.

På 1.- til 6. salen ligger de 
96 ungdomsboliger, som tæn-
kes indrettet med fransk altan 
med udsigt over boldbanerne 
eller med terrassedør med di-
rekte adgang til tagterrasse. 
Der bliver fælles tagterrasser 
for ungdomsbolig-beboerne 
på 1. sal og 6. sal.

Klaus Sørensen fra 
entreprenørfirmaet Dyrlund 
Sørensen som sammen med 
arkitektfirmaet Mangor & 
Nagel står for det praktiske, 
havde en indforstået hilsen 
med til bygherre og kommune.

Formand for Boligorganisationen Tårnbyhuse, Torben Magaard og borgmester Allan S. 
Andersen foretog et synkroniset spadestik mens firmaet Genbyg rev ned i baggrunden.

Herunder er makkerparret iført T-shirt som  henviser til forhandlingerne om 
konstruktioner og økonomi - som dog endte med at gøre oprindelige 43 boliger til 96.
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Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
eller ring 70 10 40 00

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

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

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 

jobbet her

Det har været nødvendigt at ’bar-
bere’ af vegetationen på Peberholm 
for jordrugende fugles skyld

Af Terkel Spangsbo. Foto René  
Fokdahl.

Peberholm blev etableret i slutnin-
gen af 1990’erne – som en del af 
Øresundsforbindelsen – og naturen 
skulle udvikle sig uden menneskelig 
indblanding. Der er gennem årene 
observeret hundredvis af interessante 
og delvis sjældne fugle- og plantear-
ter på Peberholm. Men på det seneste 
har opgørelserne vist et fald blandt 
nogle arter. 

- Viber, store præstekraver og måger 
har været tæt på at forsvinde på grund 
af tættere vegetation, siger Hans Ohrt, 
miljøkonsulent på Øresundsbroen. 

I 2021 blev der så ryddet i vegetati-
onen af buske og træer på Peberholm, 
hvilket har bidraget til Øresundsbro 

Konsortiets mål om at sikre en stærk 
biodiversitet på øen. Omkring 10 pro-
cent af øen blev ’barberet’ ned, så det 
igen blev attraktivt for jordrugende 
fuglearter, der stortrivedes på de åbne 
landskaber på Peberholm før buske af 
birk og havtorn dækkede for et åbent 
udsyn for fuglene.

- Når vegetationen bliver mindre 
tæt, trives lyskrævende planter bedre, 
blandt andet kødfarvet gøgeurt, som 
har spredt sig til flere steder i det se-
neste år. Majgøgeurt er en helt ny orki-
déart på øen, og flere planter, der har 
været væk i flere år, har endelig fun-
det vej tilbage til øen, siger Hans Ohrt.

Årets opgørelser på Peberholm by-
der på nygamle fund af både planter 
og fugle, der tidligere har forladt øen 
- og ikke har været observeret i flere 
år før nu.

Naturpleje - trods alt

- Hurtig tilgroning betyder, at det an-
ses for nødvendigt løbende at gen-
rydde området for at sikre en fortsat 
biologisk mangfoldighed på øen. Det 
må vi konstatere, da nogle fuglearter 
allerede har forladt øen, selvom de var 
vendt tilbage tidligere i år. Vi planlæg-
ger derfor en ny forsigtig genrydning 
allerede til efteråret for at bevare en 
åben bevoksning på dele af øen, siger 
Ulla V. Eilersen, sikkerheds- og miljø-
chef på Øresundsbron.

Siden foråret 2021 er der derfor 
blevet foretaget naturplejende ryd-
ning af buske og træer på ti af øens 
130 hektar, så man fortsat kan tiltræk-
ke fugle og planter, der trives bedre i 
åbne og lyse områder. Resten af Pe-
berholm skal blive ved med at passe 
sig selv som hidtil. Et år efter rydnin-

Kødfarvet gøgeurt har 
været på Peberholm i flere 
år, men efter rydningen af 
en del af vegetationen har 

den spredt sig til større 
områder og til flere steder. 

Den profiterer af de flere 
lysåbne områder.

En større sø, dannet ved en naturlig 
sænkning i bundmaterialet er til 

glæde for svømmefugle.

Fredet ø – knap så fredetFredet ø – knap så fredet

Penge for at klimatilpasse
Et klimatilpasningsprojekt hos 
Olufsgaard II, afd. A boligforening 
gøres rentabelt med nyt samarbejde

Hos boligforeningen Olufsgaard II, 
afd. A i Kastrup skal ejendommens 
udearealer genskabes efter en større 
altanudskiftning. Men i stedet for 
genetablering af de store græsarealer 
etableres lokal nedsivning af tag- og 
overfladevand i stedet for som hidtil 
at lede vandet til kloakken og videre 
til kommunens renseanlæg. 

I Tårnby Kommune kan grundejere 
frakoble sig afledning af regnvand ek-
sempelvis til faskiner og få tilbagebe-
talt 40 procent af tilslutningsbidraget. 
I dette tilfælde kan boligforeningen 
med et fælleskloakeret område del-
vis få betalt genskabelsen af deres 
græsarealer som et klimatilpasnings-
projekt med hvad der svarer til knap 
27.000 kroner pr. boligenhed.

- Den oprindelige opgave lød på ud-
skiftning af 300 altaner og genetab-
lering af vores græsplæner, men et 
samarbejde med Tårnby Forsyning har 
åbnet for en ny mulighed. 

Vi får flottere uderum til glæde 
for beboerne, mens den biodiverse 
beplantning, regnbede og små regn-
vandsbassiner sikrer en løsning, der 

også er til gavn for klimaet og naturen, 
fortæller Brian Andersen, der er for-
mand for boligforeningen Olufsgaard 
II, afd. A.

Teknisk set

Ejendommens regnvand ledes fra tag-
nedløb, fortov og P-pladser ud i åbne 
render af chaussesten eller underjor-
diske rør og videre ud i regnvandsbas-
siner og regnbede, der etableres med 
natureng, græsser eller stauder. Van-
det forsvinder gennem fordampning 
og ved nedsivning i jorden.

- Vi placerer en masse ting i jor-
den for at håndtere vand – kloakrør, 
brønde og faskiner, men vi kan sag-
tens bygge landskaber på nye måder, 
som håndterer regnvandet oppe på 
terræn. Det giver mere spændende 
og kuperede landskaber, og adgangen 
til vand skaber tilmed levebetingelser 
for ny biodiversitet, siger Kristoffer 
Sindby, OKNygaards udviklingschef 
for klimatilpasning. 

Behovet for færre materialer og 
mindre mandskab samt en reduceret 
CO2-udledning gør den naturbase-
rede løsning til et naturligt førstevalg 
hos klimaentreprenørvirksomheden. 

bbark
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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

Det er stadig kun inviterede grupper som journalister og fotografer, bioblitz-
folk og håndværkere på broarbejde, som må komme på Peberholm - og kun 

med ledsagelse.

Visse blomster er et mysterium på 
Peberholm.  Denne ydmyge gule 
hedder hård hjørnklap, og dens 
eneste voksested i Danmark er på 
Peberholm. På Gotland og Øland er 
den mere almindelig. De blå blomster i 
baggrunden hedder slangehoved og er 
en af karakterplanterne for Peberholm, 
som har været her siden 1999; de er 
ikke sjældne men kraftigere blå end 
andre steder på grund af det høje 
kalkindhold  i jorden på Peberholm, 
fortæller miljøkonsulent Hans Ohrt.

OM PEBERHOLM
Den kunstige ø Peberholm blev 
etableret i forbindelse med Øre-
sundsforbindelsen og danner over-
gang mellem tunnel og bro.

Øen er dannet af opgravet hav-
bundsmateriale fra udgravninger til 
pyloner og fra boringer til tog- og 
biltunnel, som blev lagt inden for en 
fire kilometer lang stensætning af 
granit fra Göteborg-området. Andre 
stensætninger på Peberholm, som 
er dekorativt anbragt flere steder, 
stammer fra sten, som var i den op-
gravede havbund og med helt glatte 
overflader.

Peberholm har med stor succes 
fået lov til at passe sig selv uden 
indgriben fra mennesker. Det er en 
vellykket strategi, og der gik kun få 

år, før det grusede område var fyldt 
med et imponerende plante- og 
dyreliv. Der er fundet omkring 600 
forskellige planter på Peberholm, og 
cirka 30 fuglearter yngler på øen. 
Men på det seneste har de årlige un-
dersøgelser vist en tilbagegang for 
nogle arter.

Hvis Øresundsbro Konsortiet fort-
sat følger strategien med at lade 
naturen passe sig selv, er der en ri-
siko for, at Peberholm mister noget 
natur, som bør beskyttes. Konsortiet 
supplerer derfor den tidligere stra-
tegi med naturplejende indsatser på 
10 af øens 130 hektar. I forbindelse 
med Øresundsbroens 20-årsjubi-
læum blev Peberholms udvikling 
analyseret, og resultaterne ligger til 
grund for beslutningen. 

gen viser opgørelserne således en 
positiv effekt, primært for fuglelivet, 
hvilket var hovedformålet med natur-
plejeindsatsen. 

- Efter sidste års rydning af buske 
og træer kan vi se, at de har etableret 
sig mere på øen og bliver dér, siger 
Hans Ohrt.

Fiskehejren har etableret en koloni 
på øens sydside og ynglede der for 
første gang i år. Skeanden har også 
fået sin første rede på Peberholm. Og 
iagttagelsen af splitternerne er lidt 
ekstra interessant i år.

- Sent i yngleperioden blev der ob-
serveret en lille bestand af splitterner 
i det ryddede område på sydsiden af 
øen. Vi tror, at de begyndte at bygge 

rede et andet sted og derpå flyttede 
til Peberholm. At tiltrække ynglende 
terner er et af hovedmålene for natur-
plejeindsatsen på øen, fortæller Hans 
Ohrt.

 Hættemågen og regnspoven har 
prøvet at yngle igen, men ved den se-
neste opgørelse i juni var de der ikke 
længere. 

I juni var der premiere på en såkaldt 
bioblitz på Peberholm. I løbet af 24 
timer opgjorde og dokumenterede ni 
personer alt fra fugle til planter og in-
sekter. 

– Vi er taknemmelige for det store 
engagement og den viden, som man-
ge mennesker bidrager med. Det hjæl-
per os, når vi skal følge udviklingen på 
øen, og danner grundlag for løbende 
at vurdere, hvordan vi bedst tager 
vare på Peberholm. 

Men allerede nu står det klart, at 
hvis naturen fortsat helt skal passe 
sig selv, er der risiko for, at beskyttel-
sesværdige arter går tabt, siger Ulla V. 
Eilersen.

Øresundsbro Konsortiet (ØSB) har 
søgt Tårnby Kommune om tilladelse 
til at etablere 2,5 ha (25.000 kva-
dratmeter = 5 fodboldbaner) solcel-
ler mellem motorvej og jernbane på 
Peberholm

Sådan noget kræver landzonetilla-
delse. 

Projektet består af 2 etaper, hvor 
den første forventes etableret i 2022, 
og etape 2 forventes igangsat i 2023. 
Solcelleanlægget vil forsyne bro- og 
billetanlæg og faciliteter med energi. 
Samlet forventes anlægget at kunne 
producere op til 4 MW.

Ansøgningen er sendt til oriente-
ring i to uger til berørte myndigheder 
og parter, jf. § 35, stk. 4 i planloven. 
CPH har fremsendt bemærkninger, der 
ikke har givet anledning til ændringer.

To udvalg er positive

Teknisk Udvalg vurderer, at da øen er 
en nyere menneskeskabt ø og kyst, 
kan den ikke sidestilles med Dan-
marks naturlige og åbne kystlandskab. 

Derudover er Peberholm ikke offent-
lig tilgængelig og kan derfor ikke be-
nyttes rekreativt som hovedparten af 
Danmarks kyst.

Desuden vurderes Peberholm ikke 
at rumme ynglende bestande af fla-
germus ligesom projektområdet ikke 
vil påvirke grønbroget tudse negativt i 
forbindelse med etablering og drift af 
anlægget. (Kan man høre nogen sukke 
’Gudskelov!’)

Eftersom øen er en del af et allere-
de etableret større teknisk anlæg ved 
Øresundsforbindelsen, vurderes etab-
lering af solceller i den konkrete sag 
ikke at påvirke kysten ved Peberholm 
væsentligt. 

Teknisk Forvaltning har indstillet 
til Bygge- og Ejendomsudvalget, at 
der meddeles landzonetilladelse til 
at etablere det ansøgte solcelleanlæg 
samt et teknikhus på op til 50 m2 og 
en byggeplads på 0,3 ha vest for, hvor 
solcellerne etableres.

Bygge- og Ejendomsudvalget har 
derefter tiltrådt indstillingen.

spanger

Solceller på Peberholm 

Området hvor solcelleanlægget ønskes placeret. Området hvor solcelleanlægget ønskes placeret. 
Foto: René Fokdahl, Amager Fotoklub.Foto: René Fokdahl, Amager Fotoklub.
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Teater GLiMT underviste med fokus på nycirkus og fysisk 
teater.

Gennem foråret har Ørestad 
Gymnasiums dramaelever 
fået undervisning af gæste-
underviser Josephine Wulff 
Randrup fra det Lille Stor-
byteater GLiMT 

Af Trine Hvam Madsen, 
akademisk medarbejder på 

Ørestad Gymnasium:  
Foto: © Mette Asaa

Efter et tidligere samarbejde 
mellem Det Lille Storbyteater 
GLiMT og Ørestad Gymna-
sium om forestillingen Ca-
meliOrquestra, hvor GLiMTs 
kunstneriske leder hjalp 
undervejs i prøvearbejdet, 
var det nærliggende, at sam-
arbejdet skulle fortsætte og 

også komme gymnasiets ele-
ver til gavn. 

Dramalærer på Ørestad 
Gymnasium, Mette Asaa, tog 
kontakt til Josephine Wulff 
Randrup fra kompagniet; Jo-
sephine er uddannet cirkus-
artist og arbejder med mo-
derne cirkus og fysisk teater. 

Hun deltog i løbet af for-
året i undervisningen af fire 
idrætshold og to dramahold, 
hvor arbejdet var fokuseret 
på nycirkus og fysisk teater.

Alexander Johnsen og Ma-
thias Mundt fra 2.g. har begge 
drama som valgfag og deltog 
derfor i den særligt tilrette-
lagte dramaundervisning. Her 
fokuserede de på den fysiske 

side af dramafaget. 
- Fysisk teater handler både 

om, hvordan man udtrykker 
sig med kroppen og inter-
agerer med objekter på sce-
nen. Vi har blandt andet lært, 
hvordan man kan centrere en 
hel forestilling om et bestemt 
objekt, fortæller Mathias.

Eleverne lærte også at ar-
bejde stedsspecifikt med tea-
ter i den særligt tilrettelagte 
undervisning. 

- Vi fik til opgave at finde et 
begrænset område i Ørestad 
og bruge det kreativt til at 
sammensætte scener, fortæl-
ler Alexander. 

- Vores gruppe endte med 
at bruge en af broerne i ka-
nalen til at lave en iscenesæt-
telse af en fisketur, forklarer 
Mathias. 

- Forløbet handlede på den 
måde ikke om at finde på en 
specifik handling, men mere 
om at få inspiration fra omgi-
velserne og finde ud af, hvad 
forskellige steder og rum for-
tæller os, og derefter bruge 
det i en kreativ proces, sup-
plerer Mette Asaa.

Gæstelærere giver forstå-
else

Alexander Johnsen og Mathi-
as Mundt er enige om, at det 
har været rigtig spændende 
at få undervisning af en pro-
fessionel scenekunstner. 

- Josephine gav os en 
masse inspiration, som vi vil 

bruge både i næste års mul-
tiforestilling og vores kom-
mende eksamensprojekter, 
siger Mathias. 

Eleverne blev udfordret til 
at arbejde mere intuitivt, end 
de plejer. 

- Det var fedt bare at kaste 
os ud i at gøre noget, fremfor 
at gennemtænke scenerne i 
forvejen, siger Mathias, der 
synes, at det udviklede ham 
rigtig meget at improvisere. 

Eleverne er glade for, at 
Ørestad Gymnasium tager 
mange initiativer til at få loka-
le aktører ind på gymnasiet. 
Og det er også noget, der lig-
ger lærerne meget på sinde, 
fortæller Mette Asaa.

Hun oplever, at det betyder 
meget for elevernes forstå-
else af både samfundet og 
fagene at blive undervist af 
gæsteundervisere. 

- Det er fedt, at eleverne en 
gang imellem får undervis-
ning af nogen, der arbejder 
med noget bestemt i den vir-
kelige verden. På den måde 
bliver undervisningen meget 
autentisk og meningsfuld, på-
peger hun. 

Drama med GLiMT

FAKTA:

GLiMT blev skabt i 2002 af Camila Sarrazin og Lars Lindega-
ard Gregersen. De arbejder med at kombinere cirkus, dans og 
fysisk teater, og så laver de undervisningsprojekter på både 
folkeskoler og gymnasier. I 2021 blev GLiMT udvalgt som Lille 
Storbyteater i Amager Vest, med en fast bevilling fra Køben-
havns Kommune, under navnet GLiMT Amager.

Selvfølgelig skal du først og frem-
mest glæde dig over sommeren og et 
lunt efterår. Det kommer næsten helt 
automatisk med sol og varme - men 
det klamme efterår og den (forvente-
lige) våde vinter har sine glæder.

Blandt andet er det en fornøjelse 
at tage i teatret og putte sig i lækre 
stole og nyde den gode benplads og 
så suge oplevelserne fra scenen helt 
ind i sjælen.

Teaterforeningen Amagerteatret 
sørger for fire rigtig gode oplevelser i 
sæson 2022-23.

Glæd dig til:

Blinkende lygter
En ny dansk folkekomedie af Vivian 
Nielsen – baseret på Anders Thomas 
Jensens film.

NørregadeTeatret og Teater 2

De tre Musketerer, én for alle, alle 
for en tier
Intriger, store fægtescener, kærlig-
hed, komik, onde skurke og ædle 
helte. Historien fylder 871734 KB 
som e-bog og 592 sider på engelsk. 
Det klarer Figaros på bare to timer, 
men de er også kun fire personer om 
det.             Figaros og Den Ny Opera

Mine forældres ting
En kvinde skal rydde sine forældres 
hus efter deres død. Huset er fuldt af 
ting fra kælder til kvist. Det er svært 
at give slip på genstande, som vi føler 
noget for.            Teatret ved Sorte Hest

Den poetiske  raptus
I sæson 22/23 fejres 300-året for 
dansk teater, som netop blev født 
med Holbergs politiske kandestøber. 

Ernst Bruun Olsens teaterstykke fra 
1976 er ikke blot et fermt og vitalt 
portræt af vores største teatermand, 
Ludvig Holberg, og hans samtid, men 
også en påmindelse om kunsten og 
kulturens svære, men nødvendige 
rolle i samfundet og ikke mindst be-
tydning for et oplyst verdensbillede.        

Folketeatret

Vil du opleve kendte skuespillere i 
klassiske og nye forestillinger lige for 
øjnene af dig, så er Amagerteatret et 
godt sted at komme.

Amagerteatret er en forening drevet 
af frivillige, som ikke selv producerer 
teaterforestillinger, men hjemkøber 
professionelle opsætninger fra aner-
kendte danske teatre, som behersker 
at bearbejde nye og klassiske fore-
stillinger, så de egner sig til en turnés 
vilkår.

Amagerteatrets forestillinger spiller 
i Kulturhuset Kastrup Bio, så du skal 
ikke indtil den store by - og vi be-
gynder allerede kl. 19.30, så man er 
tidligt hjemme efter forestillingerne.

Dertil kommer, at forestillinger spillet 
i teaterforeninger modtager støtte, så 
billetpriserne kan holdes i ave. Tjek 
gerne Amagerteatrets priser mod 
priser inde på teatrene i København.

Der er altså alle mulige grunde til at 
man skal vælge at få teater-oplevel-
ser i Amagerteatret.

Billet- og abonnementssalg  
fra 1. juli på www.amagerteatret.dk

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

Tænk (lidt) på glæder til den kolde tid

En gruppe brugte en af 
broerne i Ørestad som 

inspiration til at iscenesætte 
en fisketur. 
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Godt arbejde er godt for alle

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

På jobpatruljen.dk  På jobpatruljen.dk  
kan du læse om  kan du læse om  

unges rettigheder,  unges rettigheder,  
når de har feriejob.når de har feriejob.

8G på Pilegårdsskolen havde 
inviteret M3 på Skottegårds-
skolen til en hyggelig dag 
på fælleden i samarbejde 
med Naturcenter Amager og 
den nyoprettede NGO Aid 
Ukraine Denmark

Af Fione og Martha fra 
Pilegårdsskolen 8G

Ideen til arrangemenet fik 
8G (den globale linje) på 
Pilegårdsskolen efter et op-
læg i klassen fra Aid Ukraine 
Denmark om bustransport til 
og fra Polen og det arbejde, 
organisationen var involveret 
i for at hjælpe ukrainske flygt-
ninge i Danmark. 

Klassen viste interesse for 
at arbejde med lokal integra-
tion af flygtninge, specielt på 
samme alder som dem selv, 
og der var enighed om at star-
te et projekt, der skulle gå ud 
på at holde et arrangement, 
som kunne bygge bro og for-
håbentligt på sigt skabe en 

bedre integration af de unge 
flygtninge, helt konkret 8. 
klassen på Pilegårdsskolen og 
unge i en modtagerklasse på 
Skottegårdsskolen. (M3 mod-
tager de ældste elever, der 
kommer som flygtninge/ind-
vandrere, indtil de kan klare 
sig på dansk i en almindelig 
klasse).

Der blev i klassen hurtigt 
enighed om, at en hyggelig 
dag på Fælleden med Natur-
center Amager som base ville 
være en god ide. Derfor tog 
klassen kontakt til Naturcen-
tret, hvor de blev mødt med 
vilje til at deltage af Rikke 
Mortensen fra Tårnby Natur-
skole.

Samarbejde på flere planer

Heldigvis kunne både skoler 
og Naturcentret afsætte en 
hel torsdag lige inden som-
merferien til arrangementet 
og den mere specifikke plan-
lægning gik i gang. 

Invitationen blev udarbej-
det og sendt, og de unge fra 
M3 ville gerne deltage. 

8G inddelte sig herefter i 
mindre grupper, der hver især 
tog kontakt til lokale forret-
ninger for at skaffe mad og 
forsyninger, ligesom der blev 
arrangeret aktiviteter som 
brætspil, kongespil, sjipning 
og perler, som de unge men-
nesker hyggede sig med. Den 
fælles madlavning bestod 
af wok over bål med masser 
af grønt, kylling og nudler. 
Maden var doneret af lokale 
butikker på Kongelundsvej, 
herunder Fakta og Spar, Meny 
i Vestamagercenteret og 
Uganda Grønt. 

Alle børn og voksne sender 
en stor tak til butikkerne, som 

gjorde dagen både budget-
venlig og smagfuld. 

Alt i alt en skøn solskinsdag 
med masser af netværk og 

hygge på Naturcenteret; den 
næste aftale mellem de to 
klasser er allerede i hus.

Eleverne fra begge klasser hjalp hinanden med at snitte de 
manfe grøntsager til maden. Det hele skulle steges i wok 
over bål og foruden de mange grøntsager bestod den også af 
kylling og nudler.

8G fra Pilegårdsskolen arrangerede en dejlig dag på Naturcenter Amager for sig 
selv og for modtageklassen for ukrainske skoleelever på Skottegårdsskolen.Sådan bygger unge bro

En af grupperne fra 
8G havde planlagt 

fællesaktiviteter i form 
af forskellige spil og 

andet, som optog alle 
eleverne nårtde ikke 

lige var igang med den 
fælles madlavning.
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Rheinhotel Rüdesheim HHH i Sydtyskland
Der findes talrige historier om 
folk, som har fundet deres livs ud-
kårne i den romantiske, sydtyske 
vinby Rüdesheim ved Rhinens blå 
bånd. Og i lige så stort tal ven-
der de tilbage til byen, som går 
for at være det festligste hjørne 
af Tyskland. Midtpunktet er den 
brolagte gyde Drosselgasse, hvor 
musik og stemning strømmer fra 
værtshus efter værtshus mellem 
bindingsværksfacaderne. Kan I 
slet ikke få atmosfære nok, er det 
hyggelige Rheinhotel Rüdesheim 
en oplagt base for jeres næste 
ferie ved Rhinen. 

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 x vinsmagning på 

RheinWeinWelt
• 20 % rabat på billet-

ter til rutebåde på 
Mosel og Rhinen

Pr. pers. i dbl. værelse 

2.399,-
Pris uden rejsekode 2.699,-

Ankomst søndage 
t.o.m. 9.10.2022.

Vinferie i Rüdesheim

Pr. pers. 
i dbl. vær.

1.849,-
Pris uden rejsekode 2.149,-

Hotel Baltic Stralsund i Nordtyskland
Kulturarv i Stralsund og Rügen

Bellavista Palace Hotel HHHHH i Toscana, Norditalien
Kurparkens dronning

Valgfri ank. t.o.m. 25.10.2022.Valgfri ank. 1.10.-18.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

3.799,-
Pris uden rejsekode 4.099,-

Pristillæg t.o.m. 15.9.: 50,- 

Pr. pers. i dbl. vær.

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters kromenu
• 1 x eftermiddagskaffe med 

hjemmebagte småkager
• 1 x velkomstdrink

Den Gamle Grænsekro HHH ved Christiansfeld
Historisk grænsekro

Byen er og forbliver en af Europas hotteste metropoler 
– og I bliver aldrig træt af alt det, som Berlin har at byde 
på! Hotellet ligger fantastisk ved floden Spree: I kan bl.a. 
tage en spadseretur til Rigsdagsbygningen (3 km) og 
Berlins grønne hjerte, Tiergarten (2 km).

Ameron Berlin ABION Spreebogen Waterside HHHH

I hjertet af Berlin

Valgfri ank. t.o.m. 28.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

Pristillæg udvalgte perioder maks. 150,-

Bo med en fantastisk beliggenhed midt i hansestaden Stral-
sund i det historiske landskab ved Mecklenburg-Vorpom-
mern, der bringer jer lige ind i centrum af den tyske østersø-
kysts legendariske stemning, hvor det maritime miljø og den 
friske havluft går hånd i hånd med 800 års historie. 

Bellavista Palace Hotel er et møde med fordums glans og en 
verden af i går. Det store palæ blev indrettet til byens fashio-
nable kurbadegæster, dengang Montecatini Terme havde sin 
storhedstid som Italiens kurbadeby numero uno.  En ferie omgi-
vet af bedaget ekstravagance og italiensk tilbagelænethed.

Hygge og historie går hånd i hånd på Den Gamle Græn-
sekro. Her bor I midt i Sønderjyllands sjæl, for det var 
lige uden for disse vinduer, Kong Chr. X steg på sin 
hvide hest og red direkte ind i sønderjydernes hjerter 
ved Genforeningen i 1920. 

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 15 % rabat på billetter til 

Grand Show-forestillinger 
i Friedrichstadt-Palast

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 4-retters middag
• 1 fl. rødvin pr. vær.
• 60 % greenfeerabat 

Valgfri ankomst i perioden frem til 20.12.2022.

3 nætter fra 1.849,-

5 nætter fra 2.899,-

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• 10 % rabat på ølsmag-

ning på bryggeri

NYHED

3 børn med rabat

Værelse med balkon/terrasse

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

Teknisk arrangør:

4 børn med rabat

3 nætter 1.449,-

Du kan ændre dato og hotel helt frem til 

30 dage før ankomst for kun kr. 99,-

ÆNDRINGSGARANTI

BESTIL TRYGT FERIE

2 børn med rabat

3 nætter 1.549,-
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Hogwart-inspireret forbybelsesuge 
på Nordregårdsskolen

Af Linda Nielsen. Foto: 
Nordregårdsskolen

FUN betyder på Nordregårdsskolen 
Fordybelses Uge Nordregård og i en 
uge op til skolernes sommerferie af-
viklede skolen netop en stor fælles 
fordybelsesuge, hvor alle børn på alle 
årgange og alle lærere deltog - bare 
blandet på kryds og tværs. 

Alle eleverne var inddelt i fire kol-
legier (ligesom på den berømte Hog-

warts skole) fordelt på tre lokaler, hvor 
de var om morgenen. Senere tog de 
sammen med deres kollegium ud på 
forskellige workshops, men nu med 
nye elever. 

Kollegierne var delt op i fire fagom-
råder: sanser, hænder, hoved og krop. 

• Sanser: spådom, botanik og ’kom 
i Hogwarts storkøkken’, der produce-
rede mad til ’Den utætte kedel’ i Dia-
gonalstræde. 

• Hænder: udarbejdelse og ud-
smykning af Diagonalstræde. Levende 
kunst og ugler. 

• Hoved: journalister på Profet-
tidende, troldmandsskak og eliksirer.

• Krop: Quidditch A-niveau, hvor 
holdene til vores Quidditch-turnering 
om fredagen blev udtaget, Quidditch-
B-niveau og den levende labyrint. 

Fredagen kulminerede det hele i en 

stor Quidditch-turnering. 
Herefter kom alle børn og deres fa-

milier over på skolen, hvor de kunne 
beundre de pyntede kollegier, se 
troldmandsskak og spille skak, gå gen-
nem den levende labyrint og prøve 
at spille Quidditch. I Diagonalstræde 
kunne de få kager og kaffe i Den utæt-
te Kedel, blive spået, se de mange 
flotte tryllestave i Ollivanders, købe 
Profet-tidende, ugle-breve og lækre 
spa-scrubs. 

Det var en stor succes, hvor virkelig 
mange kom forbi. 

Lærererfaringer

Den største succes var dog at opleve, 
hvor søde og omsorgsfulde eleverne 
var over for hinanden. 

Hele ugen tog alle de store sig af de 
små på den fineste måde.

Det var en helt utrolig god uge - 
selvom det selvfølgelig også var hårdt 
arbejde, der krævede mange flere 
timer på skolen end på en normal ar-
bejdsuge og et stort forarbejde - men 
det var det værd! 

Kolleger mødte hinanden i nye sam-

arbejder. Når vi fremover skal være 
faglærere i klasser, hvor vi typisk ikke 
kender nogen elever, så har vi rela-
tioner nu; måske ikke til hele klassen, 
men til en god håndfuld og det gør en 
forskel. 

Vi tror også på, at det giver børnene 
en mere tryg hverdag, at de kender 
alle skolens lærere og ikke kun deres 
faste team. 

Det vigtigste er dog alle de relatio-
ner, som eleverne har skabt til hinan-
den på tværs af årgangene og det fæl-
lesskab, der er blevet skabt. Vi er helt 
sikre på, at det kommer til at gøre en 
forskel på vores skole. 

Quidditch var en væsentlig 
del ag fordybelsesugen på 
Nordregårdsskolen.

Levende kunst og ugler var en del 
af udsmykningen i Diagonalstræde, 
ligesom tryllestave og detr rette 
udstyr for troldmandslærlinge.

Spådom og troldmandkunster var 
selvfølgelig på skemaet. Og hvordan 
udøve troldmandskunster uden det 
rette udstyr?

De mangler kun at kunne flyve (rigtigt)

Alle Harry Potterfans kender 
perronen 9 3/4, så den var 
selvfølgelig en del af indretningen, 
da Nordregårdsskolen flyttede 
undervisningen ind på Hogwarts.

Vi ønsker både 
vores læsere og 

annoncørerer  
en herlig sommmer.
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SANKT HANS-AFTEN PÅ AMAGER STRAND – Sea Cloud Spirit på vej gennem Øre-
sund med kurs mod Gdansk. Sea Cloud Spirit er et tre-mastet fuldrigget skib 
med 28 sejl. Sejlarealet er ca. 4100 m². Hovedmasten rejser sig 57,90 m over 
vandlinjen. Ved optimale vindforhold nås en hastighed omkring 12 knob, knap 
23 km/t. Skrogets længde er næsten 126 m; inklusive stævnen er skibet 138 m 
langt. Det klassiske mål ’en fodboldbane’ er 105 meter.
Udover sejlene er skibet udstyret med Siemens elektriske motorer, hver med en 

effekt på 1700 kW, der driver to skruer. Skibet har fire dæk med passagerfacili-
teter: hoveddæk, promenadedæk, kaptajn- og lidodæk samt soldæk. De i alt 69 
passagerkahytter til 136 passager er fordelt på hoveddækket, promenadedæk-
ket og kaptajn- og lidodækket. De 25 kahytter på Promenade Deck har deres 
egne balkoner. Alt dette fortæller Wikipedia. Derimod aner vi ingenting om per-
sonerne på sneglen. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

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. 

Omlægning
Det vil kræve tålmodighed, når man påbegynder ud-
videlsen af motorvejstilkørslerne ved Tårnby Torv. 
Nogle af tilkørselsramperne vil blive lukket i lange 
perioder, mens arbejdet med at etablere flere sving-

baner er i gang. Udvidelsen vil foregå i flere etaper, 
men hvor lange de bliver, vides endnu ikke.

Avisen 2770. 14. juni 2022

Badezone
En ny badezone og en mobil flydende sauna kan 
være på vej til Nokken. To mobilsaunaer er nemlig 
bestilt, men placeringen er endnu ikke besluttet en-
deligt – Nokken kan være en mulighed. 

Københavns kommune har haft fart på udvidelser 
af bademuligheder i havnen. Der er nyligt åbnet ny 
badezone i Teglværkshavnen og efter sommerferien 
bliver den velbesøgte badezone på Refshaleøen ud-
videt til ca. dobbelt størrelse. 

Bryggebladet 9. juni 2022

Metro
Et flertal på Københavns Rådhus vil udvide den 
kommende metrolinje til Refshaleøen og Lynet-
teholm, så den går fra Hovedbanegården og forbi 
Islands Brygge og Amagerbrogade. Det er planen, 
at de to nye stationer skal placeres henholdsvis på 
Amagerbrogade ved den underjordiske tunnel ved 
Sønderbro Apotek og ved Axel Heides gade/Bryg-
gebroen.

AmagerLIV  15.juni 2022

Projekt i støbeskeen
Trafikstyrelsens Cykelpulje 2022 har bevilget et to-
cifret millionbeløb til et gigantisk projekt, der skal 
ændre trafikken markant og give cyklister og andre 
bløde trafikanter bedre forhold i Torvegade. Det vil 
ifølge Københavns kommunes Teknik- og Miljøfor-
valtning derimod give reduceret fremkommelig-
hed for biltrafikken på  Christmas Møllers Plads og 
Knippelsbro. Man forventer at inddrage busbaner til 
brug for bredere cykelstier og fortov, ligesom busser 
skal have første prioritet ved fremkørsel. 

AmagerLIV  15. juni 2022
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Anmeldte bøger                 Forfatter                       Forlag  Læs mere i TB

Blind med et brag Simon Bendfeldt **** anmeldt okt-21

Den usynlige hånd og  
andre essays Vivica Tallgren *** omtalt  maj-22

Den usynlige hånds leg Mona Leo ** omtalt maj-22

Der er nogen der siger Anne Zenon * anmeldt mar-22

Ikke en spurv  Ina Ravnkilde * anmeldt febr.22

Jævn til hård vind  Vibeke Pilar  
 Carstensen * anmeldt mar-20

Karsten med K Palle Hansen-Skov * anmeldt  maj-22

Pastorale  Max Ulrich Klinker  * anmeldt nov-21

Skriften på væggen Marianne Bodil Mollerup

Ingen har ordet Birte Kont

Ikke anmeldte eller omtalte bøger
Alle mine sønner Christer Kihlman **  

Ny uddannelse +50 år Kim Limkilde-Welcher  * 

Stabilgrus Linda Karen Prahl J. *   
   

* Forlag Brændpunkt   ** Forlag Apileius Æsel   *** Forlag Attika 

Du kan nå det endnu
Det tyndede godt ud i vores anmel-
dereksemplarer, daTårnby Bladet 
tilbød sine læsere gratis bøger

Af redaktør Terkel Spangsbo

Vores flittige anmeldere Bitte Chri-
stensen, Ellen Margrethe Kokbøl og 
Else C. Andersen har læst og skrevet 
o m en hel del bøger, siden 

vi i 2021 senest tømte 
lageret af anmelderek-
semplarer.

Vi fik ikke ‘udsolgt’ 
i første omgang, så vi 
bringer en liste over 
gratis bøger både 
anmeldte/omtalte 

og ikke anmeldte/
omtalte bøger; visse 
bøger, som vi har fået 
doneret af andre 
grunde, kan have et 
par år på bagen.

Du kan se hvilke 
bøger, vi uddeler, 
på listen her-
under. Har den været 
anmeldt, kan du se hvilken måned, an-
meldelsen har været bragt. 

Du kan finde hele anmelselsen på 
Tårnby Bladets hjemmeside www.ta-
arnbybladet.dk, klik videre på  ’MERE’ 
og ’ARKIVET’.

Der er tale om anmelder-eksempla-

rer, hvilket er stemp-
let i bøgerne, så de 
kan ikke videresælges 
eller byttes i alminde-
lige boghandler.

Sådan vinder du

Send os en mail om, hvilken bog du 
ønsker på redaktionen@taarnbybla-
det.dk.

Vi skal have dit navn, adresse, email 
og telefonnummer, så vi kan kontakte 
dig, hvis du har vundet.

Ønsker kan også afleveres i vores 
udendørs postkasse på Englandsvej 
290 eller sendes som brev/postkort 
til Tårnby Bladet, Englandsvej 290, 

2770 Kastrup. 
Vi starter den nye 

udlodning mandag 
11. juli - og heref-
ter kan man få de 
bøger, som ikke 
er udloddet. Vi 
orker ikke at svare 
på, hvad der er til rest efter 11. j u l i 
- du må maile/skrive og håbe på det 
bedste.

Vi sender ikke bøgerne. Vinderne 
får direkte besked og skal selv afhente 
bogen på redaktionen. Det vil vinder-
ne høre mere om.

Tårnby Stads- og Lokalarkiv 
har modtaget interessant 
materiale – men hvem er 
afsender?
- På Tårnby Stads- og Lokalar-
kiv modtager vi gerne bille-
der, breve og andet materiale 
fra Tårnbys borgere og for-
eninger. Det er altid velkom-
ment, når nogen tænker på 
at bevare historisk materiale, 
frem for at smide det ud, siger 

Peter Damgaard, kommunear-
kivar. 

- Men nogle gange bliver 
vi alligevel mystificerede. 
For nylig modtog arkivet en 
anonym donation, fremsendt 
uden afsender – et album 
med sort/hvide negativer. 

- Vi er en smule i vildrede, 
da billederne for os at se dre-
jer sig om en færøsk familie. 
Hvem har sendt det til os, og 
hvad er relationen til Tårnby? 

Vi gætter på, at en borger 
her i Tårnby har en mor, der 
er kommet fra Færøerne og 
som er flyttet til kommunen i 
1940’erne eller 50’erne, siger 
Peter Damgaard. Det ville for-
klare forbindelsen til Tårnby.

Hvis man har oplysninger 
om negativerne, kan man 
maile til arkiv.hb@taarnby.dk. 

–  Og husk at skrive afsen-
der på, når du sender til arki-
vet!

Hvis du/I hellere vil give 
oplysninger til Tårnby Bla-
det, er du/I velkommen til at 
kontakte os. Så kan vi videre-
sende oplysninger til Arkivet 
uden at de behøver få dine 
personlige oplysninger.

tsp

Hvem er den glade afsender?
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En barsk krimi
Mørkt lyser natten er en barsk krimi, der udvikler 
sig som sager i en nordsjællandsk politikreds.

Om sådanne forbrydelser ikke hører til 
dagligdagen, forventes disse dog at kunne 
opklares af det lokale team, hvori Maria Lind er en 
agtet og flittig kollega.

Anmeldelse af Bitte Christensen

Allerede i indledningen gibber det i anmelderen ved 
beskrivelsen af behandlingen af en teenagepige i 
forbindelsen med en abort. Om denne uempatiske 
behandling udføres af pigens mor eller en offentlig 
person inden for sygehusvæsenet, er ikke nærmere 
beskrevet. Men gør det beskrevne meget frastøden-
de og bestemt ikke omsorgsfuldt over for et men-
neske, der i forvejen må være i chok. 

Marias barndom har ikke været en dans på roser. 
Den alkoholiserede mor flytter sammen med en ny 
mand, der medbringer sin tre år ældre søn Dan. 

Kriminalassistent Maria Lind bliver sat på flere 
makabre sager, der involverer børn. Samtidig må 
hun kæmpe mod sine mandlige kollegers og de 
mistænktes fordomme over for kvinder; og hun skal 
blandt andet løse gåden om, hvordan to drenge kan 
forsvinde midt på dagen, uden at nogen har set no-
get. Og hvorfor finder man dem døde, den ene end-
da lige over for politistationen?

Det står hurtigt klart, at de leder efter en ger-
ningsmand, der ikke er færdig med at provokere po-
litiet, og at Maria med sin blotte tilstedeværelse har 
vakt en glemt forbrydelse til live.

Jo mere hun tror, hun nærmer sig en afsløring, 
jo mere fjerner hun sig fra sandheden. Sagen fører 
hende tilbage til hendes egen, fortrængte fortid, og 
så mørkner det først. Hvad er det for en ondskab, der 
rammer den nordsjællandske by med det smukke 
renæssanceslot?

Men hun vil opklare, om der er nogen sammen-
hæng mellem de bestialske mord på de to smådren-
ges og hvorfor hun sættes i forbindelse med dem. 

Er du til krimi... så kom bare i gang. Der er spæn-
ding fra start til slut. 

Man kan jo altid låse døren forsvarligt og trække 
gardinerne for. 

Jeg tror ikke jeg selv glemmer denne roman lige 
foreløbig. 

Mørkt lyser natten
Forfatter: Eva Botofte.
Forlag: Brændpunkt. ISBN: 9788794229463 
392 Sider

En sten i skoen
Fuglene flagrer og myrerne 
myldrer, og øre i hovedet 
af sommerens sol daser vi 
dagene væk i solvarmt vand 
og grøntduftende skov – det 
summer af sol over engen - 
og livet vil ingen ende tage.

Men nu skal vi ikke komme 
for godt i gang, for det er altid 
muligt at få en sten i skoen. 
Den seneste fik jeg serveret 
i min indbakke af en god ven 
som mente, der blev skrevet 
alt for mange bøger nu til 
dags. Og stenen fik følgeskab 

af endnu en, da jeg kort tid 
efter læste i min morgenavis, 
at der blev udgivet alt for 
mange bøger. Der er tusindvis 
af bøger, som aldrig bliver 
solgt. Og måske er der endnu 
flere, der aldrig bliver udgi-
vet, tænkte jeg videre. Som 
ligger i skrivebordsskuffen.

Så hvorfor dog alt det skri-
veri? Hvor kommer trangen 
til at udtrykke sig på skrift 
fra? Hvad er formålet? Mange 
flere spørgsmål trænger sig 
på – men måske skulle man 
bare lade folk skrive i fred og 
lade være med at tænke på 

det gavnlige og det økono-
miske i den sammenhæng. 
For trangen er der jo, kan 
man se, når der dukker flere 
og flere udgivelser op, enten 
fra selvudgivere eller fra 
mikroforlag. Vi har så meget 
på hjertet, lad det komme ud, 
slip tankerne løs på papiret.

Stenene i skoen rystede 
jeg nu hurtigt ud igen. For 
det egentlige problem er et 
luksusproblem, mit problem, 
læsernes problem: vi skal 
vælge! Og som jeg før har 
skrevet, er livet ikke langt nok 
til at læse de bøger, jeg gerne 

vil. Vi kan vælge og vrage, 
lade os inspirere, købe os 
fattige eller grovbruge biblio-
teket – hvad vil du mere? 

Du kan vælge Joyce Ulys-
ses (i anledning af 100-året) 
eller hans mere læsevenlige 
Københavnerkatte, Horace 
Engdahls Cigaretten bagef-
ter, Josefine Klougarts Alt 
dette kunne du få eller Tobias 
Bukkehaves Arvestål. På dit 
lokale bibliotek vil venlige 
og kyndige ansatte give gode 
bog-råd - råd til en herlig 
sommer med danske jordbær 
med fløde.

Ha’ en herlig, dansk som-
mer – og for dem, som trods 
alt kan slippe bøgerne for en 
kort stund og er haveinteres-
serede – måske med et besøg 
i Ballerup hos Cph Garden.

To veninder i universet
Anmelselse af Else Andersen

Signe og Emma er bedstevenner. Signe er fra en 
fjern planet, Emma fra Vesterbro. 

En dag bliver de bortført af et rumskib. Ombord er 
væsener, som er af samme art som Signe, og som 
kaldes kembrioder. Signes mor har fortalt hende 
om kembrioderne og om den familie, de to har på 
planeten Kembri. Især har moderen fortalt om Sig-
nes morfar og tit har Signe tænkt, at hun gerne ville 
møde sin morfar.

Pigerne er beklemte ved den nye situation, men 
de vænner sig til de nye omgivelser. De får en ven, 
drengen Urd, der lærer dem en masse ting om rum-
met. De tror, at han måske har lært det i skolen, må-
ske er det sådan en slags rum-fag

De lander på planeten Kembri. Der er meget mær-
kelig mad på planeten, blandt andet nogle muffins, 
der smager af klogskab, men der er også mere almin-
delig mad. Og det bedste: Signe møder sin morfar.

En dag kommer de ’kappeklædte’. Kembrionerne 
bliver bange og flygter ned i planetens indre. Sva-
nesang giver dem mod og medens de kæmper, løber 
de op ad et bjerg. De ser noget, der ligner en kæm-
pestor perle på bjergets top. Det er Rundestenen, 
der kæmpes om og det er planetens harmoni-sten; 
den skal altid ligge på sin plads på toppen af bjerget. 

Alt ender godt – kampen, de har kæmpet, har væ-
ret en kamp uden våben og Emma opdager, at de 
kappeklædte er ældgamle børn, oldeforældre, tip-
oldeforældre, som alle er børn og som bare vil lege - 
og de bliver venner og Emma og Sigrid/Zine har fået 
så mange venner, de altid har ønsket sig. Så gør det 
ikke så meget, de er fra en anden planet.

En god bog at læse sammen med dit barn (ca. 
8-12 år), fantasien får vinger og rumskibet og den 
mærkelige klode giver plads for megen fortolkning, 
som i større eller mindre omfang kan bruges som 
udgangspunkt for en snak om venskab og familie 
- og naturligvis om en verden, vi ikke kender, men 
som til alle tider har vakt vores nysgerrihed.

Vejen til Kembri 
Forfatter: Marie Ladefoged
Illustration: Tilman Reich
Forlag: Brændpunkt
ISBN-13 9788794229050

Livet har mange ubekendte
Amorinerne flagrer under Hitlers mørke skyer

Anmeldelse af Ellen Magrethe Kokbøl

Denne velskrevne familiekrønike begynder i 1938. 
Lynet slår ned i Finn, da han ser Ellen med den 
usædvanlige udstråling - og det er gengældt. Vi føl-
ger dem fra helt unge til den dag, de ikke er mere, 
læser om frustrationerne, glæderne, sorgerne og 
ikke mindst alle de morsomme optrin, livet bringer.

Finn begynder at gå til dans for at komme tæt på 
Ellen. Begge holder meget af deres cykelture om 
søndagen til en hemmelig lysning i Hareskoven og 
de begynder at komme hos deres respektive fami-
lier. Den sommer bestod for Finns vedkommende af 
krig, Ellen og uddannelse.

Finn er udlært tømrersvend og skal være marine-
soldat og drømmer om at leve et andet og bedre liv 
end forældrenes.  Han føler sig privilegeret med sine 
studier og Ellen samt hans deltagelse i modstands-
gruppen. Besættelsestiden føles som ventetid og 
tidsspilde, indtil deres rigtige liv kan begynde.

Vi bliver mindet om rationeringsmærker, beskyt-
telsesrum og koks i kælderen, ligesom bombningen 
af Shellhuset og henrettelsen af Hvidstengruppen    
bringes på banen. Under krigen sker der ulykkelige 
ting i deres familie.

Efter krigen bliver de gift og flytter til Herlev, der 
dengang var i sin vorden. De bliver velsignet med 
tre skønne børn og et sommerhus. Da Finn kommer 
ud for en meget alvorlig motorcykelulykke, kræver 
hans langvarige indlæggelse styrke og tålmodighed 
af Ellen.

Der er skam også plads til mange livfulde historier, 
ligesom de begge må se i øjnene, at tiden ændrer sig. 
I deres generation var skilsmisse ikke almindeligt og 
de må blot acceptere, at deres to døtre bliver skilt.

Trods den kolde, triste tid, der beskrives, er for-
tællingen holdt nærværende og let læselig. Datte-
ren Anne har skrevet på en yderst følsom og reali-
stisk måde og i stor respekt for sine forældre, Ellen 
og Finn. De har om nogen skabt minder, som deres 
efterladte kan bære i deres hjerter.

Man føler sig både beriget og bevæget.

Med Tiden af Anne Hjælmsø
ISBN-13 9788794229609
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Noget at opleve i juli.Noget at opleve i juli.

Iben har malet i mange år og deltaget i adskillige 
undervisningsforløb for at dygtig gøre sig som tegner og 
kunstmaler; Iben har skabt mange fine ting som både er teknisk og 
visuelt gode.
Der er god spredning på emner og motiver, fra portrætter til abstrakt. 

Der er både kvalitet, kant og humor i hendes værker.
Som hun selv siger: 
- Jeg bor i Kastrup og bliver inspireret af at arbejde med mange forskellige mate-

rialer og farver; motivet kommer fra følelser og daglige indtryk. Det ender som regel 
med en god blanding af abstrakte og figurative motiver.

Vi er glade for på udstillingscentret at kunne vise et udvalg af Iben Legind’s vær-
ker.

Iben Legind’s akrylmalerier. Udstillingscentret Ved Diget 26-28 i hele juli måned. 

Udstillingscentret er åbent alle søndage kl. 13-16 og efter aftale. 
Der er gratis adgang.

 

Iben Legind udstiller akryl malerier

Kulturzonen er Tårnby Kommunes kulturelle samlingspunkt med 
blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleområde og en 
række inden- og udendørsaktiviteter.

Kulturzonen er åben i sommer
Uge 26-27: Kl. 10-16
Uge 28-29-30: Lukket
Uge 31-33: Kl. 10-16

Caféen åbner igen 22. august 2022
Udendørsarealerne kan frit benyttes 
døgnet rundt. 

Musikskolen er lukket indtil 22. august.

Sædvanlige åbningstider:
Kulturhuset
Mandag-torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19

Administrationen kontaktes på tlf el-
ler mail 
Man. - fre. kl. 10-15

Kulturzonen: tlf. 3076 0335
E-mail: info@kulturzonen.net

Musikskolen: Telefon: 2029 3813
E-mail: musikskolen@taarnby.dk 
www.kulturzonen.net

Postkort med motiver af Iben Legind

Alignement @JosephineDouet. Kan ses på Kastrupgårdsamlingen indtil 2. oktober 
2022. Fri entré. 
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Noget n at  opleve og deltage i.Noget n at  opleve og deltage i.

NETVÆRKSHUSET KASTRUPLUND 

www.facebook.com/kastruplundgade 

Netværkshuset er for dig mellem 18 65 å r, der hår lyst til nye bekendtskåber og oplevelser! Du er hjertelig velkommen  
Netværkshuset Kåstruplund er ålkohol– og rusfrit hus.

Sommerprogram for uge 27-30, 4. juli til 31. juli 
Vi tager forbehold for evt. ændringer 

Mandage  Kl. 9 11  Morgennetværk. Kåffe, the, let morgenmåd og nyheder.
  Kl. 17 20 Ungværket i lige uger. For unge mellem 18 30 å r. OBS! Der er ikke Ungværket i uge 30, d. 25. juli.
Tirsdage  Kl. 9.30 14 Café Lund. Orgåniseret åf husets deltågere og brugere. Deltåg i gode, hyggelige snåkke, gå i håven 

og få  en kop kåffe eller te.  
    Kl. 14 Walk ’n Talk. 5 km gåtur i godt fællesskåb OBS! Der er ikke  Wålk ’n Tålk tirsdåg d. 26. juli.

  Kl. 18.30 20 NADA. For dig som ønsker mere ro med øreåkupunktur og forskellige guidede øvelser. NADA bruges bl.å. mod 
stress, ångst, depression m.m. OBS. Man ma  ikke være pa virket af hverken stoffer eller alkohol, na r man modtager NADA. 

Onsdage   Kl. 12 14 Kreaværksted. Vi strikker, hækler, måler, tegner m.m. Både for ny begyndere og øvede. Mån får hjælp frå de 
frivillige til åt komme i gång. 

Torsdage  Kl. 11 3 km gåtur i roligt tempo. Du er også velkommen til åt cykle med.
Kl. 12 15 Åbent i huset. Kåffe, te og hygge.
Kl. 18.30 21 Spil-aften. Vi spiller brætspil og kortspil. Du er med til åt bestemme hvåd vi skål spille :)

Kontakt 

Dåglig leder: Hildur Thorisdottir, tlf. 28107565/hiltho@rodekors.dk
Koordinåtor: Stine Weller, tlf. 28112110/stiwel@rodekors.dk
Tilmeldinger/åfbud på  tlf. 60435617

Du finder os  

Kåstruplundgåde 13, 
Båghuset (båg Hotel Best Western)
2770 Kåstrup

Joséphine Douet... 
... er en anerkendt fransk fotokunstner med en bag-
grund som modefotograf. Hun har base i Paris og 
Vendsyssel. 

Joséphine Douets værker udforsker forestillin-
gerne om det hellige og det vilde i forholdet mellem 
menneske og natur. Joséphine Douet var nomineret 
til Libraryman Award i 2021 med dette fotoprojekt. 

Læs mere her: https://www.libraryman.se/
award/

TheBite @Joséphine Douet

Fotografier til eftertanke - 
Ferniseringen på udstillingen af Joséphine 
Douet’s fotografier i midten af juni var en 
rigtig dejlig oplevelse, som foregik ude i den 
smukke brolagte gård, hvor gæsterne kunne 
nyde et glas i det lune sommervejr

Bestyrelsesformand Vibeke Rasmussen bød velkommen 
og museumsleder Mette Sandhoff Mansa holdt åbnings-
tale, hvorefter skuespiller Laura Kamis Wrang læste 
tekstuddrag af Josefine Klougarts roman ’Alt dette 
kunne du få’.

Joséphine Douet, fransk fotograf og samtidskunstner, 
stiller skarpt på forholdet mellem natur og menneske 
i den antropocæne tidsalder, som er kendetegnet ved 
menneskets afgørende påvirkning af Jorden. Hun er en 
meget charmerende kvinde, der taler perfekt dansk, 
er bosat i Paris, men tilbringer en stor del af året i 
Vendsyssel, hvor hun de senere år har set landskabet 
forsvinde som følge af de igangværende klimaforan-
dringer.

Udstillingen synliggør forandringerne gennem mere 
end 50 kunstneriske fotografier, som inviterer til reflek-
sion og samtale om

 klimaforandringens konsekvenser for både natur og 
mennesker. Det gennemgående tema i udstillingen er, 
at der i naturen bor en kraft, som efterlader os mag-
tesløse.

The Breath of Leviathan eller ’havets væsen’ er en 
henvisning til det gamle testamente, hvor et sagnvæ-
sen æder sig ind i kysten og dermed varsler verdens 
undergang.
Udstillingen ’The Breath of Leviathan – Havets væsen’ 
med værker af Joséphine Douet kan varmt anbefales. 
Den vises på Kastrupgårdsamlingen indtil 2. oktober.

emk

Fakta:
Til udstillingen udgives en publikation med et udvalg af 
Joséphine Douets fotoværker samt et tekst-uddrag fra 
forfatteren Josefine Klougart’s anmelderroste roman fra 
2021: Alt dette kunne du få. 

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Vend-
syssel Kunstmuseum og Josephine Douet. 

Kastrupgårdsamlingens åbningstider:
Mandag  lukket
Tirsdag - fredag 13-17
Onsdag  13-20
Lørdag-søndag 11-17 



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET JU
LI 2

0
2

2
  1

9

Noget at  opleve hele sommeren.Noget at  opleve hele sommeren.

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
Søndag  lukket

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 (OBS tele-
fonerne er åbne mandag-torsdag kl. 
10-12) eller via www.aof-amager.dk

Se også bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk

Sommerens arrangementsprogram
Hent den på biblioteket

Her er det: sommerkataloget 
med alle de aktiviteter, vi tilbyder 
børn og voksne i juni, juli og 
august måned

Sommeren er den tid på året, 
hvor de fleste af os får læst mest, 
set flest film og lyttet til skøn 
musik. Hvorfor ikke gøre det 
sammen med biblioteket?

Jazz på Scenen
For 6. år i træk præsente-
rer Tårnby Hovedbibliotek, 
i samarbejde med den 
anerkendte bassist Richard 
Andersson, en række jazz-
koncerter på Scenen foran 
Tårnby Hovedbibliotek. 

Et bredt repertoire, 
som tæller både børne-
jazz, morgendagens nye 
jazzstjerner og gensyn 
med nogle af tidligere års 
ensembler i nye klæder. 
Og nu hvor pandemien har 
sluppet sit tag, kan vi igen 
præsentere internationale 

stjerne musikere. Glæd jer blandt andet til den ame-
rikanske trompetvirtuos Kirk Knuffke og den islandske 
rockinspirerede guitarist Hilmar Jensson.

Børnejazz på Scenen: Tante Andante
Søndag 3. Juli kl. 10-11. Tårnby hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Møllehøj / Fryland / Andersson featuring 
Signe Juhl
Tirsdag 5. Juli kl. 16-18. Tårnby hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Tårnby All Stars featuring Kirk Knuffke
Onsdag 6. Juli kl. 16-18. Tårnby hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Christina Von Bülow / Richard Andersson / 
Cornelia Nielsson trio
Torsdag 7. Juli kl. 16-18. Tårnby hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Børnejazz på Scenen: Haletudserne
Søndag 10. Juli kl. 10-11. Tårnby hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Sosododomomokoko
Søndag 10. Juli kl. 13. Tårnby hovedbibliotek. Gratis 
billetter

Jazzkoncerterne er en del af Copenhagen Jazz Festival 
og finder sted på den udendørs scene foran Hovedbib-
lioteket. I tilfælde af dårligt vejr rykker koncerterne in-
denfor i biblioteket. Husk at hente en gratis billet, hvis 
du ønsker en siddeplads.

Workshop - Mal på sten i sommerferien
Kom og mal flotte motiver på 
sten. Vi sørger for sten og alle 
andre nødvendige materialer. 
For børn og andre kreative 
sjæle i alle aldre.
Indtil 5. august

Sommersang under sejlet - fællessang
Tårnby Bibliotek 
og AOF Amager 
inviterer til som-
mersang foran 
scenen ved Ho-
vedbiblioteket 3 
mandage i juli.

Ved klaveret 
sidder Marianne 
Kragh, kendt fra 
bibliotekets sang-

eftermiddage. Vi synger sammen en times tid. Der vil 
være en kort pause undervejs til at klare stemmen med 
vand og måske få en snak med naboen.

Biblioteket stiller sangbøger til rådighed. I tilfælde af 
meget dårligt vejr aflyses arrangementet.
Vi synger sammen følgende mandage:
11., 18. og 25. juli. Alle dage 
fra kl. 16.00 til 17.15.
Det koster ikke noget at synge med, men da der er et 
begrænset antal pladser, skal du tilmelde dig via AOF

Blomstrende børn - højtlæsning og gåtur
Få en god historie læst højt og 
kom med på en gåtur bagefter, 
med rig mulighed for at snakke 
om den natur vi møder under-
vejs. Vi vil gerne udbrede lidt 
glæde og viden om blomster og 
insekter.

Derfor inviterer Tine og Niels 
til højtlæsning og en guidet tur i 
Kamillehaven bagefter. Alle børn 
er velkomne på følgende datoer 
– det er bare at møde op.

Tirsdag 26. juli kl. 11.00-11.45
Fredag 29. juli kl. 13.00-13.45

Workshop:

Parlez-vous Francais?
Fransk samtalegruppe 

Har du lyst til at få pudset dit franske af, så kan du 
deltage i vores franske samtalegruppe. 
Samtalegruppen mødes onsdag i ulige uger fra kl. 
10.30 – 12.30 på Hovedbiblioteket. Der er ingen tilmel-
ding, du møder bare op. Fra 3. august

Frilæsning 
- et nyt tilbud til dig, der savner tid og rum til at læse

Nu har du mulighed for at gå 
til læsning på hovedbibliotekets 
første sal. Tilbuddet er til dig, 
der gerne vil have hjælp til at 
ændre dine læsevaner, for vi har 
sat et fast ugentligt tidsrum af til 
at læse, og du er meget velkom-
men til at læse med. 

Hver tirsdag kl. 17-18 på Tårnby Hovedbibliotek

Er du ny i Danmark? 
Netværkscafé for nye medborgere

Vil du lære dine medborgere at kende og danne net-
værk? Vil du gerne vide, hvad der sker i dit lokalom-
råde? Så kom og deltag i netværkscafé på biblioteket. 
Her mødes vi til hyggeligt samvær. Tag familien med! 
Her er plads til alle. 

OBS! Vi har også brug for frivillige til caféen! Så kom 
og vær med! 
Torsdage kl. 15.30 - 17.30 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Fri adgang

 

Chat med biblioteket
Ny mulighed for at kontakte biblioteket digitalt

Livechat er et supplement til det 
fysiske møde og en mulighed for 
at kontakte personalet online. 
Tårnby Kommunes borgere får nu 
den samme service uanset, om 
de er brugere af det fysiske eller 
digitale bibliotek. Chatten er til-

gængelig på alle platforme (PC, bærbar og mobil). 
Chatfunktionen er synlig overalt på bibliotekets 

hjemmeside. Den kan f.eks. træde til, hvis man går lidt 
i stå på hjemmesiden, har spørgsmål om arrangemen-
ter, litteratur eller savner informationer om bibliotekets 
tilbud.

Dialogen mellem borger og bibliotek er fortrolig og 
slettes, når samtalen er afsluttet.

Jazz - fællessang - højtlæsning - fransk og meget andetJazz - fællessang - højtlæsning - fransk og meget andet
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Noget der er sket... og som vi alle kan se og opleve.Noget der er sket... og som vi alle kan se og opleve.

Nye optællinger viser stor fremgang for 
ynglende klyder, stor præstekrave og viber 
på den tørlagte havbund i den centrale del 
af Naturpark Amager. Også almindelig ryle, 
der næsten er forsvundet som ynglefugl 
herhjemme, yngler i år 

Tekst: Naturstyrelsen
Det statslige naturområde Kalvebod Fælled er et af 
Sjællands vigtigste vådområder og et sandt eldorado 
for både fugle og fuglekendere. 

I år er der ekstra meget liv at se på de store vidder 
tæt på København, der engang var havbund. 

Nye optællinger fra Dansk Ornitologisk Forening viser 
stor fremgang i ynglende klyder (204 par), stor præste-
krave (ca. 40 par) og viber (ca. 350 par). Og ynglesuc-
cesen har været god for blandt andre klyderne. Mindst 
300 klydeunger kan i øjeblikket ses på engene ved Kly-
desøen. Det er også fastslået, at almindelig ryle også 
yngler i 2022, hvilket er bemærkelsesværdigt, da den 
er på vej til at forsvinde som ynglefugl i Danmark.

- Naturstyrelsen har i de seneste 20 år målrettet ar-
bejdet på at forbedre forholdene for nogle af de fugle-
arter, der har det sværest i landet, nemlig vadefuglene. 
De yngler ikke hvor som helst, og derfor har vi blandt 
andet ryddet store arealer med skov og krat og skabt 
en masse nye vådområder ved at lukke og omlægge 
grøfter, siger Sven Norup, skovfoged i Naturstyrelsen. 

I den mere eksotiske ende er den sjældne stylteløber 
fra Sydeuropa vendt tilbage til Kalvebod Fælled og ser 

ud til at ville forsøge at yngle igen i år. Den ynglede på 
Kalvebod Fælled for første gang sidste år, hvilket var 
lidt af en sensation, da det kun er sket nogle få gange 
før i Danmark.

- Det er fantastisk at se den her positive udvikling 
for vores truede vadefugle på Kalvebod Fælled. Det 
viser, at udviklingen for de her truede arter kan ven-
des ved en målrettet indsats. Samtidig oplever vi stor 
forståelse fra de mange gæster i området, som viser 
hensyn til ynglefuglene. Det har stor betydning i forhold 
til at sikre, at fuglene får tilstrækkelig med fred og ro 
til at yngle. Vi havde ikke troet, at vi ville se så gode 
resultater så hurtigt, så jeg er en utrolig glad og tilfreds 
fuglemand i øjeblikket, udtaler siger Thomas Tümmler-
Hellesen fra caretakergruppen under DOF, som sammen 
med andre frivillige følger ynglefuglene i området. 

Mudder og pytter skal der til
Vadefuglenes nyklækkede unger er afhængige af til-
gængelige mudderflader og pytter, hvor de kan finde 
føde.

Derfor blev der i perioden 2015-2021 gravet 25 nye 
vandhuller og cirka 8 km grøfter blev omlagt, så de til-
godeser vadefuglenes krav til levesteder som en del af 
EU LIFE-projektet Semiaquatic.

Der er også tidligere etableret et hydrologiprojekt, 
hvor rent grundvand pumpes ind på strandengene i for-
årsmånederne i samarbejde med A/S Øresund. 

Derudover hjælper sommergræssende køer og heste 
med at holde vegetationen nede på de 1200 hektar 
strandenge, så planterne har en ideel højde for vade-
fugle i ynglesæsonen. 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) registrerer løben-
de hvilke arter, der observeres på Kalvebod Fælled. 

- Vi har et forrygende godt samarbejde med lokale 
ornitologer, der står for registreringen af ynglefugle. 
Takket være de optællinger kan vi løbende følge med i, 
hvad der virker, og hvad der skal justeres i landskabet. 
De mange ynglepar er ikke nødvendigvis ensbetydende 
med stor ynglesucces, da ungerne skal blive store først, 
men det er en god indikation af, at der er gode yngle-
forhold for de sjældne arter herude, siger Sven Norup. 

Oplev fuglene 
Du kan opleve fuglelivet i det lukkede fuglereservat Kly-
desøen fra tre fugletårne på Dæmningsvejen og et fug-

leskjul ved Sydmøllevej. Fra Villahøj er der også gode 
muligheder for at opleve de mange engfugle.

Begynd din tur i naturguiden for Kalvebod Fælled: 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/na-
turguider/kalvebod-faelled/ 

Vadefuglenes nyklækkede unger er afhængige af til-
gængelige mudderflader og pytter, hvor de kan finde 

føde. Derfor er der gennem de seneste år arbejdet på at 
sikre både flere vandhuller og rent vand ind på yngle-

området. Foto: Martin Rivero.

Foråret gav ynglerekord på Kalvebod Fælled 

  Naturcenter Amager 
- Friluftshuset

Åbningstider:
25. juni - 7. august: Alle dage kl. 10-16
Fra 8. august: hverdage kl. 9-14
Weekend og helligdage 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. 

Åbent lø - sø: 10-14.

Fakta: Fremgang for ynglefugle på 
Kalvebod Fælled 

Vibe: 
2022: 350 par 
2020: 255 par, 
2017: 149 par
Klyde: 
2022: 204 par 
2021: 96 par
Stor Præstekrave: 
2022: 40 par
2017: 20 par

Stor Kobbersneppe: 
Et enkelt par har forsøgt 
ved området Villahøj, 
men desværre uden held 
igen i år.
Brushane: Der er tegn 
på at brushane kunne 
gøre yngleforsøg i år. 
Engryle: Yngler med 
sikkerhed med et par 
i år.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

Juli 2022

                      

Ældre Sagen 
deltog i  
Folkemødet på 
Bornholm

IT-CAFÉEN HOLDER LUKKET I JULI

Vi starter op igen tirsdag den 2. august kl. 14:00 – 
og er så friske til at hjælpe dig med de udfordringer 
du har indenfor IT-området. Det være sig med både 
hardware og software (f.eks.: MitID, opdatering af 
forskellige programmer, ja – næsten hvad som helst).

Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71  
… det er gratis!

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

Nyt tiltag i Ældre Sagen Tårnby
Vil du være med til at lave en læseklub i Ældre 
Sagens regi. Alle er velkomne. Vi mødes den første 
mandag i hver måned fremover. Første gang er  
d. 5. september kl. 10.30 på Hovedbiblioteket, 
Kamillevej 4 i lokale 1.
Formen: Vi læser den samme bog, så taler vi om bo-
gen sammen. Evt. kan vi aftale at drikke te og kaffe, 
vi har lokalet til kl. 12.00. Henvend dig til Læseklub-
bens leder Bodil Christensen tlf. 22 42 15 51.

Ældre Sagen Tårnby
deltog i Stjerner i Natten

Der kom 
mange børn 
forbi boden for 
at gætte hvor 
meget slik, der 
var i glasset. 
Her er billedet 
af vinderen.

Kontoret holder sommerferielukket fra den 7. juni og 
åbner igen den 16. august.

Sorg- og livsmodsgruppen holder sommerferie og begyn-
der igen den 29. august.

NYT NYT NYT - fodbold
Nu er der mulighed for at spille motionsfodbold hver 
tirsdag formiddag på kunstbanen på Vestamager 
Idrætsanlæg, Ugandavej 105.
Vi spiller hver tirsdag fra kl. 10-11.15. Alle +60 
mænd/damer er velkommen. Du behøver ikke at 
have spillet fodbold før. Så hvis du vil røre dig lidt og 
det måske skulle være noget for dig så kontakt:  
Kim Veidal (mobil) 2076 8298 –  
Fodboldmotionsklubben af 2019
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En tidlig maj morgen kravlede jeg op ad 
bornholmske klipper og satte mig – klar til at 
se en solopgang. Det er ikke ofte, at jeg helt 
frivilligt står op mens klokken stadig viser et 
4-tal, som det første tal. Alt for ofte kræver 
hverdagen, at søvnen ikke afbrydes af noget 
så naturgivent som en solopgang. Ja, vi har 
rent faktisk indrettet os med remedier, der 
forhindrer en sådan afbrydelse: Persienner! 
Persienner, der forhindrer os i at se noget, 
der er så smukt, at det selv ved Randers 
Fjord kan få danske salmedigtere til at 
skrive smukke ord som: ”Se, nu stiger 
solen af havets skød. Luft og bølge blusser 
i brand, i glød. Hvilken salig jubel, skønt 
alt er tyst. Medens lyset lander på verdens 
kyst”. Det er en af de smukkeste danske 
salmer, der er skrevet. Og det, der gør den 
så smuk, er, at det er en af de salmer, som 
vi ikke tyndslider, selv om den flittigt bruges 
ved barnedåb, vielser og bisættelser. Ja, det 

er en salme om en solopgang der giver os 
alle et fælles håb. Et fælles håb om at lyset 
er stærkere end mørket.
Denne maj morgen kl. 4.46 så jeg en smuk 
solopgang over Gudhjem. Ja, med en kop 
kaffe i min hånd, sad jeg sammen med min 
svigerinde og så hvordan horisonten dannede 
en palet af lyserøde og orange farver, der 
lokkende fortalte om den sol, der nu var på 
vej op. Vi sad og ventede tålmodigt, som 
man kun kan når noget smukt er i vente. 
Noget smukt, der bryder igennem mørket og 
lader lyset lyse vores håb op. 
Og det var med håbet, at jeg denne 
morgen tænkte på ordene fra det Gamle 
Testamente: Alting har en tid! Det var ord 
som jeg også brugte i en klumme for et 
år siden, hvor jeg glad og forhåbningsfuld 
skrev, at jeg skulle være med til at plante 
nye sædekorn i Korsvejskirken. Ja, alting har 
en tid. Det har alting, fordi alting ændrer 

sig i tid. Således også mit liv. Mit liv, der nu 
går ind i en ny fase, der er præget af en 
ny tid. En ny tid, hvor jeg ser frem til en 
barselsorlov, hvor et nyt liv vil præge mit 
liv! 
Liv vil også præge Korsvejskirken, for det 
er det som kirken kan: Skabe og være 
ramme om liv. Det liv, der altid udfolder 
sig imellem mennesker. Mennesker, som 
du og jeg. Mennesker, der kommer til hver 
dag. Ja, kommer til livet – pludseligt og 
uimodståeligt. 

Sognepræst Miriam Joensen 

Sol(opgang) over Gudhjem

Aktiviteter
 

Sommeraften med grill og jazz i 
Korsvejskirken 
Vi byder velkommen til en hyggelig aften 
med sommer-grill og jazz i Korsvejskirken 
d. 19. august. Bandet der spiller kalder sig 
’Pergitte’ og består af: Birgitte Soo Jin – 
vokal, Per Møllehøj - guitar, Thomas Vang - 
bass, Anders Fryland – trommer.
Alle er velkomne!  Vi glæder os allerede.
Fredag 19. august kl. 19.00

Loppemarked
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 
sidste lørdag i august, hvor Korsvejskirken 
afholder loppemarked. Vi håber at I vil være 
med til at fylde kirkepladsen med liv. Ud 

over boder på kirkepladsen 
vil der være salg af pølser, 
hoppeborg for børnene og et 
jazzband til at ledsage den 
hyggelige loppestemning. 
Køb standplads til 100 kr 

ved at scanne QR koden – eller via vores 
hjemmeside www.korsvejskirken.dk.
Lørdag 27. august kl. 10.00 – 14.00 

Babysalmesang – babyrytmik i 
kirken 
- Er du nybagt mor eller far?
Næste hold starter den 22. august. Kontakt 
gerne børnemedarbejder Lone Madsen 
på lone@korsvejskirken.dk eller telefon 
52739530, hvis du er interesseret eller vil 
høre mere om tilbuddet! 

Konfirmandundervisning 2022 -23 
Tilmelding til konfirmandundervisning for 
kommende skoleårs 8. klasser foregår 
elektronisk. Det kan gøres ved at scanne QR 
koden til den relevante skole eller via vores 
hjemmeside www.korsvejskirken.dk. 
  

Gudstjenester
Juli     
Søndag 3 Højmesse - 3. s. e. trin. Luk. 15, 11-32 kl. 10.00 Louise Rosenberg
Søndag 10 Højmesse - 4. s. e. trin. Matt. 5, 43-48 kl. 10.00  Kamilla Bugge
Søndag 17 Højmesse - 5. s. e. trin. Matt. 16, 13-26 kl. 10.00  konst. sognepræst
Søndag 24 Højmesse - 6. s. e. trin. Matt. 19, 16-26 kl. 10.00  konst. sognepræst
Søndag 31 Højmesse - 7. s. e. trin. Matt. 10, 24-31 kl. 10.00  Julie Aaboe

August
Søndag 7 Højmesse - 8. s. e. trin. Matt. 7, 22-29 kl. 10.00  Julie Aaboe
Søndag 14 Højmesse - 9. s. e. trin. Luk. 12, 32-48 kl. 10.00 konst. sognepræst

Kontakt  

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

Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale.
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-torsdag kl.10-13 - torsdag kl. 15-18 
Fredage er kirkekontoret lukket i 
sommerperioden
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508
korsvejens.sogn@km.dk

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr • bmo@ km.dk 

 
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. 

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

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- 
kr) og fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Sommerferie indtil fredag 19. august

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Sommerferie indtil 1. september

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 
velkomne og der kræves ikke tilmelding
Petanque. Hver torsdag kl. 15 - 17. Vi hygger med lidt 
petanque, og du velkommen til at møde op.                        
Frokosttur. Tilmelding se opslag i Bordinghus. Mad/
drikke på egen regning. Onsdag 6. juli kl. 12.30.
Introdag for nye brugere. Vil du høre mere om, hvad 
der foregår i pensionisthuset Bordinghus, eller står 
du/I og mangler facilitet til en aktivitet, så er der 
måske en mulighed i Bordinghus. Vi byder på rundvis-
ning og en kop kaffe. Husk du skal være 60+ og bo i 
Tårnby kommune. Mandag 11. juli kl. 11 - 12.
Fællesfrokost. Medbring selv madpakke og deltag i 
en hyggelig frokost med andre. Salg af øl/sodavand/
kaffe/kage. Ingen tilmelding, bare mød op. Fredag 29. 
juli kl. 13 - 16.30. 
Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
... et mødested for friske, raske folkepensionister og 
Deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby 
Kommune. (OBS! udvidet for borgere fra 62 år og 
opefter i en prøveperiode). 
Ferielukket fra 2. juli til d. 31. juli.
Solgården ønsker jer alle en rigtig god sommerferie.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se aktiviteter på opslagstavlen i Pilehaven

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Li-
se Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.dk - www.
hjernesagen.dk. 
Vi går på Hjertestien søndag 17. juli - kl. 11.00 fra 
indgangen til byparken ved vandtårnet på Englands-
vej.
Cafe-møde i Byparken - i starten ved bordene i højre 
side.Der bydes på kaffe og brød samt en hyggesnak. 
Mandag 18. juli kl. 14. ALLE er velkomne til begge 
arrangementer. 

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver 
tirsdag kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Sommerferie indtil 23. august

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. ama-
ger@bedrepsykiatri.dk 
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63, 
2300 Kbh.S. Alle er velkomne – gratis, ingen forhånd-
stilmelding. 
Aktiviteter vender tilbage til september. Lokalafde-
lingen kontaktes på telefon og mail.

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 
1022.  • Mødested i Postkassen, Amager Landevej 71.
Parkinson klub Amagerland har fortsat dans hver 
onsdag i Sundhedshuset hele sommeren. 

Diabetes foreningen
Mere info på: jane@piasecki.dk eller på 
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Stor tak til alle der besøgte vores stand på Korsvejs-
markedet 4. juni. Dejligt at så mange har lyst til at 
tale med os og få nogle af de sidste nyheder fra Dia-
betesforeningen. Vi fik da udleveret en del brochurer 
og kogebøger.
Husk at vi stadig går tur (med eller uden stave) hver 
mandag kl. 10, hvor vi starter fra parkeringspladsen 

foran Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100 - 1 time og 
man kan gå i eget tempo.
Hvis mandag ikke passer i dit program, skal du ikke 
snydes. Vi går nemlig også om torsdagen i Dragør 
- med start fra Wiedergården kl. 10 - turen rundt i 
Dragør og omegn varer ligeledes 1 time og du kan gå 
i dit eget tempo. 

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclero-
seforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Foreløbig ingen aktiviteter.  
Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden 
onsdag i hver måned kl. 16-18 minus juli, august 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 
drikke.

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

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com Kontakt formand Per Eilersen tlf. 
4096 3795. 
Fast mødedag hver torsdag kl. 16.

Dansk Blindesamfund
Bente Weinreich, kredsformand. tlf. 7024 0307.
www.blind.dk og taarnbynet.dk
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd hol-
der klubmøder hver tirsdag bortset fra første tirsdag i 
måneden kl. 13.30-16 i Skelgårdskirken. Vi mødes til 
hyggeligt socialt samvær og underholdning eller ture 
ud i området. Vi har frivillige hjælpere til stede og det 
er muligt at få kørsel til og fra klubmøderne.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på lars-
peter-brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.
Sommerferie i juli.

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kon-
takt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er 
åbent for alle mellem 20 og 65 år. 
Program for juli: Se kultursiderne i denne udgave af 
Tårnby Bladet og  facebook.netværkshuset.kastrup-
lund 

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.
Sommer-aften-gåture på Amager Fælled - hver 
onsdag kl.19.00. Fra 4. maj til og med onsdag 28. 
september 2022. På aftenturene benyttes ofte alter-
native ruter, og længden kan variere. Start og slut: DR 
Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - holder sommerferie i juli.

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Man-
dage kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Filmklubben holder sommerferie. Program for sæson 
2022/2023 annonveres i Tårnby Bladet i august.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Juli 2022

Elinor Wilms 
Løndorf Olsen 
13. februar 1930 – 17. juni 
2022
Elinor blev ansat som Kors-
vejskirkens første kordegn, 
da kirken blev indviet i 1973, 
og det blev til 27 års efter-
følgende virke frem til 2000, 
hvor hun gik på pension. 

Men engagementet i Kors-
vejskirken fortsatte både for 
hende og ægtefællen Wer-
ner, bl.a. i menighedsrådet, 

hvor Werner var formand i 
en længere årrække, og hvor 
Elinor var medlem helt frem 
til marts 2021, hvor hun af 
helbredsmæssige årsager 
måtte trække sig fra arbejdet 
i rådet. 

Elinor og Werner deltog 
ikke i ni ud af ti gudstjene-
ster, men i ti ud af ti, og de 
har i det hele taget med 
deres trofasthed, autentici-
tet og pålidelighed haft en 
enorm betydning for Kor-
svejskirken, som de holdt 
utrolig meget af. Der vil op-
stå et stort hul i kirken nu, 
hvor Elinor ikke er her mere.

Elinor, der i øvrigt var pas-
sioneret korsanger gennem 
hele sit liv, efterlader sig 
Werner, der efter et slagtil-
fælde i 2013 er lammet i den 
ene side og sidder i kørestol, 
samt børn, børnebørn og ol-
debørn.

Ole Reuss Schmidt

Stor ros til plejehjemmet på Løjtegårdsvej
Jeg har gennem det sidste års tid aflagt daglige besøg hos en af 
mine gode venner på Lotusgangen på Plejehjemmet på Løjte-
gårdsvej. Og det har være en rigtig god oplevelse. Jeg har altid 
mødt et ikke bare dygtigt og kompetent, men også venligt og 
imødekommende personale. Takket være personalet blev tiden 
på plejehjemmet, som jo vil være den sidste del af livet, en god 
tid for min gode ven, og jeg vil gerne rette en stor tak til alle 
ansatte på Lotusgangen. 

Ole Reuss Schmidt
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 PRÆSTER  
Sognepræst  
Karsten Møller Hansen 
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende 
21 75 10 30/
kmha@km.dk 
Træffets tirsdag, onsdag 
og fredag kl. 10-11, 
torsdag 17-18

____________________ 

Sognepræst 

Ida Nielsen 
32 50 41 86/idni@km.dk 
Træffetid: Mandag og 
onsdag kl. 10-11, 

torsdag kl. 17-18, samt 
efter aftale

____________________ 

Sognepræst 

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

____________________ 

Sogne- og hospitalspræst 

Desirée Anastasia  
Pi Risum 
Hospitalspræst, 

Psykiatrisk Center Amager 
Digevej 110, 2300 Kbh 
30 46 20 40/dr@km.dk 
Træffes efter aftale, 

dog ikke mandag

____________________ 

    FØLG TÅRNBY KIRKE på 
facebook og 
 Instagram 

        taarnbykirke.dk

Tårnby Sogns Kirkeblad 

Højmesse	 	 	 	 søndag  3.  juli kl.10	 	 Desirée Risum

Højmesse 	 	 	 	 søndag 10. juli kl.10 	 	 Ida Nielsen

Højmesse - Aftengudstjeneste	 	 torsdag.14. juli kl.19.30	 	 Ida Nielsen

Højmesse 	 	 	 	 søndag 17. juli kl.10	 	 Karsten Møller hansen

Højmesse 	 	 	 	 søndag 24. juli kl.10	 	 Ida Nielsen

Højmesse 	 	 	 	 søndag 31. juli kl.10	 	 Louise Husted Rosenberg


GUDSTJENESTER JULI

Selvbetjening handler kun om at 
tjene sig selv, livet handler om 
at tjene andre. 
Jeg skulle til Lissabon med en ven. Vi tog afsted 
tidligt om morgenen, havde tjekket ind 
hjemmefra, så vi scannede vores bagage selv og 
satte den på kørebåndet. I sikkerhedskontrollen 
stod vi længe. Normalt er der altid nogen, som 
siger noget kækt men ikke lige for tiden. Tax-free 
var lukket. I Joe & The Juice nikkede 
ekspedienten. I Lagkagehuset blev min kaffe 
registreret og sat på disken. Ved boarding 
scannede vi igen boardingpas, en medarbejder 
tjekkede vores pas. Oppe i flyet stod der er flot 
steward og snakkede med en anden. Vi fandt 
vores plads. Jeg var træt. Der var alligevel ikke 
nogen servering, så jeg tænkte, jeg ville læse og 
sove. Jeg må være faldet i søvn for pludselig blev 
jeg vækket; ”we are landing, you need to pull up 
the curtain.” 
Jeg har et arbejde, hvor jeg er meget tæt på 
mennesker, så når jeg har fri og ferie, har jeg ikke 
noget stort behov for socialkontakt. Er i det hele 
taget ret introvert, elsker stilhed. Men det slog 
mig, da jeg sad på hotellet i Lissabon og kiggede 
ud på den grønne have med blomster, jeg ikke 
ved, hvad hedder; der ikke var et eneste 
menneske, udover min ven, som havde sagt et 
eller andet bare antydningsvist venligt til mig i 
løbet af den sammenlagte rejse på 9 timer. Ikke et 
eneste ”god ferie”, kun noget med at et plastik 
gardin skulle op.  
Hvis man gerne vil have en verden, hvor 
mennesker ikke siger noget til hinanden, har man 
fået det. Der er selvbetjening alle steder. Alt 
handler om at man selv skal tjene sig selv. Alt er 
app. Der findes ikke nogen, man kan spørge. 
Teknologi og digitalisering skal gøre alt 
nemmere, men når man bliver stillet videre for at 
blive stillet videre for at vente så utrolig længe 
(tryk 4, tryk 2, vi stiller dig om, tryk 7, vi har i 
øjeblikket meget travlt), for til sidst at få at vide, 
at man skal gå ind på hjemmesiden og skrive en 
mail, som man aldrig får svar på, så ved jeg ikke, 
hvor meget nemmere det hele er blevet. 
Men det er ikke det værste. Det værste er, at vi 
bare har sejlet med ned ad den teknologiske 
udviklingsflod, nikket når vi er blevet fortalt, at 
man må følge med. Følge med hvorhen? Helt 
slemt er det, når man forsøger at fortælle os, at 
det er for vores egen skyld. Det er det jo ikke. Det 
er for at spare penge på menneskelig arbejdskraft, 
og fordi det er nemmere at holde styr på folk, hvis 

man kan slå dem op på en skærm og se hvor de 
var henne i går. 
Alle er enige om, at vi bruger alt for lang tid foran 
skærmen. Alligevel bliver vi ved med at blive 
placeret foran en skærm. Det er mig en gåde, at vi 
har gjort det sådan, at man ikke kan noget uden at 
skulle via sin telefon. Der er ikke noget mere 
fremmedgørende end mennesker som står og glor 
ned i deres telefon uden at kunne lukke andre ind 
i deres verden for bare et øjeblik. Jeg har 27 
koder, jeg ikke kan huske. Man skal hele tiden 
logge ind på et eller andet. Jeg er et tal, 
anvendelig for algoritmer. Jeg printede ikke et 
boardingpas ud. Jeg er et boardingpas. 
Det er ikke Ukraine, Macron eller de store ting 
ude i verden, der i første færd betyder mest. Det 
er meget mere nærliggende; vi vil bare have nogle 
at tale med. Jeg vil tale med min læge, gider ikke 
chatte med en smilende smiley i hjørnet af en 
skærm, vide at han kender mig og bekymrer sig 
for mig, når jeg fortæller ham, at jeg ikke har det 
godt. Jeg vil kunne gå ned i banken og tale med 
en dygtig medarbejder, som vil hjælpe mig, når 
der er vigtige ting. Jeg vil have, at der sidder et 
menneske ved kassen i supermarkedet, som har et 
par sekunders overskud til at sige noget banalt. 
Køber ikke ting over nettet. Jeg vil gå ind i en 
butik og få hjælp, blive set, talt til.  
Jeg taler ikke om venskaber, fællesskaber eller 
foreninger. De er mest for dem, som kan komme 
ud og som kan komme med noget. Jeg taler om 
alt det ind i mellem, om de små venlige ord, som 
for ret mange mennesker er de eneste ord, de får i 
løbet af en dag. Også for os som er så heldige at 
have andre i vores liv, vi har også brug for de små 
ord i løbet af en dag. At mærke at der bliver lagt 
mærke til én, et samfund med de der 
menneskelige kontaktpunkter, som man ikke kan 
undgå.  
Jo jo, der er også gode ting ved alt det nye, og ja, 
jeg tenderer til det karikerede reaktionære, men 
jeg synes virkelig, vi har gjort en smuk verden 
ensom. En verden som stadig og altid vil være 
fuld af mennesker, som bliver til - ikke ved at 
tjene dem selv - men ved andre mennesker. Jeg er 
ikke kommet for at lade mig tjene, men for at 
tjene jer, sagde Jesus og viste os, at selvbetjening 
er tomt, at det altid er en ære og det største at 
tjene andre. At digitalisere det meste, at fjerne det 
menneskelige møde, er at tage muligheden for at 
tjene andre fra os. Godt kirken stadig ligger her; 
for at give jer et sted, hvor der stadig er 
mennesker, man kan tale med.  
Og når I når dertil; ” god ferie.” 
                  Karsten Møller Hansen 
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UNDER REGNBUEN er 
sorggrupper for børn i alderen  
4 -17 år, der har mistet en forælder, 
bedsteforælder, søskende eller én, 
som står dem nær. I sorggruppen vil 
børnene kunne spejle deres sorg og 
deres følelser i hinanden. 
Der findes 3 sorggrupper: Små børn 
4-5 år, børn 6-9 år og unge 10-17 år. 
Sorggrupperne starter op til efteråret. 
Sorggrupperne for små og mindre 
børn i alderen 4-9 år i Tårnby Kirke. 
For 4-5 årige, torsdage i lige uger,  
kl.15.45-16.45.  
For 6-9 årige, torsdage i ulige uger,  
kl.15.45-16.45.  
I Konfirmandstuerne ved Tårnby Kirke, Englandsvej 330. 
Sorggruppen afholdes af Psykologisk konsulent og Supervision: Simone W. H. Hansen, 
Sorgrådgiver og Sygeplejerske: Lotte Jakobsen, Ansvarlig for madlavning: Hanne Præst, 
Sorggruppeleder og Sognepræst: Louise H. Rosenberg. 
Få mere information og tilmeld dit barn hos Sognepræst Louise Husted Rosenberg på  
30 46 08 86 eller lrr@km.dk 

Sorggruppe for børn og unge i alderen 10-17 år i Kastrup Kirke. 
Onsdage kl.16.30-19.00 i Kastrup Kirke, Kastruplundgade 3-5 indgang Gl. Skovvej. 
Vi starter med at lave mad og spise sammen. Herefter taler vi med hinanden om alt det, vi har på 
hjertet. 
Sorggruppen afholdes af Sygeplejerske og Sorgterapeut: Susse Kappel, Ansvarlig for madlavning: 
Jens Sørensen, Pædagog og Procescoach: Lizzi Sørensen, Sognepræster: Trine-Amalie Fog 
Christensen og Pia Mi Ran Poulsen, blandt andre, Sorggruppeleder og Sognepræst: Susanne 
Steengaard. 
Få mere information og tilmeld dit barn hos Sognepræst Susanne Steensgaard på  
40 45 25 30 eller ssan@km.dk 

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. 16-18 
Personlig henvendelse efter 
aftale.


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 
22 95 00 79/
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: Mette Omega 
Christensen, 
mettec1985@gmail.com 

Bestyrelsesformand: 

Hanne Præst Pedersen,

happ1606@gmail.com


Kirkens 
ungdomskor 

For alle mellem 15-30 år 
Vi mødes igen efter 

sommerferien  
den 10. august. 

Hver onsdag  
kl.16.30 -17.45. 

Walk & talk PLEJEHJEMS-
GUDSTJENESTE		

Der er Gudstjeneste og 
fællessang på plejehjemmet 

på Irlandsvej ved Ida 
Nielsen. 

Fredag den 29/7 kl. 10.15 i 
Oasen.  

Har du lyst til at få en 
snak, eller trænger du til at 
få rørt dig, så kom og vær 

med.  
Vi mødes hver tirsdag  

kl.11 ved Byparken ud for 
Vandtårnet. 

NETVÆRKSGRUPPEN  
Er du blevet alene eller har corona taget dine gamle 
netværk, så prøv Netværksgruppen i Tårnby Kirke. Vi 
mødes ca. to gange om måneden til Gudstjeneste og 
efterfølgende samvær, hvor vi drikker kaffe og taler 
om ALT.  
I juli mødes vi: Søndag den 10/7 kl.10 til 
Gudstjeneste med efterfølgende frokost på restaurant 
Le Perr i Kastruplundgade. Der er tilmelding senest 
26/6. 
Torsdag den 14/7 kl.19.30 til aftengudstjeneste med 
”ønskekoncert” og oplæsningen af de bønner, der 
blev skrevet på Korsvejsmarkedet.  
Søndag den 24/7 kl.10 til Gudstjeneste med 
efterfølgende åbent hus og have i præsteboligen 
Vestre Bygade 19 

DÅBSKLUDEstrik 
Vi har efterhånden fået strikket mange 
dåbsklude, og forældrene er rigtig glade for 
på den måde, at få et minde med fra 
dagen.  
Vi har nu udvidet arbejdet så vi også 
hækler og strikker figurer, der kan bruges til 
Babysalmesang. Har du lyst til at være med 
så er du meget velkommen.  
Vi mødes mandage i lige uger mellem kl. 
14-16. Vil du hellere sidde derhjemme kan 
du også komme forbi og hente garn og 
opskrifter mandage i lige uger mellem  
kl. 14-16.  
Kirsten Svane og Ida Nielsen  

Juli 2022
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Som et strejf af en dråbe

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 Kastrup

Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid: 
Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag
Sognepræst Anne Louise 
Nielsen (vikar)  
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
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
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med julehjælp. 
Bidrag modtages med tak, 
og kan indbetales til Spar 
Nord reg.nr. 6509 konto 
3052994208
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Endelig sommer – tænker jeg altid, når vi 
rammer den første af sommermånederne. 
Sommermånederne er de måneder, hvor der 
traditionelt sker mindst i danske kirker. 

Folk er ude at rejse – nogle i Danmark, andre nede 
under sydens sol, der i år er ekstra stærk og ekstra 
varm. Og kirkerne, de går nærmest i sommerdvale 
landet over, medmindre de er hvidkalkede og ligger 
på grønne bakketoppe.

Bryllupper, sommervarme og ferierejser til den 
sydlandske varme er ikke noget, som jeg går og 
skænker mange tanker for tiden. Nej, jeg tænker 
alene på det barn, som jeg venter så spændt på at 
møde for første gang.

Jeg har set hende før – ja, derfor ved jeg, at det 
er en ”hende”, en pige. Jeg har set hende som 
en lille dråbe på et gråligt scanningsbillede. Et 
scanningsbillede, der gennem det grynede og 
uskarpe billede fortalte om den dråbe, hvori der er 
et liv. 

Et liv, der vokser og vokser. 

Et liv, der har taget form. Fra en lille uanseelig prik 
til et lille menneske med organer, fingre, fødder, 
arme, ører og ikke mindst et hjerte. Et hjerte hvis 
rytme jeg har lyttet til. Og et hjerte, hvis rytme jeg 
vil følge resten af mit liv.

Et liv, der er et strejf af en dråbe. Et strejf af en 
dråbe, der har fået mig til at ”håbe på de ting, som 
skal komme, før end livet er omme”.

Ja, ikke bare håbe. Nej, tro. For det er det, jeg gør, 
når jeg ser den blinkende dråbe: Jeg tror.

Jeg tror på, at der i den dråbe, der blinkende brød 
scanningens gråtonede nuancer, åbenbarer sig så 
meget mere. Så meget mere end blot min hustru 
og mig. Mere end bare costbenefitanalyser af livets 
værdi. Mere end bare tal og Excelark. Mere end 
det, vi samlet set er. Jeg tror på, at der i den dråbe 
åbenbarer sig kærlighed, omsorg, håb og tro.

Jeg ser en dråbe, der blinker. En dråbe, der får mig 
til at håbe og tro på de ting, der skal komme.

Søndag d. 3. juli kl. 10

Søndag d. 3. juli er der ikke bare højmesse 
i Kastrup Kirke, men også Tour de France! 
Tourfeltet suser gennem landet på tredje og sidste 
etape i Danmark. 

Det fejrer vi med fransk orgelmusik og gule 
snacks og gylden Chardonnay i gårdhaven efter 
gudstjenesten til lyden af Charles Aznavours 
sprøde stemme, så kom forbi kirken til en festlig 
dag.

Tour de France i 
Danmark
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Kalender for 
Kastrup Kirke

Juli 2022

Søndag d. 3. juli
Kl. 10: Højmesse 

Onsdag d. 6. juli
Kl. 12: Andagt 

Søndag d. 10. juli
Kl. 10: Højmesse

Onsdag d. 13. juli
Kl. 12: Andagt 

Søndag d. 17. juli
Kl. 10: Højmesse 

Onsdag d. 20. juli
Kl. 12: Andagt 

Søndag d. 24. juli
Kl. 10: Højmesse 

Onsdag d. 27. juli
Kl. 12: Andagt 

Søndag d. 31. juli
Kl. 10: Højmesse

August 2022

Onsdag d. 3. august
Kl. 12: Andagt 

Søndag d. 7. august
Kl. 10: Højmesse 

Onsdag d. 10. august
Kl. 12: Andagt 

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

Tilmeld dig kirkens digitale 
nyhedsbrev på kirkens 
hjemmeside. Det udkommer en 
gang om måneden.

Fra september tilbyder Københavns Stift 
sorggrupper for børn og unge i alderen 4-17 år. 
Sorggrupperne er for børn, der har mistet en 
forælder, bedsteforælder, søskende eller en, som 
har stået dem nær. 
I sorggruppen vil børnene kunne spejle deres 
sorg og deres følelser i hinanden. Der vil være 
forsamtaler efter sommerferien. 
Sorggrupperne fordeler sig på 3 grupper:

I Tårnby Kirkes konfirmandstuer:
Børn i alderen 4-5 år sammen med deres forælder, 
hvor en kreativ aktivitet vil danne rammen for 
samværet. 
Børn i alderen 6-9 år uden deres forældre, men 
hvor forælderen vil blive opfordret til at blive og få 

en kop kaffe i lokalet ved siden af sorggruppen, 
og hvor en kreativ aktivitet vil danne rammen for 
samværet og snakken.

I Kastrup Kirkes køkken og konfirmandstuer:
Børn i alderen 10-17 år uden forældre, hvor 
madlavning vil danne rammen for samværet og 
samtalen. 
Vil I vide mere, er I velkomne til at kontakte 
Susanne Steensgaard, sognepræst i Kastrup Kirke 
på 40 45 25 30 / ssan@km.dk eller Louise Husted 
Rosenberg, sognepræst i Tårnby Kirke på 30 46 08 
86 / lrr@km.dk 

Holy Smoke – sensommerfest
Søndag d. 28. august kl. 10

Grill, gudstjeneste, aktiviteter for 
børn, fællessang og koncert med 
Anne Dorte Michelsen – det er, 
hvad der er på programmet til 
Kastrup Kirkes sommerfest den 
sidste søndag i august. 
Nærmere program følger, 
men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen, for det bliver en 
både sjov, velsmagende og 
spændende dag i Kastrup Kirke!

Under regnbuen  
– sorggrupper for børn
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SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Kirkekontor:
Daglig Leder: Carsten Brank  

Tlf.: 5122 8194
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,  

2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 13.  

Torsdag kl. 13-18.
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk 

Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk

DEPARTURES
En meditativ og smuk film, 
som vandt en Oscar for bed-
ste ikke-engelsk-sprogede 
film i 2008.
Daigo er en passioneret cellist 
i et klassisk orkester- netop 
blevet opløst - og står derfor 
nu uden job. Han beslutter sig 
for, sammen med sin kone, 
at rejse fra Tokyo og hjem til 
sin fødeby, hvor hans mor har 
efterladt ham et hus. Han vil 
søge arbejde og starte et nyt 
kapitel i sit liv. 
I avisen støder han på en stil-
lingsannonce benævnt ’sidste 
afgang’ i den tro, at der er tale 
om et rejsebureau. 
Han erfarer imidlertid til jobsamtalen, at stillingsbetegnelsen 
dækker over en ganske anden profession - bedemand. 
Modvilligt giver han det en chance, og den gamle bedemand 
bliver en slags zen-mester for ham. 
Langsomt begynder han at føle en stolthed i sit nye arbejde, og 
han sætter en ære i at gøre det til en perfektionistisk kunstart, 
hvor han fungerer som bindeled mellem den afdøde og de ef-
terladte. Samtidig giver det ham mulighed for at reflektere over 
forholdet til sin egen familie, og hans cellospil åbner yderligere 
for glemte og gamle følelser.

Filmaften tirsdag 12. juli kl. 18.30.

Morgensang:
Vi mødes hver onsdag kl. 10 i kirkerummet, hvor vi har en an-
dagt med musik, to salmer, bøn og en tekst fra Bibelen.
Bagefter er der kaffe og mere sang. Vi skiftes til at medbringe 
brød  til kaffen og er med til at vælge hvad vi skal synge.

Rytmisk Gudstjeneste:
Cirka en gang om måneden er der rytmisk gudstjeneste kl. 
12.00 – efter højmessen om søndagen.
Forløbet er forenklet og kortere end en traditionel gudstjeneste, 
og der er lagt vægt på musikken, der spænder over genrer som 
pop/rock, ballader m.m.
Skelgårdskirkens eget band (trommeslager, guitarist, bassist, 
pianist og forsanger) leverer musikken til fællessangen og giver 
et par numre ved gudstjenesten.
Det er muligt at holde dåb ved rytmiske gudstjenester.
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SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen  
(kirkebogsførende) 
Tlf.: 40 40 72 65,  

ahm@km.dk

Poul Bo B. Sørensen (provst) 
Tlf.: 29 12 35 15 

pbbs@km.dk

Karen Giødesen 
Tlf.: 51 22 82 23  

kag@km.dk

Kamilla Bugge  
Tlf.: 60 80 58 78 

kabu@km.dk 

FASTE AKTIVITETER

Børne- og juniorklub 
Alle tirsdage kl. 16.15 

Aflyst i juli

Vandretur på fælleden
Alle torsdage kl. 14:00  

Mødested Hilversumvej

Vel mødt indenfor i 
Skelgårdskirken juli

Følg med på kirkens  
hjemmeside og face- 

bookside 
 

www.skelgaardskirken.dk 

facebook/skelgårdskirken

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00

Aktiviteter i juli i Skelgårdskirken

Søndag 3. Kl. 10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen
Søndag 10. Kl. 10.00 Højmesse v/ Poul Bo  Sørensen
Tirsdag 12. Kl. 18.30 Filmaften
Søndag 17. Kl. 10.00 Højmesse v / Annelise H. Mehlsen
Søndag 24. Kl. 10.00 Højmesse v/ Kamilla Bugge 
Søndag 31. Kl. 09.00 Skelgårdskirkens fødselsdag: fælles morgenbord
Søndag 31. Kl. 10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen
   Børne - og Juniorklub: Alle tirsdage kl. 16.15. Aflyst juli
   Andagt og morgensang: Alle onsdage kl. 10.00
   Vandretur på Fælleden: Alle torsdage kl. 14.00 

Juli måned i Skelgårdskirken:
Vores smukke kirkerum er under en større renove-
ring indtil midt i august måned.
Kom og se vores midlertidige kirkerum, hvor du 
kommer helt tæt på præsten, organist og korsangere.
Vi har indrettet et hyggeligt alternativ hvor vi holder 
højmesser, dåb, vielser, morgensang m.m. – men 
ikke bisættelser. 

Konfirmation:
I kan nu som forældre indskrive jeres 
teenager til konfirmandundervisning 
efter sommerferien 2022 og konfirma-
tion i foråret 2023. Se link til tilmel-
ding på vores hjemmeside. 

Gåtur på Fælleden:

Hver torsdag – hele året - mødes vi ved broen på  
Hilversumvej kl. 14.00. Vi går tur på fælleden i et  
roligt tempo, nyder naturen og hinandens samvær.

Gøgeurt fra Peberholm fanget af 
René Fokdahl, Amager Fotoklub.
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Udstillingscentret Ved Diget 
er officielt indviet

Af Terkel Spangsbo.  
Foto Kurt Pedersen, Amager 

Fotoklub

Tårnby har fået et nyt udstil-
lingssted, hvor lokal kunst og 
lokalhistorie er i fokus. 

Det nye udstillingscenter 
har til huse i en gammel gård, 
som stammer helt tilbage fra 
1870 og oprindelig var en del 
af Kastrup Landsby. I 2006 
købte Tårnby Kommune går-
den og for et par år siden gik 
omsiggribende restaurerin-
gen i gang med henblik på at 
skabe et nyt udstillingscenter, 
som er en videreførelse af 
Udstillingscentret Plyssen, 
der blev startet i 1996.

Plyssen fik sit navn, da det 
længstlevende arrangement 
i Kulturbyåret 1996 åbnede 
som udstillinger af vekslende 
karakterer med private sam-
linger og lokalkunst i den 
tidligere plydsfabriks admini-
strationslokaler. 

Det var Tårnby Kommu-
nes bidrag til den togrejse, 

som kortvarigt blev etableret 
langs det tidligere Amagerba-
ne-tracé, hvor der på alle sta-
tioner var særlige aktiviteter, 
optrin, musik og i Kastrup alt-
så udstillinger, som dog ikke 
lå på en tidligere station men 
godt 300 derfra i den gamle 
fabrik, hvilket - sammen med 
en trofast stab af frivillige 
’kustoder’ under guidning af 
Heinrich Ehrenreich - har sik-
ret institutionen Plyssen den 
lange levetid.

Fortsættelse ønskes

Det er tanken og håbet, at 
den nye lokalitet for Udstil-
lingscentret Ved Diget fortsat 
kan drives i et tæt samarbejde 
med Tårnby Kommunebib-
lioteker, Lokalarkivet og ikke 
mindst en engageret gruppe 
frivillige ’kustoder’.

Østlængen på den gamle 
gård har været åben og i drift 
siden efteråret 2020. Nu er 
stuehuset færdigrestaureret 
og klar til at fungere som et 
udstillingssted med afsæt i 
det tidligere Plyssen, drevet 
af frivillige med et bankende 

hjerte for hobby, lokalhistorie 
og lokal kunst.

Stuehuset er indrettet 
til skiftende udstillinger af 
kunst, lokalhistorie fra lo-
kalarkivets samlinger og 
Bevaringsforeningen for 
Tårnby’s udstillinger. Her vil 
endvidere være en vis mø-
deaktivitet med relation til 
stedet.

I Østlængen handler de pri-
mære udstillinger om blandt 
andet spændende historier 
om Amager, fly- og lufthavns-
historie, Amagerbanen samt 
gamle billeder fra Kastrup.

Den klassiske ’Plyssen-udstilling’ er en blanding af gamle 
foto og nye fra samme lokaliteter. Der er kommet system i 
den stationære udstilling i Østfløjen, som dog ikke er mere 
sationær, end at der stadig fornyes fra det store arkiv eller 
med nyerhvervelser.

Den oprindelige initiativtager og ’Plyssen-direktør’ 98-årige 
Heinrich Ehrenreich i samtale med en kustode og borgmester 

Allan S. Andersen (med ryggen til).

Svend E. Schäfer, søn af 
Rigmor Larsen, der har boet 

på gården og arbejdet på 
Plyssen,  overrakte portrætter 

af gårdens oprindelige 
ejere, Dirch Gjertsen og frue 

Marchen Gjertsen.
Deres virke er beskrevet 

i Tårnby Kommunes 
lokalhistoriske tidsskrift, 

Glemmer Du, nr. 3, 2016: Ved 
Diget 28 – Gården og slægten; 

tidsskriftet  findes på nettet.

Plyssen lever videre på ny/gammel gård

Københavns Lufthavn udvider an-
tallet af parkeringspladser – med 
fokus på bæredygtig omstilling
Nu bliver det nemmere at finde en 
parkeringsplads tæt på terminalerne 
i Københavns Lufthavn, når man skal 
ud at rejse. Et nyt parkeringshus, P1 
på vejen mod den gamle Indenrigs-
gård med godt 2.300 står klar til brug. 

Med det nye P-hus samler Køben-
havns Lufthavn det meste af sin per-
sonaleparkering ét sted. Det betyder, 
at der bliver flere ledige pladser i 
parkeringshusene tæt på termina-
lerne til glæde for passagererne. Der 
er nu knap 14.500 parkeringspladser 
som passagerer, der flyver fra CPH, 
kan booke online.

Det syv etager høje parkeringshus 
er Danmarks største enkeltstående 
P-hus. Taget er spækket med solcel-
ler som betyder, at Københavns Luft-

havn skruer op for produktionen af 
vedvarende energi.

De knap 3.000 solceller produce-
rer strøm, som svarer til det årlige 
forbrug for omkring 300 husstande.

2.300 nye p-pladser 
– i lufthavnen Solcelleanlæg på toppen af fragt-

terminaler i Københavns Lufthavn 
Luftfragtoperatøren, Worldwide 
Flight Services A/S, har investeret i et 
1,4 MW-solcelleanlæg til et tocifret 
millionbeløb. 

Anlægget vil blive det største i 
Storkøbenhavn, og årligt vil det give 
en besparelse på op mod 240 ton 
Co2. Det svarer til en personbil, der 
kører 57 gange rundt om jorden. 

Med solcelleanlægget i Køben-
havns Lufthavn har koncernen taget 

et stort skridt i den bæredygtige ret-
ning.

- Den grønne energi skal blandt 
andet bruges til vores elbiler – både 
dem der indgår i transporten internt 
i lufthavnen samt personalets biler. 
Det giver rigtig god mening, at vores 
personale kan lade deres biler gratis 
med grøn energi fra solen, forklarer 
Thomas Egeland, skandinavisk direk-
tør hos Worldwide Flight Services.

Solcelleanlægget forventes at stå 
færdigt i slutningen af oktober i år.

Flere solceller i CPH
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

DIF afviklede danske  
mesterskaber for 52 sports-
grene i løbet af en weekend

DM-UGEN

Af Søren havemann  
og Terkel Spangsbo

Med flere end 180 danmarks-
mesterskaber i 52 sports-
grene var der lagt op til store 
sportslige oplevelser, da der 
blev holdt DM-uge i Aalborg. 

Programmet var en buffet 
af dansk elitesport fra de klas-
siske idrætter som atletik og 
svømning til de mere ukendte 
som biathlon orientering og 
funktionel fitness.

DM-ugen har været en 
drøm for DIF i mange år og er 
inspireret af den svenske SM-
veckan, som har fundet sted 
siden 2009. Drømmen om et 
dansk mini-OL er en realitet 
og DIF har varslet gentagelse 
i 2023 – også i Ålborg.

- Svømmeklubben KVIK 
stillede op med få svømmere, 
da placering af DM-ugen ud-
fordrer deltagelsen, fortæller 
elitetræner Thomas Lund.

DM-ugens placering på 
sæsonkalenderen er en for-
handling mellem de mange 
idrætsgrene og svømning var 
ikke vinderen af den bedste 
placering denne gang. 

DM-ugen holdes samtidig 
med flere andre svømme-be-
givenheder. 

- Flere af vores profiler blev 
studenter i netop de dage 
DM-ugen var placeret. Endvi-
dere har vi en svømmer der 
skal til EM for juniorer ugen 
efter DM og to yderligere 
svømmere der skal til Euro-
pean Youth Olympic Festival 
senere på sommeren, siger 
Thomas Lund. 

- Vi har valgt at prioritere 
deres muligheder for at præ-
stere internationalt, både på 

den korte bane ved at kunne 
være friske til de internatio-
nale stævner og i øvrigt ikke 
drive rovdrift på dem i forhold 
til, at de kan være i KVIK man-
ge år endnu. 

Næste år med fuld styrke

- Vi ærgrer os gule og grønne 
over ikke at kunne stille fuldt 
op ved den første DM-uge 
med hele KVIK. Vi ville gerne 
støtte fuldt op om det nye 
initiativ, men sendte en lille 
skare afsted i år. Vi forventer 
at vi kan stille slagkraftigt op 
næste år, konstaterer Thomas 
Lund. 

Deltagelsen ved DM-ugen 
bestod af et enkelt medalje-
bud, nemlig Sara Sylvest. De 
øvrige KVIK deltagere bestod 
af Gustav Nissen og så deltog 
Alexander Hillhouse og Maria 
Kjer Rasmussen i Para-regi.  

Man kan også holde et 
halvt øje med Rajmund Ko-

ska, der under DM stillede op 
for Slagelse, men dagen efter 
DM skifter licens til KVIK, hvor 
han fortsætter sin karriere. 
Rajmund skal nok blande sig 
i medaljestriden og kæmper 
med om at blive dansk mester 
på 50 og 100 bryst.
PS: Sara Sylvest vandt lørdag 
bronze i 100 m ryg.

Tårnby Bladet erfarer, at 

også atleter fra Tårnby Styrke-
løfter Klub, Speed Rugby og  
Amager Cykel Ring har delta-
get i DM-ugen.

Resultaterne for Tårnby-
atleter findes på DIF.dk

Fra venstre KVIK-svømmerne 
Alexander Hillhouse, Sara 

Sylvest, Maria Kjer Rasmussen 
og Gustav Nissen

Tårnby-klubber til bunke-DM

TSK, Tårnby Styrkeløfter 
Klub, har to løftere med i 
DM ugen. Tårnby Bladet har 
talt med formand Morten 
Rasmussen og de to løftere 
inden DM gik i gang

STYRKELØFT

Af Søren Havemann

Styrkeløft er på programmet 
med klassisk styrkeløft og 
Tårnby Styrkeløfter Klub er 
repræsenteret med Lisette 
Hansen i kvindernes 52 kg 
klasse og Christian Cederqui-
st i herrernes 120 kg klasse.

Normalt løfter Lisette i 47 
kg klassen, men nu stiller hun 
op i en klasse højere.

Forventninger

Hvad er dit mål til DM?
Lisette: - Mit mål er at vinde 

vægtklassen samt at forsøge 
at lave dansk rekord i squat. 
Rekorden er 117,5 kg, og jeg 
har selv rekorden i squat i 47 
kg klassen på 118 kg, så den 
skal helt klart have et forsøg.

Christian: - Mit mål er at få 
en medalje i bænkpres.
Hvordan har I forberedt jer 
op til stævnet?

Lisette: - Jeg har blandt an-
det været til europamester-
skaberne med udstyr og til 
verdesmesteskabet i klassisk 
styrkeløft her i juni måned. 
Fokus har selvfølgelig været på 
disse stævner, men der burde 
være til et stævne mere i krop-
pen, siger Lisette med et smil.

Christian: - Da jeg normalt 

vejer 96 kg, så måtte jeg i 
gang med at spise lidt ekstra i 
perioden op til stævnet – men 
det er jo sjovere at spise end 
at tabe sig, siger Christian 
ligeledes med et smil.

Styrkeløft og fuldtidsjob

Lisette er intensivsygeplejer-
ske, så træningen skal pas-
ses ind mellem skiftende ar-
bejdstider.

- Det er altid et større pus-
lespil, der ikke altid er lige til, 
da brikkerne ikke altid passer 
sammen. Men så længe jeg 
elsker mit arbejde og får det 
passet ind med træningen, så 
er det det hele værd, siger Li-
sette.

Christian Cederquist er IT-
konsulent og kæmper også 
med at få passet træningen 
ind i en travl hverdag: - Det 
er selvfølgelig en udfordring, 
men det er ikke noget jeg ville 
være foruden, så man finder 
tiden uanset hvad, siger han.

På hvilken baggrund er du 
blevet udtaget til stævnet?

Lisette og Christian svarer 
entydigt: 

- For at kunne stille op til 
et DM, skal man have løftet 
et vist antal kilo, for at kvali-
ficere sig. Dette krav har vi 
indfriet, så vi udtrykte ønske 
om deltagelse i DM i klassisk 
styrkeløft. Det bliver virkelig 
spændende at se, hvordan det 
løber af stablen sammen med 
resten af DM-ugen.

Se de to styrkeløfteres re-
sultater på side 39 i denne 
udgave af Tårnby Bladet

Foto i Tårnby Styrkeløfter 
Klub efter et træningspas.

Styrkeløftere før DM-ugen
AK Viking tog selv 15 me-
daljer, da de arrangerede 
DM i femkamp og vægtløft-
ning

FEMKAMP PÅ VIKINGMANÉR

Femkamp hos AK Viking be-
står af træk og stød, 40 meter 
løb med liggende start, bag-
læns kuglekast og trespring 
med samlede ben.

Det gav Viking otte guld-
medaljer, fem sølv- og to  
bronze-medaljer ud af 80 
deltagere.

 De otte guld gik til 10 
årige Seline Lund Hansen; 
desuden 11-12 år: Elin Fran-
zen Nilsson, 19-24 år: Siff 
Wibling. 

25-29 år: Mille Celine 

Søgaard, 60-64 år: Amanda 
Obel Rosendahl og hos her-
rerne 0-10 år: Frederik Per 
Christiani, 13-14 år: Alfred 
Høj, og endelig den alleræld-
ste ved hele stævnet Rene 
Hansen; han er 78 år. 

- Desværre kan der ikke 
sættes rekorder ved fem-
kamp, for både Alberte Saug-
mann Schmidt og Elin Nils-
son forbedrede de danske og 
nordiske ungdomsrekorder i 
stød; Alberte stødte faktisk 
15 kilo over sin kropsvægt 
(hun vejer kun 34,5 kg). Vi 
var endnu en gang heldige 
med vejret, vi havde lige 
pakket sammen så begyndte 
det at regne, fortæller Erling 
Langtved fra AK Viking.

SH

Det kræver alsidighed at vinde AK Vikings’ 
danmarksmesterskaber i femkamp. Her er det Tre spring 
(også kaldet trespring) med stående start. Foto: AK Viking.

Spektakulære discipliner
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Brentford-træner, Thomas Frank, 
gav fodboldglæde til hjertebørn

FODBOLD SPECIAL’

Thomas Frank, der er fodboldtræner 
for den engelske Premier League-klub 
Brentford, lagde vejen forbi Hjertefor-
eningens fodboldskole for hjertebørn, 
der blev afviklet på FCK’s trænings-
baner på Frederiksberg. På fodbold-
skolen fik hjertebørn mulighed for 
at sparke bold og opleve glæden ved 
motion, selvom de har brug for flere 
pauser end andre børn

Fodbold er også for børn, der er født 
med en hjertefejl. Hjerteforeningen, 
DGI Fodbold, Rigshospitalet og FCK er 
gået sammen om at afholde en fod-
boldskole for hjertebørn på FCK’s træ-
ningsanlæg i København. Der var mere 
end 30 hjertebørn sammen med deres 
forældre samlet til leg med bold, skud 
på mål og sjovt samvær med andre 
børn med hjertefejl og deres forældre.

Thomas Frank skrev autografer og 
lavede træningsøvelser med børnene. 
Senere lørdag blev hjertebørnene in-
viteret med ombord i FCK’s spillerbus 
og kørt en tur i Parken til en rundvis-
ning.

Kvinden bag fodboldskolerne

På fodboldskolen mødte børnene an-
dre børn, der også har et ar på brystet, 
og som også kan have brug for en pau-
se i boldspillet.

Initiativet til fodboldskolen er kom-
met fra Sara Juhl, der er tidligere eli-
tefodboldspiller. Hun er selv født med 
en hjertefejl, da hendes ene hjerte-
klap er todelt i stedet for tredelt, og 
hun har i mange år stået i spidsen for 
fodboldskoler arrangeret af DGI Fod-
bold.

- Jeg har altid kunnet mærke på mit 
hjerte, hvor godt det har været for mig 
at dyrke idræt igennem livet. Jeg sy-
nes, at det er vigtigt at vise, at selvom 

en hjertefejl kan give nogle fysiske 
begrænsninger, så skal det ikke hindre 
den enkelte i at dyrke denne vidun-
derlige sport. Fodbolden har en helt 
unik evne til at skabe sammenhold, 
herunder venskaber, siger Sara Juhl.  

Hos FCK, der stillede træningsan-
læg til rådighed og sørgede for spil-
lertøj til alle børnene, er der glæde 
over at kunne danne gode rammer for 
arrangementet.

Bag fodboldskolen har også stået 
DGI Fodbold, der har som mål at få 

danskerne ud i naturen og ind på ba-
nerne.

SH

Brentford-træner Thomas Frank 
gav sig god tid til at instruere 

hjertebørnene på fodboldskolen. 
Foto: Linda Johansen. 

Fodbold for børn med hjertefejl

OM HJERTEBØRN:
Der fødes cirka 500 børn om året med hjertesygdom/hjertefejl, hvilket sva-
rer til 0,8 procent af alle fødsler. Det gør hjertesygdom til den hyppigste af 
alle medfødte misdannelser. Takket være forskning, bedre behandling og 
opsporing overlever cirka 85 procent af alle hjertebørnene til voksenalde-
ren i dag. Det har medført, at fokus har ændret sig fra, om børnene over-
lever, til hvordan børnene overlever, og Hjerteforeningen ønsker derfor at 
højne livskvaliteten for de ramte familier.

Alexander William Hillhouse 
på 18 år deltog i midten af 
juni i verdensmesterskaber-
ne i para-svømning på den 
portugisiske ø, Madeira

PARA SVØMNING

Alexander William Hillhouse 
fra svømmeklubben KVIK er 

klassificeret som S14, hvil-
ket dækker over gruppen for 
svømmere med et udviklings-
handicap. 

Til stævnet svømmede Ale-
xander mod andre svømmere 
med samme handicap fra 
hele verden, og her lykkes det 
Alexander at hente to bron-

zemedaljer hjem til Danmark 
– både i 100m rygcrawl og 
100m butterfly blev det til en 
imponerende 3. plads! 

Det sker ikke hver dag for 
dansk para-svømning og man 
skal helt tilbage til 2013 for at 
finde de sidste danske medal-
jer i svømning til et para-VM. 

- Udover at det naturligvis 
er en utrolig flot præstation at 
blive nr. 3 til VM, så skal man 
også se på, at Alexander er 
den yngste svømmer i feltet 
til VM, så der er altså også rig-
tig gode fremtidsmuligheder, 
udtaler Alexanders træner, 
Mads Maj.

 Målet: para-OL i Paris 2024

Om to år er der Paralympiske 
Lege i Paris (lige efter OL), 
som er det største inden for 
parasport, og her har Alexan-
der også mulighed for at kva-
lificere sig.  

- Jeg er bare så glad og stolt. 
Jeg var i chok, da jeg kom op 
af vandet og så, at jeg havde 
vundet bronze! Det var alt det 

hårde arbejde værd, og nu 
drømmer jeg og håber, at jeg 
kan komme til de Paralympi-
ske Lege i Paris 2024, fortæl-
ler en meget glad Alexander.  

Til dagligt træner Alexan-
der 8-9 gange om ugen i KVIK 
Kastrup, hvor han til dagligt 
svømmer på K1 holdet.

 - Det er helt sikkert reali-
stisk at drømme om at komme 
med til de Paralympiske Lege 
allerede i 2024 og forhåbent-
lig også igen i 2028. Det går 
rigtig godt med træningen, 
udviklingen i tiderne, og Ale-

xander fungerer rigtig godt i 
klubben, så hvis han fortsæt-
ter det gode og hårde arbejde, 
så kan han nå rigtig langt, ud-
taler træner Mads Maj.

 Alexander var den eneste 
danske svømmer, der var kva-
lificeret til VM.

SH

En jublende glad Alexander 
Hillhouse vandt to gange 
bronze på Madeira. Foto: KVIK

Alexander på  
bronze-plads

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør Søren Havemann

- Det er gratis
sporten@havemann.dk
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Kort over enkeltstartsruten, hvor også sponsor-/gave-
kortegen vil køre igennem.

Kamp om sponsorgaver - pas på
En regn af sponsorgaver venter de danske Tour-tilskuere, 
men erfaringer viser kampstemning

TOUR DE FRANCE

Organisationen bag den danske gren af Touren fortæller, at 
der vil deltage omkring 80 køretøjer i karavanen, og at de 
tilsammen vil uddele 15 millioner stykker merchandise i lø-
bet af de tre uger, løbet varer.

Bilerne er læsset med merchandise fra sponsorerne, som 
de deler ud af.

Blandt deltagerne i karavanen er internationale brands 
som Skoda, Continental og Haribo.

På de etaper, der foregår i Danmark, vil man blandt andet 
også kunne se Dansk Metal, Carlsberg, Oddset og Kræftens 
Bekæmpelse være repræsenteret.

I København skal man være på plads langs ruten mellem 
klokken 14.30 og 14.50 fredag 1. juli for at få et glimt af 
karavanen. 

Ruten er den helt store gavebod, karavanen er festlig, 
mens tilskuerne kæmper en hård kamp for at få fat i en gave.

Speed-spillere i aktion for landsholdet
RUGBY

Amagers rugbyklub RK Speed satte i år et tydeligt aftryk på 
det danske rugbylandshold, der netop har deltaget ved EM 
i Syvmandsrugby. 

Således har RK Speed i år haft hele 11 spillere samt fire 
administrative klubfolk sendt i aktion for landsholdene, der 
over to weekender i Zagreb, Kroatien og Budapest, Ungarn, 
har kæmpet i Trophy Divisionen, som er den næstbedste 
række i Europa, i syvmandsrugby. 

Begge landshold endte på en samlet 9. plads ud af i alt 
12 hold. 

To Speed-spillere er imidlertid særligt værd at fremhæve. 
Speeds lynhurtige målræv Joakim Kalmar Nielsen blev 

ved første turnering kåret som bedste dansker, mens Mar-
lene Jakobsen efter sidste kamp i Budapest blev hædret for 
hele 20 års tro tjeneste for landsholdet.

SH

Speed Amagers rugbyspil-
lere leverede magtdemon-
stration ved DM i Aalborg

- Rugbyklubben Speed brin-
ger både guld- og sølvtøj 
hjem fra DM-Ugen i Aalborg. 
Herrerne gjorde rent bord, 
mens kvinderne kæmpede 
bravt med et amputeret hold 
og vinder sølv, fortæller Jep-
pe Maagaard Holm, bestyrel-
sesmedlem i Speed.

Danmarks bedste syv-
mandsrugbyhold er fra Ama-
ger. Det blev mejslet i granit 
og sten lørdag, da Amager-
klubben RK Speed deltog i DM 
i syvmandsrugby i Aalborg.

Således gjorde Speeds her-
rehold rent bord med nul ne-
derlag i fire kampe og en mål-
score på 167-0 i turneringen, 
hvilket bringer Danmarks-
mesterskabet sikkert hjem til 
øen. 

- Jeg er stolt og glad over, 
at vi igen i år kan tage poka-
len med hjem. Vi leverede en 

magtdemonstration. Det kan 
ikke diskuteres, siger herre-
holdets anfører, Malte Mad-
sen.

Med årets guldmedalje for-
svarer holdet dermed sidste 
års titel. Dengang lukkede 
holdet heller ikke et eneste 
point ind. 

Holdet rejste til Aalborg 
med en god blanding af er-
farne kræfter fra det danske 
landshold og nye unge talen-
ter. 

Kvinder vinder sølv 

Også Speeds kvindehold, der 
før denne weekend har vand-
ret ubesejret igennem hele 
2022, deltog, desværre med 
et skadesplaget hold og tre 
nøglespillere ude. 

Det til trods endte kvinder-
ne med at kæmpe sig til en 
andenplads. Det glæder hol-
dets anfører, Simone Urban. 

- Vi kæmpede bravt. Jeg er 
stolt af, at vi ender med en 
sølvmedalje, da vi ved denne 

turnering var ramt af skader 
og manglede tre af vores 
nøglespillere, siger Simone 
Urban.

Hurtig version af rugby 

Syvmandsrugby er en hurtig 
og seervenlig version af rug-
by. Normalt bliver rugby spil-
let med 15 spillere på hvert 
hold, der spillet to halvlege af 
40 minutter hver. 

I syvmandsrugby stiller 
hvert hold, som navnet indi-
kerer, med syv spillere, mens 
kampene kun varer to gange 
syv minutter. Banen er samme 
størrelse, og der spilles flere 
kampe på en dag, hvilket stil-
ler store krav til atleternes fit-
ness og udholdenhed.

Rugbyklubben Speed, der 
er Danmarks ældste rugby-
klub, holder til på Løjtegårds-
vej 58b i Tårnby, slutter Jeppe 
Maagaard Holm.

SH

Nul nederlag i fire kampe og 
en målscore på 167-0

I forbindelse med Aiki-Do 
sæsonafslutning havde 
klubben sortbæltegradu-
ering

JU-JITSU

Dan/Kyu-systemet som be-
nyttes i dag inden for ju-jitsu, 
stammer fra omkring år 1901 
og blev udfærdiget af judoens 
grundlægger Jigoro Kano.

Efter at have gennemgået 
kyu-graderne kan man gå til 
prøven til 1. dan (Dan-grader, 
kaldes også læregrader eller 
mestergrader), som er det 
sorte bælte. Ofte får man her 
også titlen sensei, som bety-
der lærer/instruktør.

I Danmark var det tidligere 
sådan, at man højst kunne 
opnå graden 6 Dan, og det 
selvfølgelig efter mange års 
træning og undervisning og 
efter at have bestået prøverne 
til 1, 2, 3, 4 og 5 dan.

Tommi Jensen bestod 
prøven til 1. dan og fik det 
eftertragtede sorte bælte og 
klubbens formand Kenn Groth 
Jørgensen opnåede graden 3. 
dan.

SH

Tommi Jensen og Kenn 
Groth Jørgensen bestod 

sortbæltegradueringerne. 
Foto: Aiki-Do

Sorte bælter i ju-jitsu

Speeds kvinder og 
herrer til DM i Rugby. 
Foto: Rugby Speed



3
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

LI
  2

0
2

2

Af: Rikke Mortensen, Naturvejleder 
Tårnby Naturskole

Over alt i landet var børn og voksne 
endelig samlet omkring Skt. Hans bålet 
igen efter to års aflysninger pga. Co-
rona. I Tårnby kunne man nyde bålet, 
måske se en heks gå til i flammerne og 
hylde sommeren og fællesskabet med 
Drachmanns smukke midsommervise 
hele tre steder.

På naturcenter Amager elsker vi Sankt-
hansaften og tiden med de lange lyse 
aftener og korte nætter. Mange føler sik-
kert som jeg, at man på den aften fejrer 
selveste sommeren og danskheden. Men 
oprindelsen er faktisk ikke spor dansk. Vi 
har hugget med arme og ben fra andre 
dele af verden og skabt noget, der er helt 
specielt dansk. I 1920’erne besluttede vi 
i Danmark at overtage heksebrændingen 
fra Tyskland og bruge den i vores egen 
midsommertradition. Sådan har vi fejret 
den lige siden. 

Heldigvis kan traditioner ændres og til-
passe sig tiden. Vi vælger jo egentligt selv, 

hvordan vi vil fejre Sankt Hans. 
Her i naturparken har vi valgt en tradi-

tion, der er børnevenlig, så derfor tændte 
vi bålet allerede kl. 19, så de mindste også 
kunne være med og det må siges at være 
tilfældet. Rigtig mange børnefamilier hav-
de fundet vej til Naturpark Amager. Ama-
ger Skovhjælperprojekt har også skabt nye 
traditioner for Skt. Hans og havde igen i år 
udsmykket bålet, så det fortalte en histo-
rie, der giver mening i vores tid. 

I år var det fortællingen om myrer. My-
rerne er jo berygtede for deres flid og ero-
bringstrang. De har husdyr, kemiske våben 
og avanceret landbrug. Men myrerne skal 
der være plads til, især her i naturparken 
med dens biodiversitet. Myrerne har en 
vigtig rolle i naturens kredsløb og derfor 
var der i år sat lidt ekstra fokus på dem 
med det flotte bål.

Det blev en fantastisk smuk aften med 
glade børn og vi glæder os allerede til næ-
ste år og den historie Skovhjælperne væl-
ger at fortælle der.

Sankt Hans...Sankt Hans...

... på stranden ... på stranden 
ved Sneglen med ved Sneglen med 
Rubber BandRubber Band

... og på Kulturzonen med Moon Jam... og på Kulturzonen med Moon Jam

... på Naturcentret med historier om myrer... på Naturcentret med historier om myrer

Foto: NaturstyrelsenFoto: Naturstyrelsen

Foto: Kurt Pedersen, Foto: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub.Amager Fotoklub.

Foto: Mikael Oxkjær, Foto: Mikael Oxkjær, 
Amager FotoklubAmager Fotoklub
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 80,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 65,-
Voksenrabatkort, 10 billetter (dækker op til 65,00 kr. 
pr. stk., af billetprisen) kr. 550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter.

TOP GUN: MAVERICK
30/6 – 5/7:  kl. 20.00
6/7:  kl. 17.00
9 – 10/7:  kl. 19.30
14 – 17/7:  kl. 19.45
23 – 24/7:  kl. 20.00
4 – 7/8:  kl. 19.45  11 år
VERDENS VÆRSTE MENNESKE
30/6 – 5/7:  kl. 17.00
11 – 13/7:  kl. 17.00
16 – 17/7:  kl. 16.30  11 år 
JURASSIC WORLD: DOMINION
2 – 3/7:  kl. 14.00  11 år 
ELVIS 
30/6 – 8/7:  kl. 19.30
9 – 10/7:  kl. 16.00
11 - 13/7:  kl. 19.30
14 – 17/7:  kl. 17.00
18 - 20/7:  kl. 19.30
21 – 31/7:  kl. 19.15
8 – 10/8:  kl. 19.15  11 år
LIGHTYEAR – dansk tale
2 – 3/7:  kl. 11.45  7 år 
Danmarkspremiere
MINIONS – HISTORIEN OM GRU – 
dansk tale 
30/6 – 1/7:  kl. 17.30
2 – 3/7:  kl. 12.30 + 15.00 + 17.30

4 – 8/7:  kl. 17.30
9 - 10/7:  kl. 13.00 + 15.15
11 - 15/7:  kl. 17.30
16 - 17/7:  kl. 12.00 + 14.45
18 - 22/7:  kl. 17.30
23 - 24/7:  kl. 12.30 + 17.00
25 - 27/7:  kl. 17.30
30 – 31/7:  kl. 12.15 + 17.30
6 – 7/8:  kl. 12.15 + 17.00
8 – 10/8:     kl. 17.30 7 år 
Danmarkspremiere
THOR: LOVE & THUNDER 
6 – 8/7:  kl. 20.00
9 - 10/7:  kl. 17.30 + 20.00
11 - 13/7:  kl. 20.00
14 – 17/7:  kl. 20.15
18 - 20/7:  kl. 20.00  
Danmarkspremiere 
ILDSJÆL 
7 – 8/7:  kl. 17.00
9 – 10/7:  kl. 13.45
16 - 17/7:  kl. 12.30
23 - 24/7:  kl. 15.30  7 år 
RESTEN AF LIVET 
18 – 20/7:  kl. 17.00
21 - 22/7:  kl. 19.45
23 – 24/7: kl. 17.40
25 – 27/7:  kl. 19.45 
1 – 3/8:  kl. 19.15  11 år

LILLE ALLAN – DEN MENNESKELIGE 
ANTENNE 
Forpremiere
16 – 17/7:  kl. 14.15
Danmarkspremiere
21 - 22/7:  kl. 17.00
23 - 24/7:  kl. 13.15 + 14.45
25 - 29/7:  kl. 17.00
30 – 31/7:  kl. 15.15 + 17.00
1 – 3/8:  kl. 17.00
6 – 7/8:  kl. 15.15  7 år 
LAST SEEN ALIVE
28/7 – 3/8:  kl. 20.00  11 år 
Danmarkspremiere
DC LEAGUE AF SUPERKÆLEDYRENE 
28 – 29/7:  kl. 17.30
30 – 31/7:  kl. 12.45 + 14.30
1 – 3/8:  kl. 17.30
4 – 5/8:  kl. 17.00
6 – 7/8:  kl. 12.45 + 14.30
8 – 10/8:  kl. 17.00  7 år 
Danmarkspremiere
BULLET TRAIN 
4 – 7/8:  kl. 17.30 + 20.15
8 – 10/8:  kl. 20.00  15 år

BULLET TRAIN
Mariehøne - den evigt uheldige lejemorder, satser 
nu på en nem og fredelig opgave. Skæbnen har dog 
andre planer og i et ensemble af lejemordere, der 
alle har ét forbundet, men modstridende mål, kol-
liderer det hele ombord på verdens hurtigste tog. 

ELVIS
Historien dykker ned i den komplekse dynamik mel-
lem Elvis Presley og oberst Tom Parker, der strækker 
sig over 20 år - fra Presleys’ fremgang til berømmel-
se, til hans stjernestatus. Centralt for den rejse er 
en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige 
personer i Elvis’ liv, Priscilla Presley. 
Filmen udforsker livet og musikken af Elvis Presley, 
set gennem hans komplicerede forhold til hans ma-
nager, Oberst Tom Parker.

ILDSJÆL
Georgia Nolan har kun drømt om én ting: At være 
brandmand - ligesom sin far. Men i 1930’ernes 
New York er det ikke lovligt for kvinder at arbejde 
på brandstationerne. Men da hun bliver involveret 
i en mystisk sag, hvor Broadway-teatre brænder og 
brandmænd forsvinder, ændrer alt sig. 

DC LEAGUE AF SUPERKÆLEDYRENE 
I DC League af Superkæledyrene er superhunden, 
Krypto, og Superman uadskillelige bedste venner, 
der deler de samme superkræfter og bekæmper kri-
minalitet i Metropolis side om side. Superman, og 
resten af Justice League, bliver kidnappet og Krypto 
må overbevise en gruppe dyr fra dyreinternatet om 
at mønstre deres nyfundne superkræfter og hjælpe 
ham med at redde superheltene.

MINIONS: HISTORIEN OM GRU
Det er 70’ernes årti for bukser med svaj og disco, 
men Gru er mere optaget af superskurke og specielt 
De 6 Slyngler, som han er kæmpe fan af. Han har ud-
tænkt en plan for at blive ond nok, så han kan blive 
medlem.
THOR: LOVE AND THUNDER

Thors otium 
forstyrres af en 
galaktisk skurk, 
Gorr Gudeslag-
ter, der ønsker 
at udrydde alle 
guder. Thor sø-
ger hjælp hos 
kong Valkyrie, 
Korg og sin 

ekskæreste, Jane Foster, der til Thors overraskelse 
er bevæbnet med hans magiske hammer, Mjølner. 
Sammen vil de afdække mysteriet bag gudeslagte-
rens hævntogt. 

RESTEN AF LIVET
Egon og Maren mister deres voksne søn og livet 
kan med ét slag blive forandret for altid. Sammen 
med deres tilbageblevne voksne datter, Line, skal 
de forsøge at finde tilbage til livet igen. Dette påvir-
ker ikke kun det enkelte familiemedlem, men også 
selve familierelationen.

LILLE ALLAN - DEN MENNESKELIGE ANTENNE
Da Lille Allans forældre bliver skilt, er 
han er tvunget til at flytte til en helt ny 
by med sin far. Hans desperate jagt på nye 
venner fører til, at han pludselig agerer menneskelig 
antenne for sin ældre, UFO-besatte underbo, Helge. 

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Glimt fra Tårnby og omegn

60 FLYING SUPERKIDS GYMNASTER har indtaget Kastrup på 
deres årlige sommerturné med opvisning i Øresundsparken til 
lørdag 2. juli i en to timer lang forestilling. Igen i år er det store 
showtelt sat op ude ved Femøren Metrostation, hvor gæster 
kan se frem til en masse vovede spring, akrobatik og energiske 
dansekoreografier fra gymnasterne. 

I 2018 optrådte Flying Superkids for første gang i Kastrup, og 
destinationen har siden været en fast del af foreningen Gymna-
stikgårdens sommerturné. 

Hvert år kommer nye aspiranter med i truppen, men corona-
pausen har betydet, at udskiftningen er ekstraordinær ved 
sommerens mange shows. Aldersspændet er fra 8 til 25 år, og 
det skaber helt nye dynamikker i truppen, der giver sommerens 
publikum en særlig oplevelse.

DET BLEV EN HELT SÆRLIG MULIGHED for at se Tårnby oppefra, 
da kommunalbestyrelsen var på besøg i lufthavnen. Her blev 
medlemmerne blandt andet inviteret op i det 70 meter høje 
kontroltårn, hvorfra flyvelederne navigerer de fly, der letter og 
lander fra Københavns Lufthavn.

Efter at være blevet vist rundt af Steffen og Rasmus fra Na-
viair, gik turen videre i bus til brandøvelsespladsen. Her var 
emnerne brandslukning og lufthavnens arbejde med at rense 
grundvandet for det skadelige flourstof PFOS. På brandøvelses-
pladsen er der ofte udenlandske gæster på besøg, der gerne 
vil se, hvordan Københavns lufthavn håndterer og øver sig i at 
slukke flybrande.

DE KAN DET DER MED VEJRET. Endnu et år med truende regn klokken fire lørdag morgen, hvor 
FDF Korsvejen var ved at gøre klar til deres traditionelle Korsvejsmarked på Gemmas alle, blev 
forvandlet til en dag med strålende og varm sol (godt for ølsalget). Traditionelt men med æn-
dringer - i år ingen hoppeborge, men en trafikskole - dog kun for børn - andet ville have været 
en stor opgave.

EN FLINK MAN ER GÅET BORT. Torben Lindberg er død 
efter lang tids sygdom.

Torben lagde navn til fotoforretningen i Skottegårdens 
butikscenter, hvor han først drev forretningen for ejeren 

Weiles Foto og i 1994 overtog butikken, som nu kom til at 
hedde Torbens foto og video.

Han var en støtte for Tårnby Bladets unge stab af entusia-
ster af amatørfotografer og journalister. 

Utallige er de opgaver, Torben Lindberg tog sig af, udover 
de job han havde efter ’butikstiden’.

Kaninmarkedet, hvor der både blev passet indgang, tom-
bola, bar og pølsevogn, i Skytteforeningen Vennelyst og 

praktisk mand i Lions.

CPH SLOG DØRENE OP for nys-
gerrige naboer. Det var lufthav-
nen selv, som havde arrangeret 
ture for nysgerrige naboer med 
lyst til at komme helt tæt på en 
af Danmarks største og mest 
komplekse arbejdspladser. Få 
timer efter, at opslaget om en 
gratis rundvisning i lufthavnen 
var lagt på facebooksiden ’Kære 
Nabo’, var billetterne revet væk. 

På en vindblæst eftermiddag, 
og iført blå sikkerhedsveste, 
kom  de 30 naboer bag kulis-
serne i en af lufthavnens gule 
busser. Turen gik blandt andet ud til standpladser, værksteder og tæt på landingsbaner, for at få 
et indtryk af, hvor meget der skal til for at drive en international lufthavn.

Men det blev også til et kig på noget af det materiel, der skal til at få hjulene til at snurre i Kø-
benhavns Lufthavn. Herunder blandt andet de kæmpestore snerydningsmaskiner og brandbiler, 
som på trods af en vægt på ca. 36 ton, skal være i stand til på få minutter at rykke ud, hvis der 
opstår kritiske hændelser i lufthavnen. 

DET VAR SOM AT HØRE englene synge, da Kastrupgårdsamlin-
gens Venner havde forårskoncert med soul- og gospelsange-
ren Marie Carmen Koppel.

Til at akkompagnere sig havde hun Morten Vestergaard 
fra Vordingborg, som er en af de få mænd, der kan multita-
ske, fortalte hun med et kærligt blik i øjet, idet han både kan 
spille med to hænder, synge og samtidig betjene pedalerne 
på strømpesokker!

De to klikker utroligt godt sammen på scenen, kan man 
mærke, og Morten har akkompagneret Marie Carmen de sid-
ste 10 år, fortalte hun smilende.

Aftenen sluttede med bobler og chokolade i caféen, og jeg 
er overbevist om, at alle gik opløftede derfra i forårsstemning 
og med en stor musikalsk oplevelse rigere.

Redaktionen er uregelmæssigt bemandet i juli ... men vi læser 
mail fra distancen, så bare skriv.

Augustudgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 10. august • 
deadline er 4. august.

September udkommer fredag 28. august •  deadline 22. august

Tårnby Bladet • Englandsvej 290 • 2770 Kastrup • Tlf.: 32 509 290
mail: redaktionen@taarnbybladet.dk • www.taarnbybladet.dk

Vi ønsker både vores læsere og annoncører 
en herlig sommmer
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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 • 

SSmmeeddeenn
Lokal smed tager imod alle opgaver, 

store og små. Stor erfaring med alle typer 
af metalarbejde, inde og ude, også på både.

Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

Dennis Nielsen mobil 28651923
www.smeden.one

På Tårnby Bladets ekstra sider på nettet finder du 
artikler om travtræneren Robert Jensen (2. del), tilbud fra 
Happydays, om bærebygtighed på skemaet på Tårnby 
Gymnasium og andet som er kommet til efter deadline.0

Fem kunstnere fra Tårnby 
deltager i Dragør Kunstfe-
stival, der løber af stablen i 
weekenden 9. og 10. juli

Kunstnerne Winnie Brylet 
Carlsen, Lone Jørgensen, Su-
sanne Kofod, Stinna Wester-
mann og Stig Løvenkrands 
deltager med akvareller, 
akryl- og oliemalerier, tusch- 
og kridttegninger samt sten-
tøjsfigurer og skulpturer.

Det er efterhånden blevet 
et svært nåleøje at komme 
igennem, at få lov at deltage 

i denne festival; i år er der 38 
deltagere fra nær og fjern, og 
kunsten er repræsenteret i 
alle former og på alle niveau-
er. Der er meget at se på... og 
at købe.

Vanligvis er der mange be-
søgende til det store gratis 
arrangement, der er støttet af 
Dragør kommune. 

Der er aktivitetstelt for kre-
ative sjæle - unge som ældre.

 
Plakat af Hanne Rimmen

Fem lokale kunstnere med i Dragør

Resultater fra 
DM-ugen
... for de to styrkeløftere 
fra Tårnby Styrkeløfter 
Klub ved DM i Aalborg:

Så har Christian været i il-
den, og han fik hvad han 
kom efter.

Han fik en bronzemedalje 
med 165 kg i bænkpres, 
som endda er personlig re-
kord med 10 kg. Christian 
lavede ligeledes personlig 
rekord med 10 kg i squat, da 
han løftede 230 kg. 

I dødløft fik han 260 kg, 
personlig rekord med 5 kg. 

Sammenlagt blev totalen 
655 kg (personlig rekord 
med 32,5 kg), som rakte til 
en 5. plads. 

Lisette løftede søndag, 
hvor hun vandt 52 kg klas-
sen og samtidig satte dansk 
rekord i squat med 118,5 
kg. Sammenlagt lavede Li-
sette 326 kg og vandt klas-
sen med 36 kg over nr 2.

Læs mere om de 
to styrkeløftere på 
sportssiderne - side 33.

Færre skal drukne i danske havne
  Transportministeren og Dan-
ske Havne har afviklet en 
konference på baggrund af de 
tragiske hændelser, der med 
jævne mellemrum finder sted 
i de danske havne. Emnet var 
forebyggelse af drukneulyk-
ker i danske havne.

I anledning af konferencen 
offentliggør TrygFonden den 
årlige nationale druknesta-
tistik, der viser en tendens 
til færre drukneulykker i 
Danmark, men et stabilt an-
tal drukneulykker i danske 
havne.

- Vi bruger vandet mere og 
mere til rekreative aktiviteter. 
Det gælder åbent vand-svøm-
ning, SUP (Stand Up Paddle), 
fiskeri, kajaksejlads og meget 
mere. Samtidig bor, bruger og 
færdes vi – både store og små 
– i stigende grad ved Dan-
marks vandkant. På trods af 

denne voksende vandglæde 
og vandaktivitet er tenden-
sen, at der sker færre årlige 
drukneulykker, siger René Hø-
jer, projektchef i TrygFonden. 

- Selvom man måske kan 
tro, at drukneulykker i danske 

havne er et voksende pro-
blem, ligger vi meget stabilt 
på omkring 10 årlige drukne-
ulykker. Når det så er sagt, er 
54 drukneulykker i alt, som vi 
så i 2020, stadig 54 for man-
ge, siger René Højer.



4
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 J
U

LI
  2

0
2

2




