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Ed Sheeran for
gratister

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Der var skovturs- og picnic-stemning på de langhårede græsarealer
omkring Bøjlegrunden – for tiden
kaldet Øresundsparken – da popidolet Ed Sheeran optrådte med fire
koncerter.
Muligheden for at opleve de udsolgte koncerter uden for hegnet
rygtedes i løbet af de fire dage, så
flere og flere greb muligheden –
også til torsdagskoncerten, hvor
et skybrud dog fik de fleste til at
flygte som druknende mus.
Langt udenfor det afspærrede
område fik naboerne helt op til
Amager Landevej et lydeligt indtryk
af begivenheden, som trak 160.000
betalende tilskuere/-hørere til.
Læs mere side 15.

TÅRNBY BLADET • hver måned til 16.300 husstande i Tårnby • lige ind af døren

P-høring i ferie-tiden
I juni udsendte Tårnby Kommune en mail via e-boks til
borgere, som vil blive berørt af en af de tre p-zoner,
som tænkes indført
Af Terkel Spangsbo

Finlands minister for Nordisk Samarbejde, Thomas Blomqvist
(tv.) dukkede op og holdt tale for Foreningen Norden/Tårnby.
Foto: Foreningen Norden.

Ministerbesøg hos Norden
Foreningen Norden/Tårnby
overrasket af ministerbesøg

Det var en noget betuttet formand for Foreningen Norden
i Tårnby, Terkel Spangsbo, der,
da han som rejseleder for 42
medlemmer på visit i Tårnbys
tidligere venskabskommune
Karis, skulle kvittere for minister for nordisk samarbejdes
tale, da denne uanmeldt dukkede op til en ’get together-

aften’ med de finske værter.
Thomas Blomqvist talte
blandt andet om den vanskelige for ikke at sige farlige situation, Finland stod i
med Rusland som nabo. Og
han talte om den uvurderlige
støtte, det er, at have et tæt
samarbejde med de andre
nordiske lande, og fremtidigt
forhåbentligt også som medlem af NATO.
bbark-

Mens du sandsynligvis har
været bortrejst, har Kommunen sendt dig en mail i din
e-boks, hvis du bor i et af de
tre områder, som skal have en
ny parkeringsordning, en ordning som tænkes træde i kraft
pr. 1. december 2022.
Hvis du ville læse mere
om den politiske behandling,
kunne du gå ind på Tårnby
Kommunes
hjemmeside
www.taarnby.dk og lede dig
frem til økonomiudvalgets
møde onsdag 29. juni 2022,
hvor sagen senest er blevet
behandlet.
Du havde så helt frem til 5.
august I ÅR til at komme med
din kommentar til de 2.865
ord (20.490 tegn med mellemrum) og de 10 bilag.

Nye spørgsmål
Tårnby Bladet har bedt om en
forklaring på, at høringsfristen er lagt i sommerferieperioden.
Er det gjort fordi folk så
forventes at have bedre tid til
at sætte sig ind i problematikken? eller skyldes det ...
- at der er nogle frister, som
skal overholdes, så udrulningen kan ske på et givent tidspunkt eller ...
- at der er penge (godt en
million kroner) på kontoen nu
til skilte, afmærkninger, personale?
- for det er da ikke for, at
borgerne ikke skal interessere sig for sagen, vel?
Er det overhovedet under overvejelse at forlænge
fristen? (åbenbart slut, når
Tårnby Bladet udkommer 10.
august)

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

Hvor stort er problemet i
tørre tal?
Der parkerer vel rundt regnet
12.000 biler i Tårnby hver nat.
Er der estimat over hvor mange udenbys uvedkommende
overnattende biler, der generer borgere på de mindre veje
omkring lufthavn, station
(Tårnby) og de røde porte på
Vestamager.
Er det 100, 500 eller ...?
I og med, at der har været
professionelle
rapportere
ude og vurdere problemet,
ligger der vel et tal.
Redaktionen må acceptere,
at svarene ikke når frem, før
vi går i trykken natten til tirsdag, men herligt havde det
været - især hvis debat og høring forlænges.

Læs Lars Heins svar
på side 12

Kom nu ind i legen
FOR ET STYKKE TID SIDEN deltog jeg i noget
renoveringsarbejde i en lejlighed i det boligkompleks (i Sundby), hvor jeg selv er vokset
op og har boet en svar del af mit liv.

Københavns første havnebad fylder 20 år
Det er 20 år siden, at det første havnebad i Københavns Havn
åbnede og gjorde det muligt for københavnerne og de mange
turister at tage sig en svalende dukkert i havnens kølige vand.
Det har været en ubetinget succes og mange flere havnebade
og badezoner er kommet til siden da.
Det rød-hvide tårn i havnebadet på Islands Brygge er på
kort tid blevet til et ikon for København og det er ofte her,
de store medier filmer, når fortæller om København som turistby.
De tre havnebade og 10 badezoner fortæller i dag en fantastisk forandringshistorie om Københavns Havn, som før i
tiden primært blev brugt til industrielle formål; i dag er både
Inderhavnen og Sydhavnen brugt som rekreativ havn, hvor
Københavns Kommune hele tiden arbejder for at skabe flere
havnebade og badezoner for at følge med den store efterspørgsel.

Befolkningsudviklingen på Amager

I Tårnby er vi blevet 2.680 flere siden 2010. Det oplyser bolius.dk på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik.
Indbyggertallet var i 2010 40.383 – et antal, der er steget mæsten hvert år. Højest var indbyggertallet i 2018 med
43.063 indbyggere. I 2022 er vi optalt til 42.723 indbyggere
alt i alt.
Dragørs indbyggertal er også steget - de seneste 12 år med
samlet 1.076. Indbyggerantallet var i 2010 13.564 og er nu
oppe på i alt 14.640.
Storebror København ligger selvfølgelig i top med en stigning fra 528.208 indbyggere i 2010 til 644.431 i 2022 - ialt
116.223 flere københavnere er det blevet til på de 12 år.

Grøn fremgang i generel tilbagegang
I årets første 6 måneder er der indregistreret 4.545 nye elbiler i Region Hovedstaden, hvilket er en markant fremgang
i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor der blev indregistreret 3.084 nye elbiler.
I 1. halvår 2022 blev der indregistreret 31.036 nye personbiler i hele Danmark, hvilket er en tilbagegang på 23,2 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dog er salget af
elbiler i kraftig vækst i Region Hovedstaden.
Andelen for elbiler er steget til 14,6 procent af det samlede
bilsalg i Region Hovedstaden.

Ingen EU-støtte til ACR
ARC (Amager bakke) og CMP (Copenhagen/Malmoe Port) fik
afslag på støtte til CO2-fangst fra EU’s Innovations-fond.
ARC og CMP samarbejder om et projekt, som skal fange CO2
fra røggassen på affaldsenergianlægget Amager Bakke og
transportere den fangede CO2 til en lagringsfacilitet i undergrunden via CMP’s havn på Prøvestenen. Målet er at fange op
mod 500.000 tons CO2 årligt.
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VINDUERNE TIL GÅRDEN, som vi kaldte den
store firkant mellem karréerne, stod åbne, og
op til os trængte lyden af legende børn. Lydbilledet var en til en det samme som for årtier
siden.
VI LEGEDE SAMMEN DEN GANG. Karréen har
omkring 30 opgange med 10 boliger i hver
opgang, så potentialet af legekammerater var
stort. Vi kunne samle flokke ud fra årgange og
vi kunne lege sammen på tværs af årgange.
DET BLEV TIL LEGE SOM TROLDEGUT (andre
steder hedder det dåseskjul, men vi havde
flere bolde end dåser, så derfor hed det ikke
dåseskjul), Krig eller Land, Skjul, Stikbold, Op
ad muren og mange varianter af noget med
bold. Der forekom også udstyrsstykker som
røver og soldater, kowbøjder og indianere –
især efter at have overværet fireforestillinger
i enten Aladdin Bio, Amager Bio eller Merry
(netop nedrevet).
VI KUNNE BARE MASSER AF LEGE UDENAD og
vi var nok til at lege dem. Det tidligere omtalte aktuelle lydbillede (for et stykke tid siden)
blev skabt af ganske få børn, som grundet
akustikken mellem karréens høje mure kunne
lyde som en gevaldig flok. Men de var få og
fra samme familie, de legende unger.
I DET VILLAKVARTER, jeg nu bor, rejser der
sig med mellemrum samme lydbillede, men
med få stemmer, som ofte er skænderier mellem søskende eller søskende versus forældre.
Masse-legene er væk – måske leger unger i
dag i institutioner i de sparsomme timer efter
skoletid, men min subjektive opfattelse er, at
der er gået computer i de få timer og det fortsætter på hjemmefronten – se selv de yngre
og unge på rejser. SUK.

herres nostalgiske sukken efter gamle dage?
Var det nogen nytte til, at vi legede, eller var
det rent tidsfordriv, at vi blev ’sendt ned og
lege’? Var det bare en måde at være fri for
de store børneflokke, mens voksenverdenen
ventede på, at ungerne skulle blive gamle nok
til at kunne bidrage til samfundsøkonomien?
JEG HAR LIGE LÆST om DR-korrespondenten
Puk Damsgaard, som har gået på teaterskole
(også en slags lege-kursus) og benytter sig af
teknikker fra skolen, så hun er en gudsbenådet formidler. I gården (stadig et kontrolleret
legeområde i en klods af bolig-karéer) lærte
vi om social adfærd (og om asocial adfærd),
uden at vi tænkte, at det var undervisning
for livet. Vi lærte regler i regel-lege, og vi opfandt kombinationer til nye lege af de gamle
- det kaldes innovation i erhvervslivet.
JEG HAR SELV (ikke på Arilds tid, men derhen-ad) undervist pædagoger i lege. Det var
lege tænkt som udviklende i forhold til senere at få tavse og usikre børn og unge til at
optræde på en scene, men stadig var det lege,
som kunne leges for legens egen skyld uden
bagtanker – selvom de var der, bagtankerne.
NEDE I GÅRDEN HAVDE VI FORDELEN af at
være mange og selvstyrende børn, som adopterede lege fra ’de gamleste’.
KENDER DU UDTRYKKET ’Kom nu ind i legen’
– det synes jeg, man skulle gøre meget mere.
Jeg underviser ikke i lege mere, men andre
gør, så kom ind i legen og leg.
Og glæd jer så over, at sommeren
ikke er helt forbi vejrmæssigt...
selv om ferien måske er. Det
giver mulighed for flere store
fælleslege.
Terkel Spangsbo, redaktør.

GØR DET SÅ NOGET eller er det bare en ældre

Om Stædighed
Det kan virke træls på Tårnby bladets læsere, at vi, redaktionen, i to næsten helsides artikler
tramper i spørgsmålet om ny struktur på rådhuset og om indførelse af P-zoner.
Vi erkender, at afsenderen af et budskab har ansvaret for, at budskabet afleveres i form og
indhold, der kan afkodes af modtageren. Tårnby Bladet bærer altså skylden for at have spurgt
i øst og fået svar i vest på de to områder. Vi tror på viljen hos vores politikere og på, at de
gerne vil følge det svar, borgmester Allan S. Andersen gav til TV2lorry: ’Vi vil også have mere
åbenhed, borgerinddragelse og sammenhængende sagsbehandling’.
Skal udsagnet give mening er det op til os på Tårnby Bladet at forsøge igen og igen at ændre vores spørgsmål, så vi får svar på dem. Håbet er lysegrønt!
spanger
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Lokal fjernvarmeudbygning
Tårnbys kommunalbestyrelse vedtog i juni en plan for udbygning af
fjernvarmenettet i Tårnby kommune
Udgangspunktet er, at stort set alle
en-familieboliger og etageejendomme i Tårnby skal have mulighed for
opvarmning af fjernvarme i de kommende år. Omkring halvdelen af borgerne modtager allerede fjernvarme.
Efter vedtagelsen kan Tårnby Forsyning tage fat på EU-udbud af udbygning af områder nord og syd for motorvejen, der forventes suppleret med
de resterende områder i kommunen.

EU-udbud før fjernvarme
Inden Tårnby Forsyning kan komme i
jorden, er der dog krav om et EU-udbud. Det betyder, at Tårnby Forsyning
tidligst forventer at kunne grave primo 2024 – også selvom Tårnby Kommune har forkortet deres godkendelsesproces for fjernvarme.

Flere udbygninger på tegnebrættet
Udover den aktuelt godkendte udbygning er der flere fjernvarmeplaner på
tegnebrættet, så stort set alle enfamlieboliger og etageejendomme i kommunen får tilbudt fjernvarme de kommende år.
Borgmester Allan S. Andersen ser
planen som et vigtigt skridt mod uafhængighed af gas:
- Med denne første fjernvarmeudbygning tager vi et vigtigt skridt mod
udfasningen af fossile brændsler som
gas, siger borgmesteren.

Tidshorisonten
Bestyrelsesformand i Tårnby Forsyning Einer Lyduch er også glad for
godkendelsen, der skubber på den

Einer Lyduch,
Kommunalbestyrelsesmedlem (S)
og formand for Tårnby Forsyning.

grønne omstilling.
- Vi er meget glade for at kunne tage
fat på denne første udbygningsplan.
Fjernvarme er en essentiel del af den
grønne omstilling og vores ambitionen som selskab om at være med til at
reducere CO2-udledningen markant i
Danmark.
Når Tårnby Forsyning alligevel ikke
forventer at kunne starte før tidligst
primo 2024, skyldes det dels kravet
om EU-udbud, men det spiller også
ind, at hele fjernvarmebranchen –
som resultat af krigen i Ukraine – oplever en ekstraordinær efterspørgsel
på mandskab og materiel, som kan
forsinke tidsplanerne.

Alle kan forvente svar i 2022
Den overordnede tidsplan, som regeringen har meldt ud, er, at alle skal
kunne få fjernvarme senest i 2028.
Alle borgere i Tårnby Kommune kan i
år forvente at få orientering om, hvorvidt det er muligt at få fjernvarme og
hvornår.
Kilde: Tårnby Kommune

OK at kalde ham
’den gamle redaktør’
Redaktør på Tårnby Bladet, Terkel Spangsbo, fylder 75 år 19. august

Fødselsdagsreceptionen derimod er udskudt til lørdag 10. september mellem kl.
11 og 13 på hjemadressen Hyben alle 43,
2770 Kastrup
Redaktøren har selv gået med aviser, men
endte ikke som avisdreng, men som redaktør
på Tårnby Bladet (foto fra 1993)
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Da Tårnby Bladet lagde ud i 1993, mente Terkel Spangsbo, at de frivillige ville
blive tilført et hold af ansatte, når han selv fyldte 50 og at han derefter kunne
varetage en mere tilbagetrukken opgave. Sådan gik det ikke. Frivillige kom og
frivillige gik, men redaktøren blev og har været med lige siden.
Hvad han ville bruge tiden til, hvis han ikke skulle være hovedansvarlig for
Tårnby Bladet gennem næsten 30 år, kan han ikke svare på. Måske mere tid
som formand i Tårnby Forenings Råd eller som formand i Foreningen Norden
- nu tager han de opgaver ved siden af. Han og fruen Birgitte er netop vendt
hjem fra en rejselederopgave til Åland/Finland med 42 deltagere fra Foreningen Norden.
Terkel har været fuldtids journalist siden 1983 og været
journalist og lokalredaktør på Sjællandske Medier, redaktør
på Plus Proces - et fødevareteknologisk tidsskrift og sidste
’kommercielle job’ hos Aller Business og Danske Fagmedier på Motor Magasinet. Her sluttede festen, da forlaget
gik konkurs.
I stedet for at havne på en golfbane, blev det så fuldtids frivillig på Tårnby Bladet - og det fortsætter nok
en del år endnu.

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde den 30.8.2022, kl. 18.30 i
mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2022
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2022 afholdes i mødesalen
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 27.9., 25.10.,
29.11. og 13.12.2022.

DIGITAL SELVBETJENING

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

Michael og Rolf kommer og demonstrerer Reviber rystemaskine og andre
produkter.
Den er helt unik når man har balanceproblemer.
Torsdag 25. august kl. 13.15 - 15.30

Temadag: Vi skal lave crepeblomster.

Fredag 26. august kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: Heino som I har mødt før. Han kommer og spiller og
synger for os. Der er lagt op til en festlig danseeftermiddag.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup - tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Åbningstid
Tirsdag: klokken 9.30-15.30
Onsdag: klokken 9.00-17.00
Torsdag: klokken 9.00-16.00
Fredag: klokken 9.30-15.30
Lørdag, søndag og mandag er der kun
åbent ved særlige arrangementer.

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS

Klitrose Allé 30
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 73 95

SOLGÅRDEN

Hver tirsdag og fredag
kl. 13.30 – 16.00 ’åbent hus’

Solgården er et mødested for friske, raske
folkepensionister og Deres ægtefælle/
samlever, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for borgere
fra 62 år og opefter i en prøveperiode)

Hver torsdag 15.00-17.00
Petanque

Nordmarksvej 90
2700 Kastrup
tlf. 32 52 95 00

Vi er et hus, hvor du kan komme og gå, som du har lyst.
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i
specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore
mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget,
meget mere.
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10.00 - 16.00
De faste aktiviteter, som vi tilbyder hver uge, er: Billard, vi har 3
forskellige gymnastikhold, 2 darthold, stolegymnastik, linedans,
sanghold, glasværksted, bridge, mindfulness, petanque, stavgang,
sundhedshold, strikke/hæklehold, sy-værksted.
Ud over disse aktiviteter tilbyder vi i august måned:
Fredag 12. august kl. 10.00 - 16.30

Skovturen går til Ninas Naturcafe i Allerød. Billetter sælges på
kontoret.
Tirsdag 16. august kl. 10.30 - 11.45

Walk and Talk ud og gå i naturen.
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Fredag 19. august kl. 13.00 - 15.00

Der hygges med kaffe/kage og en god
snak.
Alle er velkomne og der kræves ikke
tilmelding.

Har du lyst til sammen med andre at hygge med lidt petanque, så er du
velkommen til at møde op.

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26
Etape 1 af det nye
udstillingscenter, der erstatter
det gamle Plyssen, er åbent hver
søndag kl. 13-16.
Der udstilles lokalt materiale fra
Amager - især Tårnby. Desuden
vil udstillingscentret i etape 1
fremvise enkelte stykker kunst og
håndarbejde.

© Dines Bogø

Hav god tid - der er meget at se og studere.
Udstillingscentret Ved Diget 26 har gode parkeringsforhold, og det er
kun 5 min gang fra nærmeste metrostation.
Email: Diget26@youmail.dk
Adresse: Ved Diget 26, 2770 Kastrup.

Torsdag 18. august kl. 13.15 - 15.30

Caféeftermiddag: Bankospil.

Fredag 19. august kl. 12.00

Fællesspisning

TÅRNBY KOMMUNE

At forstå eller ikke forstå …
Når et budskab ikke forstås, er det
afsenderen der har et problem.
Sådan et problem har redaktionen i
en korrespondance med borgmester
Allan S. Andersen
Af Terkel Spangsbo,
redaktør på Tårnby Bladet

Tårnby bladets redaktion ville gerne
forstå hvilken direkte betydning, det
ville få for borgernes sagsbehandling,
når
organisationsændringen
på
rådhuset er gennemført.
Vi sendte en mail til borgmesteren
med to spørgsmål. Spørgsmål og svar
kan læses i Tårnby Bladet juli 2022
side 3. Vi kunne ikke læse, at vores
spørgsmål blev besvaret, men vi
havde nok udtrykt os for ukonkret og
utydeligt, så vi måtte krybe til korset
og undskylde vores kluntethed – ikke
rart for et medie som Tårnby Bladet.
Så vi måtte på den igen og her er

Borgmester Allan S. Andersen
præciserer, at kun hvor flere
forvaltninger er involveret i
sagsbehandling, er der umiddelbare
fordele ved den kommende ændrede
administrations struktur.

Nye iværksættervirksomheder

I Tårnby Kommune blev der stiftet 58
nye enkeltmandsvirksomheder i årets
første seks måneder. Det er et fald på
to procent i forhold til samme periode
året før.
Håndbremsen er dermed blevet
trukket i dansk iværksætteri i årets
første seks måneder.
Faldet i Tårnby Kommune er mindre end samme tal på landsplan, hvor
antallet faldt med hele 16 procent i
perioden. Dermed er antallet af nye
enkeltmandsvirksomheder på det
laveste niveau i fem år. Kilde CVR og
Visma Dinera

Paw og Brian på listen

Til borgmester
Allan S. Andersen
Det er bundærgerligt, at jeg ikke kan
udtrykke mig, så mine spørgsmål kan
forstås, så jeg prøver at være mere
konkret.
Vil det – og i givet fald hvordan
– kunne mærkes i en borgers
sagsbehandling, at den kommunale
administrations
struktur
ændres
eksempelvis ved …
- udskrivning af kørekort. Jeg
ved, at der kan være forsinkelser
hos Færdselsstyrelsen efter bestået
køreprøve, men de giver jo bolden
videre til kommunen på et tidspunkt.
Hvad bliver proceduren i fremtiden og
har Kommunen et mål for hvor lang
tid, der derefter må gå, før et rigtigt
kørekort kan udleveres.
- behandling af en byggesag. Jeg
har fået oplyst, at sagsbehandling i
Tårnby i 2020 tog 80 dage og i 2021
153 dage. Bliver det anderledes i
fremtiden?
- ansøgninger af større hjælpemidler
ved handicap. Det kan have stor
betydning for førligheds-udvikling og
livskvalitet, at der hurtigst muligt (som
jo altid er et flydende begreb) træffes
afgørelser, hvad enten det drejer sig
om et afslag eller bevilling. Jeg har
ikke præcise tal på ekspeditionstiden
i dag, men ansøgere synes altid, at den
kunne være kortere.
- større sociale begivenheder, hvor
større og flere indsatser er nødvendige. Der kan være tale om tilfælde,
som dels kræver øjeblikkelig indsats

fra offentlige myndigheder, socialt,
fysisk, psykologisk og dels en langvarig, måske livslang indsats. Især er
det interessant at vide, om strukturændringerne vil betyde noget, hvis
der kræves/ønskes indsats fra flere
forvaltningsområder.
Jeg efterlyser altså oplysninger
om, hvorvidt der i ovenstående
tænkte tilfælde, som dog bunder i
konkrete erfaringer og informationer,
sker ændringer, som borgeren kan
opleve som noget positivt – eller
har den administrative ændring ikke
nogen indflydelse på den direkte
borgerbehandling?
Allan
S.
Andersen
sender
følgende svar på redaktionens
mail angående spørgsmål til
organisationsændringen i Tårnby
Kommune.

Kære Terkel
Du fik ellers nogle ret konkrete bud
på, hvad organisationsændringen
kommer til at betyde for borgernes
oplevelse af kommunen.
Nu skriver du tilbage med nogle
meget konkrete eksempler, og til det
kan jeg overordnet svare, at det er
min ambition, at vi leverer godt, og
rimeligvis også bedre end i dag, på
alle 4 områder.
Det er dog sådan, at selve
organisationsændringen
ikke
adresserer de 3 første eksempler
direkte, da de eksempler foregår
inden for en enkelt enhed i dag,

Tårnby Bladets redaktør, Terkel
Spangsbo, har bedt borgmester
Allan S. Andersen om at konkretisere,
hvilke forbedringer, borgerne
kan forvente i sagsbehandlingen
som følge af en ændret
administrationsstruktur.

således at en bedre koordinering
mellem enheder i udgangspunktet
ikke har nogen effekt.
Det er dog min forhåbning og
min forventning, at en stærkere
digitaliseringsenhed på lidt længere
sigt vil indebære bedre IT-værktøjer
og dermed en mere effektiv drift
og kortere ventetid – både vedr.
byggesager og pas/kørekort.
Vedrørende
dit
4.
eksempel
om større sociale begivenheder
i en familie er det netop et af de
områder, den nye organisation
skal kunne bidrage til – et bedre
samarbejde på tværs af enheder og
fagligheder. Så der er det bestemt min
forventning, at borgerne vil opleve
den nye organisation som bedre til
at koordinere på tværs og til at møde
borgerne i øjenhøjde med deres
udfordringer.
Venlig hilsen Allan

Tre rekorder på broen

Øresundsbroen har sat tre trafikrekorder i august. Flest køretøjer på en uge,
i gennemsnit pr. dag og på en enkelt
dag. Rekorden for én dag er nu 32.908
køretøjer, oplyser Øresundsbroen.
I uge 30 kørte 207.000 køretøjer
– personbiler, motorcykler, busser,
lastbiler og så videre – over Øresundsbroen.
Det var det højeste antal nogensinde på en uge siden Øresundsbroen
mellem Danmark og Sverige åbnede i
år 2000, oplyser Øresundsbroen.
Trafiktallet med de 207.000 køretøjer betyder, at der for første gang på
én uge var over 29.000 køretøjer over
broen i gennemsnit om dagen, cirka
29.500 i snit.
30. juli passerede 32.908 køretøjer
broen på én dag – hvilket også er rekord, den hidtidige rekord var kun to
uger gammel. Den 16. juli blev den
faste forbindelse passeret af 32.510
køretøjer. Den hidtidige rekord var
tilbage til 2019, året før coronakrisen.

Miljøforbedringer
På miljøsiden udskiftede Øresundsbroen sidste år over 4.500 lysstofrør
med LED-rør i Øresundsbroens tunnel.
Det anslås, at dette vil reducere tunnelbelysningens energiforbrug med
cirka 50 procent i forhold til de gamle
lysstofrørs forbrug.

TÅRNBY BLADET AUGUST 2022 5

Brian Bruun, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Tårnby og Paw
Karslund, nuværende, er på Dansk Folkepartis kandidatliste til folketingsvalget.
Holdet af kandidater, der skal slås
for DFs farver til folketingsvalget i
Københavns Storkreds, er foruden
Brian Bruun og Paw Karslund også
Kim Malmberg, Birgitte Milling, Jannie
Bøgh og John Bo Hansen.
Brian Bruun er opstillet i Sundbyvesterkredsen og Sundbyøsterkredsen,
mens Paw Karslund opstiller i Indre
Bykredsen og Tårnbykredsen.
På landsplan stiller Dansk Folkeparti med i alt 67 kandidater til folketingsvalget.

vores nye brev til borgmester Allan S.
Andersen.

Vi har modtaget:

Kommunen har glemt Privatvejsloven
Det er Grundejerne og ikke
Tårnby Kommune, som har
initiativretten til privatretlige parkeringsordninger!
Tårnby Kommunes igangværende omlægning af parkeringsregler på de private
fællesveje i Kastrup zone er
meget problematisk i forhold
til Privatvejsloven.
Iøvrigt ville reglerne via en
betalt licens give alle i zonen
lov til at holde frit på alle offentlige og private fællesveje
i et ubegrænset tidsrum tæt
på lufthavn, togstation og
metro.

Yderligere tre timers parkering på de private fællesveje
for alle uden licens, mens der
på de offentlige veje i zonen
er timebetaling/parkometre
hele døgnet rundt.
Mon ikke alle vil smutte
rundt om hjørnet og holde i
tre timer?
Hvem skal betale slitage på
disse veje? Grundejerne!
Hvem modtager betaling
for bøder og licenser? Kommunen!
Hvis man har elbil og dermed kategoriseret som grøn
bilist, får man licensen helt
gratis til både de offentlige

og de private fællesveje. Hvis
man er ekstra grøn og ikke har
bil, men kun cykel, bliver man
straffet. Dine gæster har ingen parkeringsret på dit eget
vejstykke - kun tre timer hele
døgnet rundt.
Du får dog lov til at asfaltere, renovere og skovle sne
på dit eget vejstykke, hvis du
kan komme til imellem alle de
parkerede biler, hvis ejere er
ude at flyve, på togrejse eller
på bytur.
Og det mest problematiske
er, at kommunen går lodret
mod forbud om at opkræve
gebyrer på de private fæl-

lesveje ved at udstede betalingslicenser til bilejere på
de kommunale fællesveje
og tillade disse at parkere
ubegrænset på private fællesveje.
Venlig hilsen
Annelise Sjøgren
Jeff Hammelevs Alle 5
2770 Kastrup
Mob. 4217 6112

Tårnby Bladet skal ud og stå i
40 stativer i kommunen - vil
du hjælpe med det? Kontakt
redaktionen@taarnbybladet.dk

Den glade afsender ikke fundet
Tårnby Bladet efterlyste i
juli-udgaven afsenderen af
historisk materiale tilsendt
Lokalhistorisk Samling, men
ingen meldte sig
Tårnby Stads- og Lokalarkiv
modtog for nylig en donation,
fremsendt uden afsender - et
album med sort/hvide negativer.
- Vi er en smule i vildrede,
da billederne for os at se drejer sig om en færøsk familie.
Hvem har sendt det til os, og
hvad er relationen til Tårnby,
siger Peter Damgaard, kommunearkivar
- 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. Det
ville forklare forbindelsen til
Tårnby.
Oplysninger om negativerne kan mailes til arkiv.hb@
taarnby.dk.
Hvis du/I hellere vil give
oplysninger til Tårnby Bladet, er du/I velkommen til at
kontakte os. Så kan vi videresende oplysninger til Arkivet
uden at de behøver få dine
personlige oplysninger.
tsp

Et udsnit af et af de tilsendte
foto-negativer.

Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
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Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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Fra Tårnby til Stevns
Mænds Mødesteder,
Tårnby løb med æren, da
Tårnby Kommune sidste
år for første gang uddelte
Frivillighedsprisen, ved
Frivillig Fredag
Af Anita Vognstrup Køldal,
Frivillighedskoordinator

- Det betyder alt, svarer Steen
på spørgsmålet om, hvad det
har betydet for ham at være
med i Mænds Mødesteder.
Steen
er
et
af
de
medlemmer, der har været
med fra begyndelsen i 2018.

For ham og mange af de
andre cirka 25 medlemmer
er
torsdag
blevet
den
bedste dag i ugen, for det
er her, der er fast mødedag
i huset på Sirgræsvej 134
(bag det tidligere posthus),
som
Mænds
Mødesteder
deler med Natteravnene og
Ældresagens Café Livsglæde.
Her bliver der spillet
petanque og dart, arbejdet
lidt i værkstedet og en gang
om måneden er der fælles
spisning. Mest af alt sidder
medlemmerne og sludrer,
både om alt mellem himmel
og jord, og om det, der kan

være svært at tale med
’hende derhjemme om’ hvis
man har sådan en. Det kan for
eksempel være sygdom, som
flere har været ramt af.
- Med en gennemsnitsalder
på 65 er vi alle lidt oppe
i årene og så har man jo
været ude for lidt af hvert,
konstaterer
formand
Per
Eilersen.
- Mænds Mødesteder har
plads til alle og vil gerne have
flere medlemmer. Eneste
kriterie er, at man er mand.

På sommertur
Mænds Mødesteder er med
til at øge livskvaliteten for
mænd, gøre mænd gladere
og facilitere et rummeligt
fællesskab, lød en del af
begrundelsen, da Mænds
Mødesteder sidste år vandt
Frivillighedsprisen og den
medfølgende check på 5000
kroner.
- Pengene skulle gå til flere
ture, konstaterede formand
Per Eilersen straks.
Det er foreløbig blevet til
en sommertur til Stevns i juli,
hvor medlemmerne besøgte
den afdeling af Mænds Mødesteder, der ligger der.

I haven bag huset på Sirgræsvej 134 spiller foreningens
medlemmer petanque på banen, de selv anlagde
for et par år siden. Foto: Pia Melander Guilbert,
kommunikationskonsulent i Tårnby Kommune.

Klinik for Fodterapi
Vestamager

Mænds mødesteder har til huse i huset på Sirgræsvej 134,
bag Postkassen. De deler husly med Natteravnene og
Ældresagens Café Livsglæde. Foto: Pia Melander Guilbert,
kommunikationskonsulent i Tårnby Kommune .

Indstil din kandidat til Frivillig Fredag
Frivillig Fredag er en national
hyldest til frivilligheden, og i
år er det anden gang, Tårnby
Kommune er med. I år finder
arrangementet sted på Tårnby
Hovedbibliotek fredag 30.
september.

Her inviteres de frivillige til
let spisning og prisoverrækkelse.

Indstil en kandidat til Frivillighedsprisen 2022
Du kan være med til at indstille kandidater til.
www.taarnby.dk, vælg kultur-og-fritid. Her er link til ’priser’

FÅ JOB SOM OMDELER
… ET SKRIDT PÅ VE JEN

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.
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Statsaut.
fodterapeut,
Susanna
Rasmussen.

Statsaut.
fodterapeut,
Susanne
Engelstoft
Rasmussen.

Kontakt os hvis du har smerter i form af nedgroede
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.
Tlf.: 22 56 27 70
email: sund@fod.nu

LIGE NU SØGER VI OMDELERE

Omdelerjobbet er et rigtig godt skridt på vejen til at lære arbejdslivet
at kende. Samtidig giver det mulighed for at tjene ekstra penge.
Lige nu har vi ledige ruter i nærheden af, hvor du bor.
Vi har omdeling onsdag og torsdag.

Tjek ind på blivomdeler.nu
og læs mere – her kan du også
søge jobbet som omdeler.

Hjemmeside: www.fod.nu
Online booking på www.fod.nu
Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

BLIVOMDELER.NU

ELLER RING PÅ 70 10 40 00

På bro over mudderet
Naturpark Amagers
nye indgange er under
etablering
Naturstyrelsen er i gang med
forberedelserne de to steder
i Ørestad Syd, hvor Naturpark
Amagers
nye
indgange
kommer til at være. Dels ved
Asger Jorns Allé i Ørestad og
dels ved Otto Baches Allé.
De nye indgange skal give
bedre adgang til Naturparken
for både lokale og de, der
kommer med Metro.
Selve
etableringen
begynder
for
alvor
1.
september, men allerede
nu ryddes lidt af krattet de
steder, hvor der skal være et
par plankestier. Det gør man
for at kunne sikre sig, at der
nede i jorden ikke gemmer sig
kedelige efterladenskaber fra
områdets militære fortid.
Begge nye indgange vil
bestå af plankestier fra
vejen og ind i naturparken.
Derudover vil overgangen til
naturparken gøres tydeligere.

Ved Asger Jorns Allé opføres
endvidere et udsigtstårn,
mens der syd for Naturcenter
Amager
etableres
et
madpakkehus.
De
to
nye
indgange
forventes færdige i første
halvdel af 2023.

Også nye bade- og
kajakmuligheder
De to indgange er en
del af et samlet projekt i
naturparken, der i disse år
blandt andet skaber flere
friluftstilbud.
Projektet
omfatter
eksempelvis
også de opholds-, bade- og
kajakfaciliteter,
som
lige
efter sommerferien åbnes
for alle ved Havneslusen og
Byskoven.
Hele projektet er støttet
af Nordea-fonden og af
Friluftsrådet.
De
valgte
friluftsfaciliteter udspringer
af en lang række forslag, der
er kommet fra lokale borgere
og foreninger.

Parkeringsforhold
Tårnby Bladet har spurgt
Naturstyrelsen, om der skabes
øgede parkeringsmuligheder
i forbindelse med de nye og
forbedrede adgangsveje til
Naturcenter Amager ved Otto
Baches Allé.
Ulrik Schack, chefkonsulent ved Naturstyrelsen i ho-

Etablering af nye indgange til Naturcenter Amager går snart
for alvor i gang, men allerede nu ryddes lidt af krattet de
steder, hvor der skal anlægges plankestier. Det gør man for at
kunne sikre sig, at der nede i jorden ikke gemmer sig kedelige
efterladenskaber fra områdets militære fortid.
Foto: Naturstyrelsen.

vedstaden svarer, at der ikke
etableres yderligere parkeringsmuligheder ved denne
indgang. Endvidere, at det i

øvrigt ikke er Naturstyrelsen,
der ejer parkeringspladsen
her, men Tårnby Kommune.

Visualisering af to nye
perroner på Københavns
Lufthavn Station.

Ny Kastrup Lufthavn
Station
Korridor uden om København H skal skabe kortere
rejsetid med tog

Fakta:
• Nyt overhalingsspor på i
alt ca. 1.100 meter. Omfatter desuden udvidelse af en
vejbro og etablering af to nye
stibroer
• Overhalingssporet gør det
muligt, at godstog kan overhales af passagertog, og at
godstog kan indpasses i den
øvrige toggang
• Vendesporet vil reducere
risiko for forsinkelser ved
forsinkede tog fra Sverige og
kan styrke Øresundstrafikken
med flere tog til og fra Sverige
• Forbindelsen gør det muligt at køre direkte tog fra
Roskilde over Ny Ellebjerg
til Københavns Lufthavn Kastrup uden at togene skal
forbi København H.
tsp
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Sund & Bælt har underskrevet
en aftale med NIRAS om en
indledende undersøgelse af
to anlægsprojekter, som giver
plads til flere tog på jernbanen uden om København H.
De to projekter er en del
af en plan, som blandt andet
skal løse et stigende kapacitetsproblem på Københavns
Hovedbanegård.
En ’korridor’ skal skabe
mulighed for flere direkte
togafgange og kortere rejsetid mellem Jylland/Fyn, Vestsjælland, Roskilde, Københavns Vestegn og Amager.
Det kræver en udvidelse af
stationen i lufthavnen.
Et nyt vendespor ved Københavns Lufthavn Station vil
gøre det muligt at vende forsinkede tog fra Sverige umiddelbart efter perron, og vil
gøre det muligt at køre flere
Øresundstog mellem Malmö
og lufthavnen.
Arbejderne med de indle-

dende undersøgelse løber
frem til forår 2023, hvorefter
projekterne afrapporteres til
Transportministeriet.

525 nye skolebørn i trafikken i Tårnby
’Når du går på gaden og
sover, skynder du dig – med
at blive kørt over’
Nogenlunde
sådan
lyder
en børnesang af Mogens
Lorentzen tilsat musik af
Knudåge Riisager og det er
mere aktuelt i august i år end
tidligere.
Torsdag i uge 32 lukkes 525
0.-klassebørn ud i trafikken når
de begynder deres skolegang
i Tårnby. De er fordelt i 23
klasser på otte skoler. Læg

dertil, at et tilsvarende
antal elever kun har et års
erfaring i morgenmylderet.
Så der al mulig grund til at
opfordre bilister til at være
ekstra opmærksomme i de
kommende uger.
Fire ud af ti bilister svarer,
at de også er bange for at påkøre ’ældre børn på el-hjul,
knallert eller tilsvarende
køretøj’, efterfulgt af ’ældre
børn på cykel’, som er den
tredjestørste gruppe af risiko-

Børn kan have let ved at miste overblikket i
trafikken, og en medvirkende årsag kan være, at de
kigger på mobilen, mens de går til eller fra skole.

udsatte skolebørn.
- De mindste elever er et
betydeligt risikomoment i
trafikken, fordi de mangler
rutine og pludselig kan finde
på at krydse vejen uden at
se sig for, fortæller John
Gantzhorn, teknisk konsulent
hos Applus Bilsyn.

Stigende bødetal
Imidlertid er det ikke kun de
alleryngste skolebørn, som
udgør en fare i trafikken.

- Ældre skolebørn på to
hjul har fart på, og forældre,
der bringer eller henter deres børn på skolen bør altid
sænke farten og være ekstra
opmærksomme på de bløde
trafikanter, forklarer John
Gantzhorn.
Færdselspolitiet har de
seneste år udstedt op til
15 procent flere bøder til
forældre, der ikke overholdt
trafikreglerne ved skoler.
tsp

Ældre skolebørn og forældre bøjer trafikreglerne.
De har fart på, og det er ikke usædvanligt,
at de kører mod kørselsretningen eller over
fodgængerfeltet.

5 råd til bilister
• Overhold fartgrænsen.
• Orienter dig grundigt.
Børn kan være impulsive i
trafikken.
•
Vær
opmærksom
på særlige regler ved
skoler.
Skolepatruljer,
hastighedsbegrænsninger
og ensretning.
• Pas på når du bakker.
• Sideveje og højresving,
hvor cyklister ofte overser
faren.
Kilde: Applus Bilsyn

Der gælder ofte særlige regler ved skoler.
Skolepatruljer, 40 km/t-begrænsninger
og ensretning omkring skole, styrker
trafiksikkerheden for de små.

De gode fortællinger venter i Amagerteatret
Endnu glædes vi over lange solrige
dage (og byger), men i horisonten
venter helt efter kalenderens logik
efterår og vinter - som så 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.

Glæd dig til:

Det klarer Figaros på bare to timer,
men de er også kun fire personer
om det.

Teaterforeningen Amagerteatret
sørger for fire rigtig gode oplevelser
i sæson 2022-23.
Amagerteatret er en forening drevet
af frivillige, som ikke selv producerer
teaterforestillinger, men hjemkøber
professionelle opsætninger fra anerkendte danske teatre, som behersker at bearbejde nye og klassiske
forestillinger, så de egner sig til en
turnés vilkår.
Amagerteatrets forestilinger spiller i Kulturhuset Kastrup Bio, så du
skal ikke ind til den store by - og vi
begynder allerede 19.30, så man er
tidligt hjemme efter forestillingerne.

Blinkende lygter
Tirsdag 4. og
onsdag 5.oktober. Kl. 19.30

Du kender sikkert filmen med blandt
andet Søren Pilmark, Nikolai Lie
Kaas og mange andre stjerner. Oplev,
hvordan en historie kan fortælles på
en ny måde!
NørregadeTeatret og Teater 2
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Abonnement til 4 forestillinger		
Gruppe A: 850 kr. pr person
Gruppe B: 730 kr. pr person

Den poetiske raptus
Tirsdag 22. og
onsdag 23. november. Kl. 19.30

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

Mine forældres ting
Tirsdag 7. og
onsdag 8. februar 2023 kl. 19.30
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.
Meget få personer slipper for en
tilsvarende opgave med at tømme
slægtninges lejligheder og huse,
så handlingen vil givet fremkalde
minder på godt og smertefuldt.

Der er altså alle mulige grunde til, at
man skal vælge at få teateroplevelser i Amagerteatret.

Billet- og abonnementssalg
på www.amagerteatret.dk

Amagerteatret har flere gange haft
besøg af de fem musikalske galninge
fra Figaros og Den Ny Opera, som
hver gang får publikum til at skrige
af grin på samme tid som man nynner med på klassiske og nye schlagere.

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

Dertil kommer, at forestillinger spillet i teaterforeninger modtager støtte, så billetpriserne kan holdes i ave.
Sammenlign gerne Amagerteaterets
priser med priser inde på teatrene i
København.

Vil du være sikker på de samme gode
pladser sæsonen igennem bør du
tegne abonnement.

ædle helte. Historien fylder 871734
KB som e-bog og 592 sider på
engelsk.

Teatret ved Sorte Hest

De tre Musketerer, en for alle,
alle for en tier
Tirsdag 25. og
onsdag 26. april 2023 kl. 19.30
Intriger, store fægtescener,
kærlighed, komik, onde skurke og

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 betydning for et oplyst
verdensbillede.
Folketeatret

Læs mere på:
www.amagerteatret.dk og bestil
abonnement til 4 forestillinger
samme sted.

AMAGERTEATRET

Et modigt fællesskab:

Børn og unge fra FDF Korsvejen og FDF Tårnby
på stor landslejr
I ti dage har FDFerne fra
Tårnby Kommune udfordret
deres mod sammen med
10.000 andre børn og unge
på FDFs store landslejr på
Slettten ved Silkeborg
Tekst: Christina Plæhn. Foto:
Amanda Hertz-Piltedag-68

50 børn og unge har sammen

i forvejen,
fortæller
Christina Plæhn.
I løbet af den store landslejr
er børnene blevet mødt med
forskellige
udfordringer,
som har sat modet på prøve.
Nogle stryger til tops på
klatrevæggen uden at blinke,
mens andre skal bruge
kammeraternes støtte for

at tage de første skridt. Og
nogle bliver på jorden, fordi
de mærker, at det også er helt
okay at sige nej til at gøre
noget, man ikke har lyst til.
Det er ikke så vigtigt, hvor
de enkelte møder modets
grænser, så længe de mærker,
at det trygge fællesskab gør
det lettere at flytte dem. De

mange deltagere er kommet
hjem med et fastere ståsted
at møde verden fra.

Hverdagen
FDF Korsvejen og FDF Tårnby,
holder nu en velfortjent
sommerferie, men de mødes
igen til ugentlige aktiviteter
fra uge 34.

FDF Korsvejen mødes på
Gemmas Alle 100, kredsleder
er Mette Christensen, www.
fdfkorsvejen.dk
FDF Tårnby mødes på
Løjtegårdsvej
232
ved
vandtårnet,
kredsleder
er Christina Plæhn, www.
fdftaarnby.com

med en flok voksne frivillige
fra FDF Korsvejen og FDF
Tårnby brugt 10 dage af
sommerferien på FDFs store
landslejr. I begyndelsen af
juli drog de i fællesskab til
fantasilandet
Coratia
for
sammen at udfordre modet
og fylde rygsækken med
stjernestunder, nye venskaber
og stærke minder.
Christina
Plæhn,
FDF
Tårnby, en af de frivillige
voksne
på
landslejren,
fortæller, at det giver noget
helt unikt til børnene og de
unge, når de mødes med
andre FDF’ere fra hele landet.
På årets landslejr var mod det
gennemgående tema, fordi
personlige grænser er et
vigtigt tema i mange børns og
unges liv.

Man vokser af fællesskab
- Børn og unge vokser,
når deres mod udfordres i
fællesskab med andre. Det
er både modigt at tage af
sted fra mor og far i 10 dage
og modigt at sove i telt i al
slags vejr. Men lejren bød
også på samarbejdsøvelser,
hvor man skulle dyste og løse
opgaver sammen med andre
FDFere, som man ikke kendte

• FDFs landslejr holdes
hvert femte år af Frivilligt
Drenge- og Pige-Forbund,
FDF.
• FDF er en frivillig børneog
ungdomsorganisation
med 350 lokale kredse over
hele landet.
• FDF giver børn og unge et
ståsted at møde verden fra
gennem relationer, tro, leg
og samfundsengagement.
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Fakta:

P-zoner nok engang
Tårnby Bladet bragte i juli-udgaven en lang artikel med spørgsmål til formand for teknisk Udvalg, Lars Hein (S), vedrørende de foreslåede p-zoner
i tre områder i Tårnby. Vi fortsætter med at spørge, da vi ikke synes, vi har
fået svar på vores spørgsmål. Derfor bringer vi 2. runde om P-zoner.

Det spurgte vi om i 2. runde
Tårnby Bladet har genfremsendt
spørgsmål om de foreslåede p-zoner
til formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Lars Hein
Af Terkel Spangsbo

- Jeg synes ikke, jeg har fået svar på
de spørgsmål, jeg stillede op til Tårnby Bladets juli-udgivelse og gentager
derfor spørgsmålene i udbygget form
og håber på mere udbyggede svar.
• Hvem har bedt om at ændre de
nuværende regler - og hvem har bedt
om udvidelserne - Jeg er interesseret i
at vide nærmere om omfanget af henvendelser, kommunen har fået med
ønske om ændringer af nuværende
forhold. En ting er, om én borger er
utilfreds med dagens forhold eller om
borgerne udtrykker ønsker om nye
løsninger i retning af de foreslåede.
• Hvilke forbedringer i p-situationen forventer du/udvalget bilister/
borgere vil opleve?
• Og i hvilken grad er du opmærksom på generne i samme forbindelser.

Vil du udbygge dit svar om en uvelkommen parkering, er det min svoger
fra Hillerød, er det mine nordiske venner fra Alingsås?
• 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
bilpark?
• Er der ikke fremkommet andre
mere positive idéer som at åbne for
p-pladser ved institutioner, der er
ledige fra kl. 17 til kl. 6/7 næste dag
og i weekenderne, køb af dagsparkeringkort til en ikke for høj pris, datoparkering?
• Og så et helt nyt spørgsmål. Naturstyrelsen indretter nye adgangsveje
til Naturområde Vestamager. P-pladser i den forbindelse er en kommunal
opgave. Når nu parkering i baglandet
ved Otto Baches Allé bliver umuligt bliver der bedre plads ved den røde
port?

- og Lars Hein svarer
Tak for din supplerende henvendelse af 15. juli angående et ønske
om en uddybning af mit svar på din
første henvendelse

Gener uundgåelige

Jeg har bedt Teknisk Forvaltning om
input til svaret for at komme så godt
rundt om det som muligt, og således at
mit første svar kunne blive udbygget.
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For at tydeliggøre den administrative og politiske proces, der har ligget
forud for det nuværende forslag til
ændring af p-zoneordningen i Tårnby
Kommune, har jeg også vedlagt en
oversigt over sagsforløbet, med hjælp
fra forvaltningen. Jeg håber, du på den
baggrund kan se, at problemstillingen
har været undersøgt nøje for at kunne
pege på den rigtige løsning.
Helt grundlæggende er etablering
af parkeringszoner i Tårnby Kommune
baseret på behovet for at adfærdsregulere trafikken, så pendlerparkering,
parkering fra bilister med ærinder i
lufthavnen, parkering fra tog- og metropassagerer, samt overskydende
parkering fra Københavns Kommune
ikke belaster parkeringsforhold for
lokale borgere og erhvervsdrivende
unødigt - det er det jeg kalder uvelkommen parkering. Også et stigende
antal varebiler bliver parkeret i Tårnby
Kommune i aften- og nattetimerne.
Desuden har stigende parkeringspriser og udvidelse af parkeringszoner i
Københavns Kommune, særligt i Ørestaden, forskubbet uønsket parkering
til Tårnby Kommune.

P-vagternes rolle
Baggrunden for beslutningen er altså
ikke kun borgerhenvendelser og hen-

- Svar på spørgsmål fra forsiden
Jeg mener ikke, der lå andre overvejelser bag høringsfrist-tidspunktet andet
end, at sagen var klar til at sende i høring på det tidspunkt.
Sagen har været længe undervejs, som det også fremgik af forvaltningens
seneste svar, og jeg ved, at der var en hel del (selvfølgelig af dem, som føler
sig ret generet af pendler parkering), der flere gange rykkede for udvikling
i sagen.
Så vidt jeg husker, så var det faktisk ikke et krav, at sagen skulle i høring.
Men vi ønskede høringen, for på den måde at få ekstra input fra borgerne, så
sagen eventuelt kunne kvalificeres yderligere.

Lars Hein, formand for Teknik- og
miljøudvalget i Tårnby (S).

vendelser fra grundejerforeninger,
men også løbende observationer
foretaget af kommunens p-vagter og
egentlige tællinger til dokumentation
af forholdene.
Helt grundlæggende vil borgerne
opleve færre uvedkommende parkeringer på vores veje ved etablering af
det nye forslag til ændring af p-zoner.
Specielt bilister med ærinde i lufthavnen (rejsende eller ansatte) vil ikke
have samme mulighed og incitament
til at langtidsparkere på vejene i Pzonerne. Og samtidig vil de nye zoner
betyde, at den omfattende parkering
af varebiler i området omkring Tårnby
station reduceres.
Samtidig vil den nye ordning imødegå konsekvenserne af Københavns
Kommunes indførelse af nye P-zoner
helt op til kommunegrænsen. Borgere
i zonerne, som har egen parkering på
deres grund og som har parkeringslicens, vil kunne lade gæster holde på
egen grund og selv gøre brug af deres
licens på vejareal.

Det kan ikke undgås, at nogle vil få
gener af bestemmelserne i de nye
zoner, men der har været stort fokus
på at reducere generne så meget som
muligt uden at gå på kompromis med
hovedsigtet - at opretholde en god
trafikafvikling og parkeringsmuligheder for borgerne i de berørte områder.
I øvrigt gælder P-zonereglerne ikke
for private parkeringspladser i zonerne, herunder det store antal p-pladser,
ved boligselskabernes ejendomme.
Endelig skal vi også være glade for
de gode forbindelser med offentlig
transport med busser, tog og metro,
som gør det muligt at komme til pzoneområderne uden brug af bil.
Din svoger eller dine venner i øvrigt er ikke uvelkomne i kommunen,
tværtimod, men de må bidrage til den
gode løsning enten ved at intervalflytte deres bil eller afholde en mindre udgift for at få lov til at parkere på
en kommunevej.
Tårnby Kommune er en by i udvikling. Der er i perioden fra 2012 til
2022 kommet 1600 flere indbyggere.
Primært er de kommet i byudviklingsområderne uden for p-zonen, men der
er også kommet nogle i zonerne og
det er bl.a. også deres behov for at
kunne finde en parkeringsplads, som
forslaget til p-zoner skal hjælpe på.
Med hensyn til nye ideer og forslag
til at forbedre p-zoneordningen afventer vi nu spændt resultatet af den
igangværende høring.

Adgang til Naturpark Amager
Der foreligger ideer til at supplere Naturpark Amager med flere hovedindgange og i den forbindelse forventer
jeg også, at det bliver muligt at aflaste
parkeringspladsen ved den nuværende hovedindgang til Naturpark Amager ved Otto Baches Alle.
Endelig skal det pointeres at indførelse af p-zoner bestemt ikke er
en eksakt videnskab, så derfor er det
besluttet at evaluere løsningen på et
tidspunkt, for at se om det fungerer
efter hensigten.
Jeg håber Terkel, at dette giver en
større indsigt i processen og overvejelserne bag. Fortsat god sommer.
Med venlig hilsen
Lars
Let forkortet af red.

Oktoberfesten vender tilbage til Fem-øren
Når det drejer sig om den
københavnske Oktoberfest
der nok engang kommer til
Femøren kunne vi (næsten)
nøjes med at genbruge
artikler og foto fra i fjor - og
fra året før og ...
Men det er jo også med
oktoberfesten
som
med
Tivoli ’altid nyt og alt ved det
gamle’.
Nyt er det, at festen i
år deles op i en sommer
Oktoberfest 25.-27. august
og igen 22.-24. september
– måske er du med begge
weekender.
Festen har en lang tradition,
der startede i München for
200 år siden som en fejring
af, at høsten er i hus, men det
er jo heller ikke ukendt, at
når marken er mejet og høet
er høstet, så sker der noget
i laderne med pigerne og
karlene.
Oktoberfest i München
er stadig ’den rigtige’ med
et gigantisk optog og et
omrejsende
tivoli
med
karruseller og rutsjebaner,
der
overtrumfer
alle
kendte
rutsjebaner
i
danske
forlystelsesparker.
Stemningen
bygges
op
i mindst tre Bier-haller i
fodboldbane-størrelse og i
flere etager Festen varer en
måned og afløses kort efter ef
et lige så stort julemarked.
Men mindre kan gøre det.
Når Oktoberfesten kommer
til Femøren blandes den
bayeriske
stemning
med

dansk traditionel vin-ogølgod stemning.
Allerede ved indgangen til
teltet kommer fornemmelsen
af at være i München.
Betjeningen bærer dirndl og
lederhosen.

Festtøjet kan du leje
Rigtig mange deltagere kommer i tyrolertøj, og det giver
ekstra stemning.
På oktoberfestdk.dk er
åbnet en webshop og der er
en shop i teltet med tøj til
rimelige priser. Dine klæder
kan du deponere gratis i vores
garderobe.

Øv sangene før I kommer
Der kommer et rigtigt tysk
band, som får København
til at oktoberfeste! Bandet
spiller super stemningsmusik,
sange du kender og kan synge
med på.
Find sangene på youtube,
der er tekst, hvis du vil øve
nogle inden september??
Disse kommer sikkert:
• Anton aus Tyrol

Hvornår og hvor:

Femøren
Amager Strandpark,
Amager Strandvej,
Metrostation Femøren.
Torsdag 25. august 17-23
Fredag 26.august 17-24
Lørdag 27.august 14-24
Torsdag 22. sept. 17-23
Fredag 23. sept. 17-24
Lørdag 24. sept. 14-24

Hvem vinder en ’start-pakke’
I avisen her er der en
konkurrence om to gange øl
og bratwurst til torsdagene
25. august og 22. september
Vindere af vores lille quickkonkurrence får 2 x 1 liter
øl og 2 x Tysk Bratwurst
til åbningsdagen eller til
torsdagen 22. september.
Vi skal ikke blande os i, om
vinderen indtager gevinsten
selv eller vedkommende som
et socialt væsen deler med sit
selskab.

Opgaven:

nce

Reinheitsgebot (det er nemlig
årets ølmærke - stavefejl accepteres) i emnefeltet efterfulgt af en selvvalgt kode på
seks karakterer, eksempelvis
Reinheitsgebot 123ABC samt,
om du vil indløse dit gavekort
torsdag 25. august eller torsdag 22. september.
Derudover skal vi have
navn, adresse og telefonnummer på indsendere senest fredag 19. august kl. 12.00.
Hvordan
du
indløser
præmien får du besked om
samtidig med, at du får at
vide, om du har vundet (på
mail i løbet af mandag 22.
august). Blandt andet, at du
skal hente gavekortet på
redaktionen.

Amager Rammemand
Professionel indramning
på eget værksted

35-års jubilæum
Få 20% rabat på alle
indramninger, hvis du
medbringer billede af
denne annonce til butikken

Åbent: man-fre 08-17-00 • lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 • 2300 S • 32 59 00 88
Godt arbejde er godt for alle

Din fagforening kender din løn,
din overenskomst og dit fag.
Brug os!

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk
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Vi vil gerne vide, hvor mange
ølkrus, der er synlige på topbanneret på oktoberfestens
hjemmeside.
Topbanneret
finder du naturligvis på www.
oktoberfestdk.dk, så sværere
er det altså ikke. (de to gange
dk er rigtig nok).
Svaret mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk, skriv

Konkurr
e

• Fliegerlied
• Himmelhunden
Grupper kan reservere
plads. Læs mere om bordog
pladsreservering
på
oktoberfestdk.dk (det ekstra
dk er korrekt og ikke en
skrivefejl).
Kom med metroen, for efter
en dejlig kold 1 liters øl kan
bilen ikke bruges længere.
Og der er dårlige p-forhold og
emsige p-vagter i området.

Smugkig over hegnet
De fire koncerter på Bøjlegrunden
(undskyld Øresundsparken) var
hørlig over hele Kastrup. Mange
kiggede med gennem sprækkerne

og over hegnet fra bakken i kastrup
Strandpark
Kurt Pedersen fra Amager Fotoklub
kiggede og klikkede med

Digital tvilling giver effektiv
vedligehold
Øresundsbroens 16 kilometer er
blevet visualiseret for at effektivisere og forenkle vedligeholdelsesarbejdet

Det som under etablering af koncertpladsen mest mindede om en større
byggeplads viste sig at være stilladser til at bære storskærmene og var
affyringsrampe for pyroen. Kæmpe farvede romerlys åbnede ballet.

Øresundsforbindelsen er kompleks,
fordi den består af mange dele i et
stort område – alt fra tunnel og jernbane til pyloner og betalingsanlæg.
Nu er mere end 43.000 elementer
monteret i Øresundsbrons digitale
tvilling – alt fra overvågningskamera
og lygtepæle til brønddæksler og
nødudgange kan besøges digitalt.
– Hver dag har vi god gavn af vores
digitale tvilling, som er specielt udviklet til, at vi fra distancen kan besøge
anlægget, lave beregninger, tage mål,
projektere og planlægge vedligeholdelse af flere tusinde stykker inventar

og steder, siger Bengt Hergart, anlægsdirektør hos Øresundsbron.
– Vi skal ikke længere begive os ud
på anlægget, hver gang vi skal have
et overblik eller planlægge et vedligeholdelsesarbejde, men kan gå ind
i værktøjet for at se nærmere på for
eksempel inventar og manualer. Det
er perfekt, når vi skal introducere anlægget for nogen, siger Bengt Hergart.
Anlægsafdelingen fremhæver også
miljø- og sikkerhedsmæssige effekter.
– Vi reducerer vores klimapåvirkning, fordi vi kan reducere antallet af
tekniske besøg på forbindelsen. Vi
mindsker også vores risikoeksponering, fordi vi ikke bevæger os rundt
på anlægget i så stort et omfang, siger
Bengt Hergart.
tsp

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby
Kvindelige Gymnastikforening
begynder sin 68. sæson.

Fra bakketoppene på strandsiden af Amager Strandvej var udsigten god til
scenen med de kæmpe, orangeklædte højttalertårne og storskærme formet
som guitarplektre, så ikke bare det betalende publikum kunne følge med
i Ed Sheerans gebærder på den gigantiske arena-scene. Et overbevisende
teknisk sceneri udspillede sig med kloningen af den omkring 1,80 meter høje
kunstner, så festen bredte sig til gratisterne på bakken i Kastrup Strandpark.
Musikken fyldte i forvejen luften langt ud over Bøjlegrunden.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 6. september 2022
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik
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Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 1. september 2022
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Borgmester Allan S. Andersen har i flere interview omtalt det spektakulære
sceneshow og sommerfest i Øresundsparken som en gave til Tårnby-borgere
(og 120.000 andre). I løbet af de fire koncertaftener bredte rygtet sig, at der
også var tale om et tag selv-bord, hvis man ville leve med eget tæppe og
pizza-bakke. Showet kvitterede med tekster i magnaprint størrelse. Torsdag
aften oplevede gratisterne kun første halvleg og til gengæld et enormt
skybrud. Fredag og lørdag tog mange igen chancen for britisk underholdning
til aboslut lavpris.

Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.: 28 97 35 75,
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk
Pris: 600 kr. for perioden
1. september 2022 – 30. april 2023
Se mere på www.ktkg.dk
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TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

Fri læsning

Tirsdage kl. 17-18
Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vi har sat et fast ugentligt tidsrum af til at læse, og du er
meget velkommen til at læse med.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tårnby live er en minifestival, der sætter spot på

lokale bands, der vil vise publikum i Tårnby hvad de står
for. Genre- og aldersmæssigt spænder de bredt, men
kvaliteten og engagementet deler de.
Koncerterne finder sted på den udendørs scene foran
Hovedbiblioteket. I tilfælde af dårligt vejr rykker de
indenfor i biblioteket.

13/8 Tårnby live: The Lamps

kl. 13 - 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Et originalt band der spiller dansevenlig poprock.
The Lamps har eksisteret siden 1997 og alle bandets
medlemmer er vokset op på Amager, hvor også
øvelokalet ligger.

18/8 Tårnby live: SomeDayLive

kl. 18 - 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Håb og forventninger om bedre tider forude fik de fire
venner Ashcon, Hjalte, Andreas og Oscar til at gå sammen. Bandets musik drager især inspiration fra den mere
poppede og melodiske side af rockmusikken - men man
finder også rødder i både funk, indie og anthem-rock.

Tårnby live: M2
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kl.19.15 - 19.45 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

tøjbyttemarked september 22 annonce og grafik.indd 2
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Filmperler

8/9

Filmperler

01-08-2022 09:51:18

Opdater dit klædeskab og hyld den bæredygtige
mode. Tårnby Kommunebiblioteker og foreningen
Kvinder i Tårnby inviterer endnu engang til tøjbyttemarked på Scenen foran Tårnby Hovedbibliotek.

kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter

kl. 16 /Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Film
der byder på lidt ud over det sædvanlige. Film der
griber og giver stof til eftertanke. Hent programmet på
biblioteket fra midten af august.

8/9 + 6/10 + 10/11 + 8/9
Fire skriveworkshops
ved Anna Arendse Thorsen

kl. 18-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Pris 125 kr.
Vi fortsætter bibliotekets skriveworkshops i efteråret
for både tidligere og nye deltagere. Går du med en
forfatterdrøm i maven? Har du et ufærdigt manuskript
liggende i skrivebordsskuffen? Ruger du på en
romanidé? Eller har du bare lyst til at skrive?
Hvad end din genre eller motivation er, så er der
plads til dig i Skriveriet (det kalder vi vores skrivefællesskab) med vores faste skrivelærer, forfatter og
debattør Anna Arendse Thorsen. Skriveworkshoppene henvender sig til voksne og unge fra 18 år.

Rapkollektiv med original lyd og positive tekster, som
ætser sig ind i nethinder og nervebaner. Under vinterens
drænende Corona-nedlukning skød en ung rapgruppe op
fra det grå og firkantede Ørestadsbeton i Vestamager.

19/8 Tårnby live: Øv!

kl. 18 - 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
En energisk og musikalsk oplevelse fra Amager, dannet i
2019 af gymnasiekammeraterne Asger, Silas og Sophus.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

Læseklub: Familier på godt og ondt

Kærlighed, svigt, smerte, omsorg. De store følelser er i spil,
når Mona inviterer til litterær familiekomsammen.
Vi mødes på nedenstående onsdage kl. 17-18.30 på Tårnby
Hovedbibliotek

10/9 Om lidt er alting nu
børneteater for de 3-6 årige

kl. 11 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Teater MY og Teater Refleksion inviterer ind i barndommens sommerunivers.

10/9 - 12/9 Bogsalg
i åbningstiden / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Hjælp os med at give bibliotekets kasserede bøger en
længere levetid, ved vores årlige bogsalg.

31. aug.
28. sep.
26. okt.
30. nov.

Velkomst. Linn Ullmann: ”De urolige” udleveres
Elizabeth Strout: ”Åh William” udleveres
Kristian Leth: ”En vej ud af tågen” udleveres
Vi afslutter efterårets læseklub.

Tilmeldingsfristen er fredag d. 12. august
Send en mail med navn, telefonnummer og mailadresse til
Mona Eisby: mre.hb.bk@taarnby.dk

Læseklub: Danmark i 60’erne

Selvrealisation, fri opdragelse, stoffer, nye familieformer. Rejs
med tilbage i tiden, når Jon bringer historier fra tresserne og
de tidlige halvfjerdsere tilbage for en stund.
Vi mødes på nedenstående mandage
kl. 17.00-18.30 på Tårnby Hovedbibliotek:

FASTE TILBUD

5. sep.
3. okt.
7. nov.
5. dev.

Hjælp til jobsøgning

Tilmeldingsfristen er fredag d. 12. august
Send en mail med navn, telefonnummer og
mailadresse til Jon Petersen: jpe.hb.bk@taarnby.dk

Netværkstedet - Hjælp til IT

Læseklub: Kort og godt

Tirsdage kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Torsdage kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Åbent tegne- og maleværksted

Onsdage i lige uger kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek

Strikkecafé

Onsdage i lige uge kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek

LÆSEKLUBBER
Vil du være med i en læseklub?

Små bøger kan rumme store fortællinger. Tag med Louise ind
i de små bøgers verden, og opdag deres store historier.
Vi mødes på nedenstående tirsdage kl. 17.00-18.30
på Tårnby Hovedbibliotek:
6. sep.
4. okt.
1. nov.
6. dec.

Velkomst. Aline Sax: ”Pigen og soldaten” udleveres
Gazelle Buchholtz: ”Søvnløse spor” udleveres
Claire Keegan: ”Omsorg” udleveres
Vi afslutter efterårets læseklub

Tilmeldingsfristen er fredag d. 12. august
Send en mail med navn, telefonnummer
og mailadresse til Louise Bach Jensen: lbj.hb.bk@taarnby.dk

Læseklub: Øhop

Vi besøger de danske øer Bornholm, Møn og Sejerø, når Tina
inviterer på litterært øhop.
Vi mødes på nedenstående onsdage
kl. 17.00-18.30 på Tårnby Hovedbibliotek
7. sep.
5. okt.
2. nov.
7. dec.

Velkomst. Henriette E. Møller: ”Jelne” udleveres
Dennis Gade Kofod: ”Nancy” udleveres
Søren Toft: ”De tørstige” udleveres
Vi afslutter efterårets læseklub

Tilmeldingsfristen er fredag d. 12. august
Send en mail med navn, telefonnummer og
mailadresse til Tina Eiss: tra.hb.uk@taarnby.dk
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Er du glad for at læse
og har du lyst til at dele
dine læseoplevelser med
andre? Det er gratis at
være med i læseklubberne. Vi sørger for bestilling og udlån af bøgerne.
Du får en introduktion til
læseklubben på den første mødedag, hvor den første bog udleveres. Herefter bestemmer medlemmerne selv, hvordan møderne
skal forløbe. Hver læseklub mødes 4 gange frem til juni 2022.
Titlerne har vi udvalgt på forhånd.

Velkomst. Ib Michael: ”Blå bror” udleveres
Martin Riel: ”Trippet” udleveres
Malene Lei Raben: ”Fruen” udleveres
Vi afslutter efterårets læseklub

På gymnasium i sommerferien
I løbet af sommeren har det
summet af liv og kreativitet på
Ørestad Gymnasium. Over 30
folkeskoleelever fra nær og fjern
har nemlig være på henholdsvis
mediecamp og musikcamp på
gymnasiet
Af Trine Hvam Madsen, akademisk
medarbejder på Ørestad Gymnasium

Thit Hedegaard fra 8.klasse på Amager
Fælled Skole og Cille Brodthagen,
der lige er blevet færdig med 9.
klasse på Absalon Skole i Roskilde,
er to af deltagerne på mediecampen,
der ligger i starten af skolernes
sommerferie.
Begge har en stor interesse for

medier og har erfaring med selv
at producere små film. Men det
er første gang, de prøver kræfter
med det professionelle filmudstyr,
som Ørestad Gymnasium stiller til
rådighed for campen.
- I starten, da vi lige så kameraerne,
tænkte jeg, det ville blive svært, og at
der var meget at huske, men det har
vist sig ikke at være så kompliceret,
så jeg er blevet positivt overrasket,
fortæller Cille.
Eleverne på mediecampen bliver
undervist af to mediefagslærere og
en studentermedhjælper fra Ørestad
Gymnasium. De lærer både teori om
film-udstyret og bliver hurtigt kastet
ud i selv at benytte det til at producere
små fiktionsfilm.

- Vi har lært meget om redigering, og
hvordan man kan benytte de tekniske
effekter, fx hvordan man bruger lys
og lydeffekter til at skabe forskellige
stemninger, forklarer Thit.

Fedt at det bliver sværere
Også på gymnasiets musikcamp, føler
eleverne, at der er noget at komme
efter rent fagligt.
Jonas Christian Hansen og Sophus
Bjørg Meldgaard, der begge går
på musiklinjen på Højdevangens
Skole, synes om den måde, de bliver
undervist på på musikcampen med
stigende sværhedsgrad i forhold til
det, de allerede har lært i folkeskolen.
- Jeg har lært noget nyt på klaver, og
samtidig har jeg lært at samarbejde
om musikken på en helt ny måde.
Det har været meget lærerigt, mener
Sophus.
Begge elever kendte Ørestad
Gymnasium i forvejen gennem
forskellige brobygningsforløb mellem
Højdevangens Skole og gymnasiet.
- Jeg valgte at tage på musikcamp,
fordi jeg synes Ørestad Gymnasium
er et fedt sted, og så havde jeg ikke så
meget, jeg ellers skulle lave i ferien,
fortæller Sophus.

Elever som undervisere
Cille (tv) og Thit deltog
i mediecampen på
Ørestad Gymnasium i
sommerferien.
- Det er fedt at lære,
hvordan man gennem det
tekniske kan gøre sine
film mere spændende og
actionprægede. Det er
vi helt klart blevet bedre
til på campen, fortæller
Cille. Foto: Trine Hvam
Madsen, Akademisk
medarbejder .

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

Forbud mod reklame-parasoller

Dragør vil gøre op med ‘tivolisering’. I foråret vedtog
en næsten enig kommunalbestyrelse i Dragør at
forbyde parasoller med reklamer på i gadebilledet.
- Vi bor i en bevaringsværdig by fra 1700-tallet, og
derfor har vi ønsket mere ensartede parasoller og
ikke en reklamesøjle ned gennem byen, siger borgmester, Kenneth Gøtterup (C), til TV 2 Lorry.
Tv2Lorry 4. august 2022
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Metro

Et flertal på Københavns Rådhus vil udvide
den kommende metrolinje til Refshaleøen og
Lynetteholm, så 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/
Bryggebroen.
Amager Liv 15.juni 2022

Torvet tømmes for butikker

Lokalplanen for Tårnby Torv er kommet på plads.
Det betyder, at AP Pension, der ejer Tårnby Torv

På
musikcampen
er
det
fire
nyudklækkede
studenter
fra
gymnasiet, der står for at planlægge
og gennemføre undervisningen. Og
netop dét motiverer eleverne.
- Jeg synes det er fedt og anderledes,
og det kan jeg rigtig godt lide, siger
Sophus.
Jonas er enig.
- Man føler mere, det er en ven, der
lærer fra sig, siger han.
- De ved, hvad de taler om, men de
er ikke så gamle, som lærere normalt
er. Derfor føler man, at de lettere kan
identificere sig med, hvordan det er at

og står for opførelsen af et helt nyt butikscenter,
kan tage næste skridt mod nedrivningen. De
nuværende lejere vil efter opsigelsesperioden
skulle være flyttet ved slutningen af 2023. Herefter
vil nedrivningsarbejdet kunne påbegyndes og det
forventes, at opførelsen af det nye Tårnby Torv går
i gang i 2025.
Amager Liv 27.juli 2022

Tryghed

En tryghedsundersøgelse viser, at det er blevet mere
trygt at færdes på Islands Brygge. Undersøgelsen
er kommet fra Københavns Kommune og ifølge
undersøgelsen ligger Islands Brygge lavest. Der
er også fokus på ungegrupperinger, men efter
nærpolitiets arbejde er der en betydelig bedring.
Bryggebladet 23.juni 2022

Cykler

Ny passager på bussen. Siden 1.juli har det været
tilladt at tage en cykel med i bussen, gratis! Der vil
dog være undtagelser, bussens længde skal være 12
meter samt at myldretiden er undtaget. Man giver
tegn til chaufføren og cyklen spændes fast med de
seler, der er midt i bussen. Det er et forsøg, som skal
køre i et år.
Amager Liv 20.juni 2022

Bøderegn i Torvegade

Der faldt mange bøder til cyklisterne i Torvegade, da

Sophus (tv) og Jonas deltog
i i musikcampen på Ørestad
Gymnasium i sommerferien.
- Det er jo fedt at bruge sin ferie på
noget, man er interesseret i, siger Jonas.
Foto: Kamma Hammer Bjørch.

være os, forklarer Jonas.
- Jeg synes også, at vores
undervisere er meget nede på jorden
og gode til at gøre os trygge, og det er
rigtig rart, supplerer Sophus.

Værn mod kedsomhed
Både eleverne på musik- og mediecampen er enige om, at det har været givende at bruge lidt af ferien på
gymnasiet.
- Vi vil helt klart anbefale andre at
tage på camp i sommerferien, er Cille
og Thit enige om.
- Man behøver ikke have særlige
forudsætninger for at være med, for
niveauet passer til alle, forklarer Cille.
- Du skal bare have interessen og så
er det en god måde at finde ud af, om
gymnasiet kunne være noget for én,
fortsætter hun.
- Og så er det jo også klart federe at
være her, i stedet for at sidde hjemme
og kede sig i ferien, siger Thit.

politiet i to dage var ude med bødeblokken. Mange
kørte over for rødt, talte i mobil eller kørte uden lys.
Da det nu er lovpligtigt at bære hjelm, når man kører
på el-løbehjul, faldt der også lige en bøde her. Det
er utroligt så mange der trodser reglerne.
Amager LIV 22. juni 2022

Grænser

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i København
har besluttet, at fartgrænsen skal være 30km/t på
hele Islands Brygge; undtaget er Njalsgade samt
dele af Artillerivej, hvor begrænsningen vil blive
40 km/t. Også på Christianshavn, Indre Vesterbro,
Østerbro og Nørrebro vil der blive begrænsninger.
Begrænsningerne vil træde i kraft i 2025 og
starte udefra i de bydele, der ligger op mod en
kommunegrænse.
Bryggebladet 9. juni 2022

Eventyrsti

En eventyrsti skal gøre det mere sikkert at færdes
ved Christianshavns skole, hvor elever fra 6.C har
fået den gode ide, at etablere en eventyrsti ved
en indgang til skolen, der sjældent anvendes til
afsætning og derved fordele trafikken til og fra
skolen bedre.
Christianshavneren juni 2022

Noget at opleve i deltage i det næste halve år.

Musikundervisning - koncerter - veteranbiltræf
Livet begynder at røre på sig igen efter
sommerferien på Kulturzonen – Tårnby
Musikskole og Kulturhus
August er måneden, hvor der igen begynder at komme
liv i de gule længer på Nøragersmindevej.

Tårnby Musikskole
På Tårnby Musikskole er der tradition for, at mange
elever fortsætter år efter år, men der er også
pladser til nye elever rundt omkring på de forskellige
undervisningstilbud. I år er der bl.a. ledige pladser
på fagot, fløjte, sang og el-bas. Den fulde liste over
ledige pladser kan du se på musikskolens hjemmeside,
taarnbymusikskole.dk
I uge 33 får alle kommunens 3. klasser besøg
af lærere fra musikskolen. Under overskriften ’Mød
musikeren, mennesket og instrumentet’ får børnene
en levende musikalsk oplevelse, hvor de både
lytter til kendt og ukendt musik, kendte og ukendte
instrumenter og hører om, hvordan det er at være
musiker.
Skolebesøgene følges op af et Åbent Hus på
Kulturzonen, hvor der vil være mulighed for at prøve
instrumenterne og møde lærerne endnu en gang.
Datoen offentliggøres på musikskolens hjemmeside og
Facebook.

Undervisningen på musikskolen begynder 23.
august, men inden da er HOT, musikskolens store
harmoniorkester, som i år tæller over 50 medlemmer,
tyvstartet med en øveweekend, hvor det værste sand
bliver børstet af tæer og instrumenter, og der bliver
budt velkommen til de nye medlemmer i orkestret. I
år er det særligt vigtigt for orkestret at komme godt
fra start, da der dels venter en turné til Holland, dels
den store ære, at spille åbningskoncerten ved Tårnby
Musikuge. Begge dele finder sted i oktober.

Kulturhuset
Kulturhuset lægger igen i år rammer om veteranbiltræf,
som afholdes i samarbejde med bilentusiasterne fra
’spark dæk kom sammen’. Traditionen tro vil der udover
en masse blankpoleret krom være musik og aktiviteter
for børn. Vejret plejer at vise sig fra sin bedste side, når
vi holder veteranbiltræf, og det er ganske gratis, så der
er al mulig grund til at drage til Vestamager søndag 4.
september.
Det kommende efterår byder på gamle kendinge som
Halloween og julemarked for hele familien, og så bliver
der i år afholdt Tårnby Musikuge, hvor Kulturzonen
lægger hus til en del af arrangementerne, ligesom
musikskolens lærere og elever vil optræde ved flere
koncerter rundt omkring i kommunen. Programmet

Musikskolens sæsonstart
• Tårnby Musikskole – et kulturelt, kommunalt
fritidstilbud for børn og unge i Tårnby Kommune
• Sæsonen starter op i uge 34, og det er stadig
muligt at tilmelde sig.
• Undervisningen foregår på Kulturzonen, udvalgte
folkeskoler og på Tårnby Hovedbibliotek.
• Alle undervisningstilbud og -steder samt link til
online tilmelding findes på taarnbymusikskole.dk
• Ledige pladser fordeles efter først-til-mølleprincippet.
for Tårnby Musikuge offentliggøres i begyndelsen af
oktober.
Alle arrangementer annonceres på Kulturzonens
hjemmeside kulturzonen.net

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 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
eller 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

Veteranbiltræf afholdes i samarbejde med bilentusiasterne fra ’spark dæk kom
sammen’. Traditionen tro vil der ud over en masse blankpoleret krom være musik og
aktiviteter for børn. Kulturzonen søndag 4. september.
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Tårnby Musikskoles yngste blæserorkester, PixiHOT, spillede til sommerkoncert på
Kulturzonen juni 2022. Foto: Britt Lindemann.

Noget at opleve og noget nogen har opdaget...

Forestilling af Alfio Bonanno
Forestillingen Back to the sea er en
pilgrimsrejse på cykel fra Naturpark
Amagers strandede ark mod havet
Den strandede ark midt på Kalvebod Fælled kender vi
alle. Den er bygget af den legendariske land-art kunstner Alfio Bonanno, som nu sammen med teatermager
Lisa Brüning har skabt en forestilling i Naturpark Amager – og naturligvis starter den i den ikoniske ark, hvor
han selv tager imod publikum.
Oplev Naturparkens smukke landskaber med nye
øjne, når kunstnerne fører an på en rejse gennem tid
og sted - en pilgrimsrejse på cykel på i alt 13 km.
Kunstnerne fører publikum tilbage i tiden for at grave
landskabets historier frem, og i fællesskab bygger og
samler gruppen undervejs det, man vil tage med videre
ud i fremtiden. Hvad har vi og verden brug for lige nu?

To års arbejde i Naturparken
Forestillingen er blevet til i Naturparken, hvor Alfio
Bonanno og Lisa Brüning har arbejdet sammen gennem
de seneste to år. Målet er at fuldføre den mission,
der startede i 2004 med Bonannos ark på Kalvebod
Brygge – en mission om at skabe forbindelse mellem
mennesker og natur.

Back to the Sea er skabt i samarbejde med skuespiller
Peter Flyvholm, scenograf Elisabeth Holager Lund
og danser Adrian Skjoldborg samt med hjælp fra
folkene i Naturcenter Amager og Naturpark Amager.

Vandrefalken yngler på Øresundsbroen
– tre unger har forladt reden
Endnu en gang har vandrefalken ynglet
på Øresundsbron. I slutningen af april
bemærkede man æggene første gang – og
nogle uger senere blev de udklækket. Tre
hvide og dunede unger forlod reden på en
af bropillerne midt i juni og testede deres
vinger
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- Vandrefalken har aflagt mange besøg på
Øresundsforbindelsen gennem årene, men det er kun
anden gang, vi har observeret et ynglende voksent
par her. Det var en vellykket udrugning med tre unger,
og vi håber selvfølgelig, at de vender tilbage, hvilket
faktisk ikke er usædvanligt for vandrefalken, siger Hans
Ohrt, miljøkonsulent ved Øresundsbroen.
Et rekordstort antal fuglearter har ynglet på
Øresundsforbindelsen i år, langt de fleste naturligvis på
øen Peberholm. I alt har 35 fuglearter ynglet der, og
både fiskehejren og skeanden for allerførste gang. Så
der er både en lang række fuglearter, der yngler på den
kunstige ø, og samtidig har vandrefalken ynglet på en
af Øresundsbrons bropiller.
I vinteren 2003 blev der sat redekasser op på fire af
Øresundsbroens bropiller, i håb om at vandrefalken ville
synes godt om det unikke sted med altan og havudsigt

Forestillingen kan opleves 5.-7. & 12.-14. aug. kl. 17.
Mødested er Naturcenter Amager.
Billetter til 50 kr. kan købes på www.metropolis.dk

Forestilling om græs
og natur - i naturen
Scenekunstkompagniet Glimt opfører en
udendørs forestilling
I 2021 opførte Glimt forestillingen HØ! til Tårnby
Naturskoles græsfestival Høballade til stor fornøjelse
for de over 500 mennesker, der kom og så den.
I år udvikles konceptet videre med stoftryk med
plantefarver og blomster.
Forestillingen bliver skabt af Glimt og Tårnby
Naturskole, der de seneste år har samarbejdet
omkring projekter i Amager Naturpark.
Gennem sommeren har børn fra Tårnby kunnet
lave stoftryk med blomster, planter og andre udtræk.
Det giver forunderlige mønstre, hvor man kan
genkende naturens farver og former. I forestillingen
integreres det trykte stof som scenografiske
elementer og kostumer.

Tårnbybladet mødte Hans Orth, miljøkonsulent ved
Øresundsbroen, ved den årlige pressetur til Peberholm.
Her i 2019. Foto: Flemming Wulff, Amager fotoklub.

over sundet. Kasserne sidder mere end 200 meter over
havets overflade.
Det tog otte år, før vandrefalke ynglede første gang.
Og derefter har det altså taget yderligere elleve år. Det
var personale i Øresundsbroens anlægsafdeling, der
gjorde opdagelsen, og Øresundsforbindelsens kameraer
har kunnet overvåge stedet og følge udviklingen i
vandrefalkenes rede.
– Vandrefalken ruger normalt på klippeafsatser med
frit udsyn, og på Øresundsbroens bropiller og pyloner
kan man skabe et miljø, der minder om det. Desværre
endte den forrige udrugning tragisk, efter fuglene forlod
reden, hvilket formentlig var medvirkende til, at falkene
ikke vendte tilbage året efter. Vi håber virkelig, at årets
familie klarer det bedre, når den nu har forladt reden,
siger Hans Ohrt.
Kilde: Oresundsbron.

Fra webcam, placeret i redekassen på toppen af en af
Øresundsbroens pyloner. Foto: Øresundsbroen.

Forestillingen spiller ved Amager Naturcenter
Iscenesætter Camila Sarrazin fortæller, at det er altid
spændende at skabe forestillinger i Naturparken, og
især i samarbejde med Tårnby Naturskole.
- Det bliver en blanding af live musik og bevægelse
og næsten helt sikkert akrobatik også, men det er
aldrig til at vide, når forestillingen skabes på kort tid.

Tid:
19. august kl. 13.00 for skoleklasser fra Tårnby
19. august kl. 17.00
tsp
21. august kl. 14.00

Foto: Ivan Lundbo Olsen

Noget at opleve hele sommeren... og tage del i inden for længe.

Vil du med en tur i høet?
Af Jes Aagaard, biolog og naturvejleder, Naturstyrelsen.

til vinterfoder til nogle af de mange heste, der går på
Kalvebod Fælled.

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider:
8. august - 16. december: hverdage kl. 9-14
Weekend og helligdage kl. 10-16

Vi river hø og presser høballer på
Naturcenter Amager i disse uger. Hver dag
er der en medarbejder fra Naturcenteret,
som tager besøgende med ud på engene
tæt på centeret. Her er der blevet slået hø,
som du kan være med til at rive sammen og
presse i den fantastiske høballepresser

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er
udenfor, så prøv igen senere.
• Inspiration til årstidens naturoplevelser –
naturformidling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over
bålsteder omkring naturcenter – man kan ikke
reservere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv

- Vi holder en gammel tradition i hævd, med at slå hø
for at give naturen en håndsrækning. Når vi slår det
høje græs, så skaber vi lys og plads til urter og blomster. Det betyder også, at der kommer flere insekter og
sommerfugle, som kan udnytte blomsterne til at søge
føde i eller lægge æg på, fortæller Mads Madsen, leder
af Amager Skovhjælpere.
Det høje græs, det vi kalder hø, bliver efterfølgende
presset til en høballe i en særlig ballepresser,
opfundet af Amager Skovhjælpere. Høet bliver gemt

• 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.

Høballepresseren, som Amager Skovhjælpere
har opfundet.

Valgte det danske kystlandskab frem for haute couture
Mød den franske kunstner og fotograf
Joséphine Douet ved to forskellige
arrangementer i august – en artisttalk for
voksne og en workshop for børnefamilier
Joséphine Douet har en fortid som fotograf for flere
store franske modehuse, men i naturen og menneskene
i det nordjyske finder hun både de historier, det drama
og den aktualitet, som optager hende som kunstner.
Hun er bosat i Paris, men tilbringer store dele af
året i Vendsyssel og taler i øvrigt et fremragende
dansk. Joséphine Douet er kvinden bag udstillingen
The Breath of Leviathan – Havets Væsen som
Kastrupgårdsamlingen udstiller frem til 2. oktober.
Til to forskellige arrangementer kan man nu
møde hende selv og høre om hendes projekt og om
baggrunden for hendes valg som kunstner og fotograf.

Onsdag 17. august kl. 18.30 – 20.00 inviterer
museet til artisttalk, hvor Joséphine Douet går i dialog
med en anden interessant kunstfaglig kapacitet,
Trine Ross. Trine Ross er kunsthistoriker, anmelder,

debattør og forfatter, særligt kendt fra forskellige TVprogrammer om kunst.
Der er fri entre til arrangementet, men det kræver
tilmelding, hvis man vil være sikker på en plads.
Tilmelding sker ved kontakt til museet på telefon 3251
5180 eller på mail: ks.uk@taarnby.dk.

Lørdag 20. august mellem kl. 12 – 15 er

Joséphine Douet selv vært ved en kreativ, anderledes
og tankevækkende familieworkshop i vandkanten ved
Kastrup Strandpark. Her kan deltagere på egen krop
opleve, hvordan vandet og havets kræfter kan være en
’kunstens med- eller modspiller’.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage og der er
ikke tilmelding. Man møder blot op i tidsrummet mellem
kl. 12 og 15 klædt på efter vejret. Det foregår udendørs
omkring Blå Base. Hold øje med nærmere placering på
Kastrupgårdsamlingens Facebook og Instagram i dagene forinden.

Trine Ross,
kunsthistoriker, anmelder,
debattør og forfatter.
Foto: Trine Ross Rejser.
Joséphine Douet.
Foto: Valentine Ceria.

Sundhedsprisen og kommunens nye sundhedsambassadører

Prisen og titler uddeles i forbindelse med
Sundhedsugen i uge 41
Hvem skal have Sundhedsprisen?

Hvem skal være kommunens nye
sundhedsambassadører?
Hvert år udnævner Tårnby Kommune også en række
sundhedsambassadører, som gør noget særligt for den
fysiske og/eller den mentale folkesundhed i kommunen.
Som sundhedsambassadør får man 2.500 kroner,
som skal bruges til at understøtte ens arbejde for
sundheden.

Du kan indstille kandidater
Sidste frist for at nominere mulige modtagere af
Sundhedsprisen og titlen som Sundhedsambassadør er
5. september.
Man kan indstille kandidater på taarnby.dk og søg
priser.
www.taarnby.dk https://www.taarnby.dk/kultur-ogfritid/priser/
Kilde: Tårnby kommune.
Sidste år gik prisen til foreningen Ildsjælene for projekter
som Julemærkemarchen, Fjolles Legedag for børn med
handicap og diagnoser og Fjolles Jul i samarbejde
med Mødrehjælpen Amager og Red Barnet Amager.
Ildsjælene har også indsamlet brugt konfirmationstøj
for at kunne låne det ud til konfirmander fra økonomisk
trængte familier og med fokus på bæredygtighed.
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Prisen uddeles til en person, virksomhed, institution
eller forening, der har gjort noget særligt for sundheden
- såvel den fysiske som den mentale - i Tårnby
Kommune. Med prisen følger 25.000 kroner, som skal
gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde.
Sundhed kan være mange ting, og vinderne fra
tidligere år har også været meget forskellige.

Prisen og udnævnelser finder sted lørdag 8. oktober
på Tårnby Stadion, hvor årets Familiedag finder sted i
forbindelse med Tårnby Sundhedsuge.

Noget at opleve i den kommende tid.

Musik, skriveworkshop, læseklubber og tøjbytte i efteråret
Se også bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk

Tårnby Live

Tårnby live er en minifestival, der sætter spot på
lokale bands, der vil vise publikum i Tårnby, hvad
de står for. Genre- og aldersmæssigt spænder de
bredt, men kvaliteten og engagementet deler de.
Koncerterne finder sted på den udendørs scene foran
hovedbiblioteket. I tilfælde af dårligt vejr rykker de
indenfor i biblioteket.

Tårnby live: The Lamps
Et originalt band der spiller
dansevenlig poprock. The Lamps
har eksisteret siden 1997 og
kan dermed fejre sit 25 års
jubilæum. Alle bandets medlemmer er vokset op på
Amager, hvor også øvelokalet ligger.
13. august kl. 13-15, Hovedbiblioteket. Fri adgang.

Tårnby live: SomeDayLive
Håb og forventninger om bedre
tider forude fik de fire venner
Ashcon, Hjalte, Andreas og
Oscar til at gå sammen. Bandets
musik får især inspiration fra
den mere poppede og melodiske
side af rockmusikken - men man finder også rødder i
både funk, indie og anthem-rock.
18. august kl. 18-19, Hovedbiblioteket. Fri adgang.

Tårnby live: M2
Rapkollektiv med original lyd og
positive tekster, som ætser sig
ind i nethinder og nervebaner.
Under vinterens drænende
Corona-nedlukning skød en ung
rapgruppe op fra det grå og
firkantede Ørestadsbeton i Vestamager.
18. august kl.19.15-19.45. Hovedbibliotek. Fri adgang

Tårnby live: Øv!
En energisk og musikalsk oplevelse fra Amager, dannet
i 2019 af gymnasiekammeraterne Asger, Silas og
Sophus.
19. august kl. 18-19.30. Hovedbiblioteket. Fri adgang.

Bogsalg

Hjælp os med at give bibliotekets kasserede bøger en
længere levetid, ved vores årlige bogsalg.
10 - 12. september i åbningstiden.
Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang

Fire skriveworkshops

ved Anna Arendse Thorsen
Vi fortsætter bibliotekets
skriveworkshops i efteråret for
både tidligere og nye deltagere.
Går du med en forfatterdrøm
i maven? Har du et ufærdigt
manuskript liggende i skrivebordsskuffen? Ruger du på
en romanidé? Eller har du bare lyst til at skrive?
Hvad end din genre eller motivation er, så er der
plads til dig i ’Skriveriet’ med vores faste skrivelærer,
forfatter og debattør Anna Arendse Thorsen.
8. september, 6. oktober, 10. november og 8. december
kl. 18-21. Tårnby Hovedbibliotek. Pris 125 kr.

Læseklubber

Vil du være med i en læseklub?

Er du glad for at
læse og har du
lyst til at dele dine
læseoplevelser
med andre? Det er
gratis at være med
i læseklubberne. Vi sørger for bestilling og udlån af
bøgerne. Du får en introduktion til læseklubben på den
første mødedag, hvor den første bog udleveres. Hver
læseklub mødes 4 gange. Titlerne har vi udvalgt på
forhånd.
På Hovedbiblioteket. Tilmeldingsfrist til alle
læseklubber fredag 12. august. Send mail med navn,
telefonnummer og mailadresse til kontakten under
den enkelte læseklub.
Yderligere oplysninger i Tårnby Biblioteks
informationsannonce side 16-17 i dette nummer af
Tårnby Bladet

Læseklub: Familier på godt og ondt
Kærlighed, svigt, smerte, omsorg. De store følelser er i
spil, når Mona inviterer til litterær familiekomsammen.
Vi mødes onsdage kl. 17-18.30. Første gang 31. aug.
Linn Ullmann: ’De urolige’ udleveres
Kontaktperson: Mona Eisby: mre.hb.bk@taarnby.dk

Læseklub: Danmark i 60’erne
Selvrealisation, fri opdragelse, stoffer, familieformer.
Rejs med tilbage i tiden, når Jon bringer historier fra
tresserne og de tidlige halvfjerdsere tilbage.
Vi mødes mandage kl. 17.00-18.30. Første gang
5. sep. Ib Michael: ’Blå bror’ udleveres.
Kontakt: Jon Petersen: jpe.hb.bk@taarnby.dk

Læseklub: Kort og godt
Små bøger kan rumme store fortællinger. Tag med
Louise ind i de små bøgers verden, og opdag deres
store historier.

Vi mødes tirsdage kl. 17.00-18.30. Første gang 6. sep.
Aline Sax: ’Pigen og soldaten’ udleveres.
Kontakt: Louise Bach Jensen: lbj.hb.bk@taarnby.dk

Læseklub: Øhop
Vi besøger de danske øer Bornholm, Møn og Sejerø, når
Tina inviterer på litterært øhop.
Vi mødes onsdage kl. 17.00-18.30. Første gang 7. sep.
Henriette E. Møller: ’Jelne’ udlev.
Kontakt: Tina Eiss: tra.hb.uk@taarnby.dk

Tøjbyttemarked

Tårnby Kommunebiblioteker
og foreningen Kvinder i Tårnby
inviterer igen til tøjbyttemarked
på scenen foran Tårnby bibliotek.
Medbring tøj du ikke længere
bruger, så det kan gives videre, og tag det med hjem,
som du kan bruge. Det er ikke en forudsætning for
deltagelse, at du selv medbringer tøj til markedet. Du
må meget gerne bare tage tøj med hjem.
Tøj der ikke har fået ny ejermand når dagen er
omme, doneres til velgørenhed.
3. september kl. 10 – 14. Tårnby Hovedbibliotek.
Deltagelse er gratis.
Kvinder i Tårnby er en frivillig
forening, der blev dannet i 2016,
med ønsket om at starte en moderne
husmoderforening. Medlemmerne mødes til foredrag,
aktiviteter og hyggeligt samvær.

Bibliotekernes 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 telefonerne er åbne
mandag-torsdag kl. 10-12) eller via
www.aof-amager.dk

Ny kunst på Udstillingscentret Ved Diget
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Anita Olsen og Linda Mathiesen
Anita er født og opvokset på Færøerne, men har boet i
Kastrup de sidste 20 år. Anita har hele livet tegnet, og
har også malet i en lang periode. Inspiration får hun fra
alle de indtryk, der omgiver hende; fra tanker, natur
og farver. Hun udstiller både abstrakt og figurativt på
mixed medier.
Linda er en indfødt Tårnby borger, der dog lige
er smuttet over bygrænsen til nabokommunen mod
nord. Linda har tegnet og malet i mange år og i
forskellige stilarter, men oftest har hun anvendt
stilarterne abstrakt og op-art, og gerne brugt olie- eller
pastelfarver. I den senere tid har hun arbejdet meget
med at lave linoleumstryk af bymotiver.
Vi er glade for på udstillingscentret at kunne vise et
udvalg af deres forskellige værker.

Collage af Anitas og Lindas værker.
Foto: Stig Løvenkrands.

Udstillingscenter Ved Diget 26-28 er
åbent søndage 13-16 og efter aftale.

August 2022

LOKALAFDELINGEN

·

AMAGER LANDEVEJ 71 TLF. 21 70 05 16
Kontortid: Hver tirsdag kl.10-15
www.Ældre Sagen Tårnby
aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
MobilePay: 35267

Ældre Sagen Tårnbys aktiviteter i 2022:

10-års jubilæum
i Ældre Sagen
Solveig Sørensen
fik sit velfortjente
DIPLOM og blomster for sit store,
frivillige arbejde
med flere PILATES
hold - samt 10-års
nålen

Opstart af Sorg- og Livsmodsgruppen
Sorg- og Livsmodsgruppen starter op igen den 29. august
2022 på biblioteket Kamillevej i lokale 1 fra kl. 15-16.30.
Når vi mister et menneske, vi har kendt og elsket, rammes vi af sorg.
Sorg er ikke noget, der kan behandles, men den bæres
bedst i fællesskabet.
Har du mistet en, du holder af, får du mulighed for at
snakke om de svære følelser og udveksle erfaringer med
andre i samme situation.
Har du lyst til at være med i gruppen, så ring til
Lissi Bak Pedersen tlf. 22 15 60 29 eller Ældre Sagens
kontor tlf. 21 70 05 16.
Hej bowlere
Den nye sæson starter den første uge i september, onsdag og torsdag. Spillere fra sidste sæson og nye spillere
bedes venligst kontakte mig.
Mange hilsner
Annie Iversen 29 84 78 99
Iverannie@gmail.com
Fortsat god sommer fra Bestyrelsen og på gensyn
til alle vores aktiviter.
Det LOKALE NYHEDSBREV
Hvis man vil modtage vores LOKALE NYHEDSBREV – gå
ind på vores hjemmeside i linket forneden og giv oplysning
om medlemsnr. og email-adresse.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.Ældre Sagen Tårnby
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1. Badminton, Vestamagerhallen, onsdag og fredag kl.8-12 medlem
2. Besøgsvenner/Spisevenner/Gåvenner – kontakt kontoret
2170 0516 Ti.12-13 alle
3. Besøgsven til hjemmeboende demensramte - efter aftale med Bente
Olofsen,tlf. 2662 3421 alle
4. Billard, plejehjemmet Ugandavej, alle dage fra kl.10-16 medlem
5. Bisidder. Kontakt kontoret alle
6. Bowling, Bowlernes Bowlingcenter, Englandsvej, onsdag fra
kl.10-14, torsdag fra kl.10-11 medlem, egen betaling
7. Bridge, Ved Diget og i Postkassen, onsdag, torsdag og fredag
medlem
8. Cafe Livsglæde, demensramte og pårørende, Postkassen, tirsdag i
ulige uger kl.10 – efter aftale med Bente Olofsen, tlf. 2662 3421
alle
9. Cafe Rosen, pårørende til hjemmeboende psykisk syge, 1.onsdag
alle
10. Coaching, kontakt kontoret alle
11. Cykling, på Kalvebod Fælled, mandag kl.10.30. Bare mød op! alle
12. Dans/musik på plejehjemmene, efter aftale med Bente Olofsen,
tlf.2662 3421 alle
13. Danseundervisning, Squaredance, Tårnby Skoles festsal, onsdag fra
kl.14.30 -16 medlem
14. Fodbold for 60+ m/k, Vestamager Kunstbane, tirsdag kl.10 alle
15. IdeCafeen, ”sammen med andre”, Postkassen, hver anden mandag
lige uger kl.14 alle
16. It-Cafeen, Postkassen, tirsdag kl.14-16 alle
17. It-undervisning, Postkassen, kontakt kontoret alle
18. Kreativ Motion, Vandtårnet, onsdag kl.9.30-10.30 medlem
19. Krolf, Travbaneparken bag plejehjemmet Løjtegårdsvej, mandagtorsdag kl.10 medlem
20. Giv Livet Styrke, Skottegårdsskolen, lørdag kl. 9 medlem
21. Læsegruppe, nystarter alle
22. Læsevenner på Løjtegårdsskolen, efter aftale alle
23. Madlavning for Mænd, Korsvejensskole, torsdag kl.17 medlem
24. Petanque, Vestamagerhallen, torsdag kl.10 medlem
25. Poker, Postkassen, tirsdag kl.10-14 medlem
26. Skubbere på plejehjemmene (el sang/musik) efter aftale alle
27. Sorg-og Livsmodsgruppen for mennesker, der har mistet. Kontakt
Lissi Bak Pedersen tlf. 2215 6029 alle
28. StrikkeCafeen, Postkassen, tirsdag kl.13-15 alle
29. Svømning, Kastrup- og Vestamager Svømmehaller, tirsdag, torsdag
og fredag medlem
30. SøndagsCafeen, Postkassen, sidste søndag i hver måned kl.14 alle
31. Tirsdagsklubben med sang og musik, Postkassen, tirsdag kl.10 alle
32. Vandrehold, Kalvebod Fælled, fredag kl.10 alle
33. Vågetjenesten, hjælp til pårørende til døende, efter aftale med
kontoret alle
34. Whist, Postkassen, tirsdag kl.12 medlem
Kontoret er åbent tirsdage fra kl.10-15 (dog lukket i skolernes
ferier) tlf. 2170 0516 i Foreningscentret Postkassen, Amager
Landevej 71.
Hvis intet andet står, så kontakt kontoret - eller: Anne-Grethe
Kragerup, formand, tlf.2629 8016/ Susanne Nyberg, næstformand tlf. 2625 9071

FREMTIDSFULDMAGT er temaet i IT-caféen i august
Hvem tror du varetager dine interesser bedst når … en der er udpeget af
det offentlige eller en du selv har valgt?
Vi ser på Fremtidsfuldmagt tirsdag d. 23. august kl. 14. Det er en
fuldmagt man selv opretter, og som har til formål at en ønsket person skal
varetage ens forhold - når og hvis man ikke længere selv kan.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71… det er gratis!

Kære unge, lad jeres lys skinne
Et simpelt check på FB afslører, at
skribenten har rundet de halvtreds på godt
og ondt. Det betyder, at jeg blev født i
skæret af ungdomsoprøret, og derfor var så
heldig at blive født som en af de kvinder,
der voksede op med den bevidsthed, at
man ikke skulle føle sig mindre værd,
alene fordi man var født som kvinde her i
landet. Nej, i stedet blev det en selvfølge,
at man var lige så meget værd som et hvert
andet menneske, kvinde som mand - lige
rettigheder, lige løn, lige muligheder var
udgangspunktet, om end vi ikke er der
helt endnu. Men hvorfor er vi egentlig
ikke det? Jeg skynder mig at sige, at det
er der flere vinkler på, men at en af dem
hænger sammen med mange, ikke alle,
kvinders selvopfattelse, det vil sige deres
identitet som kvinder. Ens identitet skabes
altid i samspillet med de omkring os, andre
kvinder og mænd, både familien, og dem
vi møder i større sammenhænge, kulturelt,
nationalt, religiøst etc. Vores identitet
bliver altså skabt som vi vokser op, og vi er
derfor måske især i vore yngre teenageår
ekstra modtagelige for påvirkninger fra
omgivelserne. Men der er helt sikkert nogle
adfærdspsykologer, der ved mere om dette
end jeg, og det er heller ikke mit ærinde at
kortlægge skabelsen af vor kønsidentitet,
mit ærinde er i stedet den mangel på
selvværd, som de sociale medier synes at
vise hos mange unge mennesker og, synes
det, primært hos unge kvinder. Jeg er selv

Konstitueret sognepræst
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Sognepræst Miriam Joensen er på
barselsorlov og vi ønsker Miriam og hendes
familie al lykke med familieforøgelsen.
Som konstitueret sognepræst byder vi nu
velkommen til Anders Christiansen. Anders
bliver officielt indsat i sit embede af provst
Poul Bo Burkal Sørensen ved en højtidelig
gudstjeneste søndag 21. august.

vokset op med stribevis af amerikanske film
der har vist at alene tilstedeværelsen af
en mand i den unge kvindes liv ville være
fyldestgørende for hendes lykke. Det kan
man måske grine af, men det er, og har
været med til at forstærke tanken om, at
det alene er gennem manden, kvinden kan
finde sit selvværd, og sin bekræftelse.
Måske det ikke er sådant mere, men at unge
kvinders jagt efter perfektion er taget til
på de sociale medier, er åbenbart. Deres
behov for at se smukke eller sexede ud, for
at være gode nok. Alt kan og bliver ofte
redigeret. Billedet skal være perfekt, skal
redigeres så ikke alene livet synes perfekt,
men også udseendet. Hvorfor synes de
ikke de er perfekte uden redigering kan
man spørge sig selv om? Det kan måske
synes uskyldigt, eller alene et skuldertræk
værd fra ældre generationer, men man
skal ikke være blind for det enorme
pres det lægger på de unge kvinder, der
ikke ser sig selv passe ind i rollen som
”perfekt”. Kvinder og piger, der skubbes
ud i spiseforstyrrelser, angst, cutting, eller
simpelthen dårligt selvværd. Jeg spørger
mig selv, hvor selvforståelsen, udviklingen og
kvindebilledet fra ungdomsoprøret er blevet
af. Når det er sagt, tager jeg forbehold for,
at det ikke er alle, uagtet at det er en trist
tendens, og at jeg ikke ved om den samme
higen efter perfektion også gælder for de
unge drenge og mænd, men det er ikke
mit indtryk. Det er til gengæld mit indtryk,

4.

Højmesse - 12.s.e.trin. Matt. 12,31-42

Matthæus 5:14

Orgelrecital

Ved denne orgelrecital glæder organist Ole
Reuss Schmidt sig til at spille Bachs store
Præludium og Fuga i e-mol, BWV 548. Et
mesterværk af Bach, hvor det undervejs
både buldrer og brager i orglet.
Så langt orgelmusikken, hvad salmen angår,
så er der ganske givet mange mennesker,
der i disse tider er bekymrede for meget
af det, der sker rundt omkring i verden.
Men trods alt må man alligevel sige, at vi
har det utroligt godt her i Danmark, og der

August		
Søndag
7.
Højmesse - 8.s.e.trin. Matt. 7, 22-29
kl. 10.00		Poul Bo Sørensen
Søndag 14.
Højmesse m. dåb, 9.s.e.trin. Luk. 12,32-48/Luk. 18,1-8 kl. 10.00
Julie Aaboe
Søndag 21.
Højmesse - 10.s.e.trin., indsættelse Matt. 11, 16-24
kl. 10.00 Poul Bo Sørensen
					 Anders Christiansen
Søndag 28.
Højmesse - 11.s.e.trin. Luk. 7,36-50
kl. 10.00
Anders Christiansen
Søndag

Sognepræst
Julie Aaboe

Aktiviteter - August

Gudstjenester

September		

at der er kommet et
umenneskeligt pres på
de unge generationer,
kvinder som mænd, for
at skulle blive bedre
og bedre hele tiden,
og måske vurdere sig
selv og sit selvværd
efter hvor godt, man
klarer sig i skolen eller
på uddannelsen. Men
skal vi alene som mennesker måles på vore
præstationer, på vort udseende eller det
som vurderes udefra? Skal vi som mennesker
ikke i stedet måles på vort indre og det, som
vi er og kan være for andre mennesker, og
være glade for og stolte af det, vi er, det
vi har og det vi kan blive? Kræve at blive
accepteret som de mennesker vi er og selv
ønsker os defineret som, i ungdomsoprørets
ånd? Det håber jeg for de unge piger som
drenge, at de kan lære at se sig selv og føle
sig lige så meget værd som ethvert andet
menneske, skabt i Guds billede. De skal ikke
sætte deres lys under en skæppe.
I er verdens lys, og det skal kunne ses,
ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan
ses langt væk. Man tænder jo ikke et lys for
at skjule den under en skæppe.

kl. 10.00

Julie Aaboe

er rig anledning til at synge en salme, der
handler om taknemmelighed, nemlig nr. 11 i
salmebogen: Nu takker alle Gud.
Enhver er hjertelig velkomne!
Fredag 12. august kl. 17.00

Sommeraften med grill og jazz i
Korsvejskirken

Vi byder velkommen til en hyggelig aften
med sommer-grill og jazz i Korsvejskirken
19. august. Kvartetten, der skal underholde,
kalder sig ’Pergitte’ og består af: Birgitte
Soo Jin, vokal, Per Møllehøj, guitar, Thomas
Vang, bas, Anders Fryland, trommer.
Arrangementer er gratis og kirken byder på

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

en grill-pølse med tilbehør samt en øl/vin
eller sodavand. Mere mad og drikkevarer
kan tilkøbes og overskuddet går til kirkens
menighedspleje. Vi vil gerne bede om jeres
tilmelding, enten ved at scanne QR koden
neden for, eller fra vores hjemmeside.
Du er også velkommen til at kontakte
kirkekontoret. Vi glæder os til at se jer!
Fredag 19. august kl. 19.00

Babysalmesang – babyrytmik i
kirken - Er du nybagt mor eller far?

Noas ark, om den store båd, som redder dyr
og mennesker fra uvejret, som oversvømmer
alt, er så populær? Den skal vi høre til
denne ulvetime. Alle, der har lyst, kan
også lave deres eget yndlingsdyr. Bagefter
er der grill-mad tilberedt af frivillige fra
kirken. Det er gratis at deltage! Hvis du og
din familie vil være med: Send en mail til
lone@korsvejskirken.dk senest søndag 21.
august. Værter er sognepræst Julie Aaboe og
børnemedarbejder Lone Madsen.
Torsdag den 25. august kl. 16.30-18.45

Loppemarked på kirkepladsen

Babylykke? Ja - men måske savner du at
komme lidt ud, opleve noget og møde
andre i samme situation som dig. Så er
babysalmesang en mulighed! Du og dit barn
vil få en særlig oplevelse sammen. Du vil
lære sange, remser og salmer, du kan synge
med din baby hjemme og lære andre mødre
og babyer at kende. Et opløftende afbræk
i hverdagen med en baby. Det er et tilbud
til babyer mellem 2 og 10 måneder og
deres mor/far eller en anden tæt voksen.
I Korsvejskirken er tidspunktet mandag kl.
9.45 – 10.45. Det er gratis at deltage! Og
ganske uforpligtende at møde op og prøve
om det er noget for dig.
Næste hold starter mandag 22. august.
Kontakt gerne børnemedarbejder Lone
Madsen på lone@korsvejskirken.dk eller
telefon 5273 9530, hvis du er interesseret
eller vil høre mere om tilbuddet!

Ulvetime – skal din familie med?

Kirke og dyr – hvad har det med hinanden at
gøre?
Børn kan godt lide dyr. I hvert fald de
fleste. Mange har selv et kæledyr: En
undulat, en kanin, en hund. Måske er
det derfor, fortællingen fra Bibelen om

Kontakt

Konst. sognepræst Anders Christiansen
Tlf. 5240 3445 • ac@km.dk
Mandag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.
Kirkekontorets åbningstider:

Skal dit barn være minikonfirmand?
For børn, som går i 3. a og 3. b på
Kastrupgårdsskolen i skoleåret 2022/23
Synes du, at det er mere vedkommende end
nogensinde, i den tid vi lever i, at give de
kristne værdier og det, som kristendommen
står for, videre til dit barn? Tilrettelagt
på en kreativ måde med fortællinger, leg,
kreative aktiviteter og gudstjenester. Måske
som en forberedelse til at blive konfirmeret?
Dit barn vil lære den lokale kirke bedre at
kende, høre bibelfortællinger, synge salmer
samt lære om kirkens symboler, ritualer og
højtider. Undervisningen vil ligge mandag
lige efter skoletid og vare ca. 1,5 time.
Første mødegang er 12. september. Kontakt
gerne minikonfirmandlærer Lone Madsen på
lone@korsvejskirken.dk eller telefon 5273
9530, hvis du og dit barn er interesseret i
tilbuddet eller vil høre mere om det!

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.
Konfirmationsforløbet indledes i
Korsvejskirken med en fællesgudstjeneste
tirsdag 6. september kl. 17.00 for Korsvejens
skole og Kastrupgårdsskolen. Her kan I
mødes med begge præster, Julie Aaboe og
Anders Christiansen, og stille spørgsmål
om undervisningsdage, forløbet og selve
konfirmationen.

Rollator aktivitet og samvær

Rollatorbanden inviterer til et indledende
møde i Korsvejskirken 31. august. Kom med
gode ideer og input til aktiviteter for dette
nye initiativ. Kirken byder på kaffe/te og
ostemad/kage.
Mandag-fredag kl.10-13
samt torsdag kl. 15-18
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:

Korsvejens skole ... og Kastrupgårdsskolen
Stina Carlberg. Tlf. 6080 6900.
Kirketjener: Tlf. 6116 3336.
Træffes i kirken mandag-fredag kl. 8-12.
Johnny Løndorf johnny@korsvejskirken.dk
Peter Nielsen • peter@korsvejskirken.dk
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Julie Aaboe. Kbf.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk man-tors 10-11.
Fredag er fridag.

Sæt kryds i kalenderen den sidste lørdag
i august, hvor Korsvejskirken afholder
loppemarked. Vi håber, at I, ligesom sidste
år, 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.
Alt overskud går til Menighedsplejen, som
varetager kirkelige sociale opgaver til gavn
for mennesker, der bor i sognet. Derfor vil
hver stand koste 100 kr.
De 100 kr. er med til at sikre, at vi får
samlet endnu flere penge ind til familier, der
har brug for økonomisk hjælp. Det vil være
muligt at få en stand på ca. 3x4 kvm, hvor
der er plads til et bord og et stativ (begge
dele skal man selv medbringe). Sæt et stort
kryds i kalenderen og tilmeld din stand
nedenfor.
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

Tilmelding (af hensyn til indkøb) til Hjørdis
tlf. 2833 0404 en af følgende onsdage: 3.,
10., eller 24. august mellem kl. 10 og 12.
Onsdag 31. august kl. 13.30.

Tårnby Sogns Kirkeblad
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
___________________
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

___________________
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FØLG TÅRNBY KIRKE på
facebook og
Instagram

Vi ses
igen.
Altid.
Desirée
Risum

Jeg kan af hjertet sige, at det
er med stor taknemmelighed,
men også en vis portion
vemod, at jeg skriver min
sidste hilsen her i kirkebladet
som præst i Tårnby Sogn og
på Psykiatrisk Center
Amager. Det er 8 år siden, at
jeg en dag i august sendte min
ansøgning om at blive præst
her i kirken og på det
psykiatrisk hospital på Digevej.
Jeg anede ikke hvad der
ventede mig, men jeg havde en
fornemmelse af, at det nok
skulle blive godt.
Jeg husker stadig de første
skridt ind i sognegården.
Mødestedet var i gang, og der
duftede af nybagte boller.
Højskolesangbøger blev slæbt
rundt. Det forekom mig at jeg
var trådt ind i en anden verden.
Det forstår jeg nu, at jeg havde.
En verden, hvor en kande kaffe
med gode mennesker omkring
køkkenbordet blev den rigtige
start på dagen. Hvor al tid i
verden findes, selvom tiden er
fyldt godt op. Og hvor glæde
og sorg går hånd i hånd

henover gårdspladsen og lige i
hjertet på en.
For er det ikke netop sådan
det er? Lige så højt kirketårnet
er og himlen strækker sig, lige
så nede på jorden er Guds rige.
I hvert fald i Tårnby Kirke. Jeg
tror det er derfor vi er så
mange, der holder af at være
der. Der er højt til loftet, plads
til de store følelser og dybe
tanker. Og samtidig er Gud så
konkret som det menneske, der
sidder ved siden af dig. Om det
er på kirkebænken, i den gamle
sofa på kontoret, eller en
forbipasserende henover gruset
på vej til en elskets grav.
Gud er så tæt at du kan nå ham.
På en måde.
På samme måde er Gud
tilstede hver eneste dag på det
psykiatrisk hospital. Ved
sygehussenge, i rygegården, og
i hvert skridt udover Fælleden,
når den som er indlagt kæmper
for at finde vej i et sind og en
tilværelse, der slår kolbøtter.
Håbet finder vej. Livet vender
tilbage, de smukkeste
venskaber opstår, bankende
hjerter rækker en hånd.
Jeg vidste ikke præcis hvad
der lå foran mig, dengang jeg

trak cyklen henover
gårdspladsen eller om bag
indgang A på Digevej.
At der skulle være så
mange, som jeg kom til at
holde så meget af. At jeg hver
eneste dag ville føle mig
privilegeret over hvor stor tillid
jeg er blevet vist, og hvor
hjemme jeg kom til at føle mig,
både i sognet og på
hospitalsstuer. Der er
mennesker og historier og
øjeblikke delt, som altid ville
følge mig. Som fylder mig med
taknemmelighed og håb, og
som har lært mig mere som
menneske og præst end jeg
havde drømt om. Både
psykiatrien og kirken – og mest
af alt alle de mennesker, jeg har
fået lov at møde – vil altid have
en særlig plads hos mig.
Nu er tiden til et nyt kapitel.
Fra august måned er jeg
hospitalspræst på
Rigshospitalet, og med
forventningens glæde tager jeg
imod det, som nu kommer mig
i møde.
Kære Tårnby, kære PCA, af
hjertet tak. Vi ses igen. Vi ses
altid.
Præst Desirée Risum

___________________

GUDSTJENESTER AUGUST
Højmesse - Aftengudstjeneste

taarnbykirke.dk

torsdag 11. august kl.19.30

Ida Nielsen

søndag 14. august kl.10

Desirée Risum og Ida Nielsen

Højmesse

søndag 21.august kl.10

Louise Husted Rosenberg

Højmesse

søndag 28. august kl.10

Louise Husted Rosenberg

Højmesse - Afskedsreception
for Desirée Risum

August 2022
UNDER REGNBUEN
Under Regnbuen er sorggrupper for børn i alderen
4 -9 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.

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.

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.

Sorggrupperne starter op den 15. september.
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.
Der er sorggruppe for børn og unge i alderen 10-17 år
i Kastrup Kirke.

Få mere information og tilmeld dit barn hos Sognepræst Louise Husted Rosenberg på 30 46 08 86 eller lrr@km.dk Kirketjenere

DÅBSKLUDESTRIK

Hver anden mandag i lige uger mødes damer fra sognet
og strikker dåbsklude, til de børn, der i årets løb døbes i
Tårnby Kirke. Dåbskludene, som strikkes i hvidt
bomuldsgarn med et mønster af Tårnby Kirke, er en
gave og et minde til dåbsforældre og dåbsbørn.
Ud over dåbskludene er vi også begyndt at hækle og
strikke figurer, der kan bruges til Babysalmesang.

Mads Gravers Nielsen,
Jens Peter Kondrup Jepsen
21 66 70 30/
Samtidig med strikning hygger vi os med kaffe, kage
og en god snak og deler glæden ved at strikke og hækle kirketjener@taarnbykirke.dk

sammen. Har du lyst til at være med, er du meget
velkommen. Der er altid plads til flere - garn og
opskrifter ligger klar til dig. Du skal blot medbringe
strikkepinde, der passer til bomuldsgarn 21Ú2-3.
Vi mødes hver anden mandag i lige uger i Mødestedet,
ved Kirken, mellem kl. 14-16. Hvis du hellere vil sidde
derhjemme, kan du hente garn og opskrifter i samme
tidsrum.

N
ETVÆRKSGRUPPEN
11/8
Kl.19.30

Tårnby Kirke og
Kirkegård er
Grøn Kirke
GUDSTJENESTE

Der er Gudstjeneste og
fællessang på plejehjemmet
på Irlandsvej ved Ida
Nielsen.
Fredag den 12/8 kl.10.15 i
Oasen.

Vi er glade og stolte over, at Tårnby Kirke nu
er en del af Grøn Kirke netværket. Vi glæder
os til at finde inspiration i netværket med
andre kirker og kirkelige organisationer, der
alle ønsker at bidrage til at forbedre vores
fælles verden.

Walk & talk
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.

14/8
Afskedsreception
for Desirée Risum

Søndag den 14. aug. kl.
11.00, efter højmessen i
Konfirmandstue Nord,
Englandsvej 330, 2770
Kastrup

Organist
Laura Daugule
organist@taarnbykirke.dk

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

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

FDF KORSVEJEN mødes på
”Grunden” Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Mette Omega
Christensen,
mettec1985@gmail.com
Bestyrelsesformand:
Hanne Præst Pedersen,
happ1606@gmail.com
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12/8
PLEJEHJEMS-

Vi mødes ca. 2 gange om måneden i forbindelse med en
aftengudstjeneste. Alle der har tid og lyst til at være en del af et
socialt fællesskab er velkomne. Den 11. august kl. 19.30 er der
aftengudstjeneste, hvor de sidste af bønnerne fra Korsvejsmarkedet
læses op. Imellem bønnerne er der ”ønskekoncert”, hvor menigheden
selv vælger salmerne. Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuerne. Du kan høre mere om netværksgruppen ved
henvendelse til Ida Nielsen på 32504186 eller idni@km.dk.

Kirkegårdsleder
Henrik Schoubye
Kirkegårdskontoret
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk
Åbningstider:
man.-fre. kl.11-13

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

En sang for Martin

Den feminine kvindecirkel
Et møde om skyggesider og muligheden for reflektion
Præst Kamilla Bugge står for at lede cirklen, og temaet er at
belyse skyggesider så vi kan få mulighed for at få øje på os
selv. Ønsket er at skabe et rum, en cirkel hvor vi nysgerrigt kan
snakke om det ubevidste i verden, i os, i skabelse, i Gud, og
skabe en åben, ærlig, nysgerrig dialog mellem os kvinder som
indtager cirklen.
Eventet er kun for kvinder og koster 125 kr. Prisen er inklusiv
en lille let middag bagefter med tid til snak og refleksion.
Tilmelding: Send en mail til kabu@km.dk
Aftenen vil starte med en cirkel i kirkerummet tirsdag 4. oktober 17.00- ca. 18.30 og efterfølgende middag.

Barbara er første violinist i et
symfoniorkester og har levet
i et langt ægteskab. Alligevel
forelsker hun sig dybt i
komponisten og dirigenten
Martin, der ligesom Barbara
er godt gift og har voksne
børn.
De to bryder deres ægteskab
og etablerer et hjem fyldt
med livsglæde. Pludselig
begynder Martin dog at
blive glemsom og forvirret.
Martin lider af Alzheimers og
langsomt forsvinder han ind i
sig selv.
Men Barbara vil ikke opgive
sit livs kærlighed. Ikke uden kamp….
Filmaften tirsdag 9. august kl. 18.30

Drømmerejser for konfirmander & barnlige sjæle
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Ny gudstjeneste-form for konfirmander og barnlige sjæle. En
drømmerejse i vores kirkerum liggende på måtter, stole eller
siddende med tæpper og eventuelt øjenpuder.
Temaerne vil veksle fra gang til gang, og vi starter med at læse et
eventyr op, som belyser temaet, og som vi alle kan genkende i os selv.
Derefter guider præst Kamilla Bugge jer ned i det underbevidste
til det indre landskab, hvor visdommen og eventyrene lever i
evighedernes evighed. Denne gudstjeneste er skabt på opfordring
fra vores konfirmander. De kærligste drømmehilsner Annelise &
Kamilla
Torsdag 15. september kl. 19.00-20.00
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

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

FASTE AKTIVITETER

August måned i Skelgårdskirken:
Medens jeg sidder og skriver dette er det stadig
ferietid. Alle er glade, måske på tur til udlandet,
måske rundt her i vores eget Danmark, eller måske bare slappe af i egne omgivelser.
Men fælles er det, at det nu er en tid, hvor
man kan gøre noget, man ikke normalt kan.
Ferietiden kan også være anderledes for dem,
der ikke er i arbejde og har fri hver dag - tænker
at ferietiden her også benyttes til besøg af eller
hos familie og venner som har ferie, derved
ændres også tiden for dem.
Solen og varmen er over os, klogt nok at passe
lidt på og huske solcreme og rigeligt med væske
og måske sommerhatten på, eller sidde i skyggen.

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00
Børne- og juniorklub
Alle tirsdage kl. 16.15
Aflyst i juli
August er her snart og i Skelgårdskirken
begynder vi også så småt at starte med
aktiviteter, som dog først vil være på normal
højde i september, hvilket også ses i de
annoncerede tiltag.
I ønskes alle en god august med håb om at god vind
vil fylde jeres sejl. (Citat Uffe Ellemann-Jensen)

Aktiviterer i august i Skelgårdskirken
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Søndag

7.
9.
10.
14.
16.
18.
21.
28.

Kl. 10.00
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Vandretur på fælleden
Alle torsdage kl. 14:00
Mødested Hilversumvej

Vel mødt indenfor i
Skelgårdskirken august

Højmesse v/ Kamilla Bugge
Filmaften En sang for Martin
Menighedsrådsmøde
Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
Aftensang i Naturpark Amager v/ traktørstedet.
Gudstjeneste på Plejehjemmet Ugandavej
Højmesse v/ Karen Giødesen
Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

Følg med på kirkens
hjemmeside og facebookside
www.skelgaardskirken.dk
facebook/skelgårdskirken

mellem åndedrætsøvelser,
guidet meditation og lytten
til afspændende klang og
meditations musik. Alle kan
være med.
Nogle gamle vismænd sagde,
at fokus og praksis af åndedrættet er oplevelsen af det
største fællesskab med den
kosmiske virkelighed, eller
som vi kalder det i kirken Gud.

Træk vejret - et lys på åndedrættet

Åndedrættet er ilt og dermed
livets essens, og jeg vil
guide simple forskellige
åndedrætsøvelser, og det er
ikke blot for at fordybe vores
indåndinger, for der ligger
meget mere i det.
Når vi begynder at lære at

kontrollere vores åndedræt,
involverer vi ikke alene
den fysiske krop og vores
nervesystem, men i lige så høj
grad vores psyke og hjernes
aktivitet.
Jeg vil undervejs implementere
lidt mere viden omkring åndedrættets livskraft.
Praktisk: Denne aftenandagt bliver en blanding

Arrangementet er ganske gratis
Jeg glæder mig til at trække
vejret sammen med jer
Skriv gerne til mig hvis du
ønsker at deltage på kabu@
km.dk
Torsdag 8. september
kl. 18.00

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

TÅRNBY BLADET AUGUST 2022 29

En aften-andagt med fokus på
åndedrættet og den energi og
kraft det åbner op for.

Du er velkommen til at tage
en måtte med og ligge ned
undervejs

Holy Smoke – sensommerfest
Søndag 28. august kl. 10

Dagens program:
Kl. 10:
Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid:
Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag

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
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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

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7
2770 Kastrup

Så er programmet for sensommerfesten næsten på plads, og
vi lover jer en festlig dag i Kastrup Kirke.
Der vil være gudstjeneste, fællessang, aktiviteter for børn,
grill i gårdhaven og koncert med Anne Dorte Michelsen!
Sæt kryds i kalenderen, for det bliver en både sjov,
velsmagende og festlig dag i Kastrup Kirke!

Kl. 16.10:
Kl. 16.30:

Sommerhilsen fra vores
nye præstevikar
Hej! Jeg hedder Anne Louise
Nielsen, og jeg er jeres præst hen
over sommeren.
Jeg er stort set lige kommet fra
lufthavnen, for jeg er nemlig
kommet hjem fra Basel i Schweiz,
hvor jeg har arbejdet de seneste
små tre år med forskning og
undervisning i teologi.
Så er det dejligt at kunne lande
blødt i lufthavnskirken, jeres
kirke, og jeg glæder mig til at
møde jer alle og tale om Gud,
kristendommen, livet, vejret,
dyrene og meget mere.
Jeg er i øvrigt 38 år, bosat på
Amagerbro med min kæreste
Stefan, og jeg kender jeres by
Foto: Heiner Lützen

Sognepræst Anne Louise
Nielsen (vikar)
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:

Kl. 11:
Kl. 11.30:
Kl. 12:
Kl. 13:
Kl. 13.30:
Kl. 15:

Højmesse – under postludiet vil man 		
kunne gå op til orglet og se,
organisten spille
Kirkekaffe og kage
Programpunkt følger
Syng dig glad
Forfriskninger i gårdhaven
Holy smoke – grill I gårdhaven
Koncert med Anne Dorte Michelsen
+ børnebio i dagligstuen
Farveldrinks i gårdhaven
Farvelfællessang

Kaldender for Kastrup kirke
August 2022
Onsdag d. 10. august
Kl. 12: Andagt
Søndag d. 14. august
Kl. 10: Højmesse

udmærket, da jeg holder af at
cykle lange ture på Amager.
På forhåbentligt gensyn henover
sommeren og med ønsket om en
velsignet sommer!

Under regnbuen
– sorggrupper for børn
Københavns Stift tilbyder
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.
Sorggrupperne fordeler sig på 3
grupper:

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

I Tårnby Kirke
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

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

I Kastrup Kirke
Børn i alderen 10-17 år uden
forældre, hvor madlavning vil
danne rammen for samværet og
samtalen.

Onsdag d. 17. august
Kl. 12: Andagt
Søndag d. 21. august
Kl. 10: Højmesse
Onsdag d. 24. august
Kl. 12: Andagt
Torsdag d. 25. august
Kl. 18: Menighedsrådsmøde
Søndag d. 28. august
Kl. 10-17: Holy Smoke –
sensommerfest
Onsdag d. 31. 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.

Erik Nielsen er død
Erik Herluf Nielsen blev 83 år
Erik Nielsen, en af Tårnby
Bladets grundlæggere, er død
tirsdag 19. juli. Erik leverede
stof, var næstformand i
mange år og senere en
periode formand og en tid
annoncesælger for Tårnby
Bladet – alt sammen med
stor entusiasme til gavn for
avisen.
Erik var sammen med
Poul
Feldvoss
engageret
i det, der hed Kastrup
Tårnby Ungdoms Råd, KTUR,
en
paraplyorganisation
for
den
ikke-idrætslige
foreningsverden i Tårnby.
Han var med til at sikre
organisationens
udvikling
med ansat sekretær og
kontorlokaler.
På den tid repræsenterede
han Socialistisk Folkepartis

Ungdom. SFU, og KTUR blev
til TFR, Tårnby Forenings
Råd, da udtrykket ’Ungdoms’
ikke længere passede til
de aktive ledere; og Erik
blev socialdemokrat. Han
var uddannet bogbinder og
arbejdede blandt andet i
firmaet Viso-print.
Ofte så man også Erik
Nielsen
sammen
med
Arbejder Samaritterne, når
større begivenheder som
De Gamles Jul behøvede
sikkerhed og førstehjælp.
Erik Nielsen mistede sin
hustru gennem mange år,
Anni Pelsen, i foråret.
Erik
Nielsen
med
mellemnavnet Herluf blev
bisat fra Korsvejens kirke 28.
juli.
Terkel Spangsbo

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - August 2022
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 26. august: Banko

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
Pt. er Bordinghus lukket pga. vandskade.

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).
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s.4

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Tårnby Begravelsesforretning

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

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 et let traktement.

Café Livsglæde

Mænds Mødesteder

Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller IngeLise Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.dk www.hjernesagen.dk.
Vi går på Hjertestien søndag 21. august - kl. 11.00 fra
indgangen til byparken ved vandtårnet.
Udendørs cafemøde den 22.08. I Byparken ved
vandtårnet v/ de første borde til højre. Alle er
velkommen til kaffe og kage og en god snak. Ved
regnvejr aflyses mødet.
Første ordinære møde i efterårssæsonen er den 29.
august kl. 14-16 i Postkassen. Kom og vær med.

Gigtforeningen

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver
tirsdag kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafémøde 23. august
Cafémøde 30. august

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161
1022. • Mødested i Postkassen, Amager Landevej 71.
Vi har danset hver onsdag, gennem hele ferie, og det
fortsætter med Amanda som instruktør, hver onsdag
fra kl. 13-14. Der er stadig plads til flere.
Næste arrangement : Vores nye landsformand for
Parkinsonforeningen René La Cour Sell vil holde et
indlæg om alle de nye tiltag, der sker i foreningen.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Foreningen byder som sædvanligt på kaffe, brød
og lotteri. Vi regner med at slutte cirka kl. 16.
Postkassen, torsdag 25. august kl. 14.

Diabetes foreningen

Mere info på: jane@piasecki.dk eller på
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Så er vi midt i en på mange måder dejlig sommer
- og vi er så småt begyndt at tænke på efterårets
arrangementer. En ting er sikkert: vi deltager igen i år
i Sundhedshuset`s Sundhedsuge i uge 41 (oktober
2022). Men mere om det i de senere numre af Tårnby
Bladet.

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
holder 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.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på larspeter-brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup.
Kontakt: 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.kastruplund

Hjerteforeningen ... i København S.

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

Lisbeth Klubben

Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune.
Mandage kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Filmklubben holder sommerferie indtil 26.
september. Se annonce for sæson 2022/2023 på side
37 i denne udgave af Tårnby Bladet.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 23.
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v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

Kræft-café

Hjernesagen Tårnby Dragør

Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876.
amager@bedrepsykiatri.dk
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej
63, 2300 Kbh.S. Alle er velkomne – gratis, ingen
forhåndstilmelding.
Aktiviteter vender tilbage til september.
Lokalafdelingen kontaktes på telefon og mail.

Tlf. 22 33 86 66

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info
på Scleroseforeningens hjemmeside under
lokalafdelinger!
Foreløbig ingen aktiviteter.

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

Bedre Psykiatri

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Scleroseforeningen

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

Pensionisthuset Pilehaven

Erik Nielsen,
som vi
kender ham,
entusiastisk
og med et smil
på læben og
en humoristisk
bemærkning.

Selvfølgelig går vi stadig om mandagen kl. 10
fra parkeringspladsen ved Løjtegårdsvej 100
(Plejehjemmet) - vi går en times tid og nyder de
grønne områder i Tårnbyparken. Derudover går
vi også i Dragør om torsdagen, hvor vi starter på
Wiedergården kl. 10 og går rundt i eller omkring i
Dragør, også en times tid.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Rugby-fest på hjemmebanen
den endelige vinder findes,
når de to hold mødes på
Løjtegårdsvej 58 B.

FRK har domineret rugbyen
Der er lagt op til en
nervepirrende duel, spår
Rugbyklubben
Speeds
cheftræner, Junaire Brown og
fortsætter:
- FRK har i flere år været
det dominerende hold i
Danmark. Men de er til at slå,
og i vores sidste par møder er
kampene kun blevet tættere
og tættere. Jeg tror hfuldt og
fast på, at vi kan trække os
sejrrigt ud af kampen. Men
det kommer ikke gratis, og det
ved spillerne godt.

Speed tager imod et stærkt
Frederiksberg-hold i årets
pokalfinale
Lørdag 27. august løber
årets pokalfinale i rugby
af stablen. Rugbyklubben
Speed er vært og tror helt og
holdent på guldet, når slaget

udkæmpes på banerne ved
Travbanehallen. Der er lagt
op til en rugbyfest af de helt
store, når Speed tager imod
Frederiksberg Rugby Klub
(FRK) i årets pokalfinale.
Efter et 2020 og et 2021,
hvor
den
traditionsrige
rugbyturnering var aflyst,

Speed og Frederiksberg
spillere i samtale før
pokalfinalen Foto: Daniel
Storch.

har knockout turneringen i
år været tilbage i fuldt flor.
Nu står blot FRK og Speed
tilbage, og sidst i august skal

Spændende guldduel
Da pokalturneringen sidst
blev afviklet i 2019, tabte FRK
noget overraskende finalen til
Christianshavn-klubben CSRNanok efter en nervepirrende
duel, der blev afgjort efter
forlænget spilletid.
I den danske rugbyliga har
holdet imidlertid ikke været

til at vippe af den øverste
plads på podiet siden 2018.
Rugbyklubben Speed vandt
senest
pokalturneringen
i 2017. Siden er mange
unge talenter rykket op fra
ungdomsafdelingen,
og
holdet har stille og roligt
forbedret resultaterne og
ser lige nu utroligt skarpt ud,
vurderer cheftræner Junaire
Brown.
- Det er længe siden,
at jeg har set et så stærkt
Speed- mandskab. Der er
ingen tvivl om, at det bliver
en intens duel, hvor vores
unge mandskab har masser
af blod på tanden, når vi
tørner ud mod et erfarent,
sammenspillet Frederiksbergmandskab, siger han.
Pokalfinalen bliver spillet
på Løjtegårdsvej 58 B lørdag
27. august kl. 14. Der bliver
sat tribune op i dagens
anledning,
hvor
blandt
andre Tårnby Kommunes
borgmester Allan S. Andersen
(S) vil være at finde.
SH

Syvmandsrugby med 36 hold fra ind- og udland
Der bliver kæmpet om hver bold i
Sevens stævnet. Foto: Daniel Storch.

Sådan spilles der
Turneringen foregår hele dagen, fra
morgen til aften, og der bliver spillet
kampe på flere forskellige baner. Der
vil være rig mulighed for at købe mad
og drikke i og omkring klubhuset på
Løjtegårdsvej 58B.
Kampene tager to gange syv
minutter og foregår i højt tempo. Det
er ikke uden grund, at syvmandsrugby,
der er på det olympiske program,

bliver anset som en både hurtigere
og mere seervenlig version af rugby.
Særligt for personer, der ikke tidligere
har stiftet bekendtskab med sporten.
Hele turneringen bliver afviklet
lørdag 13. august i travbaneparken,
hvor både fodbold- og rugbybaner
transformeres til én stor rugbyfest.
SH
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Har du en
sports-historie
Gensyn med traditionsrig rugbyfest
i travbaneparken efter flere års
fravær
Efter to år uden Rugbyklubben
Speeds store, årlige rugbyturnering
Copenhagen Open 7s er den atter
tilbage. 36 hold fra ind- og udland
deltager, oplyser Jeppe Holm fra
Rugbyklubben Speed.

Festen holdes i Travbaneparken
For første gang siden 2019 holder

Rugbyklubben Speed således atter
sin traditionsrige syvmandsrugbyturnering Copenhagen Scandinavian
Open 7s.
I år spiller hold fra hele Norden,
Tyskland, Polen og fra Storbritannien.
Der bliver spillet tre turneringer:
En herreturnering med 18 hold, en
kvindeturnering med 12 hold og en
old boys-turnering med seks hold.
Om aftenen bliver der holdt en stor
rugbyfest for spillere og tilskuere med
livemusik og dans.

... som du synes skal
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores
sportsredaktør Søren Havemann
- Det er gratis
sporten@havemann.dk

111 guldmedaljer til atleter fra
Region Hovedstaden

VM i Træklatring i danske træer

Det veloverståede event
ved danmarksmesterskabsugen i Ålborg samlede 47
sportsgrene. 111 af de 230
guldmedaljer gik til Region
Hovedstaden
Af Søren Havemann

Atleter fra hele landet
var samlet i Aalborg til
danmarksmesterskabs-ugens
debut. Det store event var
realisering af en 20-årig drøm
hos Danmarks Idrætsforbund
(DIF) om at samle de bedste
atleter fra dansk idræt til en
form for mini-olympiske lege.
I alt deltog 27 forbund med
47 sportsgrene i over 100
discipliner. Det resulterede
i 230 medaljesæt, hvoraf
Region Hovedstaden stod
øverst på skamlen 111 gange.
- De mange atleter, der
dystede om guldet, var rejst

til det nordlige Danmark fra
alle afkroge af landet. Vi kan
se på medaljeoversigten, at
hele Danmark er med til at
producere guldvindere, og
det undrer mig ikke - det
gør mig glad, fortæller Hans
Natorp, formand i DIF.
- Det er et bevis på, at
talenter vokser og gror i alle
hjørner af Danmark, fordi vi
generelt har et utrolig rigt

Camille Lund Rasmussen
fra KG 66 (i midten) var en
stolt guldmedalje i allround i
idrætsgymnastik. Foto: Gym
Danmark.

foreningsliv og nogle stærke
frivillige, der hjælper med at
få talenterne til at blomstre
og vinde medaljer.

Medaljehøst fra multisportsevents
43 danske atleter vender
hjem med metal og erfaring
i bagagen
Danmark deltog med 43
atleter i seks sportsgrene:
håndbold, judo, gymnastik,
tennis,
badminton
og
svømning ved Det Europæiske
Ungdoms Olympiske Lege i
Banská Bystrica, EYOF 022.
Da Martine Damborg (se
artikel side 34) svømmede
Danmarks første medalje
hjem og generelt havde været
en eksemplarisk olympianer,
fik hun til opgave at være
Danmarks fanebærer ved
afslutningsceremonien.
- Det var en stor ære og
overvældende at få lov at

være den danske fanebærer.
Generelt har EYOF været
overvældende, for jeg havde
slet ikke regnet med to
medaljer. Det har været fedt
med opbakningen omkring
hvert løb og hver medalje.

Medaljetager fra Kastrup
ved ’ungdoms OL’ Nicholas
Castella (guld). Foto: DIF

Tårnby-talent til VM for U20
Amageratleten Sebastian
Monneret var med det
danske atletiklandshold til
U20 VM i 10-kamp
Af Søren Havemann

Fem atleter, der udgør
fremtidens atletiklandshold,
er til U20 VM i Cali, Columbia.
De fem er Amanda Sondrup
Henriques, 400m Hæk fra
Sebastian i aktion ved VM i
Cali, Columbia. Privatfoto.

- EYOF har givet mig en
anden glæde ved svømning.
Jeg tog en chance og
pressede mig selv ved min
anden medalje, og jeg er stolt
over, at det gav pote og at jeg
kunne, fortæller den 15- årige
svømmer.
Den 15-årige svømmer
Nicholas Castello var den
hurtigste på 100 meter fri
i bassinet og tog Danmarks
første
guldmedalje
ved
legene. To dage senere tog
han bronze på den dobbelte
distance.
Kilde: DIF

Randers Freja Atletik, Annika
Haldbo, Sparta Atletik & Løb
og Ida Boe Rasmussen, Greve
Atletik, Joel Ibler Lillesø,
AC og Sebastian Monneret,
tidligere Amager Atletik Club,
nu Sparta Atletik & Løb.
Sebastian
Monneret
fra Tårnby stillede op i
mangekamp,
som
ikke
kaldes Kongedisciplinen for

En god 400 meter
- På dette tidspunkt var det
kun de to første discipliner,
som jeg rigtig var tilfreds
med, så jeg var meget opsat
på, at den femte og sidste
disciplin på førstedagen, 400
meter, skulle være god. Jeg
Artiklen fortsætter side 39

Ny kunstgræsbane i Ørestad

Ørestad IF’s nye midlertidige kunstgræsbane er taget i brug
til stor glæde for de mange fodboldglade sjæle i Ørestad.
I Ørestad stiger befolkningstilvæksten og interessen for
fodbold, og det har skabt et øget behov for flere faciliteter,
da der ofte er trængsel på de to eksisterende baner i
Ørestad.
Kunstgræsbanen bliver allerede i løbet af efteråret 2022
suppleret af en række andre streetfaciliteter, som skal
imødekomme et generelt behov for flere idrætsfaciliteter i
bydelen.
By & Havn har stillet arealet på Hannemanns Allé til
rådighed i tre år frem til marts 2025, og sørger i den
forbindelse blandt andet også for indhegning af banen,
containere til udstyr og den generelle affaldshåndtering,
inden arealet skal bebygges.
Det er planen, at det samlede areal på Hannemanns Allé
bliver fyldt med street- og idrætsfaciliteter i løbet af anden
halvdel af 2022.

Tomt pakhus bliver gymnastiksal

En nystartet Fritids- og Idrætsforeningen i Nordhavn flytter
midlertidigt ind i et af By & Havns pakhuse på Sundmolen i
Nordhavn fra august til november.
Foreningen, der målretter sine aktiviteter til børn, unge
og deres familier, er i fuld gang med at søge om tider i
idrætshaller på Østerbro og Svanemøllen, men aktuelt står
de uden lokaler på hånden, og derfor tog de fat i By & Havn.
Som helt nystartet forening har vi endnu ikke adgang til
at låne lokaler af Københavns kommune, så det er fantastisk,
at By og Havn har givet os muligheden for at låne pakhuset
i sensommeren. Dermed kan vi starte vores første hold op.
Foreningen har endnu ikke en hjemmeside eller
facebookside, men lægger jævnligt opslag ud i
facebookgruppen ’Børnefamilier i Nordhavn’.

25 familier gratis til FCK-kampe

Da Superligaklubben F.C. København spillede sin første
kamp i denne sæson, var der 25 familier til stede på stadion,
som ikke havde betalt for deres billetter.
- Jeg har lige haft min første sæson som kortholder i
Parken, og det har bare været et fantastisk år. Så det startede
egentlig med, at jeg ville finde en far og søn, som jeg kunne
give den glæde, siger Mads Vendelin Olesen, der hjælper
familier, til TV 2 Lorry.
- Jeg smed det på Twitter, og så gik der syv minutter, så
skrev den første. Men det var ikke en besked fra en familie, som gerne ville have et sæsonkort. Det var en, som også
gerne ville donere et sæsonkort.
Snart stod Vendelin med en hel gruppe mennesker, som
gerne ville hjælpe, men kun med nogle få familier, som
havde meldt ud, at de gerne ville modtage et sæsonkort.
- Det tog noget tid at organisere, men vi er endt med at
kunne donere sæsonkort til cirka 25 familier, fortæller han.
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ingenting, da det er ekstremt
hårdt og derfor er der
heller ikke så mange andre
10-kæmpere i Danmark.
Sebastian Monneret fortæller fra Cali om sine discipliner
i 10-kamp, som er 10 discipliner over to dage.
- Det startede med 100
meter. Jeg løb på 11.10 sek.,
hvilket var personlig rekord
med 0.01 sek. Så var det
længdespring, hvor jeg slog
egen rekord med 1 cm og
sprang 6.75.
- I kuglestød stødte jeg
kuglen på 6 kg 13.47 meter. I
højdespring klarede jeg 1,75
meter.

VM i Træklatring 2022 holdes i Fælledparken 10.-11.
september, hvor Dansk Træplejeforening i samarbejde med
den svenske og den norske Træplejeforening står for det
praktiske arbejde i forbindelse med arrangementet.
Konkurrencen
består
af
fem
discipliner
som
’arbejdsklatring’; her skal klatrerne rundt i træets krone til
forskellige poster. Redning, kasteline (her skal klatrerne
opsætte reb i træets krone fra jorden, som de kan bruge for
at få adgang i træet), hurtigklatring og ascent event: Her skal
klatrerne klatre på reb op til en fastsat højde. Og endelig en
master (finale).
Foto: friluftsinstruktørerne.dk

Hammerbys U14 piger fejrer
sejren i Crowne Plaza Elite
Cup 2021. Foto: Kastrup
Boldklub.

Fodbold-ungdom fra øverste hylde
Fremtidens internationale
fodboldstjerner gæster igen
Kastrup
Ungdomsspillere
fra
Tottenham, Atalanta, Malmø
FF og mange flere, både
udenlandske
og
danske
klubber,
gæster
Kastrup.
Crowne Plaza Elite Cup er
tilbage og håber, at årets

fodboldfest trækker masser af
fodboldglade publikummer.
Igen i år bliver der mulighed
for at se ungdomsfodbold fra
øverste hylde, når Kastrup
Boldklub for 9. gang lægger
baner til nordens stærkeste
ungdomsfodboldstævne.
- Vi har et utroligt stærkt
felt af klubber og akademier
fra hele Europa på både

drenge- og pigesiden tilmeldt
til årets stævne. Ikke mindst
danske
superligaklubber
som FCK, FCM og Brøndby
støtter varmt op om stævnet.
Så der bliver rig lejlighed til
at se både udenlandske og
danske talenter på banerne
ved
Røllikevej,
fortæller
Allan Knudsen fra stævnets
styregruppe.

Stævnet er holdt siden
2014 og vokser sig hele tiden
større og stærkere. Stævnet
er UEFA-godkendt og trækker
mange af fremtidens stjerner
til. Både piger og drenge.
I år har stævnet fået en ny
hjemmeside, hvor det blandt
andet er muligt at købe
billetter hjemmefra, så køen
ved indgangen på Røllikevej
ikke bliver så lang.
- De sidste to år har vi
afholdt
Crowne
Plazastævnet
under
stramme
corona restriktioner. Selvom
det gav os frivillige en masse
ekstra arbejde, har det også
givet os en masse nye ideer til,
hvordan vi kan gøre stævnet
endnu bedre. Ikke mindst for
de mange publikummer, som
besøger os hvert år. Derfor er
det for første gang i år også
muligt at købe både dag- og
weekendbilletter hjemmefra
på vores nye hjemmeside.
Man kan naturligvis forsat
også købe sin billet ved

Man kalder det ungdommens
Olympiske Lege
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KVIK Kastrup havde to
svømmere til internationalt
ungdomsstævne
Sofie Ravn Herche og Martine
Damborg kvalificerede sig
i april til det internationale
stævne, der i daglig tale kaldes
for ‘Ungdoms Olympiske
Lege’, men retteligt skal
forstås som en konkurrence
for de bedste svømmere i
Europa i alderen 14-15 år
for pigernes vedkommende,
oplyser elitetræner Thomas
Lund.
European Youth Olympic
Festival (EYOF) holdes hvert
2. år og det er 16. gang, der
holdes en sommerversion
af stævnet, mens der også
findes
en
pendant
for
vinteridrættens sportsgrene.
EYOF består af ti forskellige
idrætsgrene, hvoraf KVIKs
to piger kvalificerede sig til
et hold på blot fire danske
svømmere; et i sig selv svært
nåleøje at komme igennem
for at kvalificere sig.

Ramt af sygdom
– sølv til Martine
Sofie Ravn Herche deltog i

disciplinen 50, 100 og 200
meter fri. Målet for Sofie
var at komme videre fra de
indledende heats.
Sofie
blev
desværre
ramt af sygdom dernede
inden stævnet startede, så
hun nåede ikke sine mål
i denne omgang, men har
utvivlsomt lært rigtig meget
af oplevelsen og er klar
til de næste to sæsoner,
hvor hun er junior og skal
prøve at kvalificere sig og
forhåbentlig også konkurrere
ved de nordiske såvel som de
europæiske mesterskaber for
juniorer.
Martine Damborg havde
forhåbninger om at blande
sig i medaljestriden og måske
vinde en medalje. I den hårde
konkurrence blev det til hele
to medaljer til den unge
KVIK svømmer; sølvmedalje
på 400 meter medley og
bronzemedalje på 100 meter
butterfly. Martine svømmede
sig også i finalen på 200
meter medley, hvor det blev
til en 5. plads i en spændende
finale, hvor der var god kamp
om medaljerne undervejs
fortæller
Thomas
Lund,

elitetræner i KVIK Kastrup.
De to KVIK piger går nu på
en velfortjent sommerferie
inden næste sæson byder på
junior- og seniorkonkurrencer
på
både
klubog
landsholdsniveau.
SH

indgangen, fortæller
Knudsen videre.

Allan

Inspiration til alle
fodboldtosser
Crowne Plaza Elite Cup bliver
drevet og afholdt af frivillige
kræfter i og omkring Kastrup
Boldklub.
- Vi holder blandt andet
stævnet for, at alle de mange
fodboldbørn og -voksne i de
lokale klubber kan lade sig
inspirere til deres eget spil fra
sportens øverste hylde – og
for at give noget tilbage til
bredden.
- Det er ‘eliten for bredden’,
når børn og voksne fra Kastrup
Boldklub år efter år skaber et
fantastisk elitestævne for
både deltagere og publikum
– og et eventuelt overskud
fra stævnet går tilbage til
medlemmerne af Kastrup
Boldklub,
slutter
Allan
Knudsen.
Stævnet
afvikles
i
weekenden 19.- 21. august på
Kastrup Boldklubs baner ved
Røllikevej
SH

Personlige
rekorder i
Bukarest
KVIK repræsenteret ved
europamesterskaberne i
svømning for juniorer, der
blev afviklet i Otopeni,
der ligger lige uden for
Rumæniens hovedstad
Bukarest

Sofie Ravn Herche (tv) og
Martine Damborg deltog i
European Youth Olympic
Festival (EYOF) Foto: KVIK

- Mathias Christensen havde
kvalificeret sig og deltog i
fire forskellige løb, hvor det
blev til tre personlige rekorder. Bedste placering blev
i 200 meter medley, hvor
Mathias svømmede sig i semifinalen og sluttede som
nummer 11, lyder det fra
elitetræner i KVIK Kastrup,
Thomas Lund.
- Det blev til nye juniorklubrekorder i både 50
meter og 100 meter brystsvømning og førnævnte 200
meter medley. Rekorden på
50 meter brystsvømning
havde stået i 12 år, så det
var lækkert for Mathias at få
den, inden han bliver senior
fra første august.
- Mathias blev en kæmpe
oplevelse og erfaring rigere
og går spændt ind til sit
første senior-år, hvor der
skal jagtes nye mål i åben
klasse, slutter Thomas. SH

Markedet holdes hvert år i
2. hele weekend i august af
KFUM-Spejderne Vestamager.
Arkivfoto.

Maleriudstilling på
Wiedergården

Frem til 26. august udstiller Johnny Svendsen på Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården 2. Udstillingen er åben mandag til fredag
kl. 9-16.
Dragør Nyt 3. august 2022

Høsten fejres med et marked
Høstfest og høstmarked har igen
fundet vej til Vestamager
KFUM-Spejderne Vestamager har
brugt noget af deres sommerferie til
igen i år at arrangere et stemningsfyldt familiemarked.
- Vi er sikre på, at der er mange
derude, der, ligesom vi selv,
savner et godt loppefund, varme
kræmmerpølser og en kold fadøl.

Som noget nyt kan vi i år også byde på
lækre flæskestegssandwichs i vores
madtelt, siger Lasse Nivø på vegne
af
KFUM-Spejderne
Vestamagers
høstmarkedsudvalg.
- Vi har mange års erfaringer med
markeder og er/har på forskellig vis
været involveret i de fleste markeder
på Amager - derfor opstod en dag
drømmen om at have vores eget.

- Således blev Vestamager Høstmarked til i 2011, vores version af den
bedste lille perle af et familievenligt
marked.
Teamet bag er i fuld sving med at
planlægge årets marked, som løber
af stablen 13.-14. august ved KFUM
spejdernes hus på Ugandavej 179.
tsp

AMAGERBANDET
THE LAMPS kan i
år fejre sit 25 års
jubilæum. Dette
bliver fejret med
en gratis koncert
foran Tårnby
Hovedbibliotek,
lørdag den 13.
august kl.13.
Med i bandet som
5. medlem - den
helt uundværlige
lydmand - er Lars ’Fatty’ Thomsen...
også kendt som legetøjshandleren
fra Skottegården.
Se mere på http://www.thelamps.dk,
og på http://www.taarnbybib.dk

Amagerrevyen kører på skinner
Amagerbanens Dag præsenterer
skinnecykling, hornorkester,
sømandskor, loppemarked,
historiske rundvisninger, jazz,
grillmad, konkurrencer og Amager
Revyen
Snart er det igen Amagerbanens Dag
med hyggelige oplevelser for børn
og voksne. Banen bliver fejret med
livemusik af Københavns Jernbaneorkester, trioen Dræsinejazz og Christianias Sømandskor.
Ved de gamle kolonihaver er der
loppemarked, mulighed for at bage
snobrød eller få sig en kop kaffe og
et stykke kage. Der er også historiske
vandringer langs skinnerne, en historisk cykeltur fra Dragør, skinnecykling
og mulighed for at komme i snak med
de mange lokale frivillige, der er engageret i bevarelsen og udviklingen af
kvarteret omkring Amagerbanen.
Foreningen Ren Kærlighed til Amager holder skraldeindsamlingskonkurrencer med fede præmier til voksne
og børn og så er der hjemmelavet
grillmad hos Amagerbanens Ven-

ner, luksusøl fra det lokale bryggeri
People Like Us og is ved det lokale
Moo Moo Isbar.

Scenen er din
Amager Revyen deltager med en perlerække af frække og finurlige indslag.
Revyen spiller hvert forår på Teater
Play, men har i dagens anledning bevæget sig ud på Amagerbanens skinner, hvor der er etableret en udendørs
scene.
Her kan du høre numre som ’Lokalpatriotisme’, ’Staycation’ og ’LorteØen’.
Teaterdirektør på Teater Play og
skuespiller i Amager Revyen, Mille
Berg, er virkelig glad for, at Amager
Revyen kan være med til at festliggøre
Amagerbanens Dag.
Følg med på Facebooksiden Amagerbanens Venner eller Facebookbegivenheden Amagerbanens Dag.

LOKALT BAND UDE MED FØRSTE SINGLE. Popbandet Estee Turner udgav i
fredags deres første single. Singlen ligger på alle streamingplatformene, hvor
den frit kan afspilles.
Estee Turner består af sanger og bassist Kristina fra Tårnby (tv), producer
Ninji og guitarist Sofie. Bandet blander på nummeret Hey Man! elektronisk
pop med 90’er guitarer og borende tekster om mansplaining.
Nummeret handler om, hvordan mænd styrer alt indenfor musikbranchen
og kvinder ikke ’har forstand på tingene’. Da gruppen får en professionel
til at finpudse lyden inden endelig udgivelse, så udskifter han både bas og
trommer og lægger slutteligt en guitarsolo ind, som han selv har lavet - et
show off i hvor mange skalaer, man kan fyre af på kort tid!
Udover at ændre nummeret til et helt andet, så fangede han ikke ironien i, at
det netop var det som teksten handlede om! Bandet fandt heldigvis en anden
og god samarbejdspartner, der tidligere har mixet for danske Wafande.
Hey Man! Kan høres på:
https://promo.theorchard.com/uHnaWgZysk30w7ApbAVf

TID OG STED:
Lørdag 13. august kl. 11-16
Uplandsgade 33
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ALLE BØRN DER GÅR SIDSTE ÅR i børnehaven og i 0. Klasse (5-7 år) er
velkommen til at være med i FDF Tårnby. Vi begynder igen efter sommerferien
lørdag 27. august fra kl. 10-12. Puslinge, som klasseholdet hedder, holder
møde i Højborg (FDF’s eget hus) på Løjtegårdsvej 232 den sidste lørdag i hver
måned.
Som Pusling går vi på opdagelse i naturen, bruger fantasien, laver bål, lærer
nye lege og tager afsted på små løb. Vi elsker at finde på sjove ting sammen –
vi er for det meste udenfor på vor dejlige grund.

ALLE FOR FIRE

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,
forpremierer, 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.

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
23/8: RESTEN AF LIVET
30/8:BAMSE med danske undertekster

BABYBIO KL. 11.00
23/8: ALLE FOR FIRE med danske
undertekster
30/8:BAMSE med danske undertekster

Det japanske højhastighedstog Shinkansen danner i
actionkomedien ’Bullet Train’ ramme om et veritabelt
branchetræf for lejemordere, der stort set alle har en
grund til at slå de andre ihjel. Det ses, at instruktøren
har en baggrund som stuntmand.
Den forhenværende lejemorder med dæknavnet
Ladybug (Brad Pitt) er inde i en rivende omgang
selvudvikling og vil gerne lægge volden på hylden.
Derfor så han frem til en nem dag på jobbet, hvor
han bare skulle stjæle en kuffert fra et tog. Men så
er toget fuld af hævngerrige voldspsykopater som
eksempelvis Ulven (Benito A Martínez Ocasio), og
turen bliver simpelthen så blodig.
Kilde: Information.dk

© Martin Dam Kristensen

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

BULLET TRAIN

Alt ånder fred og idyl hos brødrene Timo og Ralf. De
hænger ud med deres gamle ven Martin, der har lagt
sin fortid som politimand bag sig og har fået job i
hospitalsvæsenet. Timo er flyttet ind hos kæresten
Lonnie igen, og hans og Ralfs små kup kører som
smurt. Lige indtil den dag Timo opdager, at Lonnies
fremtidsplaner ikke involverer ham længere! Timo
får nu brug for alle kneb - og i særdeleshed Ralf og
Martin, hvis han skal vinde Lonnie tilbage. Det bliver
deres mest dumdristige kup nogensinde.

FORPREMIERE
DANMARKS-

PREMIERE

BAMSE

Bamse er en hyldest til den folkekære danske
musiker, der har givet os klassikere som Vimmersvej,
Hvorfor går Louise til bal og I en lille båd der gynger.
Bag det varme smil og smækbukserne gemmer der
sig en stærk og rørende fortælling om en mands
livslange stræben efter anerkendelse og kærlighed.
Flemming Bamse Jørgensen bliver som den eneste
af 12 søskende bortadopteret. Flemmings adoptivfar
ønsker, at Flemming skal overtage familiens fabrik,
men til faderens skuffelse vælger Flemming musikken
og bliver frontmand i Bamses Venner. En splittet
baggrund, der sætter sig dybe spor i Flemmings liv.

© Angel Films

Kulturhuset
Kastrup BIO

DANMARKS-

PREMIERE

© SF Studio

© Nordisk Film

Filmoversigt

DANMARKS-

PREMIERE

POTER AF STÅL

Hans, en luset dagdrømmer af en hund, befinder sig
i en by fuld af katte, der har brug for en helt til at
forsvare sig mod en hensynsløs skurks onde plan om
at slette deres landsby fra verdenskortet.
Han melder sig - og får hjælp fra en modvillig lærer til at træne ham i samuraikunstens dyder. Med ét står
Hans som byens eneste beskytter og må samarbejde
med sin - fra naturens side - værste fjende om at
redde byen fra udslettelse.

Vinder af Biografklub Danmarks Asta-pris 2022:

27. og 28. august kl. 15.45
I pausen serveres et glas cava
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Danmarkspremiere:

ALLE FOR FIRE

undertekster
11 – 17/8:
18 - 21/8:
22 – 24/8:
25 – 31/8:

kl.
kl.
kl.
kl.

med danske

17.30 + 20.00
18.00 + 20.15
17.30 + 20.00
19.30
7 år

BULLET TRAIN
11 - 15/8:
16/8:
17/8:
18/8:
19 – 21/8:

BAMSE

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00 + 19.30
17.00
17.00 + 19.30
17.00
17.10
15 år

med danske undertekster

Forpremiere:
18/8:
kl. 19.45

ROSE
Særvisning 16/8 kl. 19.30

BABY- OG
TIRSDAGSBIO
STARTER IGEN
23. AUGUST

med danske undertekster

Inden filmen serveres et glas rosé cava

Danmarkspremiere:
25 – 26/8:
kl. 17.30 + 20.00
27 – 28/8:
kl. 15.15 + 17.30 + 20.00
29 – 31/8:
kl. 17.30 + 20.00 7 år

TOP GUN: MAVERICK
19 – 21/8:
22 – 24/8:

kl. 19.45
kl. 19.30

kl. 14.00

kl. 17.00

7 år

11 år

13 – 14/8:
20 – 21/8:
27 - 28/8:

kl. 12.45
kl. 15.45
kl. 13.30

7 år

Danmarkspremiere:
11 år

DC LEAGUE AF
SUPERKÆLEDYRENE
13 – 14/8:

kl. 14.45
kl. 13.30

MINIONS – HISTORIEN OM
GRU – dansk tale

RESTEN AF LIVET
22 – 24/8:

13 – 14/8:
20 – 21/8:

11 år

ELVIS
20 – 21/8:

LILLE ALLAN – DEN
MENNESKELIGE ANTENNE

kl. 12.15 + 15.15 7 år

POTER AF STÅL
25 – 26/8:
27 – 28/8:
29 – 31/8:

– dansk tale
kl. 17.00
kl. 13.00
kl. 17.00

Happy Days Are Here Again
Andrë Rieu er tilbage i Biograferne over hele landet
og du kan vinde billetter til
oplevelsen
Støv danseskoene af – efter to
lange år er en af biografernes
største
musikbegivenheder
tilbage!
André
Rieu
byder
velkommen til sin helt nye
sommerkoncert
’Happy
Days Are Here Again’ på
Vrijthof Square i hans hjemby
Maastricht.
Takket være de fortryllende
lyde fra hans violin sammen
med hans berømte Johann
Strauss orkester, som han
har optrådt med i over 30
år, garanterer ‘Happy Days
Are Here Again’ en storslået
koncert med de populære feelgood’ klassikere.
- Det er den største
glæde at spille ved mine

sommerkoncerter
i
min
hjemby Maastricht sammen
med mit orkester. Jeg glæder
mig til at være tilbage og dele
min musik med alle mine fans
i august efter to lange år. Jeg
savner virkelig de glade dage
og er glad over, at ventetiden
endelig er forbi, siger André
Rieu.
Der
vil
være
særlige
gæster
og
verdenskendte
sopraner og tenorer, og vært
ved Good Morning Britans,
Charlotte Hawkins, vil tage
publikum med bag kulissen og
interviewe André på scenen.
André Rieu er verdens
førende popklassiske kunstner
og på listen over verdens
mest turnerende artister. Hans
Johann Strauss Orchestra, med
op til 60 musikere, startede i
1987, og i over tre årtier har
hans spektakulære live shows
givet ham hundredetusinder af

INFO på www.pieceofmagic.com. Happy days are here again
vises blandt andet i Dagmar Teatret, CinemaX København og
i Kulturhuset Kastrup Bio samt i adskillige andre biografer i
Danmark 27. og 28. august 2022.
Billet til salg nu på: www.andreincinemas.com

Konkurr
e

nce

fans over hele verden.

Konkurrence for de hurtige
Tårnby Bladet og Hammer PR
& Kommunikation sætter 2 X 2
billetter på højkant.
For at vinde skal du fortælle
mindst et af Andre Reiu’s
mellemnavne (der er tre at
vælge mellem).
Svaret
mailer
du
til
redaktionen@taarnbybladet.
dk med oplysning om dit navn,
adresse og telefonnummer
samt dagen og navnet på
den biograf, hvor du ønsker
at benytte din gevinst. I
emnefeltet skriver du ’André’.
Kun mail, der er udfyldt som
angivet, kommer i betragtning.
Vi skal have svaret senest
mandag 15. august klokken 12,
hvor vi trækker lod.
Naturligvis tager vi også
mod løsninger på postkort eller uden på kuverter på adressen Tårnby Bladet, Englandsvej
290, 2770 Kastrup eller lagt
direkte ned i vores postkasse.
Hvis du vinder, bliver du
kontaktet direkte.
tsp

Tag en tørn for Tårnby Bladet

Vi savner chauffører til uddeling til depoter

Tårnby Bladet husstandsomdeles og lægges desuden i stativer på
bibliotekerne, udstillingscenter, Rådhus, i større butikker og i Sundhedshuset.
Det er et hold af frivillige, som kører ud cirka to gange om måneden og fylder i

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby
Kommune

disse depoter, så borgere, der af en eller flere årsager ikke modtager lokalaviser
hjemme, alligevel får mulighed for at få avisen. Er det dig, der vil hjælpe og
blive en del af redaktionen. Vi betaler km-penge.
Kontakt redaktionen enten ved et besøg, på telefon 32 509 290 eller ved at
maile til os på redaktionen@taarnbybladet.dk

ULLERUP LINEDANCE
Sund
und motion og hyggeligt samvær
God musik og et godt grin
Det kræver ingen partner
Linedance på alle niveauer

Kære Lisbeth medlemmer
Nu nærmer sig tiden, hvor vi skal starte op med filmforevisninger.
De første film på programmet er 26.09 Nomadland, 3.10
Venuseffekten og 10-10 Det lille bageri.
Dørene åbnes kl. 9:30 med forevisning kl. 10:30.
Salg af sæsonmedlemskort
For dem der endnu ikke har fornyet sæsonkort, så er der restsalg af
sæsonkort torsdag 22. september kl. 10:00 i foyeren i biografen efter
først til mølle-princippet
Der kan nu betales med Mobile Pay

Program for sæsonen 2022/23 kan du også finde her
www.kulturhusetkastrupbio.dk/program/lisbeth-klubben/

ÅBENT HUS-ARRANGEMENT
LØRDAG 20. AUGUST
FRA KL. 13.00 – 15.00
PÅ TÅRNBY SKOLE I FESTSALEN
SNESEREVEJ 10, 2770 KASTRUP
KOM OG DANS MED!

Nyt begynderhold onsdag 7. september 2022 kl. 19.00
På Skelgårdsskolen, øvrige onsdage i Tårnby Skoles Festsal
Sneserevej 10, 2770 Kastrup • Gratis prøvetime
Mød os til Stafet for livet på Tårnby skole lørdag 3. september
Dans og workshop kl. 13-14
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Meddelelser fra klubben
Som noget nyt finder du os også på Facebook
www.facebook.com/groups/lisbethklubben
Gruppen er en lukket gruppe, så du skal ansøge om medlemskab.
I skrivende stund er der over 150 med i gruppen.

Glimt fra Tårnby og omegn

KLAUS BACH’S (A) SNITTER er ikke til madpakker, men til
optænding af bål. Formanden for Kultur- og fritidsudvalget besøgte
de lokale spejderes lejr i Hedeland. Han var meget imponeret og
interesseret i det hele og besøgte de grupper, der var hjemme i
lejren, da der jo er mange aktiviteter på dagene. I baggrunden
Michael Rosenquist, lejrleder fra KFUM, Vestamager. © Jacob
Fredegaard Hansen.

SÅ KØRER DE GAMLES SKOVTUR IGEN. I strålende solskin bød en
veloplagt borgmester Allan S. Andersen velkommen på restauranten De
Hvide Svaner til det første hold af fem, hver på godt 150 pensionister. De
forventningsfulde deltagere havde set frem til den traditionelle skovtur og
gensynet med venner og bekendte efter to års tvungen Corona-pause.
Under kaffen var der fællessang og især nationalhymnen, Amagerland,
EMK
tog kegler og orkesteret spillede op til dans.

HELE HOLDET PÅ AMAGER.
JONAS VINGEGAARD kører
for Jumbo-Visma holdet.
Under de tre dages tour i
København gjorde holdet
holdt ved Hotel Scandic,
på Amager Strandvej.
Foto: Ole Gjedved.

Advarsel om kaos!

Bilister og fodgænere var
advaret på forhånd - kommunen have udsendt denne
pressemeddelelse
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Hyldest på 20 sekunder på Korsvejen
Jonas Vingegaard - en fænomenal og historisk præstation – var 20 sekunder på
Amager Landevej
Danmarks
Idrætsforbund
(DIF) med formanden i spidsen udråber Jonas Vingegaards førsteplads i Tour de
France, som en af de største
præstationer i dansk sportshistorie – og kulminationen
på en forrygende dansk
sports-sommer.
DIF-formanden, Hans Natorp, var med i hyldesten af
Jonas Vingegaard i Køben-

havn og i det hele taget med
til at markere afslutningen på
et formidabelt Tour de France
2022.
- Vingegaards triumf sætter
en smuk ramme om et Tour de
France, som går over i dansk
sportshistorie med fire flotte
danske etapesejre og en fænomenal start i Danmark. Det
har været både bevægende
og betagende at følge, siger
Hans Natorp, som også sender en stor tillykke-hilsen til
Danmarks Cykle Union, Team
Danmark og alle andre involverede i de flotte resultater.

Trafik blokering
Trafikken i krydset omkring
Amager Landevej og Saltværksvej/Tårnbyvej var kortvarigt blokeret, da Jonas Vingegaard startede sin hyldesttur mod Københavns Rådhus.
I mylderet stod fotograf Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub
og knipsede løs med sit kamera.
Jonas, Trine og Frida kørte
i åben bil til Rådhuspladsen,
hvor han på balkonen på Københavns Rådhus hilste på
de danske cykelfans, der har

fulgt ham på skærmen i de
seneste tre uger.
Mange Tårnbyborgere var
mødt op for at opleve den
nykårede Tour de France vinder.
SH
Fotocollagen af hyldesten
skulle gerne sige mere end
mange ord.
© Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub.

Vingegaard-hyldest
starter
i Tårnby - trafikken i krydset
omkring Amager Landevej og
Saltværksvej/Tårnbyvej kan
onsdag kortvarigt blive påvirket, når Jonas Vingegaard
starter sin hyldesttur mod Københavns Rådhus.
Han lander i Kastrup Lufthavn ved 12-tiden, og herefter skal han køre i en åben bil
til Rådhuspladsen. Optoget
med Vingegaard begynder
klokken 12.15 i krydset ved
Amager Landevej og Tårnbyvej/Saltværksvej.
Der kan opstå kø i krydset i
tidsrummet omkring klokken
12–12.30, og det er en god
ide at lade bilen stå, hvis vil
hylde Vingegaard på Korsvejen/Amager Landevej.

Smeden

Artiklen fortsat fra side 33

kommer i et hurtigt heat og
glæder mig til at komme ud
og vise, hvad jeg rigtigt kan,
siger Sebastian.
- Jeg vinder heatet i tiden
48.84, hvilket er en utrolig
stærk tid for en 10-kæmper
og det er også 4. hurtigste tid
af alle de 29, som deltager til
VM.

Andendagen - sur start
- Efter denne førstedag er
man godt smadret, men man
er nødt til at blive så godt klar
som muligt til andendagen,
som starter ud med 110 meter
hækkeløb. Normalt er hæk,
ligesom mit 400 meter løb, en
af mine stærke discipliner. Jeg
kom igen i et fint hurtigt heat,
som jeg egentligt sagtens
burde kunne vinde, forklarer
Sebastian Monneret.
- Men jeg får en elendig
start og lander dårligt efter
den første af de 10 hække.
Dette resulterer i, at jeg
mister alt min fart og leverer
mit dårligste resultat på
hækken i meget lang tid.
Men det er sådan noget,
som sker nogle gange, og
selvom jeg var godt sur over
præstationen, var der stadig
fire discipliner tilbage.
- I diskoskast kastede jeg
35 meter og min rekord er
38. Stangspring ender med
4.30 meter. Helt OK, da jeg
blev nødt til at låne stænger
af svenskerne, fordi jeg ikke
kunne få mine egne med, da
forbundet var sent ude.
- Jeg sprang 10 cm lavere
end min personlige rekord,
selvom jeg lånte nogle
stænger, som jeg aldrig havde
prøvet før.
- Næstsidste disciplin er
spydkast, hvor jeg kaster 45
meter.

Fuhlendorff som kreativ direktør
Tårnby-drengen
standup
komikeren Christian Fuhlendorff er blevet medejer af
og kreativ direktør i podcastbureauet Podads og springer
nu også ud som forretningsmand.
Christian Fuhlendorff har
siden 2017 udkommet med
den populære podcast Hva
Så?!, der hver måned har
mere 600.000 lyttere. I 2019
indledte han et samarbejde
med det lille nystartede podcastbureau Podads.
- Jeg har indgået en aftale,
hvor de får mit indhold gratis

mod at lytte til et sponseret
samarbejde med et brand.
- Da jeg samtidig godt kunne lide samarbejdet med Anne-Kathrine og Rasmus (foto
sammen med Fuhlendorff),
altså de rigtige chefer fra
Podads, så endte jeg med at
træde ind som medejer
Podads har netop indgået
en aftale med DR om udvikling og produktion af en
podcast-serie på 20 episoder.
Derudover producerer Podads
også egne kommercielle podcasts.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218

Dennis Nielsen

mobil 28651923
www.smeden.one

Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Fax: 3252 0344

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

Sidste disciplin
De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk
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
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- Dette er nok min stærkeste
disciplin og da de andre
discipliner som helhed ikke
var gået supergodt, var det
meget vigtigt for mig, at
det skulle gå godt. fortæller
Sebastian Monneret.
- Det ender med, at jeg
forbedrer min personlige
rekord med 10 sekunder og
løber på 4 min, 26 sekunder.
Dette er nok til en 1. plads
blandt alle 10-kæmperne til
stævnet, hvilket var superfedt
for mig.
Sebastian endte på en
samlet 14. plads til VM
og slutter denne meget
detaljerede rapport fra Cali i
Columbia.
- Det var mit første store
mesterskab og jeg vil nok
aldrig glemme det. Særligt
heat-sejren på 400 meter og
disciplinsejren på 1500 meter
står stærkt. Stemningen på
stadion var superfed og der
var nok næsten et par tusinde
mennesker.

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.

40 TÅRNBY BLADET AUGUST 2022

