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UDENDØR MOTIONSRUM FOR SKOLEELEVER. I tidligere tiders udeområder,
kaldet skolegårde, var den mindste ansats til munterhed endsige bevægelse
på et højere tempo-niveau end gang regnet som suspekt og forbundet
med trusler om svedere og kontant afregning i form af lussinger. Ikke alt
fra såkaldte gamle dage var bedre end forholdene er i dag. Nu er det på

skolernes læseplaner, at fysisk aktivitet gerne, endda meget gerne, må
foregå såvel i frikvarterer som i undervisning. Denne kombination fik endnu
en tak i den gode og rigtige retning, da Piliegårdsskolen åbnede et nyt og
inspirerende lære- og væreområde særligt rettet mod skolens mellemste
Omtale og flere foto side 10.
klasser.

Fyrige forestillinger på
Amagerteatret
Efter teatersæsoner med
tre aflysninger ud af fem
mulige har humøret været
gråt i gråt, men nu er næste
sæson planlagt
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Af Terkel Spangsbo

Liva vandt ikke - men næsten
I søndags viste DR finalen i Juniorbagedysten,
hvor 13-årige Liva fra Tårnby uge efter uge har
ydet sit bedste og også undervejs har vundet
mesterbager-forklædet. Men den sidste drøm
- at vinde trofæet med hjem - lykkedes hun
ikke med, men som hun sagde ’Malou er superdygtig og fortjente helt klart sejren’.
Tårnby Bladet mødte tidligere på ugen Liva
hjemme i Tårnby. Hun kendte selvfølgelig godt
resultatet, men loyal, som hun er, afslørede

Liva sammen med dommerne
Katrine Foged Thomsen og
Markus Grigo. Foto DR.

hun det ikke for vores udsendte. Redaktionen
måtte selv følge finalen søndag aften for at
kende udfaldet af konkurrancen.
Liva fortalte Tårnby Bladet om sine mange år
med angst som følgesvend, men fortalte også,
hvordan hun nu - blandt andet på baggrund af
sin deltagelse i Juniorbagedysten - ikke mere
behøver at være angst for angst.
Læs mere og se flere foto side 6.

Den stedlige teaterforening,
Amagerteatret, er for tiden
i gang med at tilbagebetale
for ikke anvendte billetter
til foreningens abonnenter.
Ud af fem forestilinger, som
var programsat i 2020/2021
kunne kun de to gennemføres
og under helt særlige vilkår.
Normalt spiller hver forestilling tre gange i Kulturhuset kastrupBio, men på grund
af krav og særlig afstand mellem tilskuerne var man nødt
til at købe yderligere en opførelse, så hver forestilling
kunne spille fire gange.
Den gik to gange, så blev
forestillerne udsat i håbet
om, at coronaen var overstået,
men det var den ikke. Derfor
tilbagebetales mange billetpenge nu.
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Midt i alle bekymringerne
gik bestyrelsen alligevel i
gang med at stable en ny sæson på benene og det er nu
lykkedes.
Som det fremgår af en annonce inde i Tårnby Bladet,
kommer blandt andet Ulf Pilgaard på besøg med er helt
særlig optræden og andre
forestillinger er fyldt med
musik.
Tidligere abonnenter og
nye skal dog lige væbne sig
med lidt tålmodighed. Der åbnes først for salg af sæsonkort
og billetter, når det med tilbagebetalingerne er klaret, men
omkring først i juni er bestyrelsen klar til at foretage den
positive handling, som det er,
at sælge billetter og derefter
glæde sig til at se glade tilskuere til forestillingerne.

Se annoncen side 16.

Om svalens fordøjelsessystem
Lille svale, løft din hale
Slå en skid og lad den dale.
SÅDAN LØD en af de mere frække tælle-remser, når vi skulle vælge, hvem der skulle være
den første til at stå i skjul eller troldegut eller
være fanger i, ja netop en fangeleg.

Rekordopbakning til kræftsagen

Søndag 11. april gik omkring 14.000 indsamlere på gaden for
at samle penge ind til forskning i kræft, forebyggelse og ikke
mindst støtte til de mange tusind mennesker, der hvert år får
stillet en kræftdiagnose og deres pårørende. 41 millioner kr.
blev der samlet ind og dermed er rekorden på 37 mio. kr. fra
2016 slået.

Mors dag bliver også for børn

Borgerne i Tårnby Kommune har i år andre end deres egne mødre i tankerne på mors dag. 31 borgere har nemlig allerede meldt
sig som indsamlere, når SOS Børnebyerne samler ind på mors
dag søndag 9. maj.
Indsamlerne er med til at sikre, at SOS Børnebyerne kan
hjælpe flere forældreløse og udsatte børn, der er i risiko for at
miste omsorgen fra deres forældre. Lige præcis denne gruppe
børn har på grund af coronapandemien mere brug for hjælp end
nogensinde før.
Vil du være indsamler? Tilmeld dig på www.sosindsamling.dk
eller ring til SOS Børnebyerne på 33 73 02 33. Du har mulighed
for at vælge en rute i nærheden af dit hjem. Når du har tilmeldt
dig, får du tilsendt indsamlingsskilt og alle øvrige materialer og
information med posten.

Så mange (få) flygtninge modtog din kommune

Københavns Kommune fik flest flygtninge i 2020, mens 17
kommuner slet ikke modtog nogen. Det viser nye tal fra Udlændingestyrelsen.
Kommunerne fik tildelt historisk få flygtninge sidste år, og
det kan også aflæses hos hver enkelt kommune. Se det aktive
kort på www.altinget.dk
I 2020 fik hovedstadskommunen 40 personer ud af de i alt
489 flygtninge, der blev visiteret til kommunerne. Aarhus Kommune fik næstflest med i alt 18 personer, Tårnby modtog 1 og
Dragør 2.

Broen inviterer

Når coronapandemien er overstået, planlægger Øresundsbron
at tilbyde sine kunder en tur over broen og få den næste tur
gratis, hvis den sker inden for tre måneder.
Ideen er at bidrage til en kickstart for regionen, når alt begynder at bevæge sig igen. Dette blev meddelt af adm. direktør
Linus Eriksson på Øresundsbrons Business Meeting torsdag.

Vi cykler til arbejde – i år fra hjemmekontoret

Cyklistforbundet har tilpasset sin store årlige kollegakampagne
’Vi cykler til arbejde’ til hjemmekontoret – og udvidet med to
ugers ekstra cykling i september.
Der er en elcykel fra Gazelle på højkant til alle på vinderholdet i årets ’Vi cykler til arbejde’.
I kampagnen tilmelder man i hold på 2-16 kollegaer og dyster om flest dage på cyklen. Der er åbent for tilmelding helt
frem til kampagnestart på www.vcta.dk.
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VI BRUGTE OGSÅ EN PÆNERE okker-gokker,
især hvis vi anede voksne i farvandet.
HER MANGE ÅR EFTER er jeg begyndt at fundere over, om de lidt smartere og ældre legekammerater vidste hvor i rækken, man skulle
stå, for ikke at blive den! Det er jo klart smart,
at hvis man hurtigt kunne regne ud, at nummer 15 i al fald var den første, som slap fri og
så placerede sig der i flokken, hvor man blev
nummer 12 i første eller noget sværere i anden omgang...
NÅH, DE ÆLDRE NARREDE SOM ALTID de
yngre for nu ikke at slide på frasen, at de
kloge narrer de mindre kloge. Det kunne jo
også give bagslag, hvis det nu var gadens eller gården langsomste løber, som skulle være
første fanger. Man kom jo ingen vegne, hvis
alle kunne løbe fra fangeren. Det kunne blive
en lang og ikke særlig morsom leg og det var i
al fald helt håbløst på skøjtebanen.
MEN UANSET OM DER BLEV SVINDLET med
Lille svale eller Okker-gokker, så blev resultatet accepteret; der var ingen, som krævede
omtælling, eller mente, resultatet ikke skulle
gælde den ene eller anden. Der var talt og så
blev det sådan og legene kunne tage deres
begyndelse.
JEG BOEDE i et stort ejendomskompleks, hvor
der var masser af børn i alle aldre. Komplekset var så stort - og blev kaldt Sing Sing på
grund af det ydre udseende - at man stort
set ikke legede med dem i ’den anden ende’,
som til gengæld heller ikke legede med os. Vi
gik heller ikke i de samme skoler, som måske
kunne have udviklet et større fællesskab. Og
så må det da med, at når drengede nåede en
alder, hvor de stadig gik i skole og ikke var
indrulleret i en arbejdsstyrke, så var de sammen både med dem fra vores ende og den anden, når det drejede sig om juletræs-krigene.
DET VAR KAMPE, som udspillede sig mellem
jul og nytår, hvor det gjaldt om at stjæle juletræer fra de andre karréer, som vi kaldte
gårde. Det kunne gå voldsomt for sig, når afgrenede juletræer pludselig var blevet slagvåben. Kampene kunne strække sig ud på aftenen, hvor læredrengene havde fået fri. Men
så var vi smårollinger for længst kommet op
i seng.
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NÅR SÅ KAMPENE HAVDE RASET i juleugen,
slæbte alle gårdene deres egne og erobrede
juletræer ned på et stort græsareal og antændte dem som et stort fællesbål – dog med
besøg af både brand- og politivæsen.
HVORFOR kommer jeg til at tænke på tællelege og juletræskampe? Skyldes det mon de
endeløse coronalege, som udspiller sig som
genudsendelser på tv i sommerperioden.
Knap har regeringen med hele deres korps
af eksperter truffet en afgørelse, før dem fra
den anden ende eller fra en fremmed gård får
sendetid til at kræve andre afgørelser med
noget mere såkaldt genopluknings-frihed for
grupper, som de synes, det er synd for.
HVIS TV-AVISEN OG NYHEDERNE var abonnementsaviser, havde jeg opsagt mit abonnement og var først vendt tilbage nytårsaften,
hvor en vis form for fællesskab måtte ventes
at indtræffe. Nu har jeg heldigvis en muteknap på min fjernbetjening, så jeg i al fald kan
slukke for lyden.
JEG NÅEDE DOG AT HØRE en fliseslidende
ekspert, som i al slags vejr jages ud på fortovet for at udtale sig, advarende forklare,
at det var forbundet med en risiko at gøre
det, som dem fra den anden ende mente, var
uskyldigt og vigtigt.
SÅ KOM DET FOR MIG FORLØSENDE spørgsmål fra tv-speakeren til hende fra den anden
ende: ’Hvad ved du, som den ekspert, vi lige
har hørt, ikke ved?’ Jeg beholdt lyden på, for
det ville jeg da også gerne vide. Men tror I,
der kom et svar? Selvfølgelig gjorde der ikke
det, men hvis nu spørgsmålet bliver stillet
igen i morgen eller overmorgen, så kan det jo
være, men jeg orker ikke at tage risikoen. Der
er stillet skarpt på mute-muligheden.
DET ER MULIGT, jeg ikke fangede matematikken i Okker-gokker eller Lille svale, men jeg
ved, jeg kender resultatet; at der efter en
ekspert dukker en op fra den anden ende og
ved bedre. De m/k vil bare ikke fortælle, hvad
det er, de ved bedre. Jeg synes, vi skal spille
Okker-gokker, eller hvis der ikke er voksne til
stede, så tager vi Lille svale, slå en skid og lad
den dale. Ved nærmere eftertanke synes jeg,
den passer skidegodt!

God forsommer. Den må da
indfinde sig på et tidspunkt
Terkel Spangsbo, redaktør
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Stil spørgsmål til
borgmesteren
Borgmester Allan S. Andersen byder i april og maj velkommen til en
række virtuelle borgerinformationsmøder og besvarer spørgsmål fra
borgerne
Med tanke på smitterisikoen for Covid-19, vil borgerinformationsmøderne blive holdt som virtuelle møder.
Hvert af borgerinformationsmøderne har sit eget emne, og hvert møde
vil give indsigt i kommunens planer
og udvikling i Tårnby. Centralt for de
virtuelle borgerinformationsmøder er,
at der vil være mulighed for at stille
spørgsmål på forhånd, som derefter
vil blive besvaret.
- Jeg har prioriteret borgerinddragelse meget højt – og gør det selvfølgelig også fremover. Men det er en

vanskelig øvelse i denne tid, hvor der
er mange restriktioner, siger borgmester Allan S. Andersen.
- Men vi har alle lært meget i løbet
af det seneste år – også om virtuelle
muligheder. Så jeg holder fast i borgerinformationsmøderne.

Spørgsmål på forhånd
Har du et spørgsmål, som du gerne vil
have svar på, så skal du sende det på
forhånd.
Brug søgeordet borgerinformationsmøder på www.taarnby.dk, her
finder du yderligere oplysninger og
link til at stille spørgsmål samt oplysninger om, hvordan man deltager i de
virtuelle møder.
tsp

EMNER OG DATOER FOR DE VIRTUELLE BORGERINFORMATIONSMØDER
• Børn og unge: Onsdag 28. april, klokken 19-20.30
• Byudvikling, boliger, miljø og veje: Torsdag 6. maj, klokken 19-20.30
• Kultur og fritid: Tirsdag 18. maj. klokken 19-20.30
• Beskæftigelse: Torsdag 27. maj, klokken 19-20.30

Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Op til coronakrisen var Tårnby en af
landet stærkeste erhvervskommuner med stor vækst i antal virksomheder og private arbejdspladser.
Krisen har vendt op og ned på erhvervssituationen
Derfor har Tårnby Kommune nedsat
et opgaveudvalg, der skal udarbejde
forslag til her-og-nu-indsatser og til
en mere langsigtet en strategi for udvikling af erhverv og arbejdspladser.
Målet er er fastholde de gode rammer i Tårnby, hvor det er muligt at bo,
leve og arbejde lokalt på øen.
At coronakrisen har ramt Tårnby så
hårdt, hænger sammen med den særegne erhvervsstruktur, hvor der er en
stor specialisering inden for luftfart
og oplevelseserhverv. Det er netop
disse erhverv, der er hårdt ramt af
corona-krisen og på grund af denne
sammensætning, har Tårnby oplevet
den store stigning i ledigheden og den
store nedgang i erhvervsaktiviteten.

I det midlertidige opgaveudvalg
blandes lokalpolitikere og erhvervsfolk. Borgmester Allan S. Andersen er
formand for udvalget, og får selskab
af Jan Jakobsen (A), Klaus Bach (A),
Winnie Sørensen (F), Dorthe Hecht
(Ø), Carsten Fuhr (C), Dennis Clausen
(V), Brian Bruun (O) og Liv Gam (løsgænger).
De øvrige op til ni medlemmer ønskes fundet blandt arbejdsmarkedets
parter, lokale virksomheder og personer med indgående kendskab til
erhvervsrammebetingelser og iværksætteri. Der er lagt et forslag om et
større program med workshops, analyser og forskellige input til arbejdet.
Udvalget skal aflevere en rapport i
slutningen af 2021, og dermed give
deres forslag til en erhvervsstrategi
videre til den kommende nye kommunalbestyrelse.
Kilde: Tårnby kommune
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Strategien er grøn og klar
Tårnby Forsyning arbejder
for at blive helt CO2- og
klimaneutralt som selskab
i 2030
Tekst og foto David Schmidt

Ifølge bestyrelsesformanden
i Tårnby Forsyning, Einer Lyduch, er det en realistisk målsætning på baggrund af den

grønne selskabsstrategi, der
blev besluttet allerede i 2019.
Og så ligger der et stort uudnyttet eksportpotentiale i den
danske forsyningsbranche.
- Vores selskabsstrategi fra
2019 er grøn og klar. Vi skal
bruge mindre energi og være
bæredygtige - også selvom

det måske koster lidt mere,
siger Einer Lyduch.
- Det er på den baggrund, vi
træffer vores beslutninger, så
vi belaster miljøet og klimaet
mindst muligt.
- Jeg forventer, at vi er CO2neutrale i 2030. Derudover
har vi naturligvis fokus på vores kerneområder - vand, spildevand, varme og køl - hvor
vi bestræber os på at levere
en god kvalitet. Samtidig ligger vi i den laveste ende for
pris på vand, og vi er blandt
selskaberne med de laveste
forsyningsomkostninger
i
Danmark.

CO2 kurven knækker
Ifølge Einer Lyduch har selskabet igennem flere år været
i gang med at knække CO2kurven.
- Vi har allerede gennemført en række projekter og optimering af vores processer.
Indtil nu har vi blandt andet
installeret solceller, udskiftet gamle pumper til nogle
mindre
energiforbrugende,
konverteret gas til fjernvarme
Einer Lyduch er medlem
af kommunalbestyrelsen
for Socialdemokratiet
og blev udpeget som
bestyrelsesformand for Tårnby
Forsyning i 2016.

på renseanlægget og meget
mere, siger han.
- Det betyder samlet set, at
kurven på vores CO2-udledning går nedad, samtidig med,
at vi har et faldende energiforbrug.
- Men for at blive helt CO2neutrale har vi naturligvis
flere grønne projekter og procesoptimeringer i gang og på
vej. Blandt andet biogas med
øget kapacitet på renseanlægget og reduktion af lattergas i vores processer.

Vil gerne gøre endnu mere
Einer Lyduch fortæller, at selskabet gerne vil gøre endnu
mere, men desværre er underlagt nogle økonomiske
rammer, der sætter grænser.
- Eksempelvis har vi i forsyningssektoren i Danmark
fra 2010-2020 allerede effektiviseret for 3,9 milliarder,
selvom priserne er holdt i ro
- og det endda med stigende
aktiviteter. Derfor er det også
nødvendigt, at man får set på
en anden regulering af forsyningsselskaberne, så der bliver plads til klimaindsatsen.
- Jeg plejer gerne at sige,
at vi i Danmark har værdier
for cirka 1000 milliarder, og
at klimasikre disse ville koste
90-100 milliarder. Under coronakrisen er der til sammen-

ligning blevet brugt 250 milliarder. Så hvis viljen er der,
kan vi faktisk godt vælge at
klimasikre alle vores værdier.

Vil ikke købe os grønne
- Vi vil som selskab ikke købe
os grønne. Vi vil arbejde for, at
vi bliver neutrale på en naturlig måde, siger Einer Lyduch.
- Det medfører nemlig, at vi
bliver mere og mere grønne
via vores strategi som selskab
i samspillet med den grønne
omstilling, der sker omkring
os - både nationalt og globalt.
Og lige nu ser det ud til, at vi
rammer CO2- og klimaneutralitet i 2030. Det, synes jeg
faktisk, er ret godt.
Bestyrelsesformanden ser
desuden et stort uudnyttet
forretningsområde i den danske forsyningsbranche.
- I Danmark bruger vi kun
1,4 procent af det samlede
energiforbrug til spildevand,
hvor det på verdensplan er 4
procent, siger Einar Lyduch.
Desuden er vores vandspild
på kun 6 procent, mens gennemsnittet på globalt plan er
på over 20 procent. Samtidig
er 80 procent af verdens spildevand stadig urenset. Så her
er helt afgjort et stort eksportpotentiale for både viden
og bæredygtig teknologi.

Klinik For Fodterapi Idékonkurrence om Tårnby
| Vi har ydernummer |
| Vi tilbyder også hjemmebesøg |
Vi behandler bl.a.
følgende
Fod-poblemer
- Hård hud
- nedgroede negle
- Ligtorne
- Vorte
- Leddegigt
- Diabetes
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- Fejlstillinger

Kontakt os på:
- 30 66 84 88
- Englandsvej 385
- HusetForVelvære.dk

vandtårn

Et konkret projektforslag for det
gamle vandtårn er stoppet til fordel
for en proces med borgerinddragelse
Bygge- og Ejendomsforvaltningen har
haft dialog med en erfaren konsulent
med baggrund som rådgivende ingeniør og teknisk direktør i en kommune
omkring organisering af en proces
med borgerinddragelse for området
omkring det gamle vandtårn for enden
af Tårnbyvej.
Forvaltningen har efterfølgende
fået et oplæg til en proces vedr. tilvejebringelse af en samlet og realiserbar
udviklingsplan for området i en borgerinddragende proces, som følger:
Man vil indlede med et offentligt
debatmøde om rammer og krav
for en udviklingsplan for vandtårnet, nye boliger og en trafikomlægning af Englandsvej. Det
skal munde ud i en konkurrence
for en udviklingsplan med input
fra borgerne.
Tre faglige teams inviteres
til at udarbejde et forslag til en
udviklingsplan for byområdet

inden der indgås en udviklingsaftale
med forkøbsret med en investor/udvikler vedr. udarbejdelse af projektmateriale inkl. trafik- og miljøvurdering til brug for et nyt plangrundlag.
Endelig gennemføres et offentligt
udbud og salg af udviklingsplanens
byggeretter.
Debatoplæg, debatmøde, konkurrenceprogram, idekonkurrence og
udviklingsaftale planlægges afsluttet
først i 2022; så følger et år med lokalplanprocessen, inden der kan være
udbud i februar 2023.
Hele denne proces mener Bygge og
Ejendomsudvalget at man kan klare
for 800.000 kroner, som de vil bede
Økonomiudvalget om at finde.
spanger

De efterlyste idéer skal
inddrage hele det med grønt
skitserede område. Selve Tårnet
i midten skal ikke røres. Fra
Notat om igangsætning af en
udviklingsplan.

Fortsættes næste side -

Helle Barth klar til borgmesterposten
Det har længe været klart, at Dragør
skulle have ny borgmester – også
inden kommunalvalget til november
Efter Eik Dahl Bidstrup (V) meldte sin
afgang for at blive formand for KRIFA,
Kristelige Fagforening, har partierne
bag den nuværende konstituering,
Venstre, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Tværpolitisk Liste (Liste
T), diskuteret hvem afløsere skulle
være.
Det er nu sikkert, at partiet Venstre
beholder posten og har valgt 57-årige
Helle Barth, som overtager det sidste
halve år indtil valget. Helle Barth har
siddet 11 år i kommunalbestyrelsen
og hun bliver efter konstitueringen
den 14. kvindelige borgmester i landet.
57-årige Helle Barth har siddet 11
år i byrådet. Hun er opmærksom på, at
intet er helt sikkert, for Eik Dahl Bidstrup er endnu ikke trådt fra, men da
han er opstillet som eneste kandidat
til formandsposten i KRIFA, Kristelig
Fagforening ved deres generalforsamling sidst i maj, er det ikke usandsynligt, at Helle Barth derefter er borgmester i Dragør i det mindste indtil efter
kommunalvalget i november.
stor opogave kræver orlov
Helle Barth giver udtryk for, at det bliver en stor opgave at komme efter Eik
Dahl Bidstrup, og har derfor også sikret sig at have mulighed for orlov fra
sit job på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup i det halve år,
hun evt. skal beklæde borgmesterposten.

Helle Barth (V) er af et bredt flertal
i Dragørs kommunalbestyrelse
valgt som borgmester Eik Bidstrups
afløser, når han forventet vælges
som formand for KRIFA i maj. Foto:
Benny Meincke Rasmussen.

Konstitueringspartnerne har aftalt,
at Helle Barth udtræder af de stående
politiske udvalg bortset fra Økonomiudvalget, hvor borgmesteren er
formand. Derudover er der ingen ændringer i struktur og formandsskab i
de politiske udvalg.
Eik Dahl Bidstrup træder ud af politik i slutningen af maj og hans suppleant Per Faldborg Olesen overtager
hans plads i Dragørs kommunalbestyrelse.
bbark

VI SKAL SNART MØDES
IGEN, MEN DESVÆRRE
IKKE TIL 1. MAJ I ÅR
– vi skal nemlig fortsat passe på hinanden
Lige nu bruger vi meget energi på:
• Nye jobmuligheder i Tårnby
• Dialog med virksomheder og erhvervsliv
• Flere praktikpladser til unge
Bliv medlem af socialdemokratiet via
www.socialdemokratiet.dk/da/bliv-medlem/intromedlem
Det er gratis frem til 30. juni 2021.

www.allanandersen.dk I facebook.com/allan.s.andersen.taarnby
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Interview med Liva fra Juniorbagedysten
Liva har selvfølgelig
trænet i årevis hjemme i
familiens køkken. Og selvom
Juniorbagedysten er slut,
bliver der stadig bagt masser
af kager.

- Alle mine mål blev opfyldt
allerede i semifinalen, siger Liva Hansen, deltager
i Juniorbagedysten og fra
Tårnby
Af Mia Engstrøm
Foto: Per Jægersted

Da jeg mødte 13-årige Liva fra
Bagedysten for juniorer hjemme hos forældrene på en hyggelig villavej i Tårnby, kunne
jeg allerede høre hende og
veninderne ude på gaden. De
grinte og hyggede i trampolinen, men Liva fandt hurtigt
sin professionalisme frem og
stillede imødekommende og
veloplagt op til endnu et interview i en lang række. Liva
er i skrivende stund kommet
til finalen i Bagedysten, og
som Liva sagde: Alle mine mål

er opfyldt.
Jeg havde tre mål, fortæller
Liva, da jeg fandt ud af, at jeg
var kommet med i Bagedysten: Jeg ville ikke ud som den
første, jeg ville gerne have et
mesterbager-forklæde, og jeg
ville gerne opnå at komme i
finalen. Alle mål blev opfyldt,
så det betød, at da jeg nåede
til finalen, var jeg slet ikke
nervøs.

Far åbnede ballet og jeg
bandt sløjfen
Far Morten deltog i Bagedysten før Liva og allerede i første program bagte Morten en
kage til sin datter for at fejre,
at hun havde overvundet den
angst, som havde præget hele
hendes barndom.
Den åbenhed, som Morten

viste omkring Livas psykiske
udfordringer, har Liva videreført, og hun taler frit om den
angst, som hun nu endelig synes at være fri af. I første program af Bagedysten begyndte
jeg at ryste over hele kroppen,
da vi skulle have dommernes
bedømmelse, fortæller Liva.
Det var tidligere et sikkert
tegn på, at et angstanfald var
på vej, men denne gang kom
angsten ikke, og Liva følte
hun svævede på en sky. Hun
kunne håndtere den naturlige nervøsitet uden det blev
til angst og som Liva siger,
jeg kunne det hele: jeg bandt
sløjfen.

Psykisk sygdom er som at
have en brækket arm
At have angst er som enhver-

anden sygdom, en brækket
arm for eksempel, men det
er bare som regel ikke noget
man taler om, siger Liva. Hun
har altid selv været åben
omkring det, men mange af
hendes lærere og klassekammerater troede næsten ikke
på det.
- Jeg var jo en sød, smilende pige, som klarede sig godt
i skolen, og ingen så, hvordan
min maske kunne krakelere,
når jeg kom hjem. Min redning kom gennem en psykolog, der hjalp mig. Jeg forstod,
at jeg ikke ER angsten, jeg
HAR angst.
- Jeg er stadig mig Liva, der
’blot’ er ramt af angst. Glæden ved at kunne overvinde
angsten, har givet Liva endnu
mere lyst til at være åben omkring sine udfordringer.

Ikke en eneste hademail
eller negativ kommentar på
de sociale medier
- Jeg har kun fået positive
henvendelser fra især piger
på min egen alder, fortæller
Liva videre. Jeg får mange
mails hver uge fra piger, der
også oplever angst. Jeg kan
desværre ikke nå at svare alle,
men jeg er rigtig glad, hvis
jeg - ved at være åben og tale
om angst - kan hjælpe andre
til at håndtere deres egen situation.
- Jeg er meget forsigtig med
at give gode råd til andre, for
lige præcis det, der har hjulpet mig, kan måske være dårligt for en anden. Men at være
åben omkring sin sygdom, og
turde tale om den, er vist noget alle kan få fordel af, smiler
Liva.

Fremtidsdrømme
- Da jeg havde angst, havde
jeg slet ikke energi til at
tænke på fremtiden eller
drømme. Nu har jeg masser af

drømme og planer.
- Jeg vil gerne rejse til Bali
og Thailand, når jeg er færdig
med gymnasiet og hvor jeg
tidligere drømte om at blive
psykolog, har jeg nu et godt
øje til journalistfaget.
Her har hun bestemt muligheder, for hun er en meget
velformuleret og reflekterende
ung pige, det siger jeg til
hende.
Det mener Liva, hun har
lært ved i en ung alder at have
gået til psykolog, hvor man
altid bliver bedt om at sætte
ord på, at reflektere. Så en
lang rejse i angstens skygge
har måske alligevel også ført
noget godt med sig, siger hun.
Personligt tager jeg hatten
af og glæder mig til sidste afsnit af Bagedysten, og selv om
Liva ikke bliver den endelige
vinder, har hun i mine øjne alligevel vundet. Tillykke Liva.
Interviewet med Liva Hansen er gennemført ugen inden
finalen. Liva kendte naturligvis resultatet af konkurrencen,
som er optaget, mens der
endnu var blade på træerne
uden for teltet. Når Tårnby
Bladet udkommer efter at sidste udsendelse er sendt (lørdag 24. april) og vi kan derfor
fortælle, at Liva ganske vist
ikke blev den endelige vinder
af Juniorbagedysten, men at
hun lavede et fantastisk finalemesterværk, der fik megen
ros af både dommere og programvært Joakim Ingversen
for såvel smag som finish.
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I bagedystens semifinale
havde alle deltagerne en
person fra deres familie med.
Liva havde valgt sin ’bedste’.
Programvært Joakim
Ingversen, tv. Foto: DR.

Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv.
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290.
Vil du hellere skrive? Hvis du er rigtig nysgerrig på, hvad der sker i samfundet omkting dig/os, så kan du løse journalistiske opgaver - som vi naturligvis
hjælper dig med - vi lægger vægt på, at vores reportere skrfiver så objektivt som muligt. Så kan vi til gengæld love dig spændende oplvelser. Som reporter
kommer du ofte med bag kulisserne. Interesseret? Ring 32 509 290.

Københavns politidirektør Anne
Tønnes og borgmester Allan S.
Andersen foran politistationen, som
Tårnby kommune i tidernes morgen
lod opføre for at sikre en station i
Tårnby og som de så lejede ud til
Justitsministeriet. Foto Kbhs Politi.

Skal bygges om

Mere og nyt liv i den
gamle politistation
Københavns Politi åbner en nærpolitienhed på Kamillevej omkring
årsskiftet
Siden politiforliget i december 2020
har det været kendt, at der skulle
etableres en nærpolitienhed med borgerekspedition i Tårnby. Valget er faldet på Kamillevej 3, hvor Københavns
Politi i forvejen har lokaler, og hvor
blandt andet nærpolitiet på Amager i
dag har til huse.
Omkring årsskiftet 2021/2022 udvider Københavns Politi nærpolitisektionen i Tårnby med flere betjente
og en ny ekspedition, hvor borgere

får mulighed for at henvende sig i åbningstiden for at anmelde forbrydelser og få råd og vejledning af politiet.
Ud over borgerbetjening vil Tårnbyborgerne opleve, at der uden for
åbningstiden også kommer flere nærbetjente ud i lokalområdet.
- Kamillevej er et oplagt valg, da der
tidligere har været bemandet betjening. Det er glædeligt, at vi igen åbner for fysisk betjening, så borgerne
i Tårnby kan få personlig kontakt med
politiet. Det vil uden tvivl skabe langt
større nærvær og tryghed i vores lokalsamfund, siger borgmester Allan S.
Andersen.

Forude venter arbejdet med at ombygge og klargøre nærpolitistationen
på Kamillevej, så den lever op til nutidige standarder for borgerbetjening
og sikkerhed. Eksempelvis skal der
etableres en skranke, et venteområde
og et nyt dørparti.
Københavns Politi forventer, at den
nye nærpolitienhed kan slå dørene op
for borgerhenvendelser ved årsskiftet
2021/2022.
Københavns Politi venter med at
fortælle, hvornår den konkrete åbningsdato og de ugentlige åbningstider ligger fast. Det vil de oplyse senere.
- For mange borgere i Tårnby har det
længe været et ønske, at der igen kom
en bemandet politistation i kommunen. Med den nye nærpolitienhed får
borgerne et centralt sted i kommunen,
hvor de kan få personlig kontakt, siger
borgmester Allan S. Andersen.

Det skal de lave
På nærpolitienheden vil borgerne
blandt andet kunne foretage anmeldelser, være i dialog med politiet og få
råd og vejledning.
Lige som i dag vil man også fremadrettet altid kunne tage fat i nærpolitiet, hvis man møder betjentene på gaden, ligesom man fortsat kan finde det
direkte nummer til den lokale betjent

Som konsekvens af det store
politiforlig i 2006 forsvandt den
lokale politibetjent fra mange
boligområder i Danmark. 54
politikredse til 12. Ved ikke at
have mandskab til at sidde på
det lokale politikontor eller gå
patruljerende rundt i gaderne
havde Justitsministeriet og
Rigspolitiet regnet ud, at der
kunne spares 800 årsværk, der
i stedet kunne indsættes til at
opklare og forhindre forbrydelser.
Til gengæld satte utrygheden
ind. Inden politireformens
vedtagelse i 2006 var 76 procent
af befolkningen tilfredse med
politiets lokale arbejde. Fem år
senere i 2011 var tilfredsheden
faldet til 48 procent.
I 2015 blev den lokale betjent
genopfundet med ordningen
Din Betjent. Nu får 20 områder i
Danmark deres egen politistation.

i nærområdet på www.dinbetjent.dk
- Vi er borgernes politi og vores vigtigste opgave er at sikre, at de føler sig
trygge, siger politidirektør i København, Anne Tønnes.
- Derfor glæder det mig også, at
vi nu styrker vores tilstedeværelse i
Tårnby med flere nærbetjente og en
ekspedition, hvor borgerne kan henvende sig. Det vil ikke alene styrke
dialogen med borgerne i Tårnby, men
forhåbentlig også højne trygheden og
tilliden i området.
- Vi håber, at mange lokale borgere
vil benytte sig af muligheden og komme forbi den nye ekspedition, når vi er
klar til at slå dørene op.
spanger
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Trafikplaner får betydning for Tårnby
Den danske regering ønsker at
udvide togstationen i Københavns
Lufthavn og lave vendespor til tog
fra Sverige
’Udvid togstationen i Københavns
Lufthavn og opret et vendespor, så tog
fra Sverige kan have Kastrup som endestation.’
Dette er nogle af forslagene, som
er med i den danske regerings infrastrukturplan og som inkluderer investeringer på 160 milliarder frem til
2035.
Forslagene, som får betydning for
Amager og Tårnby, vil blive forhandlet med de øvrige Folketingspartier,
inden der træffes beslutning. Det
gælder blandt andet en udvidelse
af jernbanen fra Kastrup mod Kalvebod, reorganisering og koordinering
af jernbanebåret offentlig transport i
København samt flere vej- og motorvejsprojekter på Sjælland.
Behovet for at udvide veje og jernbaner forbundet til Øresundsbroen for
at øge kapaciteten over Øresund, er
for nylig blevet rejst af flere aktører.
Den danske regerings infrastrukturplan indeholder forslag om at udvide
Øresundsmotorvejen (til tre spor i
hver retning, hvilket var med i de oprindelige planer for Øresundsforbindelsen, som blev droppet undervejs i
byggeriet for at holde budgettet) samt
jernbanestationen ved Kastrup lufthavn og sporene derfra til Kalvebod.
Udvidelsen af togstationen i lufthavnen til fire spor ved brug af eksisterende godsspor anslås at koste 0,6
milliarder kroner.

Masser af arbejde til 2035
Forslaget om anlæggelse af et vendespor ved stationen i lufthavnen vil
gøre det muligt at vende tog, der kommer fra Sverige og have stor indflydelse på togtrafikken mellem Danmark
og Sverige.
Det vil betyde, at ikke alle tog fra
Sverige behøver at fortsætte til hovedbanegården, hvor kapaciteten er
begrænset.
I stedet kan tog fra Sverige have Kastrup som endestation. Dette gør det
muligt at køre flere tog over Øresund
og samtidig beskytte mod forsinkelser
fra Sverige.
Det giver også mulighed for, at flere danske fjern- og lokaltog kører til
Amager og lufthavnen. Opførelsen af
et vendespor estimeres at koste 0,3
milliarder kroner og kan afsluttes i anden halvdel af 2020’erne, efter at det
nye signalanlæg er kommet i drift.

S-tog med metrodrift
Andre initiativer, der for nylig er blevet drøftet, vedrører eksempelvis
Kystbanen mod Helsingør, hvor regeringen vil undersøge, om det er muligt
at indføre S-togstrafik med metrodrift,
dvs. med førerløse fuldautomatiske
tog.
Andre af forslagene med en vis betydning for Øresundsområdet er (foruden idéen med vendesporet i lufthavnen):
• En sydlig jernbanekorridor gennem Københavnsområdet skal etableres for at aflaste Hovedbanegården.
Derfor skal stationen ved lufthavnen
bygges ud med såkaldt ’retningsdrift’,

De nye trafikplaner indeholder store ændringer af togdriften over Øresund,
herunder også af stationen i Kastrup Lufthavn.

hvor de to nuværende spor udnyttes
til al trafik i den ene retning, mens de
to spor, der i dag anvendes til godstrafik, kan anvendes til både passagertog
og godstog i den anden retning.
• Et vigespor for godstog skal anlægges ved Kalvebod for at udvide kapaciteten for tog over Øresund.
• Den kollektive skinnetrafik i København skal samordnes bedre mellem de forskellige trafiktyper. Den
danske regering skriver, at de har en
vision om, at der fremover skal være
førerløs såkaldt metrodrift på S-togslinjerne, der vil få nye tog; der skal
være bedre muligheder for at skifte
mellem linjerne og der skal etableres
flere tværgående linjer.
• Det skal undersøges, om den kommende førerløse metrodrift af S-toget
også skal omfatte Kystbanen mellem

København og Helsingør.
• Danmark vil endvidere støtte de
svenske initiativer med nattogslinjer
mellem Malmø og Bryssel samt mellem Stockholm og Hamburg.
Spanger
Kilde: News Øresund
INFO:
News Øresund er et uafhængigt
dansk-svensk nyhedsbureau, som
er en del af Øresundsinstituttet.
Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, konferencer og medievirksomhed
bidrager til et øget kendskab til
udviklingen i regionen.

ISS-medarbejdere får
anerkendelse af Amager
Hospital

DRAGØR
v/Færgevejen
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Ledelsen på Amager Hospital har været så tilfredse med serviceleverancerne fra ISS Danmark under coronapandemien, at alle ISS’ medarbejdere
har fået en særlig anerkendelse.
Forudseenhed, fleksibilitet og lyst
til at gøre en forskel for sundhedspersonalet og patienter på Amager
Hospital er nogle af de ord, som ledelsen knytter til den indsats som ISS har
leveret i det forgangne år under coronapandemien.
- Vi har oplevet en enestående lyst
og vilje hos ISS til at få tingene til at
fungere i en situation, hvor flere processer og arbejdsgange har udfordret
alle, siger Helle Hosbond Jensen, afsnitsleder på Amager Hospital.
De ca. 45 ISS-medarbejdere, der arbejder på hospitalet i skiftehold, har
fået tildelt et såkaldt ’Æble’, som er en
særlig anerkendelse, kunder kan give
ISS’ medarbejdere for deres indsats.
At alle medarbejdere bliver tildelt et
’Æble’, sker yderst sjældent.
- Vi er ydmyge og stolte over at kunne levere serviceydelser, der skaber
trygge og hygiejniske rammer, så hospitalets personale har haft og fortsat
har de bedste betingelser til at udføre
den vigtige samfundsopgave med at
håndtere coronapandemien, siger
Lena Kristensen, Costumer Director i
ISS Danmark.
bbark

Følg projektet ved Tårnby Torv
Af Sofie Ottesen,
afdelingsleder | Retail og
Projektkommunikation &
Proces

Hvor stort bliver det nye
center, hvad med trafikken
og hvordan kan jeg få indflydelse? Et nyt website samler
nyheder, spørgsmål & svar og
anden information om ombygningen af Tårnby Torv. Bag
sitet står AP Pension, som er
bygherre på projektet.
websitet hedder
nyttaarnbytorv.dk
- Vi håber, at nyttaarnbytorv.dk vil blive brugt som en
troværdig kilde til informa-

tion om projektet. Her kan
man følge med i nyheder om
projektet og få svar på de
spørgsmål, som vi ved altid
opstår i store byggeprojekter,
siger Morten Leen, bygherre
fra AP Pension.

Stil spørgsmål
På sitet er det muligt at stille
spørgsmål om projektet. Det
kan være alt fra praktiske
spørgsmål om parkeringsforhold til spørgsmål om tidsplan og faser i byggeriet.

Information til lejere
Websitet indeholder også en
sektion med information til
butikslejerne på Tårnby Torv.
Her finder man nyhedsbreve

Informationsmøde om nyt Tårnby Torv
Deltag i virtuelt borgerinformationsmøde om ny centerbebyggelse ved Tårnby Torv onsdag 5. maj 2021.
Sidst i marts sendte kommunalbestyrelsen et forslag for nyt
centerområde ved Tårnby Torv i høring.
Forslaget til lokalplanen giver mulighed for at nedrive det
eksisterende center og opføre et helt nyt centerområde. Projektet rummer en række bæredygtige løsninger og åbner for
et nyt Tårnby Torv med boliger, attraktive opholdssteder og
gode muligheder for handel.
Nu inviterer kommunalbestyrelsen til et informationsmøde
for borgere, hvor man vil fortælle om planerne for Tårnby
Torv. Bygherren AP Pension vil vise de første skitser og fortælle om det konkrete projekt.

Mødet bliver virtuelt via Microsoft Teams. Man skal ikke tilmelde dig på forhånd og heller ikke oprette en profil for at
deltage. Informationsmødet holdes onsdag 5. maj klokken 19
og varer cirka en time.
Lokalplanforslaget har nr. 143 og kan downloades eller læses på www.taarnby.dk

Stil spørgsmål på forhånd
Det er ikke muligt at stille spørgsmål under mødet. I stedet
kan man sende et spørgsmål på forhånd om forslaget til lokalplanen og projektet for det nye centerområde ligeledes
via kommunens hjemmeside www.taarnby/politik/høringer

til lejerne, kontaktinformationer og en foreløbig tidsplan.
Indholdet på nyttaarnbytorv.dk opdateres løbende,
men består lige nu af:
• Nyheder
• Spørgsmål og svar
• Lejerinformation
• Kontaktoplysninger
• Beskrivelse af projektet med
foreløbige billeder og tidsplan

Lokalplanforslag i høring
Lokalplanforslaget nr. 143
vedr. ombygning af Tårnby
Torv er i høring med høringsfrist 21. maj 2021.

OM TÅRNBY TORV
Tårnby Torv blev opført i
1967 som et moderne indkøbscenter for borgerne i
Tårnby og omegn.
Udbygning af Englandsvej
og etablering af motorvejen og Øresundforbindelsen
har i årenes løb givet Tårnby
Torv en endnu mere central
placering, men centret er
også løbende blevet kritiseret for at fremstå lidt slidt,
og der har i årens løb været
flere forslag om at udbygge
og modernisere centret, så
det fortsat kan imødekomme forventningerne til et
tidssvarende indkøbscenter
og tiltrække kunder og gæster fra hele København.

Klinik for Fodterapi
Vestamager
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.
Statsaut.
fodterapeut,
Susanna
Rasmussen.

• Hvis du er medlem af sygeforsikring 1 eller 2 har
du mulighed for at få tilskud til fodterapi.
• 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
Hjemmeside: www.fod.nu
Online booking på www.fod.nu
Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup
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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.

Junglebanen midt i
anlægget.

Lære- og væreområde til skoleelever
Pilegårdsskolen har fået en
grøn oase skabt til leg og
læring
Af Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Der var engang, hvor leg og
løben i skolegården var absolut no go! Blev der spillet en slags fodbold med en
træklods sneget ud af sløjdlokalet, var det til muren med
en sveder hængende over hovedet.
De tider er heldigvis forbi,

nu opfordres eleverne til bevægelse af en noget voldsommere karakter og ikke bare i
frikvartererne, sandelig om
ikke også seriøs undervisning
kan foregå mellem klatrestativer, hængebroer, junglestier,
klatrenet og gynger.
På Pilegårdsskolen har man
netop med borgmester-hjælp
indviet sådan en grøn oase,
der både giver plads til leg og
læring.
- Jeg er utrolig glad for, at
vi i disse tider kan åbne noget
nyt op til glæde og gavn for

skolens elever, sagde skoleleder på Pilegårdsskolen, Kaj
Klint Pedersen, på åbningsdagen.
- Det er en smuk oase med
mange spændende muligheder for at være aktiv og tage
læringen med udenfor.
- Man tænker ofte bedre
under åben himmel, og det
bliver der rig mulighed for for
lærere og elever på Pilegårdsskolen - den grønne oase er
skabt til leg og læring. I indretningen er der lagt vægt på,
at lege- og læringsmiljøer er
en naturlig del af naturen.

med det samme, da lege- og
læringsmiljøet blev åbnet. Ud
at tælle, måle og hvad er nyt?
Var spørgsmålene og næppe
var snore klippet over, før de
unge beviste, at det var rigtigt, at området var mere end
til hygge.
Et større område er dækket

af et solsejl. Under sejlet kan
større elevgrupper samles.
Mens der i midten af oasen er
gynger og junglebane. I den
bagerste del er der plads til
ro og fordybelse. Der er også
et område for de mindre børn
med tipier og bænke til at
sidde på.
Pilegårdsskolen er kommunens største skole med fem
spor på hvert klassetrin og
tydeligt er det også, at skolen
har knopskudt de senere år.
Bygninger alene gør det ikke
- også udearealerne er fulgt
med tiden.
Den nye grønne oase er
hovedsageligt beregnet til
mellemniveauet, mens andre
arealer rundt om skolen er til
yngste og ældste årgange.

På opgave med det samme
For at bevise, at den grønne
oase ikke kun var en legeplads, blev 4A, der var med
til indvielsen, sat på opgave
Der er også afslapningsredskaber blandt
motionsudstyret - hvis de
bruges på en anden måde,
men det gør man ikke, når
man går i 4. klasse.
At væreområdet også er et
læreområde blev bevist straks ved
åbningen. Værsgo’ at tælle og måle
og hvem kommer først.
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Elevrådet har haft en aktiv rolle i
udvælgelsen af ’møbleringen’ af legepladsen. Der var indhentet tilbud fra
tre selskaber og elevrådet fik forelagt
tre muligheder og valgte udstyret fra
Elverdal.
- Jeg er utrolig glad for, at vi i disse
tider kan åbne noget nyt op til glæde
og gavn for skolens elever, var borgmester Allan S. Andersen helt enig
med skolelederen.
Den grønne oase (den bliver mere
grøn, når foråret for alvor kommer
og der kan plantes træer og buske)
er finansieret af skolens moderniserings- og trivselsmidler, som de har
fået som ekstrabevillinger fra Tårnby
Kommune.

Følg Tårnby Bladet på
www.taarnbybladet.dk

På Tårnby Gymnasium
tester eleverne sig selv

46-årige befaren sømand Mikkel
Pejtersen er Tårnbys nye havnefoged

Tekst og foto: Ole og Mona Gjedved

På noget nær rekordtid er det lykkes for
Tårnby Gymnasium
& HF at få stablet et
testcenter på benene
for skolens elever og
ansatte
Et eget testcenter er
en afgørende gamechanger for at få den
tilbagevendte fysiske
undervisning til at glide så let og sikkert som
muligt.
Testcenteret
har
åbent dagligt, så det
er muligt at få taget en
Coronatest, inden man
møder til undervisning
eller på kontoret.
Det hele foregår ved
selvtestning
under
kyndig instruktion af
en gruppe vejledere,
som sørger for, at testen bliver udført korrekt, akkurat som de
fleste kender det fra
quicktesten i Bellacenteret.
Kontoret får straks
svar, om testen er positiv eller negativ, og eftersom eleverne udelukkende er sammen
med deres egne klas-

En sømand træder til

Mikkel Pejtersens arbejdsliv begyndte som aspirant i Rederiet Dannebrog, hvor han optjente sejltid, så han
kunne komme på navigationsskole.
Her gennemførte han skibsførerud-

På billedet ses fire af de tidligere TG-elever, som
er trådt til for at hjælpe med at holde smitten
nede på Tårnby Gymnasium & HF. Fra venstre:
Johan, Niels*, Malou og Laura.

ser, vil en evt. smitte
hurtigt kunne inddæmmes.
tsp
* Niels blev student fra
Tårnby Gymnasium og
HF i sommer, og er dermed selv fra det man i
fremtiden nok vil kalde
‘Corona-årgangene’.
Han var ikke sen til
at springe til, da han
hørte, at hans gamle
gymnasium havde brug

for hjælp, og han bidrager med en masse god
energi og er et godt
billede på det lille lys,
som breder sig i mørket
med den nylige genåbning.
- Det er rart, at eleverne tør. Vi har det
sjovt med det, udtaler
han med et smil.

dannelsen og sejlede så på langfart
i en del år for blandt andet Maersk.
Det bragte ham stort set hele verden
rundt.
Han har også arbejdet i land på forskellige rederikontorer hos Maersk
og Erria Rederi.
Senest blev det til 15 år på Helsingør Helsingborg overfarten som henholdsvis overstyrmand og kaptajn.
Nu er han så gået i land som havnefoged i Kastrup Havn(ene). Her håber
han at kunne drive havnen, så service
og fokus på brugerne er i centrum.
Hans vision er at give havnen et
løft, så den kommer til at fremstå
pæn og velholdt, men også at skabe
nogle tiltag til glæde for alle borgere
i kommunen, når de færdes på havnen.
Han glæder sig til at arbejde med
Tårnby kommunes helhedsplaner for
området på og omkring havnen.

1. maj med 3F på Facebook
Musik a la Kim Larsen og politiske
taler bliver 3F’s 1.maj-bidrag
3F Kastrup må endnu engang afvikle
1-maj-arrangementer direkte på Facebook og hjemmeside på dagen mellem klokken 8.00 og 10.00.
Det bliver med musik a la Kim Larsen med Lune Carlsen og Søren Sebber, inkl. Kims specielle version af
Internationale og uddeling af 3F Kastrups Aktivpris. I år til to lokale modtagere, hvor flere sikkert har hørt om
den ene, Louise Baltzarsen Herreholm.

Ind i mellem taler og musik bringer
vi hilsner fra arbejdspladserne og arbejderpoeten Michael Thorning læser
to digte. Dette er optaget på forhånd.

Talerplan:
8.30 Pia Olsen Dyhr, SF
9.00 Peter Hummelgaard, Socialdemokratiet
9.20 Mai Villadsen, Enhedslisten
Højskoleforstander og journalist
Christian Schou styrer arrangementet.
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PASKONTROL I GRÆNSELAND. Så lukkes der så småt op igen til de kulturelle
templer i kommunen. Her er det Tårnby Hovedbibliotek, som dog har en
paskontrol ved hovedindgangen, hvor gæsterne skal præsentere deres
Covid-19 tilstand. Intet under at det unge menneske i barnevognen ligner et
stort spørgsmålstegn i ansigtet ’Hvad sker der, mor? Det har jeg ikke prøvet
før.’

Redaktionen skal nok vare sig for at fortælle hvilken corona-adfærd, som
er gældende på det tidspunkt, hvor dette læses. Måske er bibliotekaren
arbejdsløs eller kaldt til mere spændende opgaver end at sige jadak, jadak
og jadak til de boghungrende. Mirja Kipanens foto er valgt til månedens
foto især på grund af barnet i barnevogn - detaljerne ses bedst på www.
taarnbybladet.dk. Mirja Kipanen er medlem af Amager Fotoklub.

Madskole søger instruktører til Skottegårdsskolen
Arrangørerne bag Madskoler oplever stor interesse fra børn
Derfor søges der netop nu efter frivillige instruktører, som vil være med til
at give børn på 8-12 år en uforglemmelig uge med masser af madglæde.
Flere end 300 har allerede meldt
sig som instruktør, men der er brug
for flere, hvis der skal være det antal
Madskoler, som børnene efterspørger.
Skottegårdsskolen søger
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Ét af de steder, hvor der er behov for
instruktører, er på Skottegårdsskolen i
ugerne 26, 27, 30 og 31.
- Hvis man har lysten til at lave mad
og være sammen med børn, er man
den perfekte instruktør. Vi håber inderligt, at frivillige voksne vil hjælpe
os med at give madglade børn en uge,

de aldrig glemmer, fortæller Henrik
Dalum, der er formand for 4H, som
arrangerer Madskoler i et ikke kommercielt samarbejde med Landbrug &
Fødevarer og REMA 1000.
Hvis der er frivillige nok i et område, vil organisationen bag Madskoler
stå for alt det praktiske omkring lokaler, opskrifter, indkøbsplan, rekruttering af børn osv. Madskoler i sommerferien foregår i dagtimerne, og hvert
hold består af ca. 20 børn og kræver
fire-fem voksne instruktører.

Tryghed for alle
Arrangørerne bag Madskoler følger
naturligvis alle retningslinjer i relation til corona, så både børn forældre
og frivillige får en god og tryg oplevelse.

125 år

At være frivillig på en Madskole er
en sjov oplevelse, der samtidig giver
praktisk erfaring med blandt andet
projektplanlægning,
ernæringsformidling, didaktik, pædagogik og meget andet.
Flere end 25.000 børn har været
på Madskoler, siden starten i 2004.
Hvis børnene i Kastrup, skal være
de næste, er der brug for frivillige
instruktører.
Tilmelding sker på https://www.
madskoler.dk/bliv-instruktor/
Instruktørerne er mange forskellige
slags mennesker fra den studerende,
der ønsker praktisk erfaring på CV’et –
til bedstemoren eller bedstefaren, der
vil give sine madkundskaber videre til
den yngste generation.

på Kastrups arbejdspladser
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Gymnasier har fokus på talentudvikling
13 elever fra Tårnby Gymnasium & HF har netop
modtaget brev om, at de er
optaget på ATU talentprogrammet
Tårnby Gymnasium og HF

ATU-programmet, er et bredt
toårigt talentprogram til de
dygtigste elever i gymnasiet.
Undervisningen foregår efter
normal skoletid og består af
faglige oplæg, workshops og
projektarbejde med førende
forskere, opinionsledere, virksomheder og andre eksperter
inden for et bredt fagligt felt. I

dag følger ca. 950 talentfulde
gymnasieelever programmet.
- ATU yder et fantastisk arbejde for at fremme talentarbejdet i Danmark. På ATU møder de dygtigste unge et unikt
fagligt miljø og et socialt
fællesskab med andre talentfulde unge, fortæller Mikkel
Harder Sørensen, rektor fra
Tårnby Gymnasium & HF.
- De oplever fremragende
formidlere, der er førende
på deres faglige felter, og de
præsenteres for undervisning
på højt fagligt niveau. Der er
ingen tvivl om, at de unge har

stort udbytte af at deltage i
ATU-forløb, og det er derfor
meget glædeligt, at vi i år har
hele 13 elever med på ATU.
Eleverne går i 1. G, når de
starter på det to-årige talentprogram hos Akademiet for
Talentfulde Unge Øst, og de
modtager et diplom, når de
afslutter programmet.

Satser massivt på talentudvikling
Sekretariatschef hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst,
Ellen Smidt-Nielsen, glæder
sig over, at Tårnby Gymnasium & HF satser massivt på
talentudvikling og prioriterer

Cecilie Brems Jürgensen er
en af de elever på Tårnby
Gymnasium & HF, der er blevet
optaget på ATU i år.
- ATU har givet mig muligheden
for, at jeg kan udvikle mig
fagligt og få nye kompetencer,
som jeg kan tage med tilbage
til klasseværelset, siger hun.
- Det fedeste ved ATU må være,
at jeg har mødt andre unge
mennesker, som finder lige
så stor glæde ved skolen. Det
motiverer en at møde andre
ligesindede og dedikerede
mennesker, og det skaber en
helt særlig atmosfære, der
giver en lyst til at lære
endnu mere.

at sende mange talenter til
Akademiet.
- Der er både behov for
talentudvikling og opmærksomhed på udvikling af talenterne - også i uddannelsesverdenen, ligesom eksempelvis i
sportens verden, lyder det fra
Ellen Smidt-Nielsen.
- Den tid vi lever i, understreger mere end nogensinde,
hvorfor talent og udvikling af
vores talenter er vigtig. De
lyse hoveder har også brug
for at blive stimuleret og udfordret fagligt.
- Og vores talenter tager
begejstringen med tilbage til
klasserne og bringer energien
med sig til deres klassekammerater.
- Derfor er det ekstra glædeligt, når gymnasierne prioriterer at sende så mange
elever til ATU. Hos os får de
mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige
retninger og fagområder, der
udfordrer dem fagligt og personligt, og leder dem i den
retning, hvor de kan bruge og
udfolde deres talent. Til gavn
for både sig selv, andre og
samfundet, siger Ellen SmidtNielsen.

4000 har værret på programmet
Mere end 4000 talentfulde
gymnasielever har gennem-

UDGIVELSESDAGE

NR.

UGE* UDGIVELSESDATO

ført ATU-programmet hos
Akademiet for Talentfulde
Unge Øst siden starten i 2007.
I alt er 414 talentfulde unge
i år optaget på ATU-programmet. De første workshops for
den nye årgang ATU-elever
2021 har allerede fundet sted
online.

Om Akademiet for Talentfulde Unge Øst
Akademiet blev etableret i
2007 af Nørre Gymnasium
og er i dag landsdækkende
med de 3 organisationer:
ATU Øst, Syd og Midt. ATU
samarbejder med den overvejende del af gymnasier
og universiteter i Danmark,
en lang række grundskoler
samt erhvervsskoler. Hertil
kommer en række af landets
førende eksperter og opinionsledere fra universiteter,
virksomheder og organisationer. Læs mere på www.
talentfuldeunge.dk
Akademiets
Talentprogrammer har udover det
faglige fokus også fokus på
personlig udvikling. Der arbejdes med vedholdenhed,
samarbejde og refleksion.
Derudover får eleverne en
række studieværktøjer, som
de kan tage med sig videre i
uddannelsessystemet.
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AMAGERTEATRET
Vi lader som om corona-tiden snart er forbi
KÆRE ABONNENTER - NUVÆRENDE
OG KOMMENDE
Vi i bestyrelsen har ikke glemt jer - vi har
arbejdet rigtig meget, uden at anstrengelserne førte til noget.
LIGE NU er der to store opgaver for bestyrelsen - tilbagebetaling af billetter til ikke
gennemførte forestillinger, læs herunder
og så det mere glædelige, at vi har sæson
2021/22 på plads med populære teaterselskaber og en kæmpeoverraskelse!

ULF PILGAARD gæster Amagerteatret i
sæsonens 2. forestilling.
MEN: Du/I kan IKKE bestille abonnement
endnu - men du/I kan jo glæde jer.
OG SÅ BYDER vi på en stor forandring. Vi
har i flere sæsonen spillet tre aftener med
hver forestilling. Nu går vi tilbage til tiden
med kun to. Det vil vi fortælle mere om
senere - tag endelig ikke sorger på forskud.
ABONNENTER fra seneste sæson vil få
tilmailet årets program og oplysninger om

gentegninger. Programmet kan fra midt i
juni hentes på bibliotek, rådhus, kulturhus
og mange andre steder.
Samtidig kan det læses via vores hjemmeside www.amagerteatret.dk
Vi skal nok få nogle hyggelige aftener og
gode teateroplevelser. Men som skrevet står
DU KAN IKKE BESTILLE ENDNU, men nu
kender du programmet.

Close to you
- musikforestilling om
The Carpenters

Det´ lunt i nat
- Danske Operetteperler
fra OperetteKompagniet

af Landsteatret

Tirsag 21. og onsdag
22. september 2021

Tirsdag 8. og onsdag 9. februar 2022

Dracula
- en kisteglad grinebider

Alletiders Ulf
- røverhistorier fra
backstage

af Figaros og Den Ny opera

Tirsdag 30. november og
onsdag 1. december 2021

Husk nu de glæder, som vi sammen
fandt – husk nu de tanker, som os sammen bandt!
Danmark har været et Operetteland med stort O! Det var i en gylden epoke
– og den dag i dag minder den os om,
hvor vi kommer fra og hvad de romantiske toner stadig kan gøre ved os.
OperetteKompagniet vil gerne være
budbringerne for en folkekær kulturarv, der er mere brug for nu om stunder end nogensinde – OG har været
savnet …
Det’ lunt i nat indeholder allesammen:
Livets Glæder, Musens Sang, Alene
Med En Yndig Pige, Alle Går Rundt Og
Forelsker Sig, Lille Du, Du Gamle Måne,
Stemningsmelodien, Glemmer Du …

I 60 år har Ulf Pilgaard beriget film, teater og radio i Danmark. Hvad brænder
hans hjerte for og for hvem? Hvorfor
blev Preben Kaas og Jørgen Ryg uvenner? Hvordan var Dirch Passer at dele
garderobe med? Og er Lisbet Dahl lige
så sjov i kulissen som på scenen?
Alletiders Ulf er ikke et foredrag men
et show, hvor Lukas Birch går helt tæt
på en af Danmarks mest populære
skuespillere - Ulf Pilgaard. Han udfordrer ham både komisk og alvorligt - og
går i dybden med hans legendariske
karriere og de historier, der aldrig er
fortalt.
Publikum bliver taget på en minderig
rejse, hvor der fortælles om de store
øjeblikke på scenen og de historier,
som vi almindelige mennesker aldrig
bliver en del af.

En sanselig, varm, rørende, overraskende og ærlig aften - i musikalsk
selskab med verdens mest succesrige
søskendepar - Carpenters.
Her er historien om søskendeparret
Richard & Karen Carpenter fra Californien i USA, der blev verdens mest succesrige duo i start 70´erne.
Deres karriere endte meget ulykkeligt,
da Karen Carpenter døde.
Vi følger den aldrende Richard Carpenter, der en aften hjemsøges af sin
afdøde søsters minde. Mødet mellem
det genforenede søskendepar tager
os på en rejse, som viser de lyse og
mørke sider af historien.
De genoplever deres store musikalske
succes, der hurtigt gjorde dem verdensberømte med sangen Close To
You i 1969.

billetretur@gmail.com - hvis du har noget til gode
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Har du/I været abonnent i sæson 2019/2020 og/eller 2020/21
har du mødt aflysninger af forestillingerne De’t lunt i nat, De tre
musketerer og Blinkende Lygter
og har derfor penge tilgode.
Vi vil bede abonnenterne om at
sende os de nødvendige oplysninger til en særlig e-mail-adresse: billetretur@gmail.com, vi har
oprettet til formålet. Brug IKKE
kontakten via hjemmesiden eller
andre adresser på bestyrelsesmedlemmer eller lignende.
Vi gør for god ordens skyld
opmærksom på, at det kun er
selve billetprisen, vi refunderer.
Hver abonnent betaler jo også
et årligt medlemskontingent på

50,-, som ikke refunderes.
Altså:

• Mail til billetretur@gmail.com
og oplys:
• Navn på den, der har tegnet
abonnementet
• Ugedag, rækkenummer og
pladsnummer/-numre omfattet
af abonnementet
• Om du havde abonnement
til både sæson 2019/20 og
2020/21 - og evt. hvis der skete
ændringer i antallet af pladser,
som abonnementet omfattede
fra sæson 2019/20 til sæson
2020/21
• Registrerings- og kontonum-

mer på den konto, som vi skal
indbetale til (som vi naturligvis
behandler fortroligt. Vi kan kun
sætte penge ind, ikke hæve på
din konto).
• Send oplysningerne så hurtigt
som muligt og senest 15. maj
2021
Vil du helst levere oplysningerne
personligt, kan du henvende
dig til Amagerteatrets sekretær,
Terkel Spangsbo, som du træffer
på Foreningernes Fælleskontor,

Mandag 7. og tirsdag 8. marts 2022
Tag på en rejse til det mørke og dystre
Transsylvanien i teater- og operakompagniet Figaros og Den Ny Operas
usædvanligt frie gendigtning af Bram
Stokers klassiske Dracula.
Vi banker gravrusten af gravrøsten, og
Figaros hold af vampyrjægere Lisbeth
Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen og Allan Dahl Hansen drager med
den unge sagfører Jonathan Harker til
Grev Draculas slot i de Transsylvanske
bjerge.
Vi garanterer, i vanlig Figaros stil, en
overflod af komik, musik og gys … og
masser af hvidløg.
Figaros og Den Ny Operas opdaterede
udgave af “Dracula” tilsættes kendte
hits fra opera, operette og musical og
krydres med masser af komik.

Englandsvej 290 næsten daglig
fra kl. 9 til 12. Ring gerne på 32
509 290 før du kommer og hør
om kontoret en bemandet. Så
tager vi kopi af dine oplysninger,
som vi så giver til Amagerteatrets kasserer. Du får altså ikke
pengene hos sekretæren.
Af hensyn til vores regnskabsår
og anden planlægning vil vi
gerne have tilbagebetalinger
overstået inden vi går i gang
med den kommende sæson.
PS: Om familieforestillingen
Robin Hood se herunder.

Billetter til ROBIN HOOD refunderes i Kulturhuset Kastrup
Bio i tre måneder fra genåbning mod aflevering af billetter
til forestillingen.

Naturen skal blomstre ved TG
Bæredygtighed og indvielse af vild
natur på Tårnby Gymnasium & HF
På Tårnby Gymnasium & HF har bæredygtighed og grøn omstilling haft høj
prioritet, siden der for få år siden blev
oprettet et grønt råd på skolen. Rådet
har haft til opgave at tilføre gymnasiet
en mere grøn profil og skabe fokus på
bæredygtighed i hverdagen.

Et område bag den store idrætshal
har indtil nu været en del af boldbanerne, belagt med græs. I løbet af de
næste måneder vil området forvandles til en frodig have, hvor biodiversitet og grøn omstilling vil være i fokus.
Ideen er, at området skal fungere som
et roligt sted, hvor elever kan slappe
af, men også et område som kan bru-

ges i undervisningsøjemed.
Hele arrangementet blev streamet
live på gymnasiets Facebook-side, og
efter en kort tale og et musikalsk indslag fra 1.c, blev området indviet ved
en ceremoni, hvor den smukke grønne
efeu blev klippet af borgmesteren. Således er projektet ’Vild med vilje’ nu
i sin næste fase, og inden længe kan
området tages i brug.
Til glæde for elever, lærere, klimaet,
Tårnby kommune og hele Amager.
tsp

Det var en glad og stolt borgmester i Tårnby kommune, Allan Andersen (A)
som kunne erklære området for åbent, og samtidig kunne opremse en lang
række af de tiltag som eleverne på Tårnby Gymnasium & HF havde iværksat i
bæredygtighedens tegn.

MUSIK
I DIN
HVERDAG

Byggeri med færre p-pladser
Københavns Kommune har med en
lokalplan gjort det muligt at den
gamle tømmerhandel-grund på
Oliefabriksvej kan lægge jord til et
byggeri med helårsboliger
Planerne er tidligere beskrevet i Tårnby Bladets juli 2020-udgave, som kan
findes på www.taarnbybladet.dk/arkivet. Det er også beskrevet, at Tårnby
Kommune gjorde indsigelse mod det
planlagte antal parkeringspladser på
byggeriets grund, som lokalplanen

STED:
I løbet af hele skoleåret har man
kørt en bæredygtighedskonkurrence på gymnasiets Instagramkonto. Vinderne af denne konkurrence blev 1.y. 1. præmien var en
hyttetur og i disse Coronatider må
den præmie siges at være i høj
kurs. 2. pladsen gik til 3.a, der kan
se frem til en hyggelig tur i biografen med popcorn og det hele.

lagde op til, nemlig 11,79 (mon ikke
det i givet fald var blevet forhøjet til
12) mens Tårnby mente, at tallet burde være 32,60 på egen grund, da man
ellers kunne forvente, at kommende
beboere ville holde på Oliefabriksvej
(som ligger i Tårnby Kommune) eller
tilstødende veje.
Nu har boligminister Kaare Dybvad
(A) afgjort, at det rækker med 12 pladser inden for byggefeltet. Så sådan
bliver det.

TÅRNBY
MUSIKSKOLE
TILMELD DIG
SÆSON 21/22

Stofa Vestamager
Indkalder hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING

TAARNBY
MUSIKSKOLE.DK

Tirsdag 25. maj 2021, kl. 1900 i
Skelgårdskirkens mødelokale, Ugandavej 111.
Bemærk! Evt. udsættelse og ny dato vil fremgå
af hjemmesiden.

Materialet kan også bestilles hos
sekretær, Erling Hansen, tlf. 2555 1144 eller på
mailadressen: sekretaer@stofavestamager.dk

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY MUSIKSKOLE & KULTURHUS

Med venlig hilsen Bestyrelsen.
Sæsonstart_21_22_marts_2021_annonce_1257x288.indd 1

23-04-2021 11:57:50
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Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dagsorden, regnskab, forslag og øvrige mødereferater
kan senest 1. maj ses på foreningens
hjemmeside www.stofavestamager.dk

I årets forestilling er det den kendte
bugtaler og musicalstjerne Peter
Nørgaard, som har fået æren af at
have Løven Leonardo på armen.
Da kræet er ramt af Covid-19
restriktionerne, er der ikke et nyt foto
af Leonard og Nørgaard.
Foto th.: Italienske Ferrandino´s
har både et hæsblæsende
rulleskøjtenummer og et dristigt
luftnummer på programmet.

- Husk at der ved indgangen til teltet
skal fremvises coronapas (negativ coronatest) for personer over 15 år.

Årets forestilling

20. års jubilæums-show
Cirkus Baldoni kører atter på de danske landeveje og de glæder sig
Årets forestilling hedder Det for
vildt!!!! Og det er det.
I år byder Baldoni som altid på en
bred vifte af fantastiske artister, som er
hentet fra stort set alle egne af Europa.
Som de sidste mange år er showet helt
uden dyr, så hvis I ønsker at se dyr optræde, skal der ikke købes billet her.
Ønsker I derimod at se et fantastisk
show med internationale topartister,
smukke kvinder, sjove klovner, og top
stærke akrobater, så kan I roligt sætte

Jer tilbage i stolene og lade Jer føre ind
i en uovertruffen magisk verden.
- Vi i Cirkus Baldoni følger naturligvis igen i år regeringens retningslinjer
nøje. Vi har opsat håndspritautomater
flere steder på Cirkuspladsen, samt
i toiletvognen, fortæller Camilla Frimann, pressechef hos Cirkus Baldoni.
- Ved bestilling af pladser bliver en
stol ved siden af Jer automatisk optaget således, at der holdes god afstand
til alle gæster i teltet. Alle stole og
overflader bliver grundigt sprittet af
inden hver forestilling.

Forestillingen i år kommer til at indeholde gys og gru, morskab og latter, fart
og spænding, men også show og dans.
- Vi har engageret, hvad vi mener
er verdens bedste børneklovn, nemlig
klovnen Allando og han kommer ikke
alene. Han har følgeskab af sin bedste
ven, pandaen Pandus, fortæller Camilla
Frimann.
- Til at binde forestillingen sammen
i år har vi allieret os med showmanden
Peter Nørgaard, han vil sammen med
Løven Leonardo føre jer sikkert igennem showet.
Cirkus Baldoni gæster traditionen
tro Dragør søndag 23. maj og mandag
24. maj, begge dage kl. 15.00. Teltet
rejses ved Færgevej. Dagen efter, tirsdag 25. maj kl. 17.00, står teltet på
Ugandavej 10 i Tårnby.
Reserver, køb billetter og se meget

mere på www.baldoni.dk.
Det er også muligt at reservere billetter på telefon: 2086 6010 hverdage
ml. 9-14, weekender ml. 11-13, samt
på cirkuspladsen fra 1 time før forestillingen.

Tider og dato - se annonce side 8
GEVINSTERNE:
1. præmie 4 x billetter til 1. plads,
(værdi kr. 230 pr. billet) samt et
billede med vinderen og løven
Leonardo og herudover
8 x 2 billetter til 2. plads (værdi
200 pr. billet.)
KONKURRENCE:
Du kan vinde billetter til Baldonis
forestillinger, hvis du kan give os
svaret på, hvilke levende dyr, der
medvirker i Baldonis Cirkus. Du
finder navnet på www.baldoni.dk

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

Svaret mailer du til redaktionen@
taarnbybladet.dk med oplysning
om dit navn, adresse og
telefonnummer.
I emnefeltet skriver du ‘bal2021’
efterfulgt af tre selvvalgte
karakterer, eksempelvis
bal2021b2b.
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 med samme
oplysninger som ved mail-svar.
Kun mail/kort eller brev, som er
kodet som angivet og med alle de
ønskede oplysninger, kommer i
betragtning.
Vi skal have svaret allerede
mandag 10. maj klokken 9, hvor
vi trækker lod. Vinderne få besked
umiddelbart på mail eller telefon.
Hvis du vinder, bliver du
kontaktet og du skal selv hente
billetterne på Tårnby Bladets
redaktion på Englandsvej 290.
Du skal selv kontakte Baldonis
billetkontor og fortælle, hvilken
forestilling, du ønsker at komme
til, men det står der mere om i dit
vindermail.
I vindermailen får du lidt flere
informationer vedr. afhentning.

Vi har modtaget:

Større livskvalitet i Tårnby
Venstre ønsker et højere serviceniveau og større livskvalitet i Tårnby

Af Ali Qais, kommunalbestyrelsesmedlem fra Venstre

Venstre foreslår, at borgere med Diabetes type 1 efter lægelig anbefaling
til glukosemåler og efter ansøgning
får bevilliget Sensor-udstyr.
Ligeså bør flere med Diabetes type
2, som flere gange dagligt er afhængige af insulin og som er under behandling på hospital, have tilbudt teknologien.
Diabetikere stikker sig selv i fingrene eller øreflipperne flere gange
dagligt for at måle blodsukker/glukoseindholdet i deres blod. Med fingerprikker og strips måles der ca. 3-6
i døgnet, mens nogle måler mere end
10 gange. Da dette gøres dagligt, udvikler mange hård hud på fingrene, så
man skal stikke sig selv flere gange for
at klemme blod ud.
Teknologien muliggør nu, at man
kan benytte en Sensor, der placeres på
overarmen. Sensoren måler herefter
én gang i minuttet og kan aflæses fra
en smartphone.
Denne type glukosemåling er en
ny teknologi til at måle glukose hos
insulinbehandlede diabetespatienter.
Fordelen er stor, da sensoren måler én
gang i minuttet. Det gør den til en nem
og sikker metode, hvor diabetikeren
kan følge sit blodsukker ved en simpel
scanning fra sensoren; samtidig kan
diabetikeren se et mønster i sit blodsukker.

Netop denne del er en forbedring
og ikke mindst lettelse for alle diabetikere, som bedre kan følge med
i, hvordan kroppen reagerer på mad,
drikke, motion, feber, stress og insulin.
Alt i alt gør det hverdagen lettere og
giver en højere livskvalitet for Diabetikere på jobbet, i hjemmet og i fritiden.
Herudover kan Sensoren medvirke

til at undgå senskader.
Venstre ønsker, at Kommunen skal
give diabetikere den bedst mulige
hjælp med færre komplikationer. Når
færre skal behandles for alvorlige følgesygdomme og flere kan passe deres
arbejde, fordi teknologien hjælper
dem i hverdagen, giver det diabetikere bedre livskvalitet og bedre behandling.

Da forslaget blandt andet indebærer en økonomisk udfordring, foreslår
Venstre Kommunalbestyrelsen, at
sagen sendes til Sundheds og Omsorgsudvalget, der efterfølgende udarbejder et kvalificeret oplæg for en
Sensor-ordning, til brug i udvalgenes
kommende budgetbehandlinger for
2022.

Nyt lægehus åbner i Tårnby!
Alles Lægehus Tårnby åbner pr. 03. maj på Tårnby Torv 5. Det er
lægeklinikken, der har været ejet af Felix Barkowski, der er blevet solgt til
læge, Berit Lavik. Den daglige drift vil blive understøttet af alles Lægehus.
Det er den nuværende læge, Felix og den nye ejer af lægehuset, Berit, der vil
komme til at arbejde i lægehuset.
Den nuværende sekretær, Jeanette, fortsætter i lægehuset og der blevet ansat
en sygeplejerske, så vi er klar til at byde flere nye patienter velkommen.
Lægehusets telefonnummer er 32508230 og hjemmesiden er 32508230.dk.
Ved eventuelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på
info@alleslaegehus.dk.
Lægehuset har åbent for tilgang af nye patienter fra 01. maj!
KVALITET - NÆRHED - RESPEKT

Diabetikere stikker sig selv i fingrene
3-6 gange dagligt eller oftere for
at måle blodsukkerniveauet. Med
en sensor bliver denne proces
overflødig.
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HUSK det gratis gedemarked for
private på side 47
Her kan du også annoncere for det
private kræmmermarked

Læsehesten

Ingen kan styre
foråret

En roman om Ann, der skriver en roman
’Sorgen ved, hvor du bor’ kalder Ann sin selvbiografi – den
drager hun på foredragsturné
med!

De fleste tilhørere ved foredragene
er kvinder i alle aldre og mennesker, der ofte selv har haft sorger
af forskellig art tæt inde på livet.
Så der fældes mange tårer, og
spørgelysten eller blot lysten til
selv at fortælle om sin sorg er stor.

Anmeldelse af Bitte
Christensen

En Læsehest som
Stig Løvenkrands
ser den.

Jeg husker stadig den dag i marts,
hvor det pludseligt blev 17 grader!
Min sjæl, nu lever jeg igen, tænkte
jeg. Flere vandrere end nogensinde
på Amarminoen, smilende og missende maskefrie mennesker, kåd
stemning og livgivende samtaler
ved kaffevognen på Amager Strand.
Selv bogkøen ved hovedbiblioteket
havde solbriller på og gengangerne
havde deres hvide sedler med oplysninger til bibliodamen (det var en
dame hver gang) parat fra sidst, nu
blot med nye numre, hvor antallet af
overstregninger viste, hvor mange
bøger der havde trøstet sjælen og
løftet sindet .
Men så gik det, som jeg hvert år
glemmer, det går. Det bliver igen
koldt, vådt og upålideligt og når jeg
så klager min nød, hører jeg sangen
om, at der ikke er noget vejr, der er
dårligt, det gælder blot om at have
det rigtige tøj på.
Mon også de flittige cykelmotionister med smukke cykler kan
istemme den sang? Hatten af for deres entusiasme, de træner i alt slags
vejr, nogle i håb om en professionel
cykelkarriere, andre i håb om et længere liv og en bedre kondition – og
de sidste fordi de bare ikke kan lade
være.
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Nu bliver det maj – og jeg vil tage
mig nogle kraftige pauser fra læseriet, gå i haven og luge bede, klippe
roser og lavendler, vaske drivhuset
og nyde forårsblomsterne. I haven
er jeg helt væk, ligesom i bøgerne,
faktisk sker der ofte det, at en bog,
jeg har læst, dukker op og vil ud, ned
på papiret og videre til dem, der vil
læse om den.
Og apropos vejr og cykling. Tonny
Worms nye bog om Jesper Skibby
rumler lige nu i mit hoved. Noget af
den kommer ud, medens den endnu
kolde jord beslutsomt trænger sig
ind under neglene og duften af saften fra skvalderkål gør min næse
grøn og glad. Skvalderkålen er ligesom foråret. Den kommer igen år
efter år – nogen kan styre den. Jeg
kan ikke.

I romanen ’Du forlader mig aldrig’ følger vi Ann, der efter at have mistet sin
mand ved en ulykke nu kaster sig ud
som mønsterbryder.
Med selvbiografien ’Sorgen ved,
hvor du bor’ og et oplæg om livet efter ulykken, tager Ann ud for gennem
sit foredrag at fortælle om, hvordan
hun har tacklet hverdagen efter ulykken og for at åbne for tabuet omkring
sorg - hvilket ofte bliver mødt med, at
ens venner og bekendte går over på
modsatte side af gaden, lige før man
mødes.
Sideløbende kører der et radioprogram med samme tema og Ann har
stort tilskuer/lyttertal til begge dele
og hermed en større følgerskare på
Facebook, som hun flittigt besvarer.

Tilhørere som selv har mistet
Det hænder da også, at der er mandlige tilhørere til stede; heriblandt
Ernst, der selv har mistet, og som derfor gerne køber en af Anns medbragte
udgaver af sin bog. Ernst bliver hurtig
fast deltager ved foredragene, som
hjælper med bogtransport og kørsel,
hvorunder de drøfter begges oplevelser om tab af kære.
Ved at skrive sin roman og fremføre foredrag og radioprogram håber
Ann at bearbejde sin sorg: men hver
aften, når lyset slukkes, vælter alle
minderne fra ægteskabet og ulykken
frem. Trods dette er der overskud til
at hive Heidi op til overfladen efter
hendes mislykkede samliv - og der

opstår et nært forhold
mellem de to kvinder.
Selv kærligheden møder Ann igen, i form af
en mandlig komiker ja kontraster mødes,
men kan det også
redde
stumperne
fra fortiden?
Du forlader mig
aldrig er et psykologisk drama om
de sandheder og
løgne, vi fortæller andre - og ikke
mindst os selv.
Karin Heurlin er forfatter og
journalist, gift og mor til to. Skriver
biografier og romaner om livet
i hverdagen med de krav, man
stiller til sig selv og til dem man er
nærmest. Men hun fanger også de
morsomme og nære øjeblikke.

Forlag: Grønningen 1
ISBN-13: 9788773390221
Udgivelsesår: 2021 . Hæftet

Det er en dårlig ide at gemme bananer
Rækker det med
tv-reportager om
cykelløb og så at
nyde Mozart på fuld
styrke?
Boganmeldelse af
Bitte Christensen

I romanen ’Det er en dårlig
ide at gemme bananer’
er fortælleren Keld en
midaldrende mand, der er
helt / delvis på vej ud af
sit journalistiske job. Keld
og konen Lene har boet i
samme parcelhus-kvarter
med deres to nu voksne
sønner, der er flyttet videre
til egne boligformer.
Sølvbrylluppet nærmer
sig og Lene har blandt
andet ønske om endelig at
få en flot prismelysekrone
til deres hjem. Men allerhelst vil Lene, at de for en
gangs skyld skal rejse ud
i verden, nu de har tid og

en anledning - kun de
to. Den tanke er Keld
helt afvisende overfor,
selvom han dog ikke
tager diskussionen
op med sin kone,
men blot snakker
udenom. Keld har rigeligt i sin dagligdag med
at følge tv-reportager om
cykelløb og så nyde Mozart
på fuld styrke hjemme fra
sofaen.
Forventningerne til
hinanden synes Keld har
forandret sig, fra da man
var ung og nyforelsket;
især efter at drengene ikke
er hjemmeboende mere, og
Lene stadig har sit udejob.
Og det hjælper tilsyneladende ikke at samle renter
på ’tillidskontoen’ ved at
have udført gode gerninger,
som at besøge svigerforældrene på plejehjemmet.
Dagene går med små-

snakken i nabolaget hvor
forstads-smålighed, ligustermentalitet og til tider
indblanding i naboernes
privatliv florerer.
Især er den altid gnavne
genbo velorienteret om
lokale nyheder og Keld
resignerer ofte med ’Ja, det
er ikke sådan med det’, før
han går videre, for måske
med sit finurlige og skæve
humør at møde mere spændende naboer - uden helt
at være medløber.
Romanen er humoristisk,
til tider satirisk, og giver
nok de fleste af os i den
modne alder stof til eftertanke. Og så bliver det
alligevel en bevægende og
festlig slutning - måske til
inspiration.

til
flere socialrealistiske
småromaner samt en
filosofisk bog om Søren
Kirkegård i 2013.
Det er en meget dårlig
ide at gemme bananer,
er udkommet på forlaget
Brændpunkt 2021.

Michael Pedersen, født i
1974 - gymnasielærer fra
2006 og samtidig forfatter

Bogtips maj 2021

Pigen med trommestikkerne

De store stjerners tid

- af Ihan Haydar

- af Finn Wiedemann

Ny uddannelse - + 50 år

Iahn Haydar fortæller om at sætte
spørgsmålstegn
ved forældrenes
mellemøstlige
kultur og turen
gennem musikbranchens labyrintiske vildveje.
Det kræver viljestyrke, vedholdenhed og modet til at
træffe svære beslutninger.
Bogen er næsten en livets komposition.
Udgivet på forlaget Grønningen 1

En underholdene
og velskrevet
rejse tilbage til
ungdomsårene
i halvfjerdserne
– oplevelserne
genkendes nok
ikke af unge i
dag, men unges
følelsesliv er
næppe forandret
og skildres med
skræmmende
genkendelse.
Udgivet på forlaget Brændpunkt

- af Kim Limkilde-Welcher

Bogen er skrevet til
dig, som drømmer
om en uddannelse
eller et uddannelsesskift, men som
ikke vover pelsen
på grund af din
alder. Det siges, at
der aldrig er noget,
der er for sent, det
mener forfatteren
heller ikke. Bogen
er skrevet med baggrund i egne erfaringer.
(64 sider, ISBN: 9788740403527)
Kim Limkilde-Welcher
www.Kimlimkildewelcherbooks.dk

ECA

Udpluk af aprils politirapport i vores nærhed
Stjålet kassevogn fra Kolding fundet
i Dragør, unge som hærger og parkering ved skoler - lidt fra politirapporten på Sydamager i april

med stor alvor. Men når det er sagt, så
er jeg fortrøstningsfuld omkring, at vi
hurtigt får styr på det, siger formanden for skoleudvalget i Dragør Kommune, Annette Nyvang fra Liste T til
TV 2 Lorry.

tjentene kontakt til en lille håndfuld
bilister, som kortvarigt standsede op,
hvor det ikke var tilladt.
- Vi havde modtaget en henvendelse fra en bekymret borger om, at der
er dage, hvor bilisterne trods forbud
alligevel standser ved skolen, siger
politikommissær Mikkel Christiansen,
der er leder af Nærpolitiet på Amager.
- Det kan give nogle farlige situationer for de små elever, der er på vej til
skole, og derfor var vi forbi for at føre
tilsyn med trafikken. Heldigvis så det
rimelig fornuftigt ud, og vores tre betjente fik sig nogle gode snakke med
forældre og naboer til skolen.

En anmelder fra Kolding ringede en
onsdag til Københavns Politi, fordi han
Ulovlige standsninger ved skole
havde meldt sin kassevogn stjålet og
desuden efterlyst den på sociale meMidt i marts var tre betjente fra Amadier. Anmelderen var blevet kontaktet
ger Nærpoliti på besøg ved Skelgårdsaf et vidne, der havde genkendt bilen
skolen. Baggrunden var en borger, der
på Amager. Kassevognen har nogle
havde kontaktet politiet med en besærlige kendetegn, så den har øjenkymring om, at standsningsforbuddet
synligt været let at genkende.
ved skolen ikke altid bliver respektePolitiet sendte flere patruljer til
ret.
Amager for at lede efter kassevogVed tilsynet, der fandt sted, da børnen. En af vores patruljer fandt bilen
nene var på vej i skole, havde nærbei Dragør, hvor den var blevet parkenygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf
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Jeg er så glad for min
(handicap-) cykel
Når nu forventningens glæde er den
største, må det nødvendigvis betyde, at Tina Weber er ekstraordinært
glad for sin nye cykel
Af Terkel Spangsbo

Tårnby Bladet har modtaget et resumé
fra Tina Weber af forretningsgangen
fra bevillingen af en trehjulet cykel
til hun endelig modtager den. Her
bringer vi et resumé af resuméet, som
andre kalder en aktindsigt.
I januar 2020, umiddelbart før coronaen væltede ind over landet, fik Tina
Weber en lægeattest på, at hun ville
have god brug for en trehjulet handicap-cykel. - I november året forinden
havde hun indgivet en ansøgning om
omtalte køretøj til Tårnby Kommune
(angiveligt til et bestemt kontor, men
hvilket, fremgår ikke af det resumé,
Tårnby Bladet er i besiddelse af).
24. februar foretages cykelafprøvning på materielgården (som
passer Tårnbys depot for større
hjælpemidler). ’Borgeren’ altså Tina
Weber, vurderes egnet til trehjulet
cykel. (Det ses blandt andet af, at hun
er vant til at køre på cykel i trafikken).

får skylden. En medarbejder fra Bomi
oplyser, at de arbejder på at få sendt
cyklen, inden de går på sommerferie.
10. september foreslår Tina Weber (stadig uden cykel) at kommunen
finder en anden leverandør. Kommunens medarbejder medgiver, at der er
gået meget lang tid.
17. september oplyser Kommunens
kontakt hos Bomi, at deres svejsere
har været væk så længe, at de ikke
kommer til at fabrikere cyklen færdig. Tina W’s sagsbehandler foreslår,

at man finder en anden løsning. Det
accepterer Tina Weber, står der i resuméet (men det benægter Tina, at hun
har gjort).
21. september fortæller Faaborg
Rehab Technic, at der i løbet af højst
fire uger kan leveres en model Ally,
som ligner Bomis cykel.
3. november lover Faaborg Rehab
Technic, at cyklen vil blive afprøvet
hos borger 9. november. Afprøvningen
har været udskudt af både borger og
Faaborg-fabrikken.
Som alle klassiske eventyr ender
også denne beretning på sin egen absurde måde med en happy end. Tina
fik en trehjulet cykel sidst i november
2020.

Tiden går med rykkere
Tiden går og Tina Weber rykker flere
gange kommunen (hvilket ikke fremgår af resuméet), men 12. juni oplyses
Tina Weber om, at hendes cykel fra
firmaet Bomi ikke er leveret og corona
Tina Weber glæder sig til endelig at
kunne tage sin trehjulede handicapcykel i brug. Hun har glædet sig
siden januar 2020. Foto: Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub.

Er et firma som tilbyder dig eller en der står dig nær praktisk hjælp i
hjemmet, haven eller ude af huset.
Personlig støtte ved lægebesøg, samtaler eller behandlinger, naturligvis med
værdighed, omsorg og gensidig respekt.
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Mange års professionel og menneskelig erfaring.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

V/ Anette Bruun
Mobil: +45 51 90 23 28
CVR.nr. 40720979
Mail: kontakt@digogdintid.dk
Hjemmeside: www.digogdintid.dk

BEMÆRK! Jeg tager alle nødvendige forholdsregler i forhold til Covid-19

Find nemt vej
til nærmeste
vaccinationssted
Det skal være nemt og trygt at tage
bussen eller toget til det nærmeste vaccinationssted i takt med, at
myndighederne åbner for vaccination af de forskellige befolkningsgrupper. Derfor har Movia sammen
med landets øvrige trafikselskaber
sørget for, at de lokale vaccinationssteder er lagt ind i Rejseplanen,
så man hurtigt kan finde vej med
bus, tog eller metro.
Movia har gjort en række tiltag,
som sikrer, at man trygt kan tage
med bussen. Blandt andet er busserne indrettet til selvbetjening
uden salg af kontantbilletter. Et
tiltag som skal forhindre unødig
smitterisiko ved tæt kontakt mellem chauffør og kunder. Der er indført ekstra daglig rengøring med
fokus på holdestænger, trykknapper mv., og i busserne kan man som
kunde følge med i, hvornår bussen
senest er gjort rent.
tsp

Noget at gå til til sommer ... og hele næste år

Tårnby Musikskole åbner
for tilmelding
Der blev kippet med flaget, da
Tårnby Musikskole efter 4½
måneds nedlukning, kunne åbne
igen for de fleste elever
Hårdt tiltrængt fordi man nok kan
komme et stykke vej med online undervisning, men det fællesskab, som mange
elever får gennem sammenspil og kor,
har meget trange kår, hvis man forsøger
at formidle det over en internetforbindelse, og fordi en musikskole uden musik,
bare ikke er nær så meget musikskole
som én med.
Derfor var 21. april en festdag, som
gav ny mening til det arbejde med at
tilrettelægge næste sæson i musikskolen, som har været i gang i løbet af den
seneste måned. Tilmeldingen til den
kommende sæson er nu åbnet, så alle
Tårnby-børn og unge op til 25 år, kan
melde sig til musikskolens mange tilbud:
rytmik og musik for børn og forældre,
sang- /instrumentalundervisning, musikkarrusel, spændende holdtilbud for 0.-3.
klasse, orkestre, kor og bands.
Sæsonen begynder i august måned,
og melder man sig til inden 15. juni,
får man allerede inden sommerferien
besked, om man har fået plads på musikskolen.
På musikskolens hjemmeside www.

taarnbymusikskole.dk kan du se alle undervisningstilbuddene og melde dig til.
Da corona-restriktionerne i år ikke tillader os at holde det traditionsrige Åbent
Hus på Hovedbiblioteket, er der i år mulighed for at booke en prøvetime på en
række instrumenter, inden man melder
sig endeligt til. På musikskolens hjemmeside kan du læse mere om muligheden for prøvetimer.
En af musikskolens største succeser i
nedlukningsperioden, gratis online rytmik med Nanna Khoury Sabroe, fortsætter i maj måned. Den 9. og 29. maj er
der rytmik for de 1-5-årige. Tilmelding
sker på musikskolens hjemmeside www.
taarnbymusikskole.dk
Kulturhuset og Kulturzonens café er fortsat lukket, men de udendørs arealer er
som altid åbne for leg, boldspil og picnic.

Træ på Kastrupfortet
maj 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Konkurrence
Se godt på billedet herunder ...
... og læs de tre billedforklaringer

Tænk så eller gæt dit svar på
hvilken tekst der er korrekt,
send svaret til Diget26@
youmail.dk inden 1. juni. Husk
lige dine kontaktoplysninger
også, der trækkes lod imellem
indsendte korrekte svar
Du kan vinde en særrundvisning på Udstillingscentret for firep personer, med
kaffe og kage mv.
Gevinsten kan dog først modtages,
når vi igen må åbne dørene for offentligheden.
Tekst nr. 1: Det har været nødvendigt
kun at inddække hvert andet fag på stilladset over taget; årsagen er de skærpede krav til, at vi alle skal holde afstand
til hinanden. Dette har håndværkerne
fulgt op på; de har kun inddækket taget

delvist i håb om, at der så kun arbejdes
under det afdækkede og kan således
have god afstand til andre håndværkere
i tørvejr.
Tekst nr. 2: Tårnby Kommune har som
så mange andre kommuner været hårdt
ramt af hjemsendelse af ansatte. Dette
har medført ekstra omkostninger, derfor
er det nødvendigt at finde besparelser
og det har været muligt ved kun at inddække halvdelen af taget.
Tekst nr. 3: Stilladsarbejderne havde
ikke flere materialer den dag og var gået
hjem, da undertegnede skribent så sit
snit til at taget et foto og skrive dette
indlæg. Det har lidt forsinket aprilsnar
over sig, hvilket denne tekst klart indrømmer. Det er rent fup og journalistiske
forvridninger.
Stig Løvenkrands /
Udstillingscentret ved Diget 26.

UngTårnby... knallertkøreskole
og sommeraktiviteter
Sæsonen er nu afsluttet. Det
har samlet set været en både
positiv og samtidig markant
anderledes sæson

Sommeraktiviteter
Igen i år koordinerer Ungdomsskolen
Tårnby Kommunes sommeraktiviteter
’Sommersjov 2021’ i tæt samarbejde
med Klub Tårnby. Vi har allerede mange
aktiviteter fra kommunens foreninger
med i vores planlægning, men der er
stadig plads til, at endnu flere foreninger

Knallertkøreskolen
Knallertkøreskolen kører igen efter en
lang pause. Lige nu er det vores januar
hold, der er startet op. Det har været
noget af et puslespil, da eleverne kun må
møde ind fysisk i de uger, hvor de også
går fysisk i skole. Men det er lykkedes os
at få det hele til at hænge sammen. De
næste hold starter op i august, hvis alt
går som planlagt. Man kan melde sig til
knallertkørekort 6 måneder inden man
fylder 15 år. Tilmelding sker på www.
us.taarnby.dk og man skal være bosiddende i Tårnby kommune, for at kunne
deltage.

FRI
ENTRÉ

24.4—8.8—2021
ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN
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Da vi startede op i september, oplevede
vi en tilslutning til og stemning på holdene, som virkelig var imponerende. Vi
endte som bekendt med at lukke ned for
den fysiske del af vores efterårssæson i
starten af december og fortsatte forårssæsonen online i januar. De sidste onlinehold afsluttes i disse dage. Alt i alt har
onlineundervisningen efter omstændighederne fungeret tilfredsstillende, men
det at gå på Ungdomsskolen er jo for
mange i lige så høj grad en social aktivitet, hvor man indgår i nye fællesskaber.
Vores undervisere har gjort en kæmpe
indsats for både at dyrke det faglige og
sociale aspekt i onlineundervisningen,
men vi glæder os til – forhåbentlig - igen
at slå dørene op til fysisk undervisning
efter sommerferien. Vi er allerede i fuld
gang med at planlægge den kommende
sæson.

byder sig til. Vi har deadline ift. aktiviteter i programmet onsdag 5. maj, så man
kan som forening stadigvæk nå at byde
ind med en aktivitet. Selve programmet
forventes udsendt i starten af juni. Nærmere info følger i næste udgave af denne
avis, på vores hjemmeside og sociale
medier.

Noget at deltage i de næste måneder.
Træ på Kastrupfortet
maj 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Asmund Havsteen-Mikkelsen - Privacy (wilding)
Den danske kunstner undersøger - med
parcelhuset som omdrejningspunkt privatlivets sfærer og igennem sit maleri
og installation vil han inspirere os til at
genforvilde vores verden
Asmund Havsteen-Mikkelsen er i sine malerier optaget
af arkitektur. Både som rum og form, men også som
psykologisk ramme om vores liv. I denne udstilling
iscenesætter kunstneren sine malerier i en gennemgribende installation i tre dele, hvor museets sale vil blive
omdannet med nye vægge, rullegræs og skulpturelle
elementer. Udstillingen vil også brede sig til museets
grønne arealer, hvor kunstneren vil genforvilde et afgrænset område med frø fra Amager Fælleds naturområder i en kunstnerisk intervention.
Som en samlet oplevelse vil udstillingen skabe
indgangsvinkler til vores opfattelse af det private. I
Havsteen-Mikkelsens malerier er det ofte mennesketom
arkitektur og geometriske former fra udsnit af stemningsfulde boliger, som er motivet. I denne udstilling er
det parcelhuset og parcelhushaven som fænomen, der

er grundtonen i et oplæg til diskussion af de rum, vi
selv definerer som private. Med et øje for det modsætningsfyldte i vor tids længsel efter, at naturen skal være
mere oprindelig, biodivers og vild om man vil, udpeger
Havsteen-Mikkelsen, at vi samtidigt værner om det private og det kontrollerede med nyklippede græsplæner
og skarpt afgrænsede private sfærer i vores hjem.
Som en ny form for privatsfære er også det digitale
blevet en kampzone for privatlivet, hvor vi agerer som
os selv og deler alt både bevidst og ubevidst. Det er
disse systemer og strukturer som påvirker den måde,
vi navigerer imellem vores private og offentlige liv, som
Havsteen-Mikkelsen vil have os til at reflektere over.
Bag udstillingen foreligger et stort research-arbejde
og Asmund Havsteen-Mikkelsen har afsøgt mange forskellige indgangsvinkler til begrebet ’Privacy’ og genforvildningen af naturen. Til udstillingen udgives derfor
også et rigt illustreret katalog om udstillingen med
tekster af forskere i både kunsthistorie, i privatlivets
historiske udvikling og i biodiversitet.

Asmund Havsteen-Mikkelsen gik selv i spidsen for
projektet med at gøre græsplænen foran Kastrupgård
vildere. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
Udstillingen vil være åben indtil 8. august 2021. Det vil
kræve Coronapas at besøge udstillingen og besøgende
opfordres til at komme i små grupper.

Kunstnerisk intervention og genforvildning
Som en udvidelse af Havsteen-Mikkelsens
udstillingens rum er et areal på museets
store grønne græsplæne inddraget
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Her markerer en række neongule pinde et område,
hvor kunstneren vil genforvilde parkarealet. På udstillingens åbningsdag var Tårnbys borgere indbudt til
’første spadestik’. Det øverste græslag skulle fjernes og
noget særlig grus strøs over området.
Jorden skulle tilsås af frø sanket fra Vestamagers naturområde. I løbet af sommeren vil en eng af vildt græs
og blomster gro frem som en kunstnerisk intervention
som understøtter udstillingens budskab og opfordring
til publikum om, at genforvilde deres egen private matrikel.
Aprilsolen væltede ned over græsplænen, borgmesteren smed frakken og der blev hakket og skovlet (lidt).
Projektet viste sig at være mere ambitiøst end de mere
end 50 personer (fy....!) som mødte op med (for mange) skovle og (for få) spader kunne klare. Det tiltænkte
område var knastørt og jorden hård som cement, så
kun en fjerdedel blev ryddet den første dag.
Hvordan det går med at rydde resten og få frø i jorden vil Tårnby Bladet løbende orientere om på facebook
og i kommende udgaver.
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Noget at gå til i maj og juni ... eller til helt andre tider.
Træ på Kastrupfortet
april 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Tårnby Bibliotek ønsker velkommen tilbage – med godnatkys,
amagerlitteratur, hundepsykologi og coronadigtning
Maj måneds arrangementsprogram byder på forfatterarrangementer med Pelle Hvenegaard og Annette
Bjergfeldt, foredrag om søvn ved stresskonsulent Helle
Bentzen samt foredrag om hundepsykologi ved Karina
Rasmussen.
Nu er det igen muligt at deltage fysisk i bibliotekets
arrangementer. Grundet forsamlingsforbuddet er pladsen er begrænset, så vent ikke med at booke din billet.

Kys dig selv godnat - Et foredrag om
søvn v. Helle Bentzen

Oplever du også, at du vender
og drejer dig og bare ikke kan
falde i søvn? 30-40 % af alle
danskere lider af søvnbesvær. Er
du en af dem? Ved dette arrangement giver søvnspecialist, lifecoach og stresskonsulent Helle
Bentzen viden om, hvordan du
kan takle dine søvnproblemer.
Vestamager Bibliotek, 12. maj kl. 19. Pris: 30 kr.

Højsangen fra Palermovej
v. Annette Bjergfeldt

I foråret 2020 debuterede
sangerinden Annette Bjergfeldt med romanen Højsangen fra Palermovej. En
familiekrønike fra Amager om
bristede drømme, kærlighed
og kunstnerdrømme, der
har begejstret anmeldere og
læsere. Annette Bjergfeldt
læser op og fortæller levende
om sit arbejde med bogen.
Tårnby Hovedbibliotek. 19.
maj kl. 19.30. Pris: 30 kr.

Hunde i harmoni

v. hundeekspert Karina Rasmussen
En hund i hjemmet
er kilde til glæde,
motion og livskvalitet.
Men at have en hund
i hjemmet kan også
være en udfordring.
Mange hundeejere
kender til problemer
som gøen, problemer
med at være alene hjemme osv. Ved aftenens arrangement fortæller Karina Rasmussen om, hvordan du får
en glad, harmonisk og stressfri hund, som samarbejder
med dig, fordi den har lyst – og ikke fordi den skal.
Vestamager bibliotek. 26. maj kl. 19.30. Pris: 30 kr.

Hvad f..... skete der lige der?
v. Pelle Hvenegaard

Den 11. marts 2020
lukkede Mette Frederiksen Danmark ned
på grund af corona.
På det tidspunkt var
Pelle Hvenegaard 10
dage inde i et projekt: at skrive ét digt
hver aften i 100 dage
ud fra dagens tanker
og følelser. Det blev til digtsamlingen 100 dage 100
digte - hverdagstanker fra en coronatid. Pelle fortæller om tilblivelsen af bogen, læser op og fortæller om,
hvordan pandemien påvirkede ham og hans lille familie
på Christianshavn.
Tårnby Hovedbibliotek. 27. maj kl. 19.30. Pris: 30 kr.

OBS! Husk at medbringe gyldigt coronapas
til alle arrangementer!

Ole – Fandt et friskt input
til den kedelige hverdag
Ole og hans kone var nået til et punkt i livet, hvor vennekredsen var begyndt at snævre sig ind, og mange
af deres venskaber var gået i stå, eller helt faldet fra
gennem årene. Ole følte i høj grad, at det var svært at
finde steder at møde nye mennesker og få venner, når
man er i en alder, hvor man ikke længere tager ud i
byen. Gennem Boblberg kunne han skabe netop denne
kontakt med andre, som han manglede i hverdagen.

Ole fandt frem til Boblberg for et års tid siden, da
han gennem nettet søgte sig frem til en platform, der
netop kunne give muligheden for at møde andre med
fælles interesser og finde nye venner. Ole startede med
at udforske siden og de mange bobler fra andre brugere, men da han ikke fandt nogen, der matchede det han
søgte, valgte han at oprette sin egen bobl. Her fik han
mange henvendelser, og han begyndte at tage kontakt

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Man - fre: Kl. 9 – 19 • Lør Kl. 9 – 14 • Søn lukket.
Bededag, 1.maj, Kr. himmelfartsdag samt 1. og 2.
pinsedag 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.

Retningslinjer for benyttelse af
biblioteket:
Alle over 15 år skal fremvise et gyldigt coronapas
og id, bære mundbind eller visir, når de står og går
rundt på biblioteket.

Du kan:
• Komme på biblioteket i den nye reviderede åbningstid
• Bruge bibliotekets mødelokaler
• Få hjælp til Nem ID
• Reservere bøger hjemmefra og afhente dem på
biblioteket, når du har fået besked om, at de er
kommet.
• Gå rundt og finde bøger i biblioteket og låne dem
med hjem
• Aflevere lånte materialer
• Arbejde på din egen, medbragte computer
• Printe og scanne fra udvalgte pc´er

Vi opfordrer til at:
• Du spritter hænder af i den håndsprit, der stilles
til rådighed på biblioteket
• Du holder minimum 1 meters afstand til både personale og andre besøgende på biblioteket

til forskellige par for at mødes.
Men trods en masse hyggelige
aftener, har kun ét vennepar
siden holdt ved – venskabet
med Michael og Sussie. Ole
mærkede en øjeblikkelig kemi
imellem dem. De er både jævnaldrende og er to personer med et ligeså frisk og positivt sind som Ole og hans
kone.
’Det kan ikke passe meget bedre.’
– siger Ole om det nye venskab.

Ole fandt præcis hvad han søgte gennem Boblberg,
og han og hans kone mødes nu månedligt med deres
nye vennepar til en god middag, en flaske vin på terrassen, eller blot en kop kaffe.
Ole anbefaler platformen til andre, da han synes det
er et godt sted at finde andre, der søger det samme
som en selv, har samme ønsker eller deler interesser.
’Et godt middel til at møde mennesker, som man kan
være i samme båd med.’
– siger Ole om platformen Boblberg.

DEN GAMLE HISTORISKE BEVARINGSVÆRDIGE
GÅRD, der dækker adressen ved Diget 26-30, er i gang
med en gennemgribende renovering i disse år. Tårnby
Kommune har bevilliget Kultur og Fritid midler til at
gennemføre renoveringen af gården, som nu huser udstillingscentret, i tre etaper.
Etape 1 Øst Længen er allerede gennemført og her er
der en udstilling, der ikke har sin ligemand m/k.
Der er oplysninger om alt muligt i Tårnby kommune
samt noget fra resten af Amager. Vi glæder os stadig til
at se jer som besøgende, når vi må åbne dørene igen.
Det viste foto af hovedbygningen er en del af Etape
2, som nu er i gang.
Stig Løvenkrands / Udstillingscentret ved Diget 26.

TÅRNBY BLADET MAJ 2021 25

Ole på 62 år og hans kone på 55 år har sammen to
børn. De er to friske, positive mennesker, der altid holder humøret højt. De er spontane og energiske, og de
har brug for, at der er fart over feltet i hverdagen. Alt
dette søgte de efter hos et par, der ligesom dem, havde
lysten til at stable et nyt venskab på benene.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Man - fre: 9 - 19 • Lør - søn: 9 - 14.
Bededag, 1.maj, Kr. himmelfartsdag samt 1. og 2.
pinsedag Lukket

Noget at se på lige nu og i løbet af sommeren
Træ på Kastrupfortet
maj 2020.
Foto: Anna Lange,
Amager Fotoklub.

Tårnby kommune gemmer på sjældne smådyr
Det er måske svært at tro, at to ellers
menneskebefærdede steder, som Kastrup
Strandpark og Kastrup Lystbådehavn, i år
2020 kan gemme på sjældne dyrearter.
Dette har dog vist sig at være tilfældet,
med flere spændende fund gjort i området
i 2020
Tekst og foto: Frederik Leck Fischer,
formidler ved Tårnby Naturskole
I Øresundsparken bag Kastrup Forstrand kan man i
maj og juni finde den ekstremt smukke og grønne
snudebille Polydrusus impressifrons, som indtil videre
kun er fundet i nærheden af København og på Lolland
(Naturbasen.dk). Øresundsparken har tidligere huset
en af byens meget forurenende virksomheder, men er
blevet saneret med et rent jordlag. Det er fantastisk, at

der skal så lidt til, før man ser naturens sjældne arter
indvandre i byen.
Den ruderate husedderkop (Eratigena agrestis) kan
også findes i sine tragtspind mellem stenene på havnemolen og på parkeringspladsen ved havnekontoret. Det
er en sydeuropæisk art, der nyder godt af områder med
varme og menneskelige forstyrrelser. Den kom til landet
for ikke så mange år siden, og har siden bredt sig langs
havnemoler og baneterræner. Det er en forholdsvis stor
edderkop, som ligner dens husboende slægtning Stor
husedderkop (Eratigena atrica).
På de små u-slåede pletter eng, i bakkerne bag Kastrup strand, kan man i juli være heldig at finde den
meget sjældne blomstertæge Lys Snerretæge (Polymerus vulneratus), og den lille hvepselignende sommerfugl
Snyltehveps-Glassværmer (Bembecia ichneumoniformis), som også er ualmindelig.

Med undtagelsen af den ruderate husedderkop, som
er en af de få arter, der trives under menneskelige forstyrrelser, har det uden tvivl gavnet mange af smådyrene i området, at store områder omkring stranden og
havnen har fået lov at stå u-slået af kommunen. Dette
har givet flere levesteder til de trængte smådyr, end de
havde før.
Med disse observationer er der store forventninger
til, at kommunens indsats i konkurrencen Danmarks
Vildeste Kommune vil bære frugt med fremgang for
sjældne og truede dyrearter. Det er hensigten, at der
etableres spredningskorridorer på tværs af kommunen
i konkurrenceprojektet, således at små enlige bestande
af især dyr, men også planter har mulighed for at ’finde’
hinanden og sprede sig på tværs af kommunen. Det vil
give en meget større robusthed for arternes mulighed
for at udvikle sig og overleve på sigt i kommunen.

Den Ruderate husedderkop,
Eratigena agrestis.

Den sjældne blomstertæge
Polymerus vulneratus.

Den sjælde snudebille
Polydrusus impressifrons.

Store forhåbninger til årets ynglefugle
Ornitolog Thomas Tümmer-Hellesen glæder
sig over de mange forskellige fugle, som
kan ses i Naturpark Amager i øjeblikket

Tekst Martin Kunzendorf. Foto Thomas Tümmer-Hellesen
Det er høj kvalitet! Sådan opsummerer Thomas Tümmer-Hellesen fuglelivet lige nu ved Kalvebod Fælled i
Naturpark Amager. Han er ornitologisk caretaker ved
naturparken og holder et skarpt øje med udviklingen
blandt fuglene derude. Blandt andet ved de våde enge
nord for Villahøj på Svenskeholmvej.
Mens fuglene lige er begyndt at yngle, er Thomas
Tümmer-Hellesen ganske optimistisk på de mange fugles vegne.

Blandt andet for vadefuglene
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- I øjeblikket summer det af liv ved Villahøj. De våde
enge er guf for vadefuglene. Udover masser af viber
og rødben, har et par af den sjældne og smukke store
kobbersneppe slået sig ned. Og det ser ud til, at de har
tænkt sig at yngle. Der findes nogle ganske få ynglepar
på Sjælland, så vi er meget beærede over deres besøg.
- Lige nu har vi også besøg af brushøns, som er en
anden sjælden ynglefugl herhjemme. De har før gjort
yngleforsøg ved Villahøj. Det håber vi, de gør igen i år.
Det ville være helt fantastisk. Den smukke vadefugl er

Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Åbningstider: Alle hverdage undtagen mandag
kl. 9 - 15 • Weekend og alle ferier kl. 10 - 16.
Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk - Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er udenfor, så prøv igen senere.

særligt kendt for hannernes spektakulære yngledragt
og dertilhørende dans, fortæller han.

Hold afstand – og hunden i snor
Men for at give fuglene de bedste chancer for at få unger på vingerne, opfordrer Thomas Tümmer-Hellesen
alle besøgende i området til at hjælpe med at give
fuglene ro.
Først og fremmest ved at man som besøgende holder
sig på områdets veje og stier, men også at man overholder reglerne om at have hunden i snor og ikke tager
den med ud på engene.
- Vadefuglene ved, hvor vi plejer at gå og de har taget højde for det i forhold til placeringen af deres reder.
Det betyder til gengæld også, at vi kan se dem ganske
tæt på fra stier og veje. Fuglene opfatter hunden som
et rovdyr og vil derfor tage flugten og måske opgive at
yngle, hvis den kommer for tæt på, forklarer han.
Udover vadefuglene er der i øjeblikket mange spændende andefugle i området, fortæller ornitologen.
- Hannerne er i øjeblikket iført deres stiveste puds
med fantastiske farver og mønstre, siger han.
Så tag kikkerten med på din næste tur til Villahøj, for
der er virkelig meget at se på i øjeblikket, lover han.

Skeand.

Stor kobbersneppe.

Læs mere på fuglepaakalvebodfaelled.dk

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturformidling for alle • Salg af brænde til brug på bålsteder
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og
start af ture

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.

Åben lørdag - søndag kl. 10-14.

Brushane.

Maj 2021

LOKALAFDELINGEN

·

AMAGER LANDEVEJ 71 TLF. 21 70 05 16
Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
MobilePay: 35267
Sorg/ livsmodsgruppen
er nedlukket på grund af restriktioner fra regeringen. Vi mødes igen, når restriktionerne ophører, evt. kontakt til Lissi Bak
Pedersen tlf 22 15 60 29.

Rejs med fra din stue
– sammen med andre

Rejs med hver onsdag kl. 14-17. Helt fri fra Corona vil vi tage
rundt og lære om landene i Europa. Vi deltager hjemme fra vores
egen computer eller tablet – men vi rejser online sammen.

Besøgstjenesten udsætter genåbningen indtil videre. Der er
naturligvis telefonkontakt til Karna Kaslund tlf. 22 33 80 72

• Vi skal møde eksperter, græsrødder og lokale ildsjæle fra
de lande, vi besøger – live.

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.

• Rejselederne fortæller om landenes historie og samfund.
• Vi ser seværdigheder, hører om lokal kultur og madretter.

Kalendersiden.dk
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Man skal være fyldt 70 eller derover. Gyldigt Coronapas skal
fremvises. Hallen er delt op i Hal 1 (Bane 1 og 2) og Hal 2
(Bane 4 og 5), adskilt af Bane 3.
Sø 31

10

Ti

On 10

Der er også åbnet for badminton igen fra den 21. april.
Men dog med nogle begrænsninger.
On 27

Ma 5 2. påskedag

5

Fr

Amagerhallen er åbent for Pilates med max.10 personer
incl. instruktør for folk over 70 år - incl. coronapas. 8
Ti 19

Sø 4 Påskedag

18

Ma 3

3

Lø
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Maj 2021

Sø 2

2 Langfredag

Fr

1

Lø

1 Skærtorsdag

To

On 3

Der åbnes for indendørs idræt for unge og ældre. Åbningen
af indendørs idræt i organiseret regi for børn under 18 år
vil omfatte alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 256
personer og uden coronapas. Dette forsamlingsloft omfatter
2
også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager,
hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig
afholdelse af aktiviteterne. For personer over 70 år er 7loftet
ti personer med krav om gyldigt coronapas.
Ma 4

9

April 2021

Ti 25
On 26

On 16

To 17

Sø 27

To 27

Ma 28

Fr 28
Sø 30
Ma 31

26

Ti 29

Lø 29

On 30
Der kommer flere
rejser i efteråret

Det er DEO, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet der gennemfører
rejserne. De udbredes i samarbejde med ÆldreSagen, og
Tårnby Kommune der har gjort det gratis at deltage for sine borgere.

Det giver mulighed for at 2 x 10 personer kan spille samtidig.
Så vi gør lige som sidst, hvor følgende skal overholdes:
1. Der bæres mundbind indtil man er klar til at spille og igen
når man går hjem.
2. Indgang til Hal 1 er ved bordtennisrummet som åbnes 7.45
3. Indgang til Hal 2 er ved Cafe Feven som åbnes 7.45
4. Omklædning og bad er udelukket, og der klædes om
hjemmefra. Toilet besøg er muligt.
5. Der må KUN være 10 personer pr. Hal og ikke noget med
at skifte mellem hallerne.

Med disse simple regler får vi garanteret lov til at fortsætte
med at spille.

Der bliver naturligvis taget højde for gældende
coronarestriktioner og ekstra fokus på god hygiejne.

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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6. Stop med at spille 10 minutter før jeres tid udløber. Tag tøj
på og kom ud af røret, så næste hold kan komme ind.

Bliv frivillig på en uges Madskole for børn
Sommerens madskoler for børn i alderen 8-12 år,
arrangeret af 4H og Ældre Sagen, mangler frivillige madskoleinstruktører i vores lokalområde.
Madskolen foregår på Skottegårdsskolen i hhv. uge
26,27,30 og 31. Så har du lyst til at bruge en uge
på at lære friske børn at lave mad, så læs mere og
tilmeld dig her på Ældre Sagens hjemmeside:
www.aeldresagen.dk/madskoler

The land of maybe
Færøerne – denne samling af grågrønne, klippefyldte øer, der ligger
som en smuk undtagelse midt i Atlanterhavet, som var de kastet ud
af en skødesløs hånd – bliver kaldt ”the land of maybe”.
Det er ikke færingerne selv, der har fundet på den betegnelse,
men derimod de engelske soldater, der kom til øerne under 2.
verdenskrig. Soldaterne kom fra en engelsk kultur, hvor punktlighed
og orden var en fast bestanddel af hverdagen. Og pludselig stod de
så deroppe på de vindblæste nordatlantiske øer – langt væk fra ikke
bare scones, lemoncurd og afternoon-tea, men også faste rammer
for hverdagen.
Ja, på Færøerne var punktlighed ikke en mulighed. Deroppe
oplevede de nemlig, hvordan naturen – og ikke mennesket – satte
rammerne for tilværelsen. Færøerne er nemlig et sted, hvor naturen
og vejret kan sætte en stopper for enhver kalenderaftale. Tåge,
dis, storm og høj bølgegang bekymrer sig ikke om en aftale indgået
mellem to mennesker – ej heller denne aftales vigtighed. Derfor har
spørgsmålet: ”Skal vi mødes i morgen?” i mange år været besvaret
med et ”måske”.

tonede frem på skærmen og annoncerede, at Danmark lukkede ned.
Nu venter vi så igen. Ja, vi venter på at vi igen kan åbne helt op –
uden coronapas, mundbind og reservationer. Ja, vi venter på, at vi
igen kan kramme. Og igen kan mødes uden et forsamlingsloft. Vi
venter på at ”måske” bliver afløst af et ”ja”.

Men tiden ændrer sig. På Færøerne er der i øjeblikket et opgør
med ”land of maybe” tanken. Det ser vi i de mange tunneller, der
er blevet bygget. Tunneller, der gør det muligt at rejse igennem
tågen og under et uroligt hav. Til gengæld er ”land of maybe”
tanken blevet hverdag for os her i Danmark – der endnu er præget
så meget af covid-19, at vi ofte må svare ”måske”, når der dumper
invitationer ind med ”svar udbedes”. Det er noget nyt! Ja, det er
nyt, at vi ikke kan planlægge vores ferier, fester, sammenkomster
med samme vished og punktlighed, som vi kunne for cirka 14
måneder siden.

Jeg er vokset op et sted, hvor mennesket ikke bare er et
selvberoende individ, der altid har kontrol over kalenderen, liv
og omgivelser. Nej, tværtimod er mennesket altid en del af noget
andet. Og præget af dette. Derfor er vi også indimellem nødt til at
lægge vores liv og eksistens i hænderne på nogle andre. Og det har
vi lært i de sidste 14 måneder. De måneder hvor vi har gået hånd i
hånd med et ”måske”. Et ”måske”, der snart bliver erstattet af et
”ja”.
Sognepræst Miriam Joensen

Nej, alting er oppe i luften så at sige. Alting står i skyggen af det
måske, der har præget os siden Mette Frederiksen første gang

Aktiviteter
Vi vender så småt tilbage til en mere normal
hverdag. Kalenderen over aktiviteter er
naturligvis med sædvanlige forbehold. I
skrivende stund er der forsamlingsloft på
max 10 personer for indendørs aktiviteter,
bortset fra gudstjenester og andre
kirkelige handlinger. Vi håber at den større
genåbning 6. maj betyder, også for kirkens
vedkommende, at vi må forsamles mere end
10 mennesker til foredrag, koncerter m.v.

Følg med på med
hjemmesiden

www.korsvejskirken.dk
I vil altid kunne finde de
seneste opdateringer her på
siden, hvis der f.eks. kommer helt nye
arrangementer og også om evt. aflysninger.

Maj
Musik-andagt – En tid til eftertanke
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
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Gudstjenester
April				

Fredag

30.

Bededag Matt. 3, 1-10

Maj				
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag

2.
9.
13.
16.
23.
24.
30.

4. s.e. påske Joh. 16, 5-15
5. s.e. påske Joh. 16, 23b-28
Kristi Himmelfartsdag Mark. 16, 14-20
6. s.e. påske Joh. 15, 26 /16, 1-4
Pinsedag Joh. 14, 22-31
2. pinsedag Joh. 3, 16-21
Trinitatis Joh. 3, 1-15

kl. 10.00

Miriam Joensen

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Kom og vær med til
en stemningsfuld
musikandagt i kirken her
i skønne maj måned.
Med musik og læsninger
reflekterer vi over
skriftens ord ud fra et
moderne og personligt
perspektiv. En rolig stund i kirken med tid til
eftertanke.
Tirsdag 4. maj kl. 10.00

Orgelkoncert med påskeprogram –
v. Ole Reuss Schmidt

Organisten Ole
Reuss Schmidt er
brændt inde med
en masse dejlig
påskemusik, som
det ikke har været
muligt at opføre på
grund af coronarestriktionerne, og
derfor bliver der
afholdt en forsinket
påskekoncert i
Korsvejskirken.
Se næste spalte

Her vil der blive opført musik af Bach,
der specielt relaterer til henholdsvis
passionstiden, skærtorsdag, langfredag og
påskedag, ligesom der vil blive spillet en
sammenfattende improvisation.
Til sidst vil der blive fortalt om nr. 190 i
Salmebogen: ”Her ser jeg da et lam at gå”,
som vi naturligvis også synger.
Lørdag 8. maj kl. 16

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 11. maj kl. 18.00

Orgelrecital –

v. Ole Reuss Schmidt

m.m. Korsvejskirken er en grøn kirke og
vi giver her børn og voksne mulighed for
at lære noget om, hvordan man dyrker en
køkkenhave.
Vi skal også synge og danse sammen og høre
om kirkens første fødselsdag: Pinsen. Kirkens
frivillige vil forberede noget godt til ganen.
Ulvetime er et tilbud til børnefamilier. Vi
glæder os til igen at kunne byde velkommen
til denne begivenhed, som er målrettet
børn 4-9 år og deres forældre. Ældre og
yngre søskende, bedsteforældre og andre
interesserede er også meget velkomne.
Vi åbner dørene kl. 16.30. Kom gerne der,
hvis jeres familie vil med til at så og plante

i haven! Og vær gerne klædt på til det!
Gudstjenesten starter ca. kl. 17.
Det er gratis at deltage!
For at være sikre på, at vi laver en tilpas
portion mad, vil vi gerne bede om en
tilmelding senest tirsdag 18. maj. Send en
mail til kirkens børnemedarbejder lone@
korsvejskirken.dk. Og skriv, hvor mange
hhv. børn og voksne fra jeres familie, der
kommer. Har I spørgsmål til arrangementet,
send da også gerne en mail til samme e-mail
adresse!
Torsdag 27. maj kl. 16.30 - ca. 18.45

Korsvejstræf om Frederik 7.,
grevinde Danner og Jægerspris Slot

Orgelrecital i Korsvejskirken er en stund
sidst på ugen, hvor freden og roen kan få
lov at sænke sig. Ole Reuss Schmidt spiller
et par orgelværker og fortæller om dem.
Derefter bliver der fortalt om en salme, som
vi derefter synger i fællesskab.
Fredag 21. maj kl. 17.00

Korsvejskirkens kirkeværge Allan
Henriksen, fortæller om Frederik 7. og
grevinde Danner; om deres udsædvanlige
livsforløb og deres fælles liv på Jægerspris
Slot. Frederik 7. var enevældig konge,
men afgav frivilligt magten til folket,
men han levede også et udsvævende liv,
der bl.a. skræmte to dronninger væk.
Grevinde Danner kom fra samfundets
bund, men endte som kvinden i kongens
liv. Den position gav hende bl.a. mulighed
for at hjælpe tyende-piger i social nød.
Allan, der har været kirkeværge i

Korsvejskirken gennem en årrække,
fortæller levende om en del af Danmarks
historie med et lokalhistorisk perspektiv.
Allan er nu bosat i Kulhuse tæt på
Jægerspris og dermed Jægerspris Slot.
Onsdag 2. juni kl. 14.00

Ulvetime -

v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Tak til alle...

... der deltog i affaldsindsamlingen for
Danmarks Naturfredningsforening.
Tak til jer, der deltog i Korsvejskirkens

affaldsindsamling 18 april.
Ca. 50 i alle aldre mødte op og i vores sogn
samlede vi ca. 90 kg affald ind.
I år var der fokus på take-away emballage.
Det fandt vi heldigvis ikke meget af, men
til gengæld var der meget andet. Til næste
år håber vi naturligvis på at finde meget
mindre affald.
Tak for en dejlig dag i skønt vejr og god
stemning.
Stina Carlberg,
formand for menighedsrådet

Kom og vær med til at plante og så i kirkens
nyttehave: Tomater, kartofler, gulerødder

Kontakt

Sognepræst Miriam Joensen.
Tlf. 2712 2430 • mijo@km.dk
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.
Mandag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13
samt torsdag kl. 15-18.
Kordegnevikar:
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk
Sognemedhjælper: Lone Madsen.
Tlf. 6116 5509 • lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

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

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

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
CORONA I 100 METER SKOVEN

Efter et år er frygten for corona også
kommet til 100 meter skoven.
For Jacob har været syg, og han har
selvfølgelig været tæt på sine venner,
særlig Peter Plys.
Nu skulle Plys jo egentlig lade sig teste!
Men det virker bare lidt kompliceret,
synes han.
For det er det meste for Plys.
Jeg går i isolation, tænker han, men
det er heller ikke så let, for Grislingen
kommer på besøg, og så må de bare
snakke lidt om det hele.
Grislingen er meget bekymret, for det er
han for det meste.

”Vi kan kun se fem”, siger Grislingen,
”jeg har lovet Kængu at hjælpe med
hjemmeskolingen af Kængubarnet, og
hvis du skal over for at spise honning hos
Ninka Ninus, kan vi hverken se Æslet
eller Tigerdyret”.
”Det vil Æslet helt sikkert tage
personligt”, siger Plys, ”og Tigerdyret
kommer jo bare sådan lige pludselig, så
det bliver ikke let”.
”Men vi må i hvert fald prøve at fortælle
dem det”, siger Grislingen.
Og Plys har helt ret. Æslet tager det
personligt op, som han plejer. ”Jeg
tænkte det nok”, siger Æslet, da de siger
det til ham. ” Jeg holder mig for mig selv.
Mig er der alligevel ingen, der har brug
for.”
Tigerdyret møder de på vejen hjem fra
Æslet, og han har så meget fart på, at han
vælter Grisling. ”Åh nej”, siger Grisling,
”nu holder du jo ikke to meters afstand”.
Men det kan Tigerdyret ikke rigtig tage
sig af, for ”regler er ikke det, Tigerdyr er
bedst til”, siger han.
Da de når til Ninka Ninus, vil han ikke
have dem indenfor. ”Jeg må holde mig
rask”, siger han, ”så jeg kan vande mine

Dåbsklude

personlige dåbsklud med fra kirken som
et minde om dagen.
Navnlig i disse tider, hvor dåb holdes
uden for de egentlige gudstjenester,
fordi der eller ikke ville være plads nok,
er dåbskluden en måde at holde fast i
sammenhængen mellem dåbsbarn og
menigheden, der godt nok ikke er til
stede ved dåben, men som til gengæld
har lavet kluden, som barnet får med.
Så derfor, kære menighed, dette nye
initiativ behøver dig!
Vi søger derfor strikkere, som vil lave
kludene.
Kluden skal være ca. som en karklud,
dog med mindst et kristent symbol (kors,
hjerte, due, fisk, træ eller lignende)

At være en gammel institution som
Folkekirken er ikke ensbetydende med at
nye skikke ikke kan komme til.
I mange kirker landet over er man således
begyndt at lave dåbsklude.
En dåbsklud er en klud, som man tørrer
barnet med efter dåben.
Indtil nu har vi – i Tårnby Kirke – brugt
damaskes servietter (som man i gamle
dage brugte til finere middage) til at tørre
børnene med.
Men nu vil vi også gerne være med
på moden, for det er jo en fin idé, at
dåbsbarnet på den måde får sin egen
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Gudstjenester
Maj
Søn 2.		
Søn 9.		
Tors 13.		
Søn 16.		
Søn 23.		
Man 24.		
Søn 30.		

Højmesse					
Højmesse					
Højmesse Kr. Himmelfart				
Højmesse					
Højmesse Pinsedag					
Højmesse 2. Pinsedag					
Højmesse					

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Hansen
Rosenberg
Skovhus
Skovhus
Rosenberg
Nielsen
Hansen

gulerødder, de er på et kritisk stadie lige
nu, de kan ikke klare sig, uden at nogen
tager sig af dem”.
”Det er svært med den corona”, siger
Grislingen, da de igen sidder hjemme hos
Plys. ”Det sværeste er, at alle tager det,
hver på sin måde”
”´Jae”, siger Plys. ”Men sådan er vi jo,
hver på sin måde”.
”Så det skal nok gå, Grisling, og en dag
er skoven sig selv igen”.
Og det håber vi også, at Danmark og
Tårnby Kirke er.
Ida Nielsen

Har man ingen opskrift, kan man hente
en sammen med garnet, har man selv
en idé, er man meget velkommen til at
bruge den.
Garn udleveres hos Ida Nielsen efter
aftale.
Samme steder afleveres de færdige klude,
som også kan afleveres til kirketjeneren
ved gudstjenesterne.
Vi glæder os til at høre fra jer.

MAJ 2021
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe
fortrinsvis bestående af enker og
enkemænd.
Det er altid svært at blive alene, og
selv om du har et godt netværk, så er det
noget andet at tale med andre, der er i
den samme situation.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden.
Det er ofte i forbindelse med
gudstjenester, enten aftengudstjenesten
den 3. torsdag i måneden, eller om
søndagen efter en Højmesse. Der er
altid kaffe og nogle gange et andet
arrangement.
Indtil videre er alle aktiviteter desværre
aflyst, men du kan høre mere om
netværksgruppen ved henvendelse til Ida
Nielsen på 3250 4186 eller idni@km.dk
Vi holder fortsat gudstjeneste
Her er der god corona afstand, og vi kan
også snakke lidt efter gudstjenesterne.
Det er mandag 24. maj, 2. pinsedag.
Så snart der igen bliver mulighed for at vi
kan samles til kaffe, ringer jeg til jer.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Der er igen gudstjenester på
Plejehjemmet på Irlandsvej. Første gang
efter coronanedlukningen er fredag 28.
maj kl. 10.30 ved Ida Nielsen.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100
Torsdag 20. maj kl. 10.30 ved Karsten M.
Hansen.

FOR BØRN

Babysang
På grund af coronavirus skriver vi i
øjeblikket ikke op til Babysang. Vi vender
tilbage, når der er noget nyt.
Konfirmander og forældre
På grund af corona er der i øjeblikket
ingen fællesarrangementer for
konfirmander og forældre.
Indskrivning til konfirmation
På grund af corona har vi udsat
indskrivningen til konfirmation 2022 til
juni.
Indskrivningen finder sted i
konfirmandstuerne, Englandsvej 330.
For at få bedre plads har vi delt
indskrivningen op, så Løjtegårdsskolens
kommende konfirmander skrives op
tirsdag 1. og onsdag 2. juni, begge dage
mellem kl. 15-17.
Nordreskolens kommende
konfirmander og kommende
konfirmander fra Amager Privat skole
skrives op onsdag 9. juni og torsdag 10.
juni begge dage kl. 15-17.

Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf)
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 2175 1030,
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1011, samt torsdag kl. 17-18. Mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., ons. og tors. kl. 10-11, torsdag kl.
17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum, orlov.
Sognepræst:
Louise Husted Rosenberg
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst:
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 6,3.
th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 6045, e-mail:
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770
Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, e-mail: thbe@
km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; e-mail:
taarnbykigrd@mail.dk Kontortid: Man - fre kl.
11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag kl. 10-11
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads Gravers
Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 2166 7030.
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen, abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst
Pedersen, happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk
Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved
at komme til gudstjeneste eller til
kirkelige arrangementer ved egen hjælp,
kan bestille kirkebil og således blive
afhentet på deres bopæl og blive kørt
hjem igen efter gudstjenesten eller
arrangementet. Hvis man har behov for
at benytte kirkebilen, skal man ringe til
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest
kl. 12 sidste hverdag før.

ADRESSER • TELEFONNUMRE

KB Sognepræst Susanne
Sognepræst Susanne
Worm Steensgaard (kb)
beredskabspræst
ssan@km.dk /
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39:
Mandag - torsdag 9-10
Fri fredag

’Bønner’
To sangere og
en pianist

Det sker også i
Kastrup kirke

Når vi mennesker kommer i situationer, vi ikke
selv er herrer over, føler mange af os trang til
at vende os mod noget større i bøn om hjælp
og vejledning.

April
Tors. 29. kl. 17
Menighedsrådsmøde
Fre. 30. kl. 10 v. Elizabeth
Laursen – Store Bededag

Denne koncert præsenterer nogle af
musikhistoriens eksempler på sådanne
gribende, inderlige bønner. Koncertens
repertoire spænder over storslåede operaarier
gennem lieder og enkle danske sange til
musicalnumre.

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

Fællesnævneren er, at alle teksterne er bønner.
Velkommen til en koncert, der består af bønner
for liv og død, kærlighed, lykke og ulykke - alt
det, vi mennesker ikke er herrer over.

Sognepræst Elizabeth M.
Laursen
eml@km.dk /
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons.
og fre. kl. 10-11

Medvirkende: Jacob Evald (øverst), Kamilla
Sørensen (i midten) og Merete Laursen.

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.

Søndag 30. maj kl. 16 i Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3

Kirke- og kulturmedarbejder
Vakant
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 1011 - Fri mandag

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.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 BankNordik
reg.nr. 6506 konto
3052994208

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Maj
Søn. 2. kl. 10 v. Allan Ivan
Kristensen
Søn. 9. kl. 10 v. Allan Ivan
Kristensen
Tors. 13. kl. 10 v. Susanne
Worm Steensgaard – Kristi
Himmelfarts-gudstjeneste
Søn. 16. kl. 10 v. Allan Ivan
Kristensen
Søn. 23. kl. 10 v Elizabeth
Laursen - Pinsedag
Man. 24. kl. 10 v. Susanne
Worm Steensgaard
Tors. 27. maj kl. 17
Menighedsrådsmøde
Søn. 30. kl. 10 v. Susanne
Worm Steensgaard
Søn. 30. kl. 16 Koncert:
Bønner – forbehold for dag
og tid – se hjemmeside og
Facebook

(foto tv. ukendt kunstner)
Billedkunstneren Svend Wiig Hansen
stod i 1973-74 for en totaludsmykning:
korvæg og udgangsvæg er dækket
af metalplader (aluminium) med

Kastrup Kirke
Den oprindelige bygning blev indviet i
1884 og var opført af arkitekten Henrik
Philip Schmidt i en historicistisk stil, så
den fremstod som en middelalderlig
kirke.
I 1971-72 undergik kirken en omfattende
ombygning, hvor den blandt andet
blev forsynet med et klokketårn. Kun
ydermurene fra den oprindelige kirke er
de originale.

udhamrede figurer som en slags
tegninger; Per Hebsgaards glasmalerier
viser nøgne mænd og kvinder.
Også i loftet er der fremstillinger
af mænd og kvinder, skåret til og
hamret ud i metal. På sidevæggene er
motiverne malede. (Foto: Karin Ott)
Kilde: Wikipedia.

SKELGÅRDSKIRKEN MAJ
Intentionen er at skabe et rum, som giver plads til bøn, fordybelse,
ro, stilhed og kropslig afspænding.
Arrangementet er gratis, og tag gerne et tæppe med, hvis du vil
omsvøbe dig imens du indtager denne lydkoncerts skønhed.

Yin Yoga Gudstjeneste

Meditations-Gudstjeneste
Lyden af Stilhed
Mandag 17. maj kl. 19-20 I Skelgårdskirken.
Kom ind i Skelgårdskirkens smukke kirkerum og få en unik sanseoplevelse i lyd, form og farver. Lyden af stilhed ved Mayaya
Schubert & Gert Bach vil skabe et klangtæppe af lyde fra syngeskåle, krystalskåle, sansula, vindspil, trommer og kirkens flygel.
Kirkens præst Kamilla Bugge vil supplere med det talte ord, som
ligeledes bliver en integreret del af lydlandskaberne.

!

Fredag 21. maj kl.17-18.15
Skelgårdskirken åbner
dørene for en helt speciel
gudstjeneste!
Det er pinse og vi har
fokus på ånden der
kommer til os gennem
ildens fornyende kraft.
Sognepræst og yogalærer
Kamilla Bugge guider og
kirke- kultur medarbejder Nicole Kruckenberg
læser op undervejs.
Det smukke kirkerum sammen med musik, bevægelse og læsning
giver en stor oplevelse som vi glæder os til at dele med jer.
Der er efter nuværende regler, plads til 30 deltagere og der er
KUN tilmelding på mail: nicole@skelgaardskirken.dk
Tag egen måtte, vandflaske og tæppe med.

!

!

SKELGÅRDSKIRKEN
Aktiviteter i maj i
Skelgårdskirken

Helle Søes udstiller sine fine værker i
kirken i maj og juni måned

Velkommen i
Skelgårdskirken!

Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen (kirkebogsførende)
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk
Poul Bo B. Sørensen (provst)
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk
Karen Giødesen (sognepræst)
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23,
kag@km.dk
Kamilla Bugge(sognepræst)
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78,
kabu@km.dk
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Det glæder os i Skelgårdskirken at vi nu kan åbne dørene
for op til 60 mennesker med
sang i kirken!
Hvis vi ikke synger, kan vi være
87 mennesker i kirken.
I løbet af maj måned har vi
flere og flere muligheder for
aktiviteter i fællesskab, blandt
andet glæder vi os til en Yin
Yoga gudstjeneste omkring
pinsen.

Søndag 2. maj kl. 10 Højmesse
v/ Karen Giødesen
Onsdag 5. maj kl. 10
Morgengudstjeneste
v/kirkens præster
Fredag 7. maj kl. 10.
KirkeYoga
Søndag 9. maj kl. 10 Højmesse
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
Mandag 10. maj kl. 19.30
Aftengudstjeneste
Onsdag 12. maj kl. 10
Morgengudstjeneste
v/kirkens præster
Torsdag 13. maj kl. 10
Kristi himmelfartsdag
Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
Fredag 14. maj kl. 10.
KirkeYoga
Søndag 16. maj kl. 10
Højmesse v/ Kamilla Bugge
Søndag 16. maj kl. 12
Rytmisk gudstjeneste
v/Poul Bo Sørensen

Mandag 17. maj kl. 19.01
Meditations gudstjeneste
Onsdag 19. maj kl. 10
Morgengudstjeneste
v/kirkens præster
Fredag 21. maj kl. 10.
KirkeYoga
Fredag 21. maj kl. 17.
Yin Yoga gudstjeneste
Søndag 23. maj kl. 10 Pinsedag
Højmesse v/ Kamilla Bugge
Onsdag 26. maj kl. 10
Morgengudstjeneste
v/kirkens præster
Fredag 28. maj kl. 10.
KirkeYoga
Søndag 30. maj kl. 10
Højmesse v/ Karen Giødesen
Mandag 31. maj kl. 19.30
Aftengudstjeneste

Senior- og pensionistkalender •
samt specialforeninger - Maj 2021
OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Åbner, når forsamlingstallet hæves til min. 50 pers.

Gigtforeningen

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
Grundet restriktioner mht. covid-19, er pensionisthuset Bordinghus stadig lukket. Brugere/klubber vil
blive kontaktet når Bordinghus åbnes op igen.

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.
Møde hver tirsdag kl. 14.
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Gigtforeningen holder lukket pga corona indtil
videre. Der åbnes for aktiviteter, når kommunens
lokaler åbnes.

Solgården

Diabetes foreningen

Bordinghus

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Da vi fortsat har en gradvis åbning er åbningstiderne
nu fra mandag - fredag kl. 10.00 - 15.30.
Følg med i, hvornår vi åbner i Solgården på vores
opslagstavle i huset eller på Tårnby kommunes hjemmeside under pensionisthuse.
OBS! Vi håber at kunne få lov til at åbne 6. maj i mindre omfang, med begrænset deltagerantal.
For at komme i Solgården skal der fremvises gyldigt
coronapas.
Stavgang Hver mandag udenfor kl. 11.00. Startsted
ved indgangen.
Fredagshygge med forbehold for, at huset er åbnet.
Det foregår både ude og inde. Fredag 7. maj.
Socialt samvær med en lille sjov konkurrence og
tilbud om lun anretning, som skal forudbestilles.
Både ude og inde og med forbehold for, at huset er
åbnet. Fredag 14. maj.
Husets fødselsdag med lagkage og en lille en. Det
foregår både ude og inde. Fredag 21. maj.
Hyggeligt samvær med tilbud om lun anretning, som
skal forudbestilles. Både ude og inde. Fredag 28. maj

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Ingen oplysninger modtaget.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt
2883 4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk.
Hjernesagen i Tårnby / Dragør genoptager nu arbejdet langsomt. De ordinære cafe-møder genoptages
dog først i august. I mellemtiden tilbydes et møde
udendørs i hver måned – første gang 17. maj kl. 14 15 (hvis vejret tillader det). Vi byder på kaffe og brød
og en mulighed for en snak om stort og småt.
Vi går på Hjertestien den 3. søndag i måneden - i maj
den 16., kl. 11.00 fra indgangen til byparken ved det
gamle vandtårn på Englandsvej. Turen er smuk og på
5-6 kilometer - man kan hoppe fra undervejs. Alle går
i eget tempo, nogle går med stave.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 2063 7875.
Høreforeningen afventer, at corona-restriktionerne
lempes, før der laves arrangementer. Vi ses i løbet
af 2021.

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161
1022 eller fastnet 3258 3985. • Vi er til for jer.
Vi venter stadig, men forventer at komme i gang i
slutningen af maj. I vil få direkte besked pr. mail.
I er dog fortsat velkomne til Parkinson dans, hver
onsdag kl. 13 i Sundhedshuset... med mundbind.
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Tilmelding til samtalegruppe på sms til Ingelise
Fabricius tlf. 2382 3876 eller mail: amager@bedrepsykiatri.dk

Bedre Psykiatri

Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@bedrepsykiatri.dk
Pårørendecafeer for pårørende til en person med
psykisk sygdom kl. 19-21, Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup, lokale 6.
En fars dilemma. Hvordan hjælper jeg bedst min
psykisk sårbare datter? Oplægsholder Johnny Bakø.
Onsdag 26. maj kl. 19 - 21.
Samtalegruppe. introduktionsaften mandag 31. maj
kl. 19-21. Herefter gruppemøder 7., 14., 21. og 28.
juni. Gruppeleder Psykoterapeut Susanne Kalvaag.

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere
oplysninger.
Solen skinner (ofte) og træerne er ved at springe ud.
Så er det dejligt at gå stavgang i Travbaneparken om
mandagen. Vi må nu være op til 50, så kom endelig
og vær med. Om du går hurtigt eller langsomt, vil du
altid kunne finde nogen at følges med.
Desværre har vi ikke længere vores formand Jacob
Løve med os, da han i slutningen af marts afgik ved
døden. Jacob startede stavgangsholdet. Æret være
hans minde.

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Alle aktiviteter med fysisk fremmøde er foreløbig aflyst pga corona. Der åbnes, når det kan lade sig gøre.
Årsmøde udsat til 16. juni.

Café Livsglæde

Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige
uger kl. 10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende
demens-ramte og deres pårørende.
Caféen genåbner tirsdag 25. maj. Første gang i
Postkassen.

Mænds Mødesteder

Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.
taarnby@gmail.com Konst. formand Per Eilertsen tlf.
4096 3795.
Generalforsamling torsdag 6. maj kl. 15.

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er
åbent for alle mellem 20 og 65 år.
På grund af risikoen for coronasmitte er der lige
nu adgangsbegrænsning i Netværkshuset. Hvis du
gerne vil deltage, skal du give besked til Simone på
2811 1860.
Mandag Aften for de 18-30 årige foregår udenfor
til at begynde med. Hver mandag i ulige uger. Tjek
Facebook https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/ eller ring.

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled. Søndag kl. 10 til ca. 12.30.
Der tages forbehold for gåture på helligdage. Alle er
velkomne - ingen tilmelding. Start: DR Byens metrostation - slut samme sted. Hjertestien på Amager
Fælled. 4,4-5,8 km. Ca. 1,5 time.
Sommer-gåture hver onsdag kl.19 med start onsdag
5. maj til og med onsdag 29. september. På aftenturene benyttes ofte alternative ruter, og længden kan
variere.
Fodbold for hjertet. Mandage klokken 11–12. Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S. Kontakt
Flemming Jacobsen. Tlf. 4224 4056, partner@sundbyboldklub.dk
Hjertemotion med fysioterapeut. 6 fredage klokken
13–14, start 9. april. Udendørs i Sundby Boldklub,
Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S. Indendørs (hvis vi får
lov) i Prismen Holmbladsgade. Pris 225 kr. Kontakt:
Margitgrome@gmail.com

Ældre sagen

Åbent Hus om
demens flyttet
På grund af corona-situationen flytter Ældre Sagen i
Tårnby det planlagte Åbent hus demens-arrangement
Ved arrangementet vil der blive mulighed for en snak med
lokalafdelingens frivillige; Tårnby Kommunes konsulenter
inden for demensområdet og medlemmer af Seniorrådet vil
også være til stede. Du kan her få mere at vide om det nye
’Demenssymbol’, som udleveres til de demensramte borgere, der er interesserede.
Mandag 31. maj kl. 11-15 og tirsdag 1. juni kl. 1014. Begge dag i Foreningscentret Postkassen, Amager
Landevej 71.

Bente Olofsen, Ældre sagen, Tårnby lokalafdeling.

Tjen penge på
skrabelodssalg

– mens du støtter børn med diabetes

Skoleklasser, sportsklubber og foreninger kan nu tjene
penge til fælleskassen ved at sælge skrabelodder til Diabetesforeningens Forårslotteri, samtidig med at man støtter
diabetessagen.
I 2020 tjente børn og unge fra hele landet – blandt andet
via deres skole eller klub – mere end 2,9 mio. kr. til egne
formål ved at sælge Diabetesforeningens skrabelodder,
samtidig med at de havde det sjovt sammen og støttede
diabetessagen.

Tilmeldingen
- på www.diabetes.dk/lotteri og tlf. 63 12 90 17.
- På www.diabetes.dk/lotteri-info finder du også vores retningslinjer for sikkert salg af skrabelodder.
Salgsperioden løber til 25. juni 2021.
Sælgerne tjener 14 kroner pr. solgt lod, salget foregår eksempelvis via MobilePay, og der er altid gratis returret på
usolgte lodder.

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66

Se foreningens egen annonce side 27.

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

SKELGÅRDSKIRKENS UDFLUGT 2021 ”AMARMINOEN”

Så er det op af stolen,
Tab coronakilo i solen,
Gå for KOFOEDS skolen

SØNDAG 27 Juni
PROGRAM
Mulighed for gudstjeneste i Kirken kl. 10.00.

GÅ AMARMINOEN LØRDAG 26. og SØNDAG 27. juni 2021
LØRDAG 26 juni kl. 12.45

PROGRAM

Vi mødes på p-pladsen Hilversumvej
ved det gule pumpehus.
Biler, cykler mm. parkeres.
Fælles bus til DR Byen hvor Amarminoen starter.
Vi går i dag ca.12,5 km, der er 2 pitstop
med forfriskninger: efter ca. 4 og efter
ca. 8 km.
Her er der mulighed for at hoppe af /
på, og køre med til Hilversumvej.
Turen slutter ved Hilversumvej.
Kl. 17.30 er der grillmad og fælles hygge
i Skelgårdskirken.

Kl. 12.45 Mødes vi som lørdag ved
Hil-versumvej og herfra fælles bus til
Dragør, hvor vi starter.
Vi går i dag ca 14,5 km, med 2 pitstop
med forfriskninger: efter ca. 5 og
efter Ca. 9 km.
Her er der også mulighed for at
hoppe af / på, og køre med til Hilversumvej.
Turen slutter igen ved Hilversumvej.
Kl 17.30 er der grillmad og fælles
hygge i Skelgårdskirken.
Der udleveres AmarminoPas, som skal stemples ved hvert pitstop,
og diplom udstedes i kirken.
Pris: kr. 50.- for gåtur og kr. 50.- for aftensarrangement pr dag.
Rabat for total tur kr. 150 for 2 gåture og 2 aftenarrangementer. HUSK
børn under 14 år er GRATIS.
Deltagergebyret med navn indbetales via MobilPay nr. 655756 og går
ubeskåret til Kofoeds Skole.
Tilmelding fra 1. til 20. juni 2021 på mail:
Skelgaards.sogn@km.dk
Skriv deltagere´s Navne samt hvad der deltages i. Eksempelvis
Anne Andersen, gåtur lørdag og grill søndag, 100.NB: Turen kan gennemføres på cykel.

Er der hjertestartere nok i Tårnby?
Og er de placeret, så de er
tilgængelige døgnet rundt?
I Tårnby kommune er der 60
døgnåbne
hjertestartere,
yderligere 50 kan nås i åbningstiden og 29 er låst inde.
Men ca. halvdelen af alle
hjertestop sker i aften/nattetimerne.
Hvorfor er det vigtigt med
flere hjertestartere

Alt, der kræves, er, at du starter en indsamlingsgruppe og
inviterer mennesker i dit netværk til at gå mindst 15 indsamlingsruter søndag 30. maj.
Derefter modtager I en gratis
hjertestarter, og I beslutter
selv, hvor den skal placeres,
blot skal den være tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren bliver professionelt
monteret i et klimaskab af
en elektriker fra TS-gruppen.
Derudover modtager gruppen
et års ServicePlus-aftale.
Du kan læse mere og starte
en gruppe på gådigtilenhjertestarter.dk Vælg menupunktet ’Start en gruppe’ – så er du
i gang!

mer, venner og kollegaer til at
donere til via Mobilepay eller
betalingskort.
Alle donationer sker med
Mobilepay, SMS eller bankoverførsel, så kontanter ikke
konstant skal skifte hænder.

Kender du til en hjertestarter, der ikke er tilgængelig
døgnet rundt?

INFO:
Tid: 30. maj 2021
Kontakt: Formand for Hjerteforeningen i København S,
Margit Grome.
Mail: margitgrome@gmail.com
Telefon: 4041 9476
Eller gå ind på hjemmesiden: gådigtilenhjertestarter.dk

Så kan du nu være med til at
befri hjertestarteren, så alle
i Tårnby kan få gavn af den
- helt gratis! Læs mere og
deltag i Hjerteforeningens
Landsuddeling her: https://
landsuddeling.dk/befri/
bbark

Digitale ruter
En digital rute er et alternativ
eller et supplement til at gå
en traditionel rute. Du opretter en online indsamling, som
du opfordrer familiemedlem-

Vær med til at sikre flere hjertestartere lokalt - start din egen
indsamlingsgruppe. Det øger trygheden for borgerne. Foto:
Linda Johansen/Hjerteforeningen.
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Flere hjertestartere giver
mere tryghed for borgere i
nærmiljøet, og Margit Grome
fra Hjerteforeningen i København S håber derfor, at mange
vil deltage i indsamlingen til
hjertestartere.
- Jeg har meldt mig som
lokal ambassadør og håber
selvfølgelig, at rigtig mange
vil støtte op og hjælpe til med
at få sat flere hjertestartere
op. Tårnby kommune udgør
et meget stort areal med et
indbyggerantal på ca. 45.000,
så der er rigelig brug for flere
hjertestartere, siger Margit
Grome.

Sådan får du en gratis hjertestarter

Fra Losseplads til Bynatur – vandringer på fælleden
Tag med på byvandring på Amager
Fælled med historiker og journalist
Majken Astrup fra podcasten ’Stemmer fra Amar’
Størstedelen af Amager Fælled er
menneskeskabt og har i flere århundreder eksisteret på byens og kongens
præmisser. Området er rigt på planteog dyreliv, hvor sjældne og fredede
arter har slået sig ned på Fælleden.
Men store dele af området er desværre også dybt forurenet!
Der knytter sig rigtig mange interessante historier til Amager Fælleds
natur. Kulturhuset Islands Brygge arrangerer under titlen ’Fra Losseplads
til Bynatur’ fire vandringer på Amager
Fælled med historiker og journalist
Majken Astrup.
Majken Astrup står også bag podcasten ’Stemmer fra Amar’, som fortæller hele Amagers historie – og så er

STED:

Alt det praktiske:
• Fire vandringer: søndag 2. maj
kl. 10.00 og kl. 14.00 og søndag 9.
maj kl. 10.00 og kl. 14.00
• Vandringen starter ved DR metrostation
• Varighed: 2 timer. Alt det praktiske:
• Vandringen er på cirka 5 km.
• Der sluttes af med lidt godt til
ganen
• Billetter til de fire vandringer kan
købes på www.kulturhusetislandsbrygge.kk.dk
• - max. 25 deltagere pr. vandring
• Vi følger alle myndighedernes
corona-retningslinjer.
hun, meget væsentligt, selv bosat på
øen sammen med sin familie.
- Jeg synes, at industri- og kultur-

Majken Astrup er historiker og
journalist. Hun står bag podcasten
’Stemmer fra Amar’. Foto Mattias
Andersson

historien herude er virkelig fascinerende. At Amager Fælled i høj grad er
blevet til på grund af byen og industrialiseringen, som har været med til at
forme fælleden. Det har forurenet helt
vildt, men har også givet os det her naturområde, som vi ellers sandsynligvis
ikke ville have haft, fortæller hun.

Vandring med Majken
Hør Majken berette om affald og kemikalier i rå mængder, bliv klogere på
vores forhold til naturen og hør om,
hvordan klimaforandringerne vil påvirke Amager i fremtiden. På turen vil
hun fortælle om tilblivelsen, udnyttelsen og de forandringer der har fundet
sted undervejs – menneskabte såvel
som naturlige.

Balancer på en væltet træstamme
Tag børnene med på opdagelse
i en urørt skov

Der var trængsel i Jesper Johnsens have ved det første åbent havearrangement i september sidste år. Arkivfoto: David Schmidt

Invitation til åben
have-arrangement
Der var langt flere interesserede
end hvad corona-reglerne foreskrev
ved åbent have arrangement i september. Derfor gentages arrangementet i juni
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Jesper Johnsen er en ildsjæl, der lever
og ånder for at udbrede biodiversitet
i stor skala, og han sætter selv handling bag ved at gøre sin have vild og
spændende.
Sammen med Tårnby Forsyning
stod Jesper Johnsen for et havearrangement hjemme hos ham selv, så teorierne kunne opleves udført i praksis i
september 2020.

De urørte skove ligner ikke de skove,
de fleste af os kender. Træer og planter vokser mere vildt og i skovbunden
ligger væltede træstammer, som ikke
bliver fjernet. Her er der et sandt mylder af liv – for eksempel biller, edderkopper og svampe.
Det gør de urørte skove til en sjov
legeplads, der kan udfordre alle dine
sanser. Naturstyrelsen har derfor lavet
en guide med tips til aktiviteter med
børn i urørte skove over hele landet.
Prøv for eksempel at balancere på en
væltet træstamme, læg dig i skovbunden eller tag en bingoplade med i skoven og find forskellige arter.
- Der er så meget, du kan udforske i
de vilde skove. En enkelt stamme eller

stub er en hel lille verden i sig selv. Og
mens børnene leder efter smådyr under barken, kan de voksne passende
tage på svampejagt.
Det døde træ i alle aldre, som der
netop findes meget af i de urørte skove, er guf for en lang række svampe,
siger Marie Roland, naturvejleder i Naturstyrelsen.
I en ny guide fra Naturstyrelsen kan
du se 32 udvalgte statslige skove (se
kort herunder), der er under forvandling til urørt skov. Nogle af skovområderne er vildere skove, der har ligget
urørt i mange år, mens andre har været
urørt i kortere tid.
tsp

Under besøget gav Jesper gæsterne
inspiration fra arbejdet med havens
flotte regnvandsbed, hvor der lever
padder og salamandere, samt hans
adskillige insekthoteller og meget
andet.
Som følge af begrænsningen i forsamlingsantallet blev åbent have-arrangementet i september begrænset
til 50 deltagere.
Det var derfor nødvendigt af afvise
mange borgere og arrangementet
gentages.
tsp

GEDEMARKEDET
På Gedemarkedet på side 47
kan private gratis annoncere
ting og sager til køb, salg, bytte
og gives væk.
Private kræmmermarkeder er
der også plads til.
Se retningslinjerne i omtgalen
side 47 - det er gratis

Vores ‘egen’ Pinseskoven er i fornemt selskab med 32 udvalgte statslige
skove, der er under forvandling til urørt skov. Nogle af skovområderne er
vildere skove, der har ligget urørt i mange år, mens andre har været urørt i
kortere tid. Foto: Naturstyrelsen.

Hvad gemmer der sig bag facaden
Bålpladsen suppleres med
forskellige størrelser grill, når vejret
tillader det.

130 elever og 40 ansatte med afdelinger på Nørrebro, Frederiksberg, Østerbro, Vesterbro og i Ballerup - samt fem
afdelinger i og omkring Tårnby.
Ideen er stadig den samme – den
unges ønsker og drømme er pejlemærket for undervisning, praktikker
og det trygge sociale læringsmiljø.

Huset på Saltværksvej

Alle tre etager er taget i brug til fællessamling, individuel undervisning,
samtaler og køkkenundervisning
Da Tårnby første gang skulle modtage et større antal flygtninge, købte
kommunen blandt andet Saltværksvej
191. Nu står der Erhvervsskolen af
2011 på gavlen – hvem er så det?
Villaen på Saltværksvej 191 har tre
etager med plads til fællessamling,
individuel undervisning, samtaler og
køkkenundervisning.
Det måske største aktiv er den store
have med bålplads, som er et yndet
sted at opholde sig for eleverne. Der
er naturligvis også udendørs undervisning – køkkenet rykker ud om sommeren, og der er flere undervisningsforløb, som er tilpasset årstiderne i
haven.
Huset rummer også et af Erhvervsskolens tre IT-labs – en drøm for alle,

der vil arbejde med teknologi og
e-sport. Erhvervsskolen har flere ITforløb, som de unge kan følge: Nogle
vælger endagskurser, hvor de bliver
bedre til at anvende Word, andre tager
længerevarende forløb med fokus på
Digitalt Design, Quality Assurance og
programmering.

I januar 2020 overtog Erhvervsskolen
af 2011 en villa på Saltværksvej, som
blev sat i stand i foråret. Overtagelsen
kom i stand takket være skolens gode
samarbejde med Tårnby Kommune,
som udlejer huset. Tidligere blev det
anvendt af kommunen til Ungdommens Uddannelsesvejledning for Dragør og Tårnby; nu er det de unge selv i
kommunerne, der bruger det.
Villaen har også været benyttet

Fra to til 170 på 10 år
I 2011 startede Erhvervsskolen af
2011 i et køkken i Mellemfolkeligt
Samvirkes lokaler på Nørrebro – med
én elev og én lærer ansat.
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, var netop blevet en
mulighed for unge mellem 16 og 24
år, og ideen med vores STU var at skabe en fleksibel skole, hvor det var de
unges ønsker, der var i centrum, fortæller skoleleder Thomas Vørnle.
- 10 år senere har skolen mere end

Morten A. gør brug af et af de ITforløb, Erhvervsskolen tilbyder.

som bolig til enlige flygtninge.
Erhvervsskolen har bredt sig over
det ganske København og har fem forskellige aktiviteter på Amager.
Oasen på Tømmerupvej er en gård
med 10 heste, kælegrise, geder,
katte, hunde og høns. Et værksted
på Saltværksvej 12 med nyistandsat autoværksted, hvor der også er
blevet plads til et mindre tømrer- og
smedeværksted. La Møf, skolens syog design praktiksted, lejer sig ind i
B. 1908s klublokaler på Sundbyvestervej og så er der et bosted inde i
Sundby.
Tårnby Bladet fortsætter beskrivelsen af Erhvervsskolen af 2011 i kommende udgaver.
PB
Martin G. brænder energi af, så han
har plads til mere af den tilberedte
mad.

Har du ikke fået Tårnby Bladet
... kan du hente det i et af vore depoter!
Dem finder du blandt andet:

KASTRUP

TÅRNBY

DRAGØR

VESTAMAGER

SUNDBY

• SuperBrugsen Tårnby Torv
• Tårnby Torv ved alle indgange
Tårnby Skole Mellemgangen til festsalen
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harlad Nyborg
• Menu i Vestamagercentret
• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste onsdag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor
nejtak’ere til reklamer lægges godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

• Cafe’ Sylten Søndre Strandvej 50
• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkgårdsvej
• Kvickly, Englandsvej 28
• Fakta, Englandsvej 204
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• Irma Televænget
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegårds Centret Kulturhuset
• Kastrupgårdsamlingen Kastrupvej 399
• KastrupBoldklub Røllikevej 5,
• SAS-klubben ved diget
• Heller Bådudstyr Kastrup Strandpark 9

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Genåbner med stort dressurstævne
Kastrup-Tårnby Rideklub
glæder sig over muligheden
for at genåbne efter det
triste corona-år
HESTE AF STALD
Tekst og foto:
Søren Havemann

Kastrup-Tårnby
Rideklub,
KTR, har som alle andre været
ramt af restriktioner og nedlukning, fortæller sekretær i
klubben Elisabeth Pallesgaard, som Tårnby Bladet møder
en lørdag formiddag på rideanlægget ved Ugandavej.
- Med de nye vilkår får vi
mulighed for at afvikle et
stort dressurstævne allerede
på lørdag 1. maj med 100
starter. Så vi er glade for at
komme i gang igen, fortæller
Elisabeth.

Lidt om klubben
Kastrup Tårnby Rideklub blev
stiftet i 1975 og har i dag
ca. 100 medlemmer, hvoraf
de ca. 65 er aktive dressur-,
spring- eller hyggeryttere.
Klubben lejer af Tårnby

kommune et stort landområde. På dette område har
klubben selv og på frivillig
basis opført et ridehus med
fiberbund, to udendørs dressurbaner, hvoraf den ene er
nyanlagt med fiberbund og
indhegnet, en springgrusbane, en rotunde, samt en græsspringbane til undervisning
og stævner.
At det meste foregår på
frivillig basis, vidner indkaldelsen på Facebook om, da
der her indkaldes til ‘Vi maler
i klubben på søndag. Der er
pensler til alle’.

Lægger vægt på
fællesskabet
Elisabeth fremhæver fællesskabet i klubben og værdien
af det frivillige arbejde, der
betyder, at klubben kan tilbyde gode faciliteter og fine
baner. Bestyrelsen er godt
sammensat af både unge og
lidt mere rutinerede kræfter,
hvilket betyder, at man hele
tiden har historien med sig.
- Udover de gode faciliteter tilbyder vi i klubben un-

dervisning af kvalificerede
instruktører, som hele tiden
kan forbedre vores ryttere,
pointerer Elisabeth.
Vi er fem rideklubber på
Amager. Her mødes vi på
kryds og tværs til konkurrencer hos hinanden og til årets
Amagermesterskab.
Hvad kunne du godt tænke
dig?
KTRs ridehus
og i forgrunden
dressurbanen ved
Ugandavej.

Flere ridedrenge, svarer Elisabeth. Det undrer mig, at så få
drenge melder sig til ridning.
Det er jo også en sport for
drenge. Her mangler vi virkelig en form for ligestilling
blandt de unge.
- Og så ser jeg et problem i,
at det bliver sværere at finde
opstaldning på de omkringliggende gårde. Vi har ikke

Sekretær i KTR Elisabeth
Pallesgaard, sønnen William
Pallesgaard Asmussen og
ponyen Bryggergårdens
Ceres Royal (i daglig tale
Ceres) på dressurbanen i
KTR.

selv hestestalde på området
og er derfor afhængige af at
kunne leje staldpladser.

Dressurstævne hos Kastrup-Tårnby
Rideklub

Som nævnt holder KTR dressurstævne lørdag 1. maj. Stævnet er åbent for klubber i distrikt 1-5. Og der er sat et maksimum på 100 starter.
Praktiske oplysninger: Klasserne planlægges afholdt med
programmer på bane A udendørs på fiberbane og såfremt
restriktionerne for Covid-19 tillader det også programmer
på bane B i ridehus. Skulle dette ikke være tilfældet, afvikles hele stævnet udendørs.
Parkering foregår på cirkuspladsen lige over for
rideklubben på Ugandavej

Kold ishal kort fornøjelse

38 TÅRNBY BLADET MAJ 2021

DIU (Dansk Ishockey Union)
oplyser, at 12 af landets 17
kommuner med skøjtehaller
har godkendt en sæsonforlængelse på linje med, at haller og andre indendørs anlæg
holdes længere sæsonåbent.
Dermed får idrætsforeningerne mulighed for at aktivere deres medlemmer, som
ikke har haft is under skøjterne siden 16. december sidste
år.
Tårnby kommune er en af
de kommuner, der ikke forlænger sæsonen for skøjteFoto fra en U9
mandagstræning på isen.

folket, da det i den gamle hal
vil koste omkring 600.000
kroner at holde is i en måned.
Klubberne havde i forvejen
administrativt fået forlænget
sæsonen til udgangen af april.
Lea Madsen fra Amar Jets
siger, at deres ungdomshold
nu kan komme på isen igen og
træne, men dog kun en uge,
da Tårnby skøjtehal lukkes
ned om aftenen 29. april og
sæsonen så er slut.
Til gengæld har Tårnby udvidet åbningstiderne til at
omfatte juni måned i andre
haller og anlæg.

Guldregn over BK
Amagers basket
kvinder som vinder
af pokalen for første
gang. Foto: Tom
Andreasen

På sommerferie med
guld i bagagen
Sammenhold, stolthed, sejr
- BK Amagers basketkvinder
tager første pokaltitel
BASKET GULD
BK Amager var foran næsten
hele pokalfinalen, hvor en
stærkt spillende pokalfighter Anna Seilund førte holdet
til triumf, 67-53, over BMS
Herlev Wolfpack. Det var BK
Amagers første pokaltitel for
kvinder i historien.
Pokalvinderne vandt rebound spillet 55-41 og Amager brugte den kæmpe fordel
til at tilkæmpe sig 13 flere
skud i kampen end BMS Herlev. Det blev i store træk afgørende for udfaldet, idet skudprocenterne for begge hold lå
på præcist 34.
Finalen var i store perioder af kampen tæt, men efter
40 intense og tempofyldte
minutter kunne BK Amager
kalde sig pokalvindere anno
2021. BK Amager kan dermed
gå på sommerferie med en
pokaltitel i bagagen.

Pokalfighter Anna Seilund
førte an i reboundspillet med
hele 14 rebounds, krydret
med 7 assists og 22 point.
Amager kom bedst fra start,
med syv hurtige point fra
Rikke Fabricius på vej mod en
tidlig føring på 9-4. Det satte
tonen for kampens første 1213 minutter, hvor de blåklædte var i førertrøjen.
Anna Seilund kom også på
tavlen med otte point, mens
Annemie Espensen satte en
to’er og en tre’er på vej mod
en føring på 27-15 et par minutter inde i anden periode.

Spænding op til pausen

Anna Seilund valgt som
årets pokalfighter. Foto:
Tom Andreasen.

Årets pokalfighter
- Det var rart, at vi kunne få
tingene til at fungere i fire
perioder i dag. Det er i forsvaret, vi viser det hele vejen
igennem, siger Anna Seilund,
kampens pokalfighter.
- Det kan godt være, der er
perioder, hvor de scorer og
får nogle runs, men vi kommer bare stærkt igen og lader
dem ikke komme helt tilbage
i kampen.
SH

Ordliste

KG66 til europamesterskabet i Basel

I gymnastikforeningen KG66 er de ved at revne af stolthed
Landsholdet for kvinder, som er taget til europamesterskabet
i Basel i Schweiz, består udelukkende af medlemmer fra klubben. Pigerne er ikke nye i landsholdssammenhæng, men det
er første gang, at de deltager i en international seniorkonkurrence. De lokale piger fra KG66 fik alle en virkelig god senior
EM-debut, og det var en stor oplevelse at konkurrere mod de
allerdygtigste gymnaster i Europa. Bedste dansker blev Camille Lund Rasmussen. Ikke uventet var det en russisk gymnast,
der blev europamester i den prestigefyldte allroundkonkurrence: hest, forskudt barre, bom og gulv.
Efter et meget udfordrende år med Covid-19 og aflysning af
de fleste aktiviteter er det en fornøjelse at GymDanmark igen
kan sende gymnaster ud på den store internationale scene.
Næste store mål for KG66-pigerne er at kvalificere sig til VM i
Kitakyushu i Japan, som finder sted til oktober. Men inden udtagelsestesten til VM skal der tilbringes mange træningstimer
i Kastrup Gymnastikhal på Kamillevej. tsp

Foto: Sparta

Rebound

En rebound i basketball
opstår, når en spiller griber
bolden efter et mislykket
skudforsøg.
Der skelnes mellem en
offensiv rebound, hvor det
angribende hold beholder
bolden inden for egne
rækker efter skudforsøget,
og en defensiv rebound,
hvor modstanderholdet får
fat på den tabte bold.

DHL Stafetten København havde i 2019 cirka 119.000
løbere fordelt over fem dage.

Assist

Kronprinsen cykler med veteraner

I basketball tilskrives
en assist en medspiller,
der spiller bolden til
en holdkammerat, der
herefter kaster en bold i
kurven.

Kronprinsen cyklede de sydsjællandske veje tynde sammen
med en gruppe skadede veteraner fra DIF Soldaterprojekt
på en 55 km lang rute. Ruten havde start og afslutning på
Vordingborg Kaserne. Træningssamlingen var en del af forberedelserne til sommerens store cykelevent for veteraner
Ride4Rehab.
Under cykeltræningen blev fællesskabet og holdånden
boostet i takt med, at der blev trampet solidt i pedalerne.
- Fællesskab gennem fysisk udfoldelse er det bærende
element i DIF Soldaterprojekt og Ride4Rehab og det er tydeligt, at motion som redskab er med til at hjælpe udsatte
veteraner med at få en bedre hverdag, fortæller Kronprinsen.
SH

Points
Points scores ved
at kaste en bold i
modstanderholdets kurv.
Vinderen er det hold, som
scorer flest points i løbet af
en kamp.

Verdens største motionsfest

I august og september får danskerne igen mulighed for at
trække i løbetøjet for at løbe eller gå fem kilometer, når der,
traditionen tro, afvikles DHL Stafetten i København, Aarhus,
Odense, Aalborg og Aabenraa.
I det forgangne år har mange mennesker haft begrænset
mulighed for at bibeholde fællesskaber og socialt har der
ikke været mange lyspunkter. DHL Stafetten København løbes fra 30. august til 3. september 2021.
SH
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Det lykkedes BMS Herlev at
gøre kampen lidt tættere
inden pausen. Hesseldal og
Ziegler fandt begge bunden
af rusen nogle gange, mens
Amager løb ind i en scoringspause, der tillod BMS Herlev
at kæmpe sig til 33-30.
Amager vandt imidlertid
initiativet igen i tredje periode, hvor BMS Herlevs problemer med skudprocenterne
vendte tilbage. Alle de
hvidklædte Amagerspillere var trusler og med
scoringer fra fem forskellige, blev tredje periode
vundet 21-12 og Amagers
forspring voksede igen til
12 point, 54-42, inden de
sidste ti minutter.
Disse sidste minutter formede sig som en
desperat, men frugtesløs BMS Herlev-jagt på
et comeback. Desværre
for københavnerklubben
fortsatte skuddene med
at gå ved siden af og Ama-

gers føring svandt aldrig til
mindre end 10 point på vej
mod sejren på 67-53.
Det var Amagers første pokaltitel for kvinder efter tre
finalenederlag.

EM- holdet består af Camille Lund Rasmussen, Josephine
Thers Sørensen, Astrid Nanly Breckmann og Freja Lysell
Petersen. Foto KG66.

Debutant fra Tårnby til curling-VM
13 landskampe i løbet af en
måned mod de allerbedste
curling-hold i verden
Af Søren Havemann

CURLING KVALIFIKATION
27-årige Oliver Rosenkrands
Søe, der bor på Vestamager,
er kommet hjem fra sit første
verdensmesterskab i curling
i Calgary, Canada. Oliver fortæller til Tårnby Bladet, at det
har været en stor og lærerig
oplevelse at være væk i næsten en måned og spille 13
landskampe mod de allerbedste curling-hold i verden.
Det var Olivers far, der i
begyndelsen tog ham med i
Tårnbys curlinghal, hvor det
hele begyndte. Nu spiller
han sammen med sine landsholdskammerater i Gentofte.
OL kan nås endnu
Målsætningen for Danmark
var en plads blandt de seks
bedste og dermed direkte
kvalifikation til de olympiske
lege, men så godt gik det ikke
for de danske curlere.
De danske curlingherrer
sluttede mesterskabet som
nr. 11, efter at Round Robin
(alle mod alle-turnering) var
færdigspillet og skal derfor
senere på året ud i kvalifikationspil om en plads til de

olympiske lege.
VM slutter dermed med tre
sejre og 10 nederlag for Danmark, der kom til Canada efter
en ret speciel optakt, hvor corona-smitte afbrød den danske VM-kvalifikation og fik
spillerne til at tænke utraditionelt og lade landstræneren
udtage et hold på tværs af de
eksisterende teams.
De seks lande, der har klaret sig videre til slutspillet (og
til OL) er Sverige, RCF (Rusland), USA, Canada, Skotland
og Schweiz. Sverige som verdens bedste i Calgary.

Gode og dårlige
dage i Calgary
På spørgsmålet om hvilke
kampe i turneringen der gjorde indtryk på Oliver, fremhæver han kampen og 9-8 sejren
mod Schweiz, hvor Danmark
fik vist det gode spil, som holdet kan præstere, når stenen
glider perfekt. Det var en god
sejr.
Lavpunktet, eller i den anden ende, står 6-10 nederlaget til upåagtede Japan, hvor
der slet ikke var noget, der
fungerede og det blev en trist
dag for Danmark.
Måske skal det også lige
nævnes, at coronaen betød, at
holdet i en lille månedstid var

isoleret på spillerhotellet på
værelserne og i curlingboblen. Alligevel opstod der til
sidst mistanke om et corona
udbrud.

Ønsker flere spillere
- Som nævnt var det min far,
der tog mig med på isen. Det
har for mig betydet mange
gode oplevelser med turneringer, udlandsrejser og et

Øverst fra venstre, National-træner Kenneth Hertsdahl og
Oliver Rosenkrands Søe. Nederst fra venstre, kaptajn Mads
Nørgaard, vice-kaptajn Mikkel Krause, Tobias Thune og lead
Kasper Wiksten. Foto: Oliver Rosenkrands Søe.

godt fællesskab. Det kræver
også masser af træning, både
på isen og i styrkelokalet, siger Oliver.
- Jeg håber at mange flere
vil spille curling, for der kan

vente mange gode oplevelser
forude.

Young Player of the Year kommer fra BK Amager
Vinderen af Fullcourt prisen
i 2021 er BK Amager-profilen Jonathan Klussmann
BASKET STJERNE
Med BK Amagers sidsteplads
i Pro B-rækken kunne amagerkanerne gå på tidlig sommerferie. Med det tidlige exit
var Jonathan Klussmanns
anden sæson i basket-ligaen
slut og det danske stortalent
kan se tilbage på endnu en
flot sæson, der dog har kostet
ham flere kampe på bænken
grundet skader.
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Tæt løb i konkurrencen
Skaderne ændrer dog ikke
på, at Jonathan Klussmann er
blevet kåret som Young Player of the Year i basket-ligaen i
årets Fullcourt Awards.
Langt hen ad vejen var
det et totalt dødt løb mellem Jonathan og BK Amagerkollegaen Oscar Quackenbush, men Jonathan trak det
længste strå og fik 28 point i
afstemningen, mens Quackenbush fik 27 point.

Nice at vinde

Mere ansvar på banen

- Jeg synes det er fedt at
vinde denne pris. Det er altid rart at blive anerkendt for
noget, man laver. Prisen var
et af mine mål for sæsonen,
så det var selvfølgelig nice
at vinde, specielt når det var
så tæt. Det er jo fedt, at andre i ligaen også synes, man
gør noget godt, siger en glad
Jonathan Klussmann til Fullcourt.dk.
- At blive anerkendt giver
da ekstra blod på tanden.
Så er det klart man får mere
motivation for at blive endnu
bedre og gøre det godt igen
næste sæson.
- Det har været fedt at spille sammen med Oscar (Quackenbush, red.) Vi tager begge basket seriøst og ser det
som vores levevej. Derfor har
vi kunnet motivere hinanden.
Når man kommer før træning
for at få nogle ekstra skud, er
det altid rart, at der også er
en anden. På den måde har vi
formået at udvikle os meget i
løbet af sæsonen, siger stortalentet.

Jonathan Klussmann slog
tidligt i sin karriere igennem
i basket-ligaen. Den unge BK
Amager-spiller havde i sin
debutsæson i den bedste
danske række det 8. højeste
pointsnit og var en af profilerne på BK Amager-mandskabet, men denne sæson har
budt på endnu mere ansvar,
og det har da også gjort noget for Klussmanns udvikling.
- Det har været en sæson,
hvor jeg har spillet mange
minutter med ansvar, og på
den måde har jeg udviklet
mig. Og så er det også et års
mere erfaring, der gør en klar
til at tage det næste skridt i
sin udvikling, afslutter Jonathan Klussmann med at
fortælle til Fullcourt.dk. Danmarks største medie inden
for basketball.
SH

Jonathan Klussmann, Young
Player of the Year 2021. Foto:
1st Down photo.

11 eller 21? – that’s the question
Det er det store spørgsmål i badminton lige nu - spørgsmålet om antal
sæt pr kamp
Af Søren Havemann

BADMINTON-REGLER
Poul-Erik Høyer, der er præsident i
Det Internationale Badmintonforbund
(BWF), har længe ønsket at få reglerne
ændret, så der fremover skal spilles
fem sæt til 11 point i stedet for de nuværende tre sæt til 21 point.
Allerede i 2018 forsøgte han at få
beslutningen stemt igennem på det
internationale forbunds generalforsamling, men her blev tommelfingeren vendt nedad.
Lørdag 22. maj skal de internationale forbund tage stilling til spørgsmålet
igen ved årets generalforsamling.

vedtaget, kræver det, at to tredjedele
af medlemmerne i det internationale
forbund stemmer for.

Hvad mener KMB
Tårnby Bladets udsendte har spurgt
KMBs formand Jørgen Jørgensen om
Poul- Erik Høyers forslag om spil i fem
sæt til 11.
- Det er der delte meninger om,
men spillerne ville beholde det system, som bruges i dag altså 3 sæt til
21. Hvis man skulle afvikle en kamp i
fem sæt, kan man vinde med tre sæt

Viktor Axelsen undrer sig
- spillerne skal høres
Spillerne bliver ikke hørt i spørgsmålet, selvom det er dem, der skal spille
efter de nye regler, hvis de bliver vedtaget.
Og det undrer den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen, der skrev
på Facebook:
- Lige nu går det hele gennem forbundene. Spillerne får ikke lov at
stemme om den store beslutning om
pointsystemet.
- Selv vores præmiepenge bliver i
første omgang sendt til forbundene,
inden de bliver givet videre til spillerne. Det er ikke sådan, det skal være.

Tager lang tid at tilpasse sig

til 33 og i det nuværende system kan
man vinde i to sæt til 42. Forslaget er
altså en afkortelse af spilletiden, siger
Jørgen Jørgensen.
- Man skal aldrig være bange for nyskabelser, og kommer de, er vi parate
til dette. Men jeg tror, at det nye forslag mere er møntet på tv.

Et forslag fra Nøragersminde
Badminton Klub
Lars Rüsz Kaysen, der er seniorformand i NBK, siger til Tårnby Bladet, at
fra vores perspektiv i NBK Amager er
der en todeling af dette, så der er nogle regler på Internationalt og nationalt
topniveau for elitebadmintonspillere
og et niveau for resten
af os motionister, der
primært spiller på hyggeplan og motionistplan.

Motionister og hyggespillere
skal omstilles
- For os motionister, kommer det til
at handle om, hvorvidt det er muligt
at omstille vores spillestil til mere intens og kortere varende kampe. Som
udgangspunkt synes jeg personligt, at
det kunne være sjovt at prøve noget
nyt. Der er ingen tvivl om, at en almindelig kamp kan blive afviklet enormt
hurtigt og de langsomt startende spillere vil få det svært, forklarer Lars
Rüsz Kaysen.
- Hvor hurtigt man lurer modstanderens slag og taktiske beslutninger,
vil helt sikkert kræve et større fokus

Viktor Axelsen og Anders Antonsen
siger tak for kampen.
Foto: Badmintonphoto.

under udviklingen af vores spillere.
Man skal begynde at blive mere opmærksom på, hvordan modstanderen
spiller, da tiden til at finde ud af dette
kan være markant forkortet, men det
er måske ikke en dårlig ide?

Hvad kan ellers ændres?
Måske kunne man kigge på, om man
kunne spille bedst af 3 sæt til 15 uden
ombolde, men stadig med point om
hver bold. Det kan være et kompromis
mellem det nye forslag og det gamle
system.
- Jeg er dog sikker på, at det ikke går
i den retning, jeg har skitseret, men
det kan jo være, at disse ændringer
fører til en opblomstring i sporten og
skaber mere opmærksomhed, så sporten bedre kan tilpasses tv - for dem
der ikke allerede kender sportens nuancer med pointsystemet, som vi kender det i dag, siger Lars Rüsz Kaysen.
- Tiden må vise os, om denne ændring, hvis den bliver stemt igennem,
kan være en god ide for alle typer af
badmintonspillere - internationale og
nationale elitespillere samt os andre
dødelige motionister (herunder unge,
voksne og seniorer).
SH

Hvad kan vi forvente
af eliten?
- Hvis det nye system tages i brug, tror
jeg, det vil gøre kampene mere intense, det kan der ikke herske nogen tvivl
om. Det vil nok medføre længere pauser mellem duellerne og mere taktiske
Lars Rüsz Kaysen, der er aktiv
badminton seniorformand i NBK, har
et kompromis til 11 eller 21, nemlig
15 points

BOOM I SPORTS- OG FRITIDSSKADER EFTER GENÅBNINGEN: Forsikringsselskabet Coban vurderer at antallet af sports- og fritidsskader vil stige de kommende
måneder, når samfundet igen åbner op.
CODAN OPLEVEDE EN USÆDVANLIG stigning i antallet af skader på hele 25 procent i forårs- og sommermånederne i halen af Danmarks første nedlukning.
IKKE KUN DE AMBITIØSE TRÆNINGSTYPER og sportsentusiaster bør være varsomme, mener Henrik Bundgaard, skadedirektør i Codan. Mens cyklen har stået
stille i garagen, fordi dagen er gået på hjemmekontoret, og de tunge indkøbsposer er blevet leveret direkte til døren, er danskernes generelle fysiske form
nemlig blevet svækket.
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Poul-Erik Høyers argument for at få
ændret reglerne er, at sporten på den
måde undgår at blive for konservativ,
men i stedet bliver mere publikumsog seervenlig i fremtiden.
- Mit forslag handler om at gøre
badminton mere spændende og øge
underholdningsværdien for både interessenter og fans.
- Det skal introduceres efter Olympiske og Paraolympiske Lege. Derfor
er jeg fortrøstningsfuld i forhold til,
at tidspunktet er bedre valgt nu, end
det var ved den seneste afstemning,
sagde han til Reuters lørdag.
Argumenter, som Danmarks næstbedste i herresingle, Anders Antonsen, godt kan følge.
- Jeg tror, at jeg ville vælge at spille
til 11 point.
- Det kan give flere højdepunkter,
fordi vi kommer lidt tættere på afslutningen lidt hurtigere. På den måde
tror jeg, at publikum får en følelse af,
at hvert point tæller lidt mere.
Derfor lyder appellen fra Danmarks
bedste badmintonspiller, at der som
minimum skal tages en dialog om den
potentielt store ændring, før der bliver stemt til maj.
For at regelændringen kan blive

Formand Jørgen Jørgensen, formand
i KMB: Fjerbolden skal muligvis
spilles i fem sæt i stedet for tre.
Arkivfoto: Amagerbladet.

overvejelser af, hvornår det er ‘smart
at spare på kræfterne’ og derved tabe
sæt bevidst, som man så med Anders
Antonsen ved All England 2021, siger
Lars Rüsz Kaysen.
- Om det så er ensbetydende med
en positiv sportslig udvikling, det må
fremtiden jo vise.
- Hvis BWF mener, det er en positiv
udvikling at gøre kampene mere intense og formentligt lidt kortere, kan
man diskutere, om ikke BWF burde
sætte markant hårdere ind over for de
spillere, der bevidst taber sæt, hvis de
er for langt bagud.
- Jeg kan forestille mig, at dommerne skal have flere beføjelser, for at
kunne straffe spillerne hurtigere end
det er tilfældet i dag, mener Lars Rüsz
Kaysen.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

NYHED
Sommeridyl i Tyrol
Alpen Wohlfühlhotel Dörflwirt ★★★★
i Hainzenberg im Zillertal, Østrig

Klassisk tyrolsk hotelcharme
med swimmingpool og wellness
samt høj og fri udsigtsbeliggenhed over alpebyen Zell am
Ziller i Zillertal, der har et væld
af cafeer og aktivitetsmuligheder. Over for hotellet går svævebanen op i højden til Gerlosstein (1.620 m.o.h.), og her har
vandrebussen også stoppested,
som gør det let at udnytte stedets mange, fantastiske vandreområder.

COVID-19

Vi tager forbehold for evt.
restriktioner, der kan påvirke faciliteter og ydelser
på hotellerne!

3 børn med ra

Ank. 16.5.-3.10.

3 nætter 1.499,4 nætter 1.799,Pr. pers. i dbl. værelse

2.949,-

Pris uden rejsekode 3.249,-

Pristillæg 23.-29.5., 20.-26.6 og 5.-11.9.: 200,27.6.-10.7. og 22.8.-4.9.:: 400,11.7.-21.8.: 750,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x 4-retters middag
fra valgmenu
• 1 x grillbuffet
• 3 guidede
vandreudflugter pr. uge
• Fri entré til wellnessafdeling med pool, sauna og
fitness
• En dags fri lån af elcykel
for voksne
bat
2 børn med ra

bat

2 børn med rabat
Rejs solo uden tillæg

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

3 nætter fra 1.799,5 nætter fra 2.749,-

Familieferie på toppen

Maritim Berghotel Braunlage ★★★★ i Harzen
Braunlage i Oberharzen er indbegrebet af Harzenromantik, og her bor I højt hævet i skoven
over byen med panoramaudsigt fra restauranten
og et væld af faciliteter som uden- og indendørs
swimmingpool samt egen bierstube.
Valgfri ankomst t.o.m. 17.12.2021.

•
•
•
•
•
•

Pr. pers. i standard-dbl.

2.199,-

Pris uden rejsekode 2.499,-

4 overnatninger
4 x champagnebrunch
3 x 3-retters middag/buffet
Stort aktivitetsprogram
10 % rabat på wellness
Værelse med balkon/terrasse

Pr. pers. i standard-dbl./enk.

Miniferie i Mols Bjerge

Hotel Fuglsøcentret på Djursland

Flot feriecenter midt i Mols Bjerge med udsigt
over nationalparken. På turen langs de mange
afmærkede ruter og Fuglsø Strand (1 km) oplever
I Danmarks smukkeste natur, og på feriecentret
skal I desuden nyde godt af det gode køkken samt
en bunke faciliteter for hele familien.

799,-

Pris uden rejsekode 949,-

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

Ank. tors-fre t.o.m. 25.6. og 2.9.-10.12.
Valgfri ank. 12.-.14.5., 1.7.-30.8. og
17.-22.10.2021.

3 børn med rabat

3 børn med rabat

NYHED
3 nætter 1.449,Sommer 4 nætter
1.699,-

Sydsveriges skærgård
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Best Western Hotell Karlshamn ★★★ i Blekinge

Pr. pers. i dbl. vær.

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,Smut over broen til den lille sydsvenske kystby,
Karlshamn – her er spændende byhistorie og et • 2 overnatninger
væld af udflugtsmuligheder i skærgårdens idyl. • 2 x morgenbuffet
I bor på et familievenligt hotel med flot, maritim • 2 x 2-retters middag/buffet
restaurant samt spa, sportsbar og cykeludlejning. • Rabat på entré til spa
Ankomst fre-lørdag t.o.m.19.6. og 27.8.-18.12. samt valgfri 12.-15.5. og 15.-29.10.2021.

nætterfra
fra1.349,1.599,33nætter

Danmarksferie på vestkysten
Thyborøn Hotel ★★★ i Vestjylland

Det smager af havskum og stovte fiskere, navnet Thyborøn, og
det er måske også et af de mest autentiske, lokale samfund,
man kan holde ferie i. Hotellet er en hyggelig base, midt i byen
og nabo til både stranden og JyllandsAkvariet, og herfra kan I
tage på udflugt langs Vesterhavets brus og i Limfjordslandet.
Ankomst man-lørdag t.o.m. 21.12.2021.

Pr. pers. i dbl. vær.

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,Pristillæg 16.6.-14.8.: 150,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
1 flaske vin på værelset
Fri entre til svømmehal

Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET

Glimt fra Tårnby• maj 2021
Læserne har sendt billeder ind til Tårnby Bladet. Vi er glade for billederne
og modtager dem meget gerne. Man kan sende billeder til os på mail:
Redaktionen@taarnbybladet.dk

PIGE TRÆD VARSOMT, THI
SCENEN ER SKRÅ. Sådan lød en
advarende revyvise fra 1926, musik
Kai Normann Andersen og tekst
(overvejende) Ludvig Brandstrup og
ser man på den kulisse-opbygning,
som for tiden foregår i den lille

UDENDØRS LINEDANCE. Efter
mange måneders nedlukning af
foreningsaktiviteter skyndte Ullerrup
Linedance-forening sig ud, da
forsamlingsforbuddets lempelser,
gjorde det muligt med en længere
line. Det var en mulighed, som

skolegård ved Tårnby Skole, kunne
man tro, at teatret ville advare deres
unge kvinder mod teaterverdenens
tant og fjas samt Se & Hør. Men det
er skelettet til scenografien til den
evigt unge musical Grease som får
premiere i august.

kunne gennemføres i april, som
med sit utro vejr-repertoire krævede
alt fra dynefrakker til korte ærmer.
Dancernes hjemmeside er endnu
ikke lukket helt op, men der danses
indendørs på Skelgårdsskolen og
Løjtegårdsskolen.

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindeligt velforsynet med lokalaviser og vi bringer her udvalgte citater, som vi finder vedkommende for vores læsere

INDESPÆRRET ELLER UDELUKKET:
I Tårnbys umiddelbare nærhed
findes denne ’tryghedsskabende
installation’. Men er fotodetaljen en
del af en rockerborg eller en filial af
Fort Knox, hvor en stor del af verdens
guldbarrer opbevares?
Nej - det er langt mere jordnært. Her
passes der på tomme flasker og den
pigtrådsbevoksede indhegning er en
del af varegården til Coops butik på
Amagerbrogade - lige der, hvor vejen
skifter navn til Amager Landevej,
nøjagtig hvor ses tydeligt på
vejbelysningen (og tilladt hastighed).
Indkørslen til Tårnby ses også på
midterrabattens flora, som står, så
længe lastbiler kan lade den være i
fred.

Smukkeste nybyggeri
Amager Bakke er et af de ti nybyggerier, der blev nomineret til Københavns
Kommunes bygningspræmiering 2020. Det er fjerde gang, denne publikumspris bliver uddelt. Amager Bakke er ikke kun et energianlæg, men tilbyder også
sportsmuligheder, som ellers tvinger folk til at tage til Norge, Sverige eller Alperne for at stå på ski.
- Amagerbladet, 7. april 2021
Afslag på Amager-trold
Genbrugskunstner og troldebygger Thomas Dambo har placeret en (populær.
red) trold i Kongelunden i Dragør, men By&Havn giver afslag på hans ønske om
også at opføre en af sine store trætrolde på Prøvestenen. En lokal fond har allerede doneret penge. Tårnby politikere har tidligere argumenteret for, at der
burde spyttes i kassen for at få bygget en trold i byen.
- Amagerbladet, 7. april 2021
Fællesskab skal sikre julelys
Corona har ikke kun ramt de liberale erhverv, men det vil også ramme julebelysningen på Amagerbrogade. Den økonomiske støtte til julebelysningen faldt
sidste år og det frygtes, at det vil ske igen i år. Amagerbutikkernes formand,
Mogens Steffensen, har sendt brev til boligforeningerne på Amagerbrogade og
mange håndværkervirksomheder. Han håber, at de vil spytte i kassen, så det i
fællesskab kan sikre den 40-årige tradition med julebelysning og optog.
- Amagerbladet, 21. april 2021
Brug solen over motorvejen
Dansk Folkepartis Brian Bruun har sammen med partifælles Hans Kristian Skibby (MF) foreslået, at Tårnby-motorvejen overdækkes med solceller.
Udover at skabe energi (hvis solen skinner) vil solcellerne også virke støjdæmpende, mener de to forslagsstillere, som sammen har sendt en række
spørgsmål til trafikminister Benny Engelbrecht i håb om at få igangsat en undersøgelse om realismen i deres forslag.
Avisen 2770 20. april 2021
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Borgmester træder af og trækker sig ud af politik
Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup, melder sig ud af Venstre, når han træder
ind som formand for Kristelig Fagforening (Krifa) i slutningen af maj. Han har
været medlem af Venstre i 20 år, men mener ikke det er foreneligt at være medlem af et parti, når han skal være formand for en upolitisk fagforening. Venstres
Helle Barth overtager borgmesterposten frem mod kommunalvalget i efteråret.
- Amagerbladet, 14. april 2021
Historisk biograf skal måske flytte
Dragør Biograf fra 1909 rykkede til lokalerne på Jan Timanns Plads i 1928.
Biografen er desværre nedslidt og en byggeteknisk gennemgang viser, at det
bliver dyrt at gøre biografen tidssvarende. De lokale kræfter fra Dragør Biografforening, Dragør Revyen, Museum Amager og Dragør Turistråd har planer om et
multikulturelt kulturhus på havnen med blandt andet en biografsal og en multifunktionel sal. Bliver kulturhuset en realitet, rykker biografen fra Jan Timanns
Plads til kulturhuset.
- Amagerbladet, 14. april 2021
Ørestad får støtte til flere projekter
Ørestad nyder godt af en ny politisk aftale, hvor Københavns Kommune giver
støtte til tre bestemte projekter. Det første er en tagfarm på p-huset Asger Jorn,
hvor initiativgruppen ’Asgers Have’ bliver hjulpet og fremmes. Det andet er det
opkøbte areal ved Metrovej Øst, som får et idrætsanlæg med kunstgræsbaner, et
klubhus og omklædning. Det tredje er indkøb af inventar til en ungdomsklub på
skolen på Hannemanns Alle, når skolen engang er færdigbygget.
- Ørestadavis, uge 12, 2021
Forårsbingo i naturen
Sidst i marts inviterede Naturcenter Amager til bingo i naturen. På coronasikker
afstand kunne man afhente bingoplader med 10 opgaver, man så skulle finde i
naturen. ’Find Foråret’ blev arrangeret af Naturstyrelsen i samarbejde med Naturhistoriske Museums projekt ’Danmark Udforsker’. Forskere vil blive klogere
på naturen ved hjælp af almindelige borgeres observationer af naturen, hvilket
var årsagen til arrangementet.
- Ørestadavis, uge 12, 2021

Foto: Mirja Kipanen, Amager Fotoklub

FORSAMLINGSFORBUDDET
OVERHOLDES
i Kastrup
Lystbådehavn,
hvor de fleste
klubber stille og
roligt har haft
standerhejsning,
der er det
maritime folks
signal til, at nu
vil man gerne
have både i
vandet og stå til
søs. Endnu ligger
de fleste både
trygt i havnens
nye ’vugger/
stativer’.

Kulturhuset Kastrup Bio genåbner 6. maj

Filmoversigt

Vi ved, vi åbner med RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE, LILLE SOMMERFUGL og i weekenden også CROODS 2
og forpremiere på KNUDSEN OG LUDVIGSEN – DET STORE DYR
Lige nu afventer vi restriktionerne, men så snart vi har dem, lægger vi program og restriktioner op, så I kan
bestille og købe billetter!

Følg med på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Vi glæder os til at se jer igen

Kulturhuset
Kastrup BIO

Her er åbningsdatoerne for
de første film.

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

Snart vil du på www.kulturhusetkastrupbio.dk kunne
se spilletider og hvilke restriktioner, der er for et
besøg hos os

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER
OG RABATKORT

6. maj:           

Repremiere: RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE og
LILLE SOMMERFUGL.
© Nordisk Film

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

Lejemord og svindel i millionklassen åbenbarer sig,
da vicekriminalkommissær Carl Mørck og Afdeling Q
begynder at grave i en henlagt kriminalsag om den
efterlyste pædofilisigtede embedsmand, William Stark.

KNUDSEN & LUDVIGSEN - DET
STORE DYR

Knudsen og Ludvigsen er to små fyre som bor i en
tunnel. Livet går sin normale gang i tunnellen med
sang, syltetøj og venskabelige diskussioner.

Men sagen stopper ikke der, for snart ledes Carl Mørck
igennem Københavns gader, ned i den kriminelle
underverden og dybt ind i den danske finansverden.

Men en dag får Knudsen og Ludvigsen besøg af den
strenge konduktør som vil smide dem ud. Men hvor
skal de så bo?

© Rolf Konow

Knudsen og Ludvigsen får en idé: Knudsens bedstefar
– den legendariske sørøver Kaptajn Knudsen kan
sikkert hjælpe! Men hvor er han? En eventyrlig rejse
sættes i gang på sporet af Kaptajn Knudsen og
hjælpen viser sig at komme fra uventede sider.

© UIP
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RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE

Den udstationerede militærmand Markus må tage
hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i
en tragisk togulykke.

Anders Thomas Jensens nye komedie er en moderne
fabel om fællesskab, universets tilfældigheder... og ja,
selve livets mening.

27. maj:  

Danmarkspremiere: MARCO EFFEKTEN
Der bor nemlig allerede en anden familie: Bedrested
(med tryk på ”bedre”) – som med deres overdådige
træhus, fantastiske opfindelser og kunstvandede
marker med friske råvarer - er et par trin over familien
Croods på den evolutionære stige.
Familien Croods bliver verdens første overnattende
gæster, men der går dog ikke lang tid, før der opstår
spændinger, som hurtigt når kogepunktet.

DANMARKS-

PREMIERE

THE HIGH NOTE

I tre år har Maggie passet kalenderen, hentet tøj fra
rensning og fyldt benzin på bilen for superstjernen
Grace Davis. Og i sin (sparsomme) fritid har hun
siddet og remixet gamle numre og øvet sig i at
producere.
Nu skal Grace have udgivet endnu et Greatest Hits
album, og Maggie ser en chance for at puste til hendes
ambitioner om at lave et nyt album. Samtidig har hun
indledt et professionelt og romantisk parløb med den
talentfulde David og producerer også for ham i sin
fritid.
Men hvor langt strækker en kvindes ambitioner sig i
en branche, hvor pengene taler? Og hvor mændene
taler om pengene?

RE-PREMIERE

Som indicierne hober sig op, står det klart for Markus,
at det måske var et nøje orkestreret attentat, som
hans kone tilfældigt blev offer for.

Danmarkspremiere: THE HIGH NOTE

FORPREMIEREWEEKEND

Ved den danske grænse har politiet anholdt en ung
østeuropæisk dreng, Marco, i besiddelse af Starks
pas. Det nye fund bringer Carl Mørck og Afdeling
Q på sporet af årelang systematisk korruption med
ulandsbistand og mod opklaringen af et bestialsk
mord.

Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden
Otto dukker op med sine to excentriske kollegaer
Lennart og Emmenthaler. Otto var selv passager på
det forulykkede tog og er overbevist om, nogen må
stå bag.

20. maj:  

© UIP

MARCO EFFEKTEN

Forpremierer: MARCO EFFEKTEN

Netop som det ser allerværst ud, sender en ny trussel
de to familier ud på et episk eventyr uden for det
beskyttende hegn.

© True Content Entertainment

© Rolf Konow

DANMARKS-

17 + 18. maj:

RE-PREMIERE

Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster har
hovedrollerne i denne morsomme og varme
kærlighedsfortælling fjernt fra storbyen.
Den stædige landmand og svineavler Ernst og hans
livsledsager Louise inviterer til guldbryllup i det
lokale forsamlingshus med både dansktop-musik og
svingom. Men familien bærer på flere hemmeligheder,
og Ernst gemmer på den største...
I løbet af en festlig, berusende, overraskende,
gribende og vemodig aften pibler sandhederne frem.
Kærligheden spirer og udfordres i flere generationer,
og familien sættes på den ultimative prøve.

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.

PREMIERE

Forpremiere-weekend : KNUDSEN OG
LUDVIGSEN – DET STORE DYR med dansk tale
og repremiere: CROODS 2 med dansk tale

LILLE SOMMERFUGL

ÅBNINGSTIDER

FORPREMIERE

8 – 9. maj:

RE-PREMIERE

CROODS 2 - EN NY TID

Familien Croods står over for en ny udfordring, der
vil ryste deres lille flok i dens grundvold og få dem til
at genoverveje alt, hvad de har troet på: en anden
familie.
Familien Croods skal finde et nyt sted at leve. Da de
finder et idyllisk, indhegnet paradis, der opfylder alle
deres behov, tror de, at alle deres problemer er løst ...
bortset fra én ting.

Da det i 1980’erne blev vedtaget, at
Tårnby skole skulle lukke som folkeskole og eleverne flyttes til tre andre
skoler, satte vrede/sørgende forældre
og skolebestyrelse en mindesten på
det grønne areal på hjørnet af Englandsvej og Sneserevej.
Mindestenen med den sørgmodige
tekst ’Her Tårnby skole lå, Tænk af og
til derpå. 1889 - 1985’, skal fremover
stå på en anden placering end på det
grønne areal ud mod Sneserevej for
at give plads til udvidelsen af Tårnby
Torv.

som støtter koncerterne økonomisk,
og derudover bidrager med praktisk
assistance til afviklingen.
Richard Andersson Music har med
stor publikumssucces holdt jazzkoncerter på Tårnby Kommunebiblioteker siden 2017. Koncertrækken er en
promovering af lokale jazzmusikere,
såvel som internationale kunstnere.
Igen i år vil der også være koncerter
der er rettet mod børnefamilierne.
Copenhagen Jazzfestival foregår i
år 2. - 11. juli.

@Kurt P

En mindesten holder
flyttedag

Flyttes til nærliggende græsareal
I forbindelse med udvidelsen af
Tårnby Torv skal kommunens areal på
hjørnet af Sneserevej og Englandsvej
overdrages til AP Pension.
Mindestenen for Tårnby Skole, der
er opsat på arealet, skal derfor flyttes til ny placering i området. Teknisk
Forvaltning har på forhånd sikret mindestenen og sat den i depot, indtil der
bliver truffet beslutning om en anden
placering.
Ved at placere mindestenen på
græsarealet ud mod Englandsvej, bevares nærheden til den gamle Tårnby
Skole. Mindestenen placeres på græsarealet i et nyt bed med lav beplantning, som Tårnby teater i dag bruger
ved udendørs sammenkomster og
fester.
tsp

Copenhagen Jazzfestival
udendørs ved
Hovedbiblioteket

Tårnby Kommunebiblioteker har ansøgt Kulturudvalget om tilskud til fem
koncerter som en del af Copenhagen
Jazzfestival 2021. Jazzkoncerterne
ønskes afviklet på scenen på forpladsen ved Tårnby Hovedbibliotek.
Arrangementerne er et samarbejde
med Tårnby Kommunebiblioteker,

Stjerner i Natten 2021 aflyses

Richard Andersson der var
omdrejningspunkt for sidste
års jazzkoncerter på Tårnby
Hovedbibliotek. Trods coronarestriktioner og aflysning af
Copenhagen Jazzfestival i 2020,
lykkedes det at gennemføre de
annoncerede jazzkoncerter med
Richard Andersson i efteråret.
Såfremt jazzfestivalen aflyses
igen i 2021, vil koncerterne kunne
afholdes på et senere tidspunkt af
året og i en form, der tager højde for
de gældende krav om forsamlinger
på dette tidspunkt.

Kulturledergruppen, lederne af Kastrupgårdsamlingen, Kulturhuset Kastrup Bio,
Tårnby Naturskole, Tårnby Kommunebiblioteker og Kultur- og fritidschefen har
foreslået Kulturudvalget i Tårnby, at arrangementet Stjerner i Natten - kultur i
Tårnby aflyses i 2021 på grund af Covid-19.
Forslaget kommer blandt andet på baggrund af et ønske fra arbejdsgruppen
vedr. Stjerner i natten. Arrangementer kræver grundig planlægning med en lang
række medvirkende. Planlægningsgrundlaget er meget usikkert i 2021, hvorfor
arrangementet i år, ligesom sidste år, med beklagelse foreslås aflyst.
En aflysning vil være ensbetydende med en besparelse på 76.483 kroner, som
er afsat til formålet på serviceområdet Kultur. Dette beløb vil potentielt kunne
anvendes, efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget, til andre kulturaktiviteter.
Ønsket/forslaget fra arbejdsgruppen blev tiltrådt i udvalget idet Paw Karslund
(O) stemte imod og ønskede arrangementet gennemført til august/september.
tsp
Tårnby Kommunebiblioteker støtter
koncerterne med 25.000 kr., mens der
ansøges om 25.000 kr. i støtte fra Axel
Muusfelds fond, og Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 50.000 kr.
Der vil være gratis adgang, men

tilskuerantallet vil blive reguleret i
henhold til gældende corona-restriktioner.
tsp

Økonomi
Foruden de 5 koncerter, der søges
støtte til, søger Richard Andersson
støtte fra Axel Muusfelds fond for at
kunne gennemføre yderligere 4-5
koncerter.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Hej alle I hyggelige medlemmer af Lisbeth Klubben.
Det virker lidt som om solen begynder at
skinne igen, og vi har fået lovning på, at
der er 20 film til os i den nye sæson, hvis
det går som vi ønsker det.

Så vi håber på snarligt gensyn i biografen!!!!!!!!!
Hilsen og fortsat godt humør og forår.
Vibeke Rasmussen
Carl-Aage Hansen.
Lisbeth Klubben.

Amagerbrogade 151
Åbningstider:
Mandag - fredag: 11:00 - 18:00
Lørdag - søndag: 10:30 - 14:00

Butikken drives af frivillige og derfor kan der
forekomme ændringer i åbningstiderne!

www.wefood.nu
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Det hele afhænger af smitte og smittetal
samt hvad regering og folketing bestemmer sig for,
og hvornår, det er forsvarligt at åbne op for vores
aktiviteter.

Danmarks første
butik med
overskudsmad

Arkivfoto fra Amager
Revyen 2019. Kurt
Pedersen, Amager
Fotoklub.

Amager Revy – latter uden gasser
ENDELIG kan vi få lov til at få
Amager Revyen på scenen!
Premieredatoen er sat til 8.
maj, og revyen spiller til og
med 19. juni
For et år siden stod skuespillerne helt klar til at premiere
14. marts 2020. Generalprø-

ven var i fuld gang, lyset var
sat, kostumerne strøget, og
dørene klar til at åbne for publikum. Men som vi alle ved, så
gik det ikke helt efter planen.
Den 11. marts – 3 dage inden
premieren – lukkede landet
ned. Revyholdet forsøgte i
ugerne og månederne efter

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218
Fax: 3252 0344

at holde fanen højt og ombooke datoer og publikummer, af flere omgange, fordi
man hele tiden troede, at NU
kunne man åbne igen.
Til sidst måtte forårets revy
2020 dog parkeres og udsættes helt, scenografien pilles
ned og kostumerne køres på
lageret.
Og så gik vi ind i 2021. I
starten af året regnede man
egentlig også med, at revyen
kunne have premiere 13.
marts som planlagt. Det kom
heller ikke helt til at kunne
lykkes og gejsten var udfordret, fordi der blev ved at
være lockdown, langt udover
hvad nogen havde regnet
med.
Men NU åbner landet, lysere tider er på vej, og vi øver
for fulde gardiner så vi kan
have premiere i maj!
Årets Amager revy – Latter
Uden Gasser handler om – ja
ikke ret meget om corona, for
det orker vi simpelthen ikke
at snakke mere om!
Men til gengæld handler
den rigtigt meget om klimaet,
genbrug, flyskam, pandaer,
truede insekter på Amager
Fælled, politik, samtykke,
forhuder,
tastaturkrigere,
sofa-eksperter, banker, fugle,
minoriteter, kroppe, mobiler,
fremtid, fortid, affaldssortering, visitationszoner og livsstilssygdomme. Den er fyldt

med spritnye musikalske indslag, nyskrevne tekster, enkelte klassikere, koreografier,
store kostumer og uventede
indslag, som alle går i et rask
tempo over den lille scene på
Teater Play.
Publikum sidder på tre sider rundt om scenegulvet, så
alle er tæt på skuespillerne og
kan se hvert eneste mimiske
udtryk og høre hvert eneste
ord og strofe. Denne måde at
se revy på er helt anderledes
end den gængse kukkasse-fa-

Billetter:
www.amagerrevyen.dk
Kontakt:
info@amagerrevyen.dk
Telefon: 23 96 00 08
Billetpris: kr. 195,- (+gebyr).
Mulighed for tilkøb af spisning hos SANT Spiseri.
Spilleperiode: 8. maj til 19.
juni 2021.
Teatret: www.teaterplay.dk
Teater Play, Strandlodsvej
7, 2300 Kbh S.
con, og det utraditionelle scenerum kan nogle andre ting
end den almindelige teaterscene. Oplevelsen bliver tæt
og hjertelig, og forhåbentlig
helt utrolig sjov for alle!

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private for
genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden af de
udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at redigere
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
Redaktionen
TO PAKKER
TANDBØRSTE
HOVEDER Nevadent købt i Lidl
GIVES VÆK. Overskud efter køb af ny
elektrisk tandbørste.
Ring 32 509 290.
LØVFALD BESTÅR AF, 12 middagstallerkener, sovseskåle.
Sukkerskål, flødekande, kaffekande, 10 kopper /m underkopper, 11 kage tallerkener. 550 kroner.
24 49 22 41, Birger Knudsen.
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FEJLKØB: 40 MM
SØM næsten hel
pakke til sømpistol
GIVES VÆK.
Vi hader at smide
brugbare ting væk.
Ring 32 509 290.
De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

MOTIONSCYKEL. Ulta Fit Exellent, Fitness Equipment, model Raver med Exercise computer GIVES VÆK.
Brugsanvisning på engelsk kan sikkert
findes. Ring 40 38 04 50.

GIVES VÆK: (Næsten) alle numre af Dansk Pædagogisk Tidsskrift Årgang 2007 – 2019. (enkelte numre mangler). Kontakt 21 17 59 85

Legeheltene holder virtuelt
Helteløb

Tage Bruun
50 90 85 07

Giv den gas som en vaskeægte superhelt til Det Virtuelle Helteløb i Tårnby
Det Virtuelle Helteløb er et
familieløb, hvor det ikke handler om at nå først i mål, men
derimod om at have det sjovt
under løbet, imens man gør
en forskel for indlagte børn i
Danmark.
Snør dine løbesko og løb
afsted som en ægte superhelt, når Legeheltene afvikler
Det Virtuelle Helteløb i Tårnby i St. Bededagsferien fra 30.
april til 2. maj.
Der vil ikke være nogen
fælles start og som deltager
vælger man selv, hvor og
hvornår løbeturen skal foregå.
Måske det bliver en tur på vejen, på stranden eller i skoven
– det er helt op til de enkelte
familier.
Til Det Virtuelle Helteløb

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

-bliver alle deltagere forvandlet til superhelte med
heltemasker og heltekapper i enten blå, grøn, orange,
pink eller gul farve. Inden
løbet er der selvfølgelig virtuel opvarmning med Legeheltene, så alle er varme og
helt klar, når ruten skal til-

VIGTIG INFO
- Det Virtuelle Helteløb foregår i St. Bededagsferien fra 30.
april til 2. maj med seje løbere i hele Danmark.
- Løbet afholdes virtuelt, hvilket vil sige, at deltagerne helt
selv bestemmer, hvor og hvornår man vil løbe. Der vil ikke
være en fælles start.
- Alle deltagere får før løbet tilsendt et startnummer,
heltekappe og -maske i valgfri farve, diplom samt
opvarmningsvideo med Legeheltene.
- Prisen pr. deltager er 100 kr., som går til
Børneulykkesfondens Legehelte.
- Læs mere og køb billet på: https://helteloebet.dk/

bagelægges.
- Det Virtuelle Helteløb
skal være en sjov og aktiv
oplevelse for børnene og deres forældre, hvor de får lov
til at boltre sig og give den
gas som superhelte i en tid,
hvor mange aktiviteter stadig er aflyst grundet coronasituationen, udtaler Henriette
Madsen, generalsekretær i
Børneulykkesfonden.

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •
• Varmepumper •

Løb til fordel for indlagte
børn
Det Virtuelle Helteløb arrangeres til fordel for Legeheltene, som arbejder for at skabe
mere aktiv leg og bevægelse
for de ca. 60.000 børn mellem
0-14 år, der hvert år indlægges i Danmark.

Opera på distilleriet
Elskovsdrikken på
Destilleriet (var det iøvrigt
ikke dem, der begyndte
deres virke i spændende
lokaler i Bryggergården??
spørger redaktøren)
Efter knap et lille halvt år er
det igen muligt at opleve Live
musik og teater og det skal
fejres med premieren på ’Elskovsdrikken på Destilleriet’
Operativet inviterer til 4
forestillinger med intim stemning, mulighed for tilkøb af
drikkelse og mulighed for at
blive hængende i baren efterfølgende.

Operaen er en reduceret
udgave af Donizettis operaklassiker
’Elskovsdrikken’.
Forestillingen finder sted på
det nyåbnede Copenhagen
Distillery, som blandt andet
er kendt for deres Gin og Whisky.
- Vi tror grundlæggende på,
at det ikke er opera-genren,
der er forældet og skal fornyes, men at vi skal forny rammerne og formatet, udtaler
Freja Friberg Lyme, projektleder og instruktør på forestillingen.
Elskovsdrikken er Opera-

tivets første forestilling og
kompagniet har ambitioner
om fortsat at udvikle konceptet og lave operaforestillinger
i byens forskellige rammesætninger.
Operaen synges på dansk og
er forkortet til ca. 70. min.
Sted: Copenhagen Distillery,
Kløvermarksvej 70D, 2300
Kbh S
Tid: 7., 8., 14.. og 15. maj.
Man skal kunne fremvise
Coronapas eller negativt
test-svar ved indgangen.
Billetter koster 200 kr. og
kan købes på Billetto.dk

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag
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