
TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETOKTOBER 2020
OKTOBER 2020

NR. 10 OKTOBER 2020  •  28. ÅRGANG  •    WWW.TAARNBYBLADET.DK

TÅRNBY BLADET 

©
 B

il
le

d
ko

m
p

o
n

is
te

n
 v

/S
ø

re
n

 W
ei

le
©

 P
er Jæ

g
ersted

Kajakpolo minder om en blan-
ding af håndbold og kajak-
roning og er nemt at lære

Kajakpolo spilles i en kajakpo-
lo-båd, der er stærkt manøv-
redygtig og med sin pagaj og 
sine hænder kaster man bolden 
rundt på banen. Det er en både 
sjov og spændende sportsgren 
der egner sig for alle.

Kurt Næsby, instruktør i Ka-
jakklubben Neptun, kan for-
tælle, at vi i Tårnby har nogle 
guddommelige kajakpolospil-
lere, som hersker over Amager 
Strandpark og omegn. Trods en 
udvisning, begrænsninger på 
grund af corona og pludseligt 
tordenvejr spillede neptune-
serne sig til flotte resultater. 

På billedet ses juniorholdet. 
Carl-Christian Palmquist (8), 
Phillip Sørensen (5), Benjamin 
Keller (1), Simon Bartels (6), 
Simon Le Grand (3) og Malthe 
Thorndal (4).

Læs mere på side 44.

Neptun har de mest gulddommelige kajakpolo-spillereNeptun har de mest gulddommelige kajakpolo-spillere

Den røde snor var grøn
Det er en verdenssensation, 
som er indviet som et led i 
Tårnby Forsynings aktivite-
ter. Slam bliver til varme og 
kulde

Af Terkel Spangsbo

Brugen af aircondition er et 
kendt begreb og at et køle-
skab udvikler varme på bag-
siden, men det er de færreste 

beskåret at vide, hvordan det 
teknisk sker. At forstå teknik-
ken i den fantastiske ’fabrik’ , 
som nu er indviet på rensean-
lægget for Tårnby Forsyning  
og som rummer verdenstek-
nik til køling af hoteller og 
andre virksomheder på Scan-
port-området samtidig med, 
at man får varme retur, ligger 
ikke til højrebenet.

Men anlægget virker og er 
interessant for energivirk-
somheder i udlandet. Forelø-
big måtte gæsterne til åbnin-
gen nyde det imponerende 
blikkenslagerarbejde. 

På side 20 mere omtale og 
billede af rør og pumper uden 
at ret mange bliver klogere af 
det.

Heinrich Ehrenreich - en af 
Tårnbys personligheder
Heinrich er kendt i vide 
kredse i Tårnby. Dels for sit 
mangeårige lederskab på 
udstillingscentret Plyssen, 
men også for sine mange år i 
Tårnby Koret.

Særlig arbejdet i de kulturelle 
foreninger og arbejdsfæl-
lesskaber har optaget Hein-
rich og Tårnby Bladets Mia 
Engstrøm har bedt Heinrich 
fortælle om sine oplevelser 
særligt i forbindelse med sit 
medlemskab (og langvarige  
formandsskab) i Tårnby Ko-
ret. Tiden i Tårnby Koret bød 
på mange og store oplevel-
ser - blandt andet en koncert 
i Veronas amfiteater sammen 
med 3ooo andre sangere og 
med Pavarotti i spidsen. Ver-
dis Requiem var da på pro-
grammet.

På Plyssen var Heinrich fra 
starten i 1996 i forbindelse 
med Kulturbyåret den daglige 
leder, der havde kontakten til 
såvel udstillere som forenin-
ger og enkeltpersoner, der 
ville og kunne optræde ved 
de løbende åbningsdage. 

Det samme gjaldt de man-

ge kustoder, der hver eneste 
weekend sørgede for, at der 
kunne holdes åbent og at de 
skiftende udstillinger både 
blev hængt of og pillet ned io 
god ro og orden.

Hele HEs historie side 32.

Her er Heinrich fotograferet 
på trappen foran Tårnby 

Bladet, hvor han i en 
meeeeeget lang årrække 

sikrede den daglige drift og 
pasning af kontoret.  
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Smager lidt af oktober-fest
Oktober-festen i Bayerns hovedstad, München, regnes som 
verdens største folkefest. Den kan ikke gennemføres i år på 
grund af coronakrisen.

Men Lufthansa holder fast i traditionerne og har igen i år, 
coronakrise eller ej, en række flyvninger, hvor kabinebesæt-
ningen er iført særlige bayerske folkedragter, dirndl hedder 
dragten til kvinderne.

Alsangskomitéen lever stadig
Som bekendt kunne det store Alsangsstævne i Travbanepar-
ken 4. maj i år ikke gennemføres. Komitéen lever stadig og 
håber på at gennemføre det store program i 2021, men dato-
en tør man ikke skyde på. Det store program var så godt som 
grydeklart og selv om det vil blive en opgave at sætte arran-
gementet på skinner i Travbaneparken (hvor der nu planlæg-
ges en regnvandssø) i 2021, så er der en del ubrugt materiale, 
som kan hives frem, så det skulle blive lidt lettere at indbyde 
til en stor sangfest.

Tårnby, København er krisens største tabere
Når det kommer til antallet af tabte job under corona-krisen, 
er det Tårnby og København, som med 16.900 tabte fuldtids-
jobs, er allerhårdest ramt af coronakrisen. De står for fire ud 
af ti af de tabte job som følge af coronakrisen, skriver Berling-
ske. En analyse fra Dansk Erhverv viser samtidig, at 42.000 
fuldtidsstillinger er gået tabt i hele landet siden februar. Ni ud 
af de ti tabte job i Danmark er i den private sektor. 

Forklaringen er åbenlys i forhold til, at Københavns Luft-
havn ligger i Tårnby Kommune, og luftfartsbranchen har væ-
ret den hårdest ramte branche overhovedet.

Naturdage aflyst i år
Kommunes dagpleje skulle i fællesskab have holdt to natur,- 
krop- og bevægelsesformiddage i uge 41 også kalde Sund-
hedsugen. Dagene var allerede lagt tilrette sammen med 
Naturskolen og var særligt tænkt til dagplejens 20 naturdag-
plejer og deres børn. 

- Men vi bliver desværre nødt til at aflyse vores naturdage i 
uge 41. Gæt selv hvorfor siger Kathrine Lyng, dagplejepæda-
gog i Tårnby Kommune.

OK overtager Ørsteds naturgaskunder
Det kundeejede energiselskabet OK overtog fra 1. september 
ikke færre end 107.000 naturgaskunder og 44.000 varmeser-
vicekunder, som tidligere har været tilknyttet Ørsted. En del 
af disse kunder er bosat i Dragør Kommune og Tårnby Kom-
mune. 

Der er flere naturgasleverandører i Tårnby og nu får om-
kring en femtedel af gaskunderne OK-gas.

OK, som måske mest af alt er kendt for sine tankstationer, 
er meget forankret i lokalsamfundene rundt omkring i Dan-
mark, herunder også dele af Amager.

JEG SÆTER MIN LID TIL, at læsere af denne 
klumme har samme kvalitet af hukommelse, 
som jeg har. Ligesom jeg er klar til at vende en 
erindring, som skal danne grundlag for måne-
dens seriøse betragtning, hvor jeg med lettere 
ironi vender tilværelsens absurditeter, kom-
mer jeg i tanke om, at jeg da vist har skrevet 
om denne og hin oplevelse før. Så opgaven er 
at finde på noget nyt.

HÅNDBOG FOR TALERE beskriver et fif, som 
man altid kan benytte sig af, hvis man skal 
holde en tale, eller hvis man skal skrive en 
klumme og gerne vil virke klog. Begynd med 
et citat!

FORDELEN VED AT CITERE en bog, et digt, en 
avis, en anden persons udsagn er, at du de-
monstrerer, at du har læst en bog eller en kro-
nik i en avis eller i det mindste et læserbrev – 
eller i al fald noget af en bog, en kronik eller et 
læserbrev. Ingen vil spørge dig, om du har læst 
hele bogen, hele kronikken, hele læserbrevet. 
Og du behøver ikke tage 100 procent ansvar 
for udsagnet, du kan tage præcis det enkelte 
udsagn, som du vil bygge på.

BEGYNDER DU MED ’en klog mand har en en-
gang sagt…’ ergo må du jo selv være en klog 
mand (husk nu at sige/skrive m/k bagefter).

 HVIS DU OVENIKØBET siger den kloge mand 
imod eller laver anførselstegn i luften eller på 
papir, så ligger det til højrebenet, at du endda 
er lidt klogere end personen m/k, som du ci-
terer.

EFTER DENNE LANGE og måske forvirrende (og 
ligegyldige) indledning vil jeg citere en klog 
person, som fik det til at lyde som den skinbar-
lige sandhed, at vi ikke kan leve af at klippe og 
barbere hinanden og så åbenbares det i denne 
tid, at vi faktisk ikke laver andet. Eller at en stor 
del tilværelsen bygger på, at det lige netop er 
det, vi gør.

JEG VED, at jeg indtil flere gange har at luf-
tet min økonomiske viden og hævdet, at alle 
teoretikeres meninger kan beskrives på et 
matador-spil. Spillet kører kun, hvis vi flytter 
ind på hinandens huse og hoteller, sejler med 
hinandens dampskibsselskaber. Der er penge 
at hente ved at sælge egen avl fra nytteha-
ven ’Hæv to kroner’, men du sætter væsentlig 
mere gang i omsætningen med en overnatning 
på Rådhuspladsen.

ER DET IKKE DET, man, hvem denne man så 
er, beder os om at gøre nu? Det er op til dig 
at sætte gang i hjulene, køb noget, brug nogle 
penge. Du får lidt ekstra, hver gang du kom-
mer over start, hvad enten det er feriepenge, 
1000 kroner fordi du er pensionist eller for 
meget betalt skat, eller hvor du ellers hæver 
kroner og ører, mest kroner, ører er noget, der 
hører det, nogen kaldet fortid, til. I fortiden 
kunne unge piger samle en-ører nok sammen 
til at kunne købe et par brudesko, det er ikke 
engang løwn. Vi kunne også samle en-, to- el-
ler fem-ører i ’kobber’ til et eller andet stort, 
husker dog ikke til hvad. 

MEN I DEN DER FORTID var det meste og de 
fleste - for nu at lufte en meget brugt frase i 
nutiden - indkøb til toppen af behovspyrami-
den, tøj (varme), bolig (også varme og tørvejr) 
mad og en årlig tivolitur. Det var på sådan en 
tur med to voksne og tre børn, jeg så mit livs 
første 100-kroneseddel.

NÅH HVOR BLEV citatet af? Den britiske for-
fatter Nevil Shute var vild med Australien (var 
han australier?). Han beskrev i ’Arven’, hvordan 
en ung pige i England arvede (kom over start) 
en hel del penge. Hun tog til en støvet ørkenby 
i netop Australien og via omveje og kæreste-
rier fik hun gang i en virksomhed for de unge 
piger og kvinder. Pigerne sparede sammen til 
lørdagsaften-turen i den noget større by et par 
kængurohop (også kaldet ridetur) væk, hvor 
top-fornøjelsen var besøget i ice-creme café-
en. Damen fra England fandt på at åbne en ice-
creme café i den lille by, så pigernes lønninger 
kunne blive i byen, hvor de var tjent. Nok et ci-
tat: Mads Andersen-Skjern, der agtede at lade 
sine penge blive i den by, hvor de var tjent.

FAKTISK ER DET VEL SÅDAN, at vi skal lade 
pengene arbejde der, hvor de er tjent. Jeg skal 
hellere lade være med at tænke på, hvor me-
get vi klipper og barberer hinanden ikke bare i 
vores lille by, men også ude i nationen og hele 
verden. Hvis vi ikke køber en bil, sulter fabriks-
arbejderen, så sulter minearbejderen, så sulter 
transportarbejderen.

HVIS VI KØBER ny bil, sulter autome-
kanikerne og ophuggerne og tin-
geltangelfremstillere og butikker, 
som dem, der hedder Hansen og 
har dyrenavne.

Med farverige efterårstanker 
Terkel Spangsbo, redaktør.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Eng-
landsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk
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REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres og lay-
outes af medlemmer af Tårnby Bladfor-
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Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.
Redaktionssekretær Birgitte Barkholt, 

redaktionsmedarbejder Mia Engstrøm, 
Mona Gjedved, Ole Gjedved, Ninna 
Feldvoss, Anne Palm Henriksen, Viktoria 
Olesen, praktikant.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00, ton@hel-
lerupgrafisk.dk.

OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomde-
les, resten distribueres via butikscentre, 
biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter 
Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste 
onsdag hver måned af FK Distribution. 
Omdelingen skal være afsluttet senest 
efterfølgende torsdag kl. 21.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt venligst 
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... som du finder på forsiden af Tårnby 
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag 30. september. Skal være 
afsluttet torsdag 1. oktober kl. 20.

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HEREFTER  
er nr. 11 november. Uddeles onsdag 28. 
oktober. Deadline fredag 23. oktober.
DEREFTER: Nr. 12 december. Udkommer 
onsdag 25. november. Deadline fredag 
20. nov. kl. 12.

2021  
01 januar. Onsdag 6. jan. * * Deadline ons-
dag 30. december 2020 kl. 12 **
02.  februar. Onsdag 27. jan. Deadline 

fredag 22. jan. kl. 12
03.  marts. Onsdag 24. feb. Deadline 
fredag 19. feb. kl. 12
04 april. Onsdag 31. marts. Deadline 
fredag 26. marts. kl. 12
05 maj. Onsdag 28. april. Deadline fredag 
23. april. kl. 12
06 juni. Onsdag 27. maj. Deadline fredag 
21. maj. kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 30. juni. Deadline 
mandag 25. juni. kl. 12

08 aug. Onsdag 11. aug. *  *  Deadline fre-
dag 6. aug. kl. 12 **
* *  betyder afvigelse fraordinær plan.

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

Håndbog for talere

MAIL-NEDBRUD, stor 
stofmængde og andre 
benspænd har indfundet 
sig under produktionen af 
denne oktober 2020-udgave 

af Tårnby Bladet. Det er 
frustrerende og ødelægger 
vores tidsplan. Artikler er 
blevet forkortet eller må 
vente på kommende udgi-

velse. Undskyld, men vi kan 
ikke gøre andet ved det end 
at sige ’Det’r bare ærgeligt 
Sonnyboy’.
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Forlig om Tårnby Kommunes budget for 2021 

Så blev det endeligt 
vedtaget - enstemmigt
Et bredt forlig om budgettet for det 
kommende år er indgået mellem 
samtlige partier og løsgængeren i 
Kommunalbestyrelsen

Borgmester Allan S. Andersen takkede 
i sin tale ved andenbehandlingen af 
budgettet alle kommunalbestyrelsens 
medlemmer for, at det nu er tredje 
gang i denne valgperiode, at hele 
Kommunalbestyrelsen støtter op om 
det kommende budget.

 Han nævnte i sin tale, at der alle-
rede ved førstebehandlingen var et 
kassetræk på 92,3 mill. kr. og fortsatte:

- Kassetrækket er nu reduceret til 
knapt 67 mill. kr., hvoraf ca. halvdelen 
skyldes tidligere års skattesænknin-
ger for 31,6 mill. kr. 

Det mindre kassetræk er blandt 
andet opnået ved en justering af pris-
fremskrivning og ved at udsætte gen-
besættelse af ledige stillinger med en 
måned. 

Og så forventes omlægning af den 
centrale refusionsordning på særligt 
dyre enkeltsager at indbringe en mer-
indtægt på ca. 7,0 mill. kr. 

Herudover er der indarbejdet jord-
salg for 12,4 mill. kr.

Særlige punkter i budgettet

Borgmesteren listede derefter særlige 
punkter fra det vedtagne budget op:

• Tidligere tilførte midler til service-
løft på handicapområdet, som konse-
kvens af Handicapplanen, fastholdes. 
• Besparelsestiltag i det oprindelige 
budgetforslag på handicapområdet 
for 1,3 mill. kr., er tilbagerullet. 
• Ældreområdet styrkes med yderlige-
re 3,7 mill. kr. svarende til 7,5 årsværk 
til mere personale i ydertimerne og i 
weekenden.

På børneområdet

• En opnormering af Sundhedsplejen 
med et årsværk til styrkelse af indsat-
sen for tidlig opsporing af selvskade 
og spiseforstyrrelser og  til sundheds-
fagligt samarbejde med skolerne. 
• 2,4 mill. kr. til yderligere pladser på 
daginstitutionsområdet, og øgede res-
sourcer på  tale/høre området. 
• Styrkelse af tidlig indsats.

Beskæftigelsesområdet

• Beskæftigelsesområdet løftes med 
77 mill. kr. - primært som følge af 
Covid-19 krisen, der har betydet eks-
traordinært mange ny-ledige i Tårnby 
Kommune. Der er allerede iværksat 

tiltag for at afbøde de værste konse-
kvenser - bl.a. et fremskudt Jobcenter 
i Lufthavnen.

Dagpengeteamet er styrket med 
fire stillinger og puljerne til kommu-
nale flexjob og til efter- og videreud-
dannelse af ledige fortsætter. 

Kultur- og fritid

• Kastrupgård vil få længere åbnings-
tid og flere aktiviteter. 
• På Udstillingscentret Ved Diget er 
Østlængen færdiggjort og stuehuset 
med forhave står for tur. Herefter ude-
står renoveringen af Vestlængen. 
• På kultur- og fritidsområdet er der 
oprettet en pulje på 0,5 mill. kr. til eks-
traordinært vedligehold og udvikling. 

Nye anlæg

• Kunstgræsbane i Kastrup - 7 mill. kr. 
• Midler til en rullesport-bane på 
Vestamager, en ungelegeplads ved 
Kastruplundgade og en legeplads ved 
skaterbanen.
• Legepladspuljen for daginstitutioner 
øges med 0,4 mill. kr. i 2021 og 2022.
 • En halv mill. kr. til en kunstlegeplads 
ved Kastrupgårdsamlingen. 
• En petanquehal på Vestamager.

Klima- og energi

• I hele budgetperioden: 13 mill. kr. 
årligt i en klima- og energipulje sva-
rende til i alt 52 mill. kr. 
• Skolerenoveringer og moderniserin-
ger fortsættes for i alt 74,4 mill. kr. i 
budgetperioden. 
• Ekstraordinære ejendomsudgifter 
på kommunale bygninger - i budget-
perioden knapt 70 mill. kr.
• En forhøjelse på 2 mill. årligt af pul-
jen til renovering af daginstitutioner.

Nye ungdomsboliger

• Etableringen af almene ungdoms-
boliger, daginstitution, café, nye klub-
faciliteter mv. i tilknytning til Tårnby 
Stadion er fremrykket et år. Samlet er 
afsat over 53 mill. kr. til dette. 

Hertil kommer en forventet udgift 
på 14,2 mill. kr. i grundkapitalindskud 
for de almennyttige ungdomsboliger.

Klimatiltag

• Til andenbehandlingen er der afsat 
årligt 2 mill. kr. yderligere til afvan-
dingsledninger. Endvidere 3 mill. kr. 
til prioritering af slidlagsarbejde på 
større veje i 2021.
• Udskiftning af vejbelysning hvor 
armaturer udskiftes til LED og kabler 
lægges i jorden. Udgiften til el reduce-
res og reduktion af CO2 udledningen..

Det samlede budget...

... for 2021 udgør brutto 149,5 mill. kr. 
- Vi har udfordret servicedriftsram-

men med en overskridelse 6,4 mill. kr. 
- svarende til 0,3%, sagde borgmester 
Allan S. Andersen og sluttede:

- Vi fastholder den lave skatteud-
skrivningen på 23,1 pct. og således er 
vi endt med et kassetræk på 66,6 mill. 
kr., der under hensyntagen til kommu-
nens økonomi er forsvarligt.

bbark

Borgmester Allan S. AndersenBorgmester Allan S. Andersen
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Dennis W. Clausen, Venstre

Venstre er tilfredse med et budget 
2021, der afværgede fyringer i kom-
munen, og i stedet fandt en god al-
ternativ løsning. Tårnbys økonomi er 
stadig under pres afledt af Covid-19 
og en ekstrem høj ledighed.

Derfor er Venstre bekymrede for de 
økonomiske udfordringer, vi ser ind i 
for de kommende år, i 
Tårnby kommune.

På anlægssiden glæ-
der Venstre sig særligt 
over, at det endelig er 
lykkedes at finde midler 
til en kunstbane ved Ka-
strup Boldklubs anlæg på 
Rølikkevej og midler til en unge-lege-
plads i området ved Kastruplundgade. 

Ligeså at renovering af skoler og in-
stitutioner fastholdes med betydelige 
millionbeløb, samt at ældre- og om-
sorgsområderne er styrket yderligere.

Venstre er endvidere glade for af-
talen om, at der arbejdes henimod en 
friholdelse for indkøb af dagslicenser 
for erhvervsbiler i dagtimerne i Ka-
strup.

Budget kommentar fra Venstre

Økonomisk bekymring,  
men ikke så ringe endda

Er mere end glad og stolt, over at 
det er lykkedes at få samlet hele 
Kommunalbestyrelsen om et bud-
getforlig for 2021

Der har fra start været en lidt un-
derlig og uvant stemning, grundet 
alt det ubekendte, der ligger i 
fremtiden i kølvandet på Covid-19 
konsekvenserne. Vi ved alle, at der 
kommer en stor regning, vi ved bare 
ikke, hvordan den rammer.  

Det påvirker selvfølgelig hele 
processen i forhandlingssituatio-
nen, men jeg synes virkelig, at alle 
partier er gået til opgaven med en 
stor portion saglighed, respekt og 
løsningsorienteret mådehold. 

Personligt gik jeg til forhandlin-
gerne med første prioritering om, 
at der ikke måtte ske forringelser af 

serviceniveauet. 

Især var nogle vedtagne besparel-
ser på handikapområdet en meget 
vigtig kæphest for mig at få rullet 
tilbage.

Det lykkedes heldigvis, samtidig 
med at vi har fået indarbejdet nogle 
løft på velfærdsområdet, blandt an-
det på ældreområdet, til mere per-
sonale i ydertimer og weekender.

Tre nye offentlige legepladser

Et andet fokusområde, som jeg er 
rigtig glad for, vi har fået på dags-
ordenen og bevilget midler til, er 
offentlige legepladser til både børn 
og unge. Det er så absolut en man-
gel her i kommunen, så det, at vi 
indtil videre, kunne samles om tre 
stykker fordelt i kommunen, glæder 
mig rigtig meget. 

Ungdomsboliger er for alvor også 
kommet på dagsordenen, hvilket er 
meget glædeligt og bestemt klæde-
ligt for en rig kommune som vores. 

At det lykkedes at få indarbejdet 
en kunstgræsbane i Kastrup, var 
en glædelig overraskelse, der vil 
komme rigtig mange til gode.

Alt i alt og efter omstændighe-
derne er jeg bestemt meget tilfreds 
med der, hvor forliget er landet.

Budget kommentar fra Liv Gam, Løsgænger

Alt det ubekendte i covid-kølvandet
Forlig ja, men De Konservative og 
Venstre vil have en kommune, der 
aktivt deltager i jobskabelse ved at 
støtte erhvervslivet bedst muligt

Fællesudtalelse af Carsten Fuhr, De 
Konservative og Dennis Clausen, 

Venstre, om budgetforliget for 2021  

Konservative og Venstre er glade for 
at medvirke i et bredt forankret bud-
getforlig for budgettet 2021, hvor der 
er vist stor ansvarlighed.

Serviceniveauet fastholdes og der 
er fortsat prioriteret store millionbe-
løb til renovering af skoler, institutio-
ner og veje, samtidigt med at skatte-
procenten fastholdes.

Kommunalbestyrelsen har grund-
læggende lagt vægt på bedre vilkår 
for både det lokale erhvervsliv, bor-
gerne og ikke mindst klimaindsatsen.

Budgetforliget er dog ikke kommet 
på plads uden hårde prioriteringer. 
Vi stod med en overskridelse af ser-
vicedriftsrammen på 25 mio. kroner 
heraf skulle 15,2 mio. kroner findes 
på personalebudgettet, svarende til 
33 årsværk. 

I den situation tog vi en klar politisk 
prioritering om at finde besparelserne 
ved at indføre en karensperiode for 
vakante stillinger i kommunen på en 
måned, før stillingerne kan genbesæt-
tes. Der bliver cirka 400 stillinger va-
kante om året. 

Vi er klar over, at personalet kan 
blive ramt på arbejdspresset i kortere 

perioder, men løsningen minimerer 
risikoen for afskedigelser. Vi mener, 
at det er en god prioritering til alles 
bedste.

En splittet kommunalbestyrelse

Generelt set er Konservative og Ven-
stre bekymret for de økonomiske 
udfordringer, vi ser ind i for de kom-
mende år i Tårnby Kommune.

Der hænger en sort sky over os. Vi 
er ramt af en ekstrem høj ledighed 
pga Covid-19. De mange afskedigel-
ser relateret til lufthavnen og de virk-
somheder, der servicerer den, påvirker 
mange af vores borgere, både person-
ligt og økonomisk.

Kommunalbestyrelsen vil i de kom-
mende år stå overfor benhårde priori-
teringer, hvis vi skal fastholde servi-
ceniveauet og øvrige standarder for 
kommunens borgere.

For De konservative og Venstre er 
prioriteringen klar. Kommunen skal 
prioritere vores erhvervsliv særdeles 
højt, der skal tiltrækkes og skabes nye 
arbejdspladser til erstatning for dem 
der nu er væk, og meget gerne inden 
for grøn vækst.

Vi forudser en kommunalbesty-
relse, der vil være splittet. Nogen vil 
sætte skatten markant op for at kunne 
betale de mange arbejdsløse, men vi 
vil have en kommune, der aktivt del-
tager i jobskabelse ved at støtte er-
hvervslivet bedst muligt. På den måde 
kommer vi hurtigere og bedre frem og 
får vores borgere i arbejde igen.

Økonomien udfordrer

Borgmestercitater fra budgetvedtagelse
- Det glæder mig, at vi kan imødekomme et længe ven-

tet ønske om en kunstgræsbane i Kastrup. 

Hertil er afsat 7 mill. kroner. Baneforholdene skal være 
i orden – både for den hjemvendte old boys-verdens-
stjerne og for mikroputten, der tager benskinnerne på 
for første gang.
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Endelig ser et udsatteråd dagens 
lys. Det har vi foreslået længe

Af Paw Karslund,  
gruppeformand DF Tårnby

Set i lyset af den kedelige konsekvens 
af Covid-19 og tiltagene deraf har 
haft for mange af Tårnbys borgere, er 
Dansk Folkeparti godt tilfredse med 
næste års budgetforlig. 

Der bliver fra næste år afsat et 
større beløb til indsatsen overfor den 
store ledighed.

Det har også været af afgørende 

betydning for DF, 
at der bliver et løft 
indenfor ældre-
området ved flere 
‘varme hænder’, 
og flere aktivitets 
og legemuligheder 
for byens børn 
og unge. Kastrup Boldklub får også 
sin egen kunstgræsbane, hvilket har 
været efterspurgt længe. Så tillykke 
med det.

I børne- og skoleudvalget har vi af-
sat et beløb til inklusion i skolen fra 
næste år. Vi kan ikke tale inklusion, 
hvis ikke der også følger ressourcer 
med. Den indsats og beløb kan eller 
bør nok løftes over år, hvis det står til 
DF.

Vi glæder os også over, at vi nu har 
fået et ‘udsatteråd’. Vores forslag om 
dette ser nu dagens lys og det ser rig-
tigt fornuftigt ud, efter det har været 
igennem forvaltningen og til endelig 
politisk behandling. Det har vi store 
forventninger til, og dejligt, at de mest 
socialt udsatte borgere nu har en langt 
bedre mulighed for at blive hørt og set 
i fremtiden. Der er fortsat mere, vi kan 
gøre på det område.

Budget kommentar fra Dansk Folkeparti

Coronaen lyser over budgettet

En samlet kommunalbestyrelse gi-
ver mulighed for at arbejde videre 
med udvikling af processerne om-
kring budgettet og beslutninger

Af Ingelise Andersen, Radikale 
Venstre 

De Radikale er gået med i det kom-
munale budgetforlig, som vi grund-
læggende tilfredse med.

Tårnby kommune har tidligere og 
gennem mange år har lagt penge i 
kommunekassen, dels fordi der er 
pålagt restriktioner, dels fordi der har 
været mulighed for det. 

De seneste år har dette dog ikke 
være tilfældet. Vi har trukket på 
kassebeholdningen i forhold til de 

mange gode 
initiativer, vi 
har sat i gang, 
og det kom-
mer vi også til 
i det kommen-
de budget for 
2021. 

Både bør-
ne-, ældre- samt handicapområderne 
får blandt andet et serviceløft, hvilket 
Radikale Venstre er yderst tilfredse 
med, da vi gerne vil fastholde og ar-
bejde videre med den tidlige indsats 
og udvikling på disse områder.

Vi står over for nogle store ud-
fordringer i forhold til følgerne af 
COVID19, hvor borgere og familier 
rammes af arbejdsløshed og her skal 
vi som kommune træde til.  Derfor er 
der naturligvis afsat specielle midler 
til at løfte denne opgave i det kom-
mende budget.  

I budgettet har vi også fået afsat 
midler til ’mursten’ og byudvikling, 
så vi kan vedligeholde det, vi har, 
udbygge og igangsætte planlagt bo-
ligbyggeri, idrætsanlæg mv. samt lø-
bende udvikle nye områder i byen, til 
gavn for os alle. 

Radikale er tilfredse med at vi er 
kommet i mål som samlet kommunal-
bestyrelse. Det giver os nemlig mu-
lighed for at arbejde videre med ud-
vikling af processerne omkring bud-
gettet og beslutninger i kommunen.

Budget kommentar fra De Radikale

OK med kassetræk

Borgmestercitater fra budgetvedtagelse
- I forbindelse med asfaltarbejder er der foretaget inspek-
tion af regnvandsledninger på en række lokaliteter. Gennem 
inspektionen er det konstateret, at mange  stikledninger og 
brønde er nedslidte. Vi har afsat årligt 2 mill. kr. yderligere til 
afvandingsledninger. 

Borgmestercitater fra budgetvedtagelse
- Beskæftigelsesområdet løftes med 77 mill. kr. – og 

det sker primært som følge af Covid-19 krisen, der har 
betydet ekstraordinært mange ny-ledige i Tårnby Kom-
mune. 

Som jeg nævnte ved førstebehandlingen er vi meget 
hårdt ramt på ledigheden. Ingen anden kommune har op-
levet en tilsvarende stigning i ledigheden. Mange Tårn-
byborgere har jo deres arbejde i Lufthavnen.

Vi har løbende iværksat en række tiltag for at afbøde de værste konsekvens-
er af krisen – herunder det fremskudte Jobcenter i Lufthavnen.

Om en rullesport-bane
-  Ikke alle har Messi, Ronaldo eller Lord Bendtner som forbillede. Vi skal som 
kommune følge udviklingen og være med til sikre, at der også er faciliteter og 
aktiviteter for de børn, unge og voksne, der ikke finder glæde ved fodbold og 
de gamle olympiske discipliner. 

Derfor har vi afsat midler i budgettet til en rullesport-bane på Vestamager, 
en ungelegeplads ved Kastruplundgade og en legeplads ved skaterbanen.

Om ledige stillinger
- Vi har aftalt, at ledige stillinger i 2021 først genbesættes efter en måneds 
vakance. Mindreudgiften er estimeret til 15,2 mill. kr.  

Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne, at hvis der på enkelte områder 
skal ske genbesættelse af flere stillinger på samme tidspunkt - og det derfor 
ikke er foreneligt med opretholdelse af driften - kan ansøgning om dispensa-
tion fremsendes til Økonomiudvalget.

Om et ungeråd
- Vi har aftalt, at ledige stillinger i 2021 først genbesættes efter en måneds 
vakance. Mindreudgiften er estimeret til 15,2 mill. kr.  

Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne, at hvis der på enkelte områder 
skal ske genbesættelse af flere stillinger på samme tidspunkt - og det derfor 
ikke er foreneligt med opretholdelse af driften - kan ansøgning om dispensa-
tion fremsendes til Økonomiudvalget.

Om milllioner til ældreområdet
- Ældreområdet tilføres igen yderligere midler til mere personale i ydertimer-
ne samt i weekenden. Der er afsat 3,7 mill. kr. svarende til 7,5 årsværk. 

Hertil kommer udvidelse af ordningen med plejehjemslæger.
Der er således tale om et budget, hvor ældreområdet igen styrkes.
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Af Dorthe Hecht,  
Enhedslisten Tårnby/Dragør

Enhedslisten i Tårnby/Dragør er glade 
for det indgåede budgetforlig mellem 
alle partier i Tårnby Kommune. Vi glæ-
der os over, at ældreområdet er blevet 
styrket med opnormeringer og flere 
ansatte. Det er lykkedes at forhindre 
nedskæring på en meget følsom del 
af voksenhandicapområdet samtidig 
med, at vi bibeholder serviceniveauet. 

Der er afsat midler til minimumsnor-
mering på dagtilbudsområdet og i 
anlægsbudgettet indlagt nybyggede 
dagtilbud i forbindelse med opførel-

sen af ungdomsboliger på Gemmas 
Alle. Det er så positivt, at vi nu i kom-
munen aktivt bygger boliger for vores 
unge og bygger nye dagtilbud i takt 
med, at kommunen får tilflyttere af 
unge børnefamilier. I samme moment 
er skaterbanen ibrugtaget af mange 
unge. Det må siges at have været en 
succes.

Vigtigt for Enhedslisten er, at det er 
lykkedes at få afsat midler til nedbrin-
gelse af ventetiden på tale/høreind-
satsen, samt styrkelse af en skolenær 
indsats med socialrådgiver og en for-
stærket indsats i sundhedsplejen.

Tænkt på børn og skole

Det lykkedes også at få afsat midler 
til nedbringelse af ventetiden på den 
almene tandpleje, således at den ak-
tuelle venteliste kan afvikles inden 
1.januar.

Skolerenoveringen fortsætter som 
aftalt i forrige forlig med 74,4 millio-
ner i perioden.

På skolefronten har vi en alvorlig 
venteliste, når det drejer sig om børn 
med særlige behov. En uacceptabel 
venteliste på ca. 130 børn, som venter 

på en såkaldt PPV. Børn som af forskel-
lige grunde har brug for en fagprofes-
sionel vurdering af deres situation. 
Det kan vi ikke være bekendt overfor 
børnene og deres familier. Den vil vi 
arbejde for, bliver afviklet.

Vi har også udsatte børn og unge, 
som også har brug for os i det kommu-
nale fællesskab.

Vi har et flot foreningsliv at værne 
om og en lang tradition for at tænke 
kunst ind i det offentlige rum.

Enhedslisten har i flere år ønsket, at 
kommunen budgetterer op til og ger-
ne over det af regeringen udmeldte, 
så de mange millioner, vi har i kommu-
nens sparegris, kan komme borgerne 
til gode. Det er så igen lykkedes i år. 
Partierne er i fællesskab blevet enige 
om at trække penge ud af den kom-
munale sparegris. Penge, som er lagt i 
fælleskassen af os alle sammen.

Husket en grøn dagsorden

I forbindelse med nedlukningen af 
Lufthavnen må vi se en voldsom øg-
ning af arbejdsløsheden i kommunen 
i øjnene og gøre os parat til en ekstra 
indsats, når opsigelsesperioderne ud-

løber. Vi skal in-
vestere i voksen-
efteruddannelse i 
samarbejde med 
de arbejdsløs-
hedsramte med håndholdte løsninger 
for den enkelte.

På det grønne område er vi glade 
for den grønne dagsorden, som kom-
munen virkeliggør i form affaldssor-
tering, midler til Naturskolen og Sko-
lebotanisk Have, samt alle de grønne 
initiativer, der er sat i værk.

Frem mod næste forlig vil vi blandt 
andet på driftssiden - altså ansatte 
mm.- arbejde for yderligere fokus på 
de ældre – ikke kun i plejesektoren, 
men i forhold til trivsel, boligformer 
mm. Og plejepersonalets vilkår og 
mulighed for efteruddannelse i sær-
deleshed på demensområdet. Unge 
med særlige behov og udsatte bor-
gere.

På anlægsområdet vil vi arbejde for 
en ny folkeskole bygget på visionære 
bæredygtige principper og mon ikke 
vi har svømmehaller nok for et stykke 
tid.

Budget kommentar fra Enhedslisten

Et forlig for mennesker

Af Carsten Fuhr og Patrick Lehto,  
Det konservative Folkeparti 

For De konservative er prioriterin-
gen klar. Kommunen skal prioritere 
vores erhvervsliv særdeles højt, 
der skal tiltrækkes og skabes nye 
arbejdspladser til erstatning for 
dem, der nu er væk, og meget gerne 
inden for grøn vækst

Det Konservative Folkeparti i Tårnby 
er glade for resultatet af budgetforli-
get 2021. Kommunen kan fastholde et 
godt serviceniveau for byens borgere, 
skatten er uændret og kommunal-
bestyrelsen holder fast i klimadags-
ordenen. 

Det er erhvervslivet, der får hjulene 
til at køre rundt og det er vigtigt, at vi 
giver rammer for erhvervslivet, der 
kan vækste virksomhederne - også 
med henblik på at få skabt nye og fle-
re arbejdspladser. 

Vi er derfor tilfredse med, at der nu 

skal arbejdes på at finde en løsning, så 
det bliver muligt at parkere gulplade-
biler uden dagslicens i dagtimerne.

Vi er meget tilfredse med, at der nu 
tilføjes flere midler til ældreområdet, 
så vi også kan tilbyde borgerne et for-
nuftigt serviceniveau i aften- og nat-
tetimerne. Vi skal passe på vores æl-
dre og på de dygtige medarbejdere i 
ældreplejen.

God for studerende

Nu bliver Tårnby også en god kom-
mune for studerende. Med budget-
forliget er taget et stort skridt mod at 
skabe et reelt studieliv i kommunen. I 
dag betyder Tårnbys manglende ung-
domsboliger defacto, at man jager de 
unge ud af kommunen. Nu fremrykkes 
et fremragende projekt med 100 nye 
ungdomsboliger inkl. caféliv og træ-
ningsmuligheder tæt på Tårnby stati-
on, så man også har offentlig transport 
til sit studie. 

Kastrupgårdsamlingen, kommu-

nens statsaner-
kendte kunst-
museum, styrkes 
nu, som vi længe 
har ønsket. ’Åbningstiderne øges, der 
kommer mere personale og der etab-
leres en kunstlegeplads. Alt til gavn 
for byens borgere og for de gæster, 
der besøger museet.

Vi er glade for bevillingen til en ny 
kunstgræsplæne i Kastrup boldklub. 
For os er det vigtigt, at kommunens 
idrætsfaciliteter løbende udvikles og 
moderniseres.

Ingen fyringsrunde

Ikke mindst er vi glade for, at vi kunne 
undgå en fyringsrunde for at finde de 
15,2 mio. kroner, budgettet var over 
servicedriftloftet - det er i stedet 
håndteret ved, at der er en karenspe-
riode på en måned fra en stilling bli-
ver ledig til den kan genbesættes. 

Vi ved at det betyder, at medar-
bejderne rundt omkring i kommunen 
skal løbe lidt stærkere i den måned en 
stilling er i karens - men det er bedre, 
end at ca. 30 fuldtidstillinger skulle 
nedlægges og mennesker skulle ud i 
arbejdsløshed.

Kommunalbestyrelsen vil i de kom-
mende år stå over for benhårde prio-
riteringer oven på Coronakrisen, hvis 
vi skal fastholde serviceniveauet og 
øvrige standarder for kommunens 
borgere. 

Budget kommentar fra De Konservative

Erhvervslivet får hjulene til at køre Borgmestercitater  
fra budgetvedtagelse

Om kirkeskat:

- Kommunalbestyrelsen har mod-
taget meddelelse fra Kirkeminis-
teriet om det beløb, der skal lignes 
i landskirkeskat. 

Der er ligeledes fra Provstiudval-
get modtaget meddelelse om, at de 
nødvendige lokale skatteindtæg-
ter er til stede. Kirkeskatten vil på 
denne baggrund kunne fastholdes 
på 0,61 procent i 2021.

Om personale til ældreomsorg

- Ældreområdet tilføres igen yder-
ligere midler til mere personale i 
ydertimerne samt i weekenden. Der 
er afsat 3,7 mill. kr. svarende til 7,5 
årsværk. 

Hertil kommer udvidelse af ord-
ningen med plejehjemslæger.

Der er således tale om et budget, 
hvor ældreområdet igen styrkes. 

Det drysser på børnene
- Der er afsat 2,4 mill. kr. til yderlige-
re pladser på daginstitutionsområ-
det. På tale/høre området er der af-
sat yderligere budgetmidler til udvi-
delse af den samlede personaleres-
source – og derved et endnu større 
fokus og arbejde omkring børn med 
tale- og hørevanskeligheder. 

På Skole- og Dagtilbudsområdet 
har der over en årrækkeværet tilk-
nyttet forebyggende rådgivere. Der 
er i budget 2021 afsat midler til 
yderligere fore-
byggende råd-
giver på Dagtil-
budsområdet. 

Derved styrkes 
den tidlige ind-
sats.
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Det kniber stadig gevaldigt med at få flere unge 
til at vælge en erhvervsuddannelse i Region Ho-
vedstaden 

Af Morten Nilsson, formand for TEKNIQ 
Arbejdsgivernes regionale råd i Region 

Hovedstaden

25 procent. Så stor en andel af en ungdomsårgang 
skulle efter planen i år have valgt en erhvervsuddan-
nelse. Men sådan er det langtfra gået – og slet ikke i 
Region Hovedstaden, hvor facit er, at sølle 13,9 pro-
cent af de unge satte kursen mod erhvervsskolerne, 
da de skulle vælge den videre vej efter folkeskolen. 

Det gør regionen til den klare bundskraber, og det 
er bare ikke godt nok!

Skal vi ændre på det, er der brug for, at kommu-
nerne bliver endnu bedre til at lære af hinanden og 
styrker samarbejdet med både erhvervsskoler og lo-
kale virksomheder.

Der er dog stor forskel på, hvor godt eller skidt de 

enkelte kommuner har klaret sig. I Frederikssund er 
det således lykkedes at få hele 28,6 procent af de 
unge til at vælge en erhvervsuddannelse (5,1 pro-
cent mere end i 2017). Til gengæld er det kun sølle 
tre procent af de unge i Gentofte og 5,4 procent i 
Hørsholm, der vælger den samme vej.

Traditioner og social arv

En del af forklaringen kan naturligvis være et spørgs-
mål om traditioner og social arv. Men der er ingen 
tvivl om, at der også er stor forskel på, hvor stor en 
indsats, de enkelte kommuner lægger i arbejdet med 
at bryde de unges (og deres forældres) gymnasiale 
vanetænkning. Det skal vi have ændret på. 

Derfor er der brug for, at alle kommuner skruer op 
for indsatsen, når det gælder om at åbne de kom-
mende ungdomsårganges øjne for de mange mulig-
heder, man får som faglært. 

De dygtige kommuner kan med fordel hjælpe med 
at inspirere de kommuner, hvor det halter med at få 
gang i rekrutteringen til erhvervsskolerne. Samtidig 
kan vi kun opfordre til et tættere samarbejde med 
både erhvervsskolerne og de lokale virksomheder, 
hvis vi for alvor skal få knækket den faglærte kurve i 
den rigtige retning. 

Det kan lade sig gøre

Derudover må kommunerne gå aktivt ind og sætte 
mål for, hvor mange unge, de vil have ind på er-

hvervsuddannelserne og så finde ud af, hvordan det 
skal lykkes.

Ballerup er den kommune i landet, der har haft 
den største fremgang i andelen af unge, som vælger 
en erhvervsuddannelse – med hele otte procent-
point i forhold til sidste år – så man nu er oppe på 
22,3 procent. Her har man satset på både bedre sko-
levejledning i folkeskolerne, etablering af et uddan-
nelsesforum, oprettelse af 10. klasse (Talent10) på 
en af de lokale erhvervsskoler, agentforløb, uddan-
nelsesmæssige speeddating-arrangementer og en 
adoptionsordning, hvor hele skoleklasser adopteres 
af lokale virksomheder.

Altså en bred indsats, der har haft stor effekt, og 
som vi håber kan inspirere andre kommuner i Region 
Hovedstaden.

- Vi har brug for at sætte fokus på den faglige 
stolthed og på, at det ikke er ’mindre fint’ at vælge 
en uddannelse som eksempelvis elektriker, vvs-
energispecialist eller industritekniker, end det er at 
gå den slagne gymnasievej.

Alternativet er, at vi bare fortsætter i samme spor og 
derfor om få år kommer til at stå med en akut mangel 
på faglærte, samtidig med at kommunernes vækst og 
udvikling bliver bremset. 

Hvor bliver den faglige stolthed af i Region 
Hovedstaden? spørger Morten Nilsson, formand for 
TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd.

Tallene for Tårnby, Dragør og København  
ser således ud:
        2019     2020   Udvikling

Tårnby         23,1 20,0 -3,1
Dragør           9,4 15,9 +6,6
København   12,6      11,4 -1,2

Vi har modtaget:

Region Hovedstaden er klar bundskraber

Laurits, Agnes, Misse Møhge 
og lærer Andersen sagde 
velkommen til hjemmebo-
ende demensramte

Af Bente Olofsen, privatfoto

Corona, Covid-19 og vær-
nemidler, hvor har disse ord 
fyldt meget i vores hverdag 
de sidste måneder, med alle 
deres påbud og restriktioner.

Men alt dette til trods, så 
har Ældre Sagen, Tårnby sam-
men med hjemmeboende 
demensramte og deres pårø-
rende og frivillige demens-
hjælpere i Tårnby Kommune 
fået en positiv dag ud af det.

De fleste partier i folketin-
get har udlagt en pulje penge, 
som frivillige organisationer 
kan søge til det formål, at af-
laste demensramte og deres 
pårørende – både hjemmebo-
ende og på plejehjem.

Ældre Sagen i Tårnby har 
søgt - i samarbejde med Tårn-

by Kommunes demensko-
ordinatorer - om en tur til 
Korsbæk med rundvisning, så 
vi rigtig kunne opleve gamle 
dage. Denne ansøgning blev 
godkendt, så nu kunne vi 
komme på en demensvenlig 
tur i Korsbæk.

Som en 3. klasse

Vi startede humørfyldte fra 
parkeringspladsen ved Café 
Livsglæde, hvorfra vi kørte i 
en dejlig stor bus – alle med 
mundbind – mod Klampen-
borg. Mundbindene forhin-
drede dog ikke livlig snak 
ned gennem bussen, ja nogle 
gange skulle man tro, det var 
3. b, der var på tur. 

Vi steg af bussen og gik 
op til Korsbæk, hvor vi blev 
budt velkommen og kom på 
en rigtig informativ rundtur 
rundt i byen og dens omegn 
med mange gode anekdoter 
indlagt

Efter at have besøgt alle de 
kendte steder, endte vi med at 
spise en skøn frokost på Jern-
banerestauranten, hvor vi fik 
besøg af både Laurits, Agnes, 
Misse Møhge og lærer Ander-
sen, og selvfølgelig var tjener 
Bolt der også.

Rundt i skoven

Da alle havde kæmpet sig 
gennem rugbrødsmadderne, 
blev der serveret kaffe og 
kage, så nu var bunden lagt, 
inden vi skulle køre i kaper-
vogne en tur rundt i Dyreha-
ven. Kuskene på vognene for-
talte forskellige historier om 
området og blandt andet så 
vi den berømte Magasindam, 
hvor Hubertusrytterne hvert 
år forsøger at komme over 
uden at falde i dammen.  På 
turen tilbage mod bussen 
prustede hestene, hvilket fik 
en til at udbryde, at vi nok 
havde spist for meget, og der-

for var for tunge! Nej, nej for-
talte kusken os så, det var af 
velvære – ja sådan. En anden 
af hestene skulle undervejs 
’lette ben’, hvilket fik den til 
fint at gå ud til siden, besørge 
sin nødtørft, hvorefter den gik 
tilbage på vejen og fortsatte 
turen, hvor vi alle slappede af 
og nød det, mens nogle havde 
sørget for at puste skyerne 
mod Sverige, så vi hele dagen 
havde fantastisk solskinsvejr.

Hestevognsturen endte ved 
bussen, som førte os sikre til-
bage til Tårnby, godt gjort af 
vores sikkert kørende chauf-
før.

Hele turen gav et fantastisk 
sammenhold og spredte så 
meget humør og glæde samt 
snak, at vi kan leve længe på 
oplevelserne, og de færreste 
nåede at tænke på hverken 
Covid eller demens, og da en 
fortalte, at hun aldrig havde 
snakket så meget i sit liv, ja så 

må vi alle sige, missionen er 
lykkedes.

Vi må takke de folkevalgte 
for, at dette arrangement har 
kunnet finde sted. Det har 
været en så stor social succes, 
at vi lever længe på de dejlige 
minder.

En demensvenlig dag i KorsbækEn demensvenlig dag i Korsbæk

Det var et gensyn med 
den fortid, som flere af 

deltagerne i Ældre Sagens 
udflugt arrangerede for 

foreningens Demens-klub, da 
Korsbæk på Dyrehavsbakken 

lukkede ekstraordinært op 
for medlemmerne og deres 

pårørende.

Det skulle være overflødigt 
at fortælle hvilke miljøer 

medlemmerne  besøgte og 
hvilke personer, de mødte og 

blev betjent af eller guidet.
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Fortsættes næste spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde tirsdag 27.10. 2019, 
kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2020
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2020 afholdes i møde-
salen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 24.11. og 
15.12.2020.
Der tages forbehold for ændringer.

PARKERINGSLICENS TIL  
GL. LYSTBÅDEHAVN OG KASTRUP SYD 
Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kommu-
nens hjemmeside. 
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på 
kommunens hjemmeside.

SUNDHEDSKORT (GULT 
SYGESIKRINGSBEVIS)
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? 
Du kan nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjem-
meside www.taarnby.dk. Det koster kr. 205,-. Du skal benytte dit 
NemID og betalingskort.

EU-SYGESIKRING • DET BLÅ KORT
Det gule sundhedskort kan ikke bruges som rejseforsikring. I stedet 
skal du benytte det blå EU-sygesikringskort og evt. en privat rejsefor-
sikring.
Læs mere og bestil kortet på Borger.dk.

TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE
Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år bosiddende i 
Tårnby Kommune.
Målgruppen er unge der er optaget på erhvervsuddannelser, eux, 
gymnasiale ungdomsuddannelser, forbedredende grunduddannelse 
(FGU), seminarier, universiteter og andre højere læreanstalter. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man op-
fylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og 
opfylde nedenstående økonomiske krav:
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr.
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr. dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år.

Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, 
dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet med 
i husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før, der ligger til 
grund for vurderingen.
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 31. oktober. Ansøgnings-
skemaet findes på Tårnby Kommunes hjemmeside under selvbetjening, 
undervisning. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Børne- og Kulturforvaltningen på  
tlf.nr. 3247 1401.
Ansøgningsskemaet skal sendes til Tårnby Kommune senest 31. okto-
ber 2020     

SUNDHEDSCENTER INFORMERER
UDLEVERING AF FOREBYGGENDE 
HJÆLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller er du på 
vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjælpe-
middel måske noget for dig. Eksempelvis gangredskab (rollator, gang-
buk, stok), en badebænk eller måske en toiletforhøjer.
Udlevering af hjælpemidler foregår hver torsdag i tidsrummet mellem 
kl. 13.00 • 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 
Kastrup.
For at forebygge smittespredning af COVID-19 skal du ringe først og 
aftale et tidspunkt for udlevering af hjælpemidler. Kontakt Sundheds-
Center Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 13.00 - 15.00.

TILBUD TIL DIG MED LILLE APPETIT
Er appetitten dalende og har du svært ved at holde vægten, så tilbyder 
SundhedsCenter Tårnby forløbet ”småt og godt”. Her bliver du intro-
duceret til små retter og drikkevarer, der er rige på energi og protein. 
Kurset foregår i en lille gruppe og forløber over 2 fredage i tidsrummet 
10-11. 
Ring til SundhedsCenter Tårnbys diætist på tlf. 2033 8462 for nærmere 
info.

2-DIABETES ELLER KOL
Tilbud til borgere med type 2-diabetes eller KOL i SundhedsCenter Tårnby
Type 2-diabetes tilbuddet består af:
• 8 ugers træningsforløb 
• Teori og praktik med sund mad 
• Undervisning v/ diabetessygeplejerske 
• Tilbud om rygestopkursus 
• Individuel samtale
KOL tilbuddet består af:
• 8 ugers træningsforløb 
• Undervisning v/ lungesyge-
plejerske 
• Tilbud om rygestopkursus 
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises 
fra egen læge.
Forløbet afholdes i Sundheds-
Center Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 Kastrup
Få mere information på tlf. 3076 0592.

 

TÅRNBY KOMMUNE

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

Fortsat fra forrige spalte
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Fortsættes næste spalte... Fortsættes næste side ...

Fortsat fra forrige spalte ...Foredrag:  
ER DU GRAVID?
Graviditetsforedraget er igen åben efter COVID-19.
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner et 
graviditetsforedrag. 
Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten 
• Forventninger til fødslen 
• Amning 
• Den første tid hjemme efter fødslen 
• Forventninger til det spæde barn 
• Forventninger til forældrerollen 
• Forventninger til hinanden i foræl-
drerollen/parforholdet 
• Reaktioner fra søskende 
• Mødregrupper 
• Sundhedsplejerskens tilbud 
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget er mandag 5. oktober 2020 kl. 15.00-16.30 og holdes i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup.
Grundet COVID-19 søger vi selvfølgelig for sprit og afstand mellem sto-
lene.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os på tlf.: 
3247 0070 hverdage kl. 13.00-14.00.

SOLGÅRDEN 
er et mødested for friske, raske folkepensionister og Deres ægtefælle/
samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet til borgere 
fra 62 år og opefter i en prøveperiode).
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarran-
gementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste aktivi-
teter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere. 
Centret åbner gradvis op for aktiviteter i september måned pga. Covid19.
Følg med i vores husopslag på opslagstavlen i caféen.
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Da vi fortsat har en gradvis åbning, er åbningstiderne nu fra mandag -  
fredag kl. 10.00 • 16.00. 
Hver mandag:
Stavgang kl. 11.00. Startstedet er indgangen foran huset.
Torsdag 1. oktober kl. 13.00 
Har Tøj Lotte salg af tøj på 1. sal.
Fredag 2. oktober kl. 13.30 - 15.30
Kastrupløverne spiller deres dejlige musik denne eftermiddag.
Torsdag 8. oktober kl. 13.30 - 16.00
Influenzavaccinationer
Fredag 9. oktober kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: P. Nissen og sønnen Jacob kikker forbi og 
spiller for os.
Onsdag 14. oktober kl. 9.00 - 12.00
Influenzavaccinationer
Fredag 16. oktober 
Se hus opslag i caféen. 
Fredag 23. oktober 
Se hus opslag i caféen.
Fredag 30. oktober kl. 13.30 - 15.30
Foredrag med skuespiller Per Pallesen på 1. sal. Han kommer og 

fortæller om sit eventyrlige liv. 

Billetpris kr. 100,00 som sælges i caféen, når husavisen 
udkommer for oktober måned.

Max 50 personer.

OBS! Vi følger retningslinjerne som sundhedsmyndighederne 
har sat, derfor er der fortsat begrænset deltagerantal på vores 
aktiviteter/arrangementer m.m.

PILEHAVEN 
Kongelundsvej 298 tlf.: 3252 0972
Obs: Indgang fra Pilegårdsalle
v/ Bodil Zachariassen og Anne Christensen
... byder velkommen i huset! 

FASTE AKTIVITETER
Mandage kl. 10.00 - 11.00  Morgensang • plads 
 kl. 11.15 - 12.30 Gåtur 3 km. • plads 
 kl. 13.00 - 14.30 Livsanskuelser - plads 
 kl. 14.00 - 15.00 Gåtur 5 km. • plads 

Tirsdage kl. 10.00 - 11.30 Fiskesnakkeklub •plads  
 kl. 10.00 - 12.00 Billard - holdet er fuldt  
 kl. 14.00 - 15.00 Seniordanserne mødes  
 kl. 12.00 - 13.30 Edb-snakkeklub  
  fra 1/9 lige uger 
 kl. 12.00 - 13.30 Slægtsforskning  
  stand by ulige uger 
 kl. 14.00 - 15.30 Danske konger til 22. okt.

Onsdage kl. 9.00 - 11.30 3D kort klipperi - plads 
 kl. 9.30 - 12.00  Knipling - gør selv - plads  
 kl. 9.30 - 12.00 Billard • holdet er fuldt  
 kl. 10.00 - 12.00 Kortspil • holdet er fuldt  
 kl. 10.00 - 11.00 Gåtur ca. 5 km. - plads  
 kl. 12.30 - 14.00 Frokost - husk tilmelding 

Ca. 3. onsdag  kl. 13.15 - 14.30 Litteratur • på stand by 
 kl. 14.30 - 16.00 Folkedansere mødes 

Torsdage  kl. 9.00 - 11.00  Frimærkesamlerne 
 kl. 9.30 - 11.00  Petanquehold - fuldt 
 kl. 9.30 - 12.00  Billard holdet er fuldt 
 kl. 10.00 - 11.30 Fællessang • fuldt hus 
 kl. 12.30 - 13.45 Gymnastik AOF 
 kl. 14.00 - 15.15 Gymnastik AOF - plads

Fredage  kl. 9.30 - 12.30 Pilehavekoret hold 1+2 
 kl. 13.00 - 14.30 Gym. Krop/hjerne 1+2

 Lørdag og søndag lukket

KALENDER
Onsdag 7. oktober  Fælles frokost • Sildebord  kl. 12.30
Torsdag 8. oktober  Vaccination (9-12)  kl. 9.00
Mandag 12. oktober  Massage - udsolgt  kl. 9.00
Onsdag 14. oktober  Fælles frokost - Tortilla m. laks/rejer kl. 12.30
Onsdag 14. oktober  Vaccination (13.30 • 15.30)  kl. 13.30
Fredag 16. oktober  Sang og musik med Steven Hart kl. 15.00

TÅRNBY KOMMUNE
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Onsdag 21. oktober  Fællesfrokost • Ærtesuppe kl. 12.30
Tirsdag 27. oktober  Niss • Historier og harpe  kl. 18.00
Onsdag 28. oktober  Fælles frokost - Ovnbagt porre/skinke kl. 12.30

LIDT OM DE SÆRLIGE ARRANGEMENTER I PILEHAVEN 

Fællesfrokost - Onsdage kl. 12.30 - 14.00 
Let frokost 20 kr. Tilmelding senest dagen før. Begrænset antal.

Danske konger om tirsdagen 6., 13. og 20. okt. kl. 14 • 15.30 
Historisk studiekreds. Lars fortæller og så kan man komme med 
kommentarer. 40 kr. pr. gang inkl. kaffe og brød.

 
Massage • Mandag 12. oktober kl. 9 • 17 
Shiatzu massage •Overtegnet

Sang og Musik med Steven og Knud - Fredag 16. okt. 10 kl. 15 • 16.30 
Billet inkl. et glas vin, øl eller vand - 70 kr. 

Niss fortæller og spiller harpe - Tirsdag 27. okt. kl. 18 • 19.30 
Tilmelding/betaling - 80 kr. inkl. Suppe og brød. Begrænset antal. 

CORONA FORHOLDSREGLER I PILEHAVEN:

Indtil videre bruger vi ikke mundbind, fordi mange hører dårligt og har 
brug for at mundaflæse, andre glemmer at trække vejret.
Vi forsøger at holde 1,5 m. afstand. 
Ved sang og fysisk udfoldelse 2 m.
Bed om en mærkat med opfordring til afstand hvis du er bekymret for 
dit helbred. 
Kontaktflader sprittes af/rengøres mellem holdene.
Der er sprit og papirservietter på alle borde - host i en papirserviet, der 
stoppes i lommen og ikke genbruges.
Medbring eget krus. 
Hjælp os ikke med afrydning. 
Vi har lukket køkkenregionerne af for gæster. 
Vi har været glade for at brugerne af huset altid var friske på at hjælpe 
os med det praktiske, men pga. Corona, er det bedst at vi alle rører 
ved så lidt så muligt, så rør kun ved det du selv har brugt. 
Når faren er afblæst glæder vi os til at få hjælp igen!!!!

Mange af de særlige aktiviteter med mange mennesker vi plejer at 
have på programmet, er ikke forsvarlige, når vi skal passe på Corona 
smitte. 
Vi må give den gas når det er overstået.

Kærlig hilsen 
Anne og Bodil

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395

Idet vi følger retningslinjerne som sundhedsmyndighederne/Tårnby 
kommune har sat, vil der derfor fortsat være begrænset klubaktivitet/ar-
rangementer samt deltagerantal i Bordinghus. Det gør desværre også 
at der pt. holdes pause med ”åbent hus” samt søndagsåbning.

Oktober:
Kaffehold hver tirsdag og fredag kl. 14.00 • 16.30. 
(lille hold på max 10 inviterede gæster)

Håndarbejde hver onsdag kl. 13.30 • 16.30 

Frimærkehold hver onsdag kl. 9.30 • 11.30 
Litteratur 1 1. onsdag i måneden kl. 14.00 • 16.00 
Litteratur 2 2. mandag i måneden kl. 15.00 • 17.00

Bordinghus spillemænd øver hver torsdag kl. 9.30 • 12.30 
(pga.covid-19 er det desværre ikke muligt, at møde op og 
overvære når der øves)

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26
Etape 1 af det nye udstillingscenter, der erstatter det gamle Plyssen, er 
åbent hver søndag kl 13-16.
Der udstilles lokalt materiale fra Amager - især Tårnby. Desuden vil 
Udstillingscentret Ved Diget 26 i etape 1 fremvise enkelte stykker kunst 
og håndarbejde. 
Hav god tid - der er meget at se og studere. 
Gården Ved Diget 26 har gode parkeringsforhold, og det er kun 5 mi-
nuters gang fra nærmeste metrostation.
Email: Diget26@youmail.dk • Adresse: Ved Diget 26, 2770 Kastrup

VELKOMMEN TIL TÅRNBY MUSIKUGE 2020
Lørdag 24. oktober • søndag 1. november
Nu er det igen blevet tid til Tårnby Musikuge, hvor kulturinstitutionerne i 
Tårnby sammen præsenterer en masse forskellige musikalske oplevel-
ser for dig, din familie og dine venner. 
I år trænger vi mere end nogensinde til at komme ud og høre musik og 
synge sammen. Coronaen har siden marts måned sat sit præg på hele 
musiklivet, så når vi nu inviterer til en lang række arrangementer bliver 
det efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, at det hele afvikles.
Vi inviterer til intim solokoncertkoncert med den kendte sangskriver 
Carl-Emil Petersen og koncert med den lokale hiphop-legende Per Pe-
dersen, kendt som Grandmaster Dee Pee & The Soulinvestors. Det var 
Per Pedersen, der sammen med sin bror Lars Pedersen, bedre kendt 
som Chief 1, dannede Rockers by Choice i 1986. 

Derudover kan du opleve: 
Tante Andante børnejazz • All Swing & Bossa • sangskrivercamp

Jazz at the Museum v. Richard Andersson • Tårnbykoret
Bent Fabricius-Bjerre melodier • godnatsang på Kulturzonen

 Dragør Vokalensemble • Kastrupløverne • Kaditterkadat
Underholdningsorkestret Bordinghus • Brandvæsenets Orkester •

Lærere og elever fra Tårnby Musikskole • Amager Kabareten
Pilehavekoret • Amager Harmonikaorkester 

Studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

Hold øje med det fulde program for Tårnby Musikuge, der 
udkommer i begyndelsen af oktober.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD
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På AOF har man sikret en god hygi-
ejne, så alle deltagere i aftenskolen 
kan føle sig trygge i en corona-tid.

Af Tom Nielsen, 
skoleleder,  

AOF Amager

Det var 11. marts 
i år at statsmini-
ster Mette Frede-
riksen holdt sit 
historiske pres-
semøde, hvor 
hun på grund af 
corona lukkede 

Danmark delvist ned. 
Det betød, at alle indendørs kultur-

institutioner, biblioteker, fritidstilbud 
blev lukket, at alle de offentlige ansat-
te, der ikke varetog kritiske funktio-
ner, blev sendt hjem, at alle offentlige 
skoler og dagtilbud blev lukket, at pri-
vate arbejdsgivere blev opfordret til 
at sikre, at flest muligt kunne arbejde 
hjemmefra mv. 

Siden er Danmark blevet gradvist 
genåbnet. Dog i forskellige faser. 

For AOF Amager betød genåbnin-
gen, at vi 18. maj igen kunne møde 
på arbejde, og at vi 8. juni kunne gen-

optage de hold, der endnu ikke var 
afsluttet. 

De mange spørgsmål

Fra første fase af genåbningen af Dan-
mark, er der løbende sket en masse, 
som påvirker vores hverdag, og som 
skaber forvirring omkring, hvad vi må, 
og hvad vi ikke må. 

• Må vi rejse? 
• Må vi holde konfirmationsfest og for 
hvor mange gæster? 
• Skal vi have mundbind på, når vi 
henter vores morgenbrød? 

Spørgsmålene er mange, og usik-
kerheden stor. 

Hos AOF Amager følger vi nøje med 
i myndighedernes udmeldinger. Vi ta-
ger dem seriøst, og vi efterlever dem.

Det betyder, at vi tilrettelægger vo-
res hold efter, hvor mange der må være 
i lokalerne. Helt præcist efterlever vi, 
at der jf. Sundhedsstyrelsens anbe-
falinger er mindst en meters afstand 
mellem personer ved vores stillesid-
dende aktiviteter, at der er mindst to 
meters afstand ved vores bevægel-
seshold, og at der ved foredrag er to 
meters afstand mellem foredrags-
holder og forreste række af tilhørere, 
mens det er e meters afstand mellem 

til-
hørerne.

Dertil kommer, at vi 
har sørget for, at vores undervise- r e 
har håndsprit, handsker, spritservi-
etter mm., at de er orienteret om af-
stand, udluftning og rengøring af det 
materiel der bruges. Alt sammen med 
henblik på at sikre en god hygiejne, så 
alle deltagere i aftenskolen kan føle 
sig trygge i en corona-tid.

Hvorvidt vores tiltag, samt den øge-
de rengøring af de kommunale loka-
ler, er tilstrækkelig til, at man føler sig 
sikker, det er en individuel vurdering. 
Det er jo også en individuel vurdering, 
om man har det mentale og fysiske 
helbred til at lade være med at del-
tage. 

Uanset hvad, så skal anbefalingen 
herfra være, at man lytter til sit hjerte 
og ikke mindst til sin sunde fornuft. 

Er aftenskolen corona-sikker?
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret 
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret 

Corona

Øget politikontrol
Hovedstadsområdet oplever en 
markant stigning i covid-19-smit-
tetallet og derfor indførte politiet 
særlige restriktioner

Midt i september blev blandt andet 
forsamlingsforbuddet sænket fra 
100 til 50 personer, ligesom den til-
ladte åbningstid for restauranter, ba-
rer, cafeer og lignende med bevilling 
hertil begrænses til klokken 24. (Nu 
22. red.) 

Derfor var nærpolitiet igen ude 
for at føre tilsyn i butikker, på re-
stauranter, caféer etc. over hele po-
litikredsen. 

 - Vi tog rundt til erhvervsdrivende 
på hele Amager i de her dage for at 
sikre, at de kender og følger sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer, 
siger leder af nærpolitiet, vicepoliti-
inspektør Rasmus Schultz. 

 - Vi har haft et rigtig godt sam-
arbejde med restauratørerne og de 
forretningsdrivende, og vi har ople-
vet, at langt de fleste har været gode 
til at tilpasse sig de nye regler, så de 
eksempelvis har håndsprit stående 
og sørger for god afstand mellem 
kunderne, siger han.

 - En sammentælling fra onsdag 
aften (onsdag 9. september), viser 
at nærpolitiet havde besøgt omkring 
800 erhvervsdrivende fordelt over 
hele politikredsen. 

 Nærpolitiet vil fortsætte arbejdet 
ved at føre dialog og tilsyn med be-
værtninger for at sikre, at de over-
holder krav til åbningstider, antal 
gæster og at der ikke er dansegulv. 
Hvis reglerne ikke bliver fulgt, er de 
klar med bødeblokken. 

(pressemeddelelse fra Københavns 
nærpoliti 10. september)

Corona

50 grader af rødt
Tårnby svinger mellem mørkerød 
og en let lysere nuance når coro-
naen skal måles

Af Terkel Spangsbo

Blandt andet dagbladet Politiken 
bringer dagligt et Danmarks kort, 
hvor man ved hjælp af om ikke 50, 
så dog 5-6 røde nuancer viser hvor 
mange covid-19 smittede, kommu-
nerne har pr 100.000 indbyggere. 
Tårnby har godt 43.000 indbyggere, 
så tallet ganges op, som om vi var 
100.000. Det tal svinger omkring 60 
og 80.

- Vi skal tage den nuværende 
sundhedssituation alvorligt, da vi 
nu har ramt bølge nummer to med 
Corona-virussen, siger borgmester 
Allan S. Andersen.

- Vi har desværre også set flere 
lokale smitteudbrud i Tårnby – det 
være sig på vores børne- og skole-
område, ældreområdet, samt i vores 
forenings- og kulturliv.

I Tårnby tager vi situationen al-
vorligt, for vi skal have vendt situa-
tionen. Og det gælder selvfølgelig i 
landet som helhed.

Mange er begyndt at arbejde 
hjemmefra igen, der er igen virtuelle 
møder, vi bruger mundbind i mange 
sammenhænge, der er kommet re-
striktioner for besøg på visse pleje-
hjem igen og der er mange aflyste 
arrangementer. 

Der er desværre konstateret et 
smitteudbrud af Corona blandt flere 
beboere og medarbejdere på Ple-
jehjemmet Løjtegårdsvej og senest 
også på UngTårnby U10-hold.

På plejehjemmet betyder det, at 
alle beboere og personalet fra af-
delingen testes med henblik på at 
opspore og inddæmme smitten. Re-
gion Hovedstadens Akutberedskab 
assisterer med podning af bebo-
ere på plejehjemmet og U10- elever 
sendes hjem.

Desuden har Styrelsen for Patient-
sikkerhed udstedt særligt påbud om 
midlertidige besøgsrestriktioner for 
hele plejehjemmet indendørs såvel 
som udendørs. Det er dog fortsat 
muligt at få besøg i kritiske situatio-
ner og af den nærmeste pårørende.

- Vi skal også mødes med færre 
mennesker, og vi skal minde hinan-
den om, at alle de kendte sundheds-
mæssige retningslinjer overholdes 
i enhver sammenhæng. Afstand er 
nøgleordet, siger borgmester Allan 
S. Andersen. 

- Vi skal have smittetrykket ned, 
og jeg tror på, det nok skal lykkes. 
Det kræver en fælles indsats, det 
kræver at vi alle tager situationen 
alvorligt. 

- Tak fordi I tager jer af hinanden på 
den rigtige måde. 
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TANTE ANDANTE 
BØRNEJAZZ
Lør. 24. okt. kl. 12
Kulturhuset Kastrup Bio
Billetpris: 75 kr. 
Billetter købes på:
kulturhusetkastrupbio.dk

SANGSKRIVER-
CAMP
Lør. 24. okt. kl. 15-20 
Søn. 25. okt. kl. 11-17
Kulturzonen – Tårnby 
Musikskole og Kulturhus.
Billetpris: 100 kr. Primært 
for musikskoleelever. 
Går du ikke på musiksko-
len, så hør om der er plads
musikskolen@taarnby.dk

CARL-EMIL 
PETERSEN
Koncert
Søn. 25. okt. kl. 19
Kulturzonen–Tårnby 
Musikskole og Kulturhus.
Billetpris: 150 kr. / 100 kr. 
(unge op til 18 år)
Billetter købes på: 
www.kulturzonen.net
Opvarmning fra kl. 18.30 
med unge sangskrivere 
fra weekendens sang-
skrivercamp.
 
AMAGER 
KABARETEN
Koncert og 
underholdning
Man. 26. okt. kl. 13.30
Pensionistcentret 
Solgården
Tilmelding: i Solgården.
 

SYNG DIG GLAD 
Man. 26. oktober kl. 16
Tårnby Hovedbibliotek 
Billetpris: 30 kr.  Billetter 
købes på: taarnbybib.dk

GODNATSANG 
OG HISTORIE
til familier med børn i 
alderen 3-7 år
Man. 26. okt. 
kl. 18.15-18.45
Kulturzonen – Tårnby 
Musikskole og Kulturhus.
Kulturcaféen er åben. 
Mad kan bestilles sammen 
med billetten.
Pris: 30 kr. for 1 voksen + 
1 barn. Ved flere børn pr. 
voksen betales 10 kr. pr. 
barn. Billetter købes på
kulturzonen.net

BENT FABRICIUS-
BJERRE 
MELODIER 
Koncert ved 
Jesper Boye Nielsen
Tirs. 27. okt. kl. 14
Tårnby Hovedbibliotek - 
Gratis billetter bestilles på
taarnbybib.dk

ALL SWING & 
BOSSA
Fyraftenskoncert 
Tirs. 27. okt. kl. 17
Tårnby Hovedbibliotek-
Gratis billetter bestilles på 
taarnbybib.dk

AFTENSANG MED 
DRAGØR 
VOKALENSEMBLE
Tirs. 27. okt. kl. 19
Tårnby Hovedbibliotek
Gratis billetter bestilles på
taarnbybib.dk

ORKESTRET 
BORDINGHUS 
SPILLEMÆND
Koncert
Ons. 28. okt. kl. 15
Foreningscenter 
Postkassen
Fri entré

JAZZ AT 
THE MUSEUM
Ons. 28. okt. kl. 18.30
Kastrupgårdsamlingen
Gratis billetter bestilles på
taarnbybib.dk 
Bemærk at der ikke er 
siddepladser på turen 
igennem udstillingen.

KASTRUP-
LØVERNE
Koncert
Ons. 28. okt. kl. 19
Tårnby Hovedbibliotek
Gratis billetter bestilles på 
taarnbybib.dk

KADITTERKADAT
Koncert
Tors. 29. okt. kl. 16
Vestamager Bibliotek
Billetpris: 30 kr.  Billetter 
købes på taarnbybib.dk

GRANDMASTER 
DEE PEE 
& SOUL 
INVESTORS
Koncert
Tors. 29. okt. kl. 20
Kulturzonen – Tårnby 
Musikskole og Kulturhus
Billetpris: 100 kr. Billetter 
købes på kulturzonen.net

BRANDVÆSENETS 
ORKESTER
Fyraftenskoncert
Tors. 29. okt. kl. 17
Tårnby Rådhus, 
Rådhushallen
Gratis billetter bestilles 
på taarnbybib.dk

PILEHAVEKORET
Koncert
Fre. 30. okt. kl. 10.30 
Tårnby Hovedbibliotek
Fri entré

LØVFALDSJAZZ 
& TAPAS
Fællesspisning 
og koncert
Fre. 30. okt. 
kl. 17–ca. 19.30
Traktørstedet Vestamager
Billetpris: 150 kr. 
Billetter købes på
kulturzonen.net
Vi mødes kl. 17 ved 
den røde port på 
Otto Baches Allé og 
går i samlet flok med 
lanterner gennem løvfal-
det til Traktørstedet. 

AMAGER 
HARMONIKA 
ORKESTER OG 
LIDT AF HVERT
Koncert
Lør. 31. okt. kl. 13
Tårnby Hovedbibliotek 
Gratis billetter bestilles på 
taarnbybib.dk

STÆRKE KVINDER 
- STÆRKE 
FØLELSER
Klassisk koncert
Søn. 1. nov. kl. 16
Tårnby Hovedbibliotek 
Gratis billetter bestilles på 
taarnbybib.dk

øndag den 4. no
KONCERTER PÅ 
TÅRNBY 
KOMMUNES 
PLEJEHJEM
Medlemmer af Visens 
Venner på Amagerland 
og Amager Harmonikak-
lub kommer på besøg på 
nogle af kommunens ple-
jehjem og giver koncert. 

 

Se det fulde program på taarnby.dk eller hent folderen hos kulturinstitutionerne i Tårnby.

TÅRNBY 
MUSIKUGE

         2020
24. oktober – 1. november   Musikalske oplevelser - med god afstand!
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Gå på aftenskole 
i Tårnby fofkbh.dk

Trædrejning på Skottegårdsskolen
Møbelpolstring på Kastrupgårdsskolen

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

Mand det’ motion på Løjtegårdsskolen
Harmonika på Skottegårdsskolen 

Mandemad på Pilegårdsskolen
Hatha yoga i lufthavnsparken

Sushi på Pilegårdsskolen 
Og meget, meget mere...

By & Havn har udgivet et nyt ople-
velseskort til Ørestad, Københavns 
grønneste bydel. Hent kortet hos 
Tårnby Bladet

Det er efterhånden 29 år siden, det 
blev politisk besluttet at etablere me-
tro og Ørestad – 26 år siden master-
plankonkurrencen blev udskrevet, 22 
år siden byggeriet af Ferrings ikoniske 
højhus i Ørestad City begyndte og 20 
år siden det første Øresundstog stand-
sede ved Ørestad Station.

Siden er udviklingen gået stærkt i 
Ørestad, hvor der i dag bor mere end 
21.000 mennesker og ligger lige så 

mange arbejdspladser. 
- Vi ved fra vores undersøgelser, at 

beboerne i Ørestad er rigtig glade for 
deres bydel, men vi er også klar over, 
at nogle af dem, der ikke har besøgt 
Ørestad, har fordomme om bydelen. 
Det vil vi gerne gøre op med, og med 
dette oplevelseskort vil vi gerne vise 
alle, at Ørestad bugner af muligheder 
for alle aldre, siger adm. direktør Anne 
Skovbro, By & Havn.

Selv om Ørestad efterhånden er på 
størrelse med en pænt stor provinsby, 
får bydelen sommetider skudt i sko-
ene, at der ikke sker så meget.

Men det nye oplevelseskort, som 

By & Havn har udgivet, beviser det 
modsatte – der er masser af aktivi-
tetsmuligheder for børn og voksne, 
spisesteder, internationalt anerkendt 
arkitektur, kunst og kultur.

Hent kortet på Tårnby Bladet

Oplevelseskortet er runddelt til bebo-
erne i bydelen og kan fås på hovedsta-
dens biblioteker, i turistinformationer, 
på en række hoteller osv.

Første oplag blev revet væk, men 
nu er andet oplag klar til uddeling og 
kan som noget nyt hentes på Tårnby 
Bladets redaktion. Alle steder kan det 

hentes ganske gratis. Man kan des-
uden bestille et eller flere kort via By 
& Havns hjemmeside om Ørestad – så 
sender vi det med posten.

Tårnby Bladets kontor har åbent 
daglig mellem kl. 9 og 12. Ring gerne 
på 32 509 290 og reserver et kort, in-
den du møder op på kontoret.

tsp

Fem en halv kilometer lang og 600 meter bred. Fire bykvarterer, der er bundet 
sammen af metro og blå kanalsystemer og omkranset af Naturpark Amager.

Oplevelseskort viser rundt i Ørestad

Hårdtslående horn, heftig violin og medrivende rytmer kendetegner  
Habadekuk – et af Danmarks førende folkbands.  

Den kraftfulde blanding af salsa, jazz og folk giver et nyt liv til de gamle legendariske  
spillemænds dansemelodier.  Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til lyriske valse  

og rå sømandssange i en uforglemmelig live oplevelse. 

 

Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 14.30 til en times god underholdning. 
Det foregår i Løjtegårdsskolens festsal, med indgang fra Herkules Allé. 

 
Arrangementet er gratis, men du skal være bosiddende i Tårnby for at deltage. 

 
Af hensyn til Covid-19, er vi dog nødt til at bede om tilmelding på mail. 

Skriv til tilmeld@amagerfolkedansere.dk  
Husk at angive navn(e) og også meget gerne et kontakt telefon nummer. 

Pladsen er først garanteret når du har modtaget svar på din mail. 
I tilfælde af overbooking, kan du blive tilbudt en plads kl. 15.30 i stedet for. 
Skulle det mod forventning blive nødvendigt at aflyse på grund af Covid-19,  

vil du få besked på mailen så hurtigt som vi kan. 
Tjek vores hjemmeside på dagen for yderligere informationer. 

 
Vi glæder os til at se dig/Jer 

Amager Folkedansere  
v/ formand Lotte Youden, (29 82 56 67) 

Du finder os på www.amfo.dk  
 

Det er ikke muligt at købe drikkevarer, men du er velkommen til selv at medbringe 

HABADEKUK 
Kom og oplev  

Dansk  
folkemusik  

af høj klasse 

Kortet kan hentes 
på Tårnby Bladets 

redaktion

Justeret luftfartspakke
Regeringen er nået til enighed med 
Venstre, Radikale Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti om en justering 
af luftfartspakken. Takststøtten øges 
fra 90 til 160 millioner kroner.

Dermed kan flyselskaber og luft-
havne få støtte svarende til at betale 
eller reducere lufthavnstaksterne 
med 50 procent. Dog er der en be-
grænsning på støtten til maksimalt 
800.000 euro per virksomhed, eller 
hvad der svarer til næsten seks mil-
lioner kroner.

Fritidstrafik har rettet sig 
Siden Danmark gradvist har åbnet 
grænsen til Sverige og torsdag afskaf-
fede den fuldstændige grænsekon-
trol, er trafikken over Øresundsbroen 
begyndt at komme sig. Ifølge Øre-

sundsbro Konsortiet var fritidstrafik-
ken blandt andet genoprettet i løbet 
af sommeren og sidste uge var 30 pro-
cent lavere end i samme uge i 2019. 
Dette kan sammenlignes med et fald 
for fritidstrafikken på 60 procent in-
den grænsernes åbning.

Øresundsbroens vejtrafik er steget 
gradvist i løbet af sensommeren - fra 
en ret marginal stigning i den første 
uge med regional grænseåbning til 
en stærkere og vedvarende stigning 
siden da. Udviklingen var særlig tyde-
lig, da den danske grænse blev åbnet 
for hele Sverige.

På sit højdepunkt, faldt biltrafik-
ken over Øresundsbroen med 76 pro-
cent efter den danske beslutning om 
delvist at lukke grænsen fra den 14. 
marts. 

tsp
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Godt arbejde er godt for alle

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

Sammen er vi stærkest

Det såkaldte brandbælte mellem 
Kirstinehøj og Højskole Alle kan 
gøres aktivt for andre end hundeluf-
tere, mener lokale borgere

Af Terkel Spangsbo. Illustrationer fra 
idegruppens prospekt. 

Brandbæltet mellem Kirstinehøj og op 
mod Brønderslev Alle og Højskole Alle 
er en trist grøn plæne med spredte 
budskadser, som er ret øde og mest 
bruges af hundeluftere. 

- Vi tror, at plænen kan komme til at 
bidrage med meget natur af forskellig 
slags, det vi kalder biodiversitet og 
samtidig friste til mere aktivitet, ly-
der det fra en initiativgruppe af lokale 
borgere.

- Vi kalder det en Grøn Vision ved 
Kristinehøj. Målet er at give plads til 
en mere vild og mangfoldig natur og 
skabe spændende naturoplevelser for 
Tårnbys borgere.

Gruppen har samlet visionerne i et 
designoplæg, som viser, hvordan de 
grønne fællesarealer kan dispone-
res, bearbejdes og plejes, så de store 
grønne ørkner i Tårnby kan omdannes 
til et større naturpotentiale, hvor folk 
i alle aldre kan samles i samspil med 
by-naturen i Tårnby. 

Nøgleordet er variation

Der skal være en variation af træer, 
buske og krat. Det handler om at sikre 
variation mellem tørt og vådt, lys-
åbent og kronedækket. Ved at skabe 
mere variation i landskabet får insek-
ter, fugle og padder flere gemmeste-
der og bedre fødegrundlag. Overord-
net gælder det om at sætte en udvik-
ling i gang, så biodiversiteten øges 
og så naturoplevelserne bliver større 
over tid.

- Ligeledes ønsker vi at udnytte 
rummet til leg og bevægelse i natu-
ren. Ved at skabe attraktive smukke 
legepladser vil vi skabe samlepunkter 
for lokalmiljøet, som inspirerer børne-

ne til at komme ud og bevæge sig og 
få gode oplevelser med deres venner.

Nedslag i idéerne

SOMMERFUGLEHAVER: Tættere på de 
enkelte grundejerforeninger giver det 
mening med en mere intensiv gartner-
indsats. 

Her kan man plante og arrangere 
forskellige arter af blomstrende urter, 
buske og træer, som tiltrækker særligt 
mange sommerfugle og lave felter 
med store sten og bart grus, hvor som-
merfuglene kan varme sig og posere 
for besøgende.
UDSÅET VILD ENGBLANDING: Her fjer-
nes tørvelaget, så man kommer ned til 
den mere næringsfattige mineraljord. 
Der udsås en frøblanding med hjem-
mehørende vilde urter. 

Der slås stier og foretages 1-2 hø-
slæt årligt. Tørvelaget kan benyttes til 
at etablere mindre bakker, der kan bi-
drage med variation i terrænet til gavn 
for både vilde arter og legende børn.
VILDE SKRÅNINGER: I overgangen 
mellem de private haver og fælles- 
arealerne kan der etableres små skrå-
ninger med stier ud til området. Lad 
dem stå vilde og foretag 1-2 årlige 

høslæt her. Skråningerne, særligt de 
sydvendte, er tørre og her er nogle 
steder næringsfattigt. Det er et godt 
udgangspunkt for mange forskellige 
hjemmehørende urter. Har man hæk, 
kan man også lade den være vild med 
vilje og lade den blomstre og bære 
bær til gavn for fuglene.
VÅDOMRÅDER OG HYDROLOGI: På 
sigt kan man også se på muligheden 
for at anlægge en LAR Dam / sø for-
skellige steder på området. Det giver 
en større variation især for padderne 
og insekterne, som i tørre perioder vil 
søge derhen for at få vand.

Det vil også have den effekt, at 
regnvand opsamles og ikke belaster 
kloaknettet yderligere ved store sky-
brud.

Info-møde

Gruppen har indbudt de lokale 
villaejere og andre interesserede 
til et informationsmøde på 
Løjtegårdsskolen. torsdag 8. oktober 
kl. 19.
Tilmelding på kirstinehojpark@
gmail.com 
Se mere på www.kirstinehojpark.
dk.

Grønne visioner for brandbælte

Mod Amager 
Landevej

Mod Englandsvej og 
Brønderslev alle

Mod villaerne på Højskole alle
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TÅRNBY
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Vestamager Svømmehal 
åbner mandag den 
12. oktober kl. 14.00
Der vil være åbent mandag-fredag kl. 6.00-21.00 
(mandag d. 12.10 kl. 14.00 – 21.00). Lørdage og 
søndage: kl. 8.00-16.00.
Der bliver ikke lukket flere ind end de til enhver 
tid gældende Corona retningslinjer tillader. Man 
må derfor forvente, at der kan opstå kø uden for 
svømmehallen.

Gratis adgang for børn og unge under 18 år de 
første dage i Vestamager Svømmehal
Fra mandag den 12. oktober kl. 14.00 til fredag 
den 16. oktober kl. 21.00 kan børn og unge fra 
Tårnby Kommune hoppe i vandet, tage en tur på 
rutsjebanen eller prøve en af de andre faciliteter. 

Priser
Voksne: 35 kr. (hverdage indtil kl. 14.00: 25 kr.) – 
Børn og unge under 18 år samt pensionister: 25 kr. 
(hverdage indtil kl. 14.00: 15 kr.) 
Der er mulighed for at købe 10-turs eller årskort.

Kustoderne er klar
Etape 1 - Udstillingscentret Gården 
ved Diget 26 blev i begyndelsen  af 
september åbnet for publikum
Det var en reduceret åbningscere-
moni grundet vores alles nye mod-
stander Covid-19; således kunne der 
ikke åbnes med et brag af en fest, men 
mindre var slet ikke så tosset; faktisk 
blev det til en hyggelig eftermiddag, 
pænt besøg jævnt fordelt, hvor de 
besøgende viste forståelse for tidens 
regler.

Bordinghus spillemændene som 
lukkede og slukkede ved Plyssen’s af-
skedsfest, havde tilbudt sig til åbnin-
gen, det var alle glade for; de spiller 
godt og er værd at lytte til. Vejret var 
dog omskifteligt og til sidst måtte de 
stoppe en halv time før planlagt, da 
regnen gjorde det uforsvarligt med 
det elektriske udstyr.

Der var en kort tale af den daglige 
leder, som forklarede, at kommunens 
ledere ikke deltog, da de naturligvis 

havde to etaper mere, der skulle åb-
nes, og det er jo lidt pjattet, hvis de 
skal tale tre gange. De havde derfor 
fået dispensation til at komme en 
anden gang, men er naturligvis altid 
velkomne.

Heinrich Ehrenreich, Plyssen’s man-
geårige tidligere leder, fik rosende ord 
og tak for sit virke for den tidligere 
udstilling, som jo netop er grundla-
get for, at det nye sted har grobund. 
Mange ting fra den gamle udstilling er 
genanvendt, nyt er kommet til, så det 
er nye boller på gammel suppe, men 
nu er det i en ny tid.

De besøgende skiftede rundt imel-
lem at lytte til musikken og studere 
udstillingen, og der faldt mange ro-
sende ord. Især til de tre, der har skabt 
den nye udstilling, Poul Broholm, 
Hanne Præst Pedersen og den daglige 
leder Stig Løvenkrands.

Allerede dagen efter var der en an-
meldelse af det nye sted på websitet 

Amagernyt.dk, som kan anbefales.
 Vil du tilbyde at underholde med 

musik, dans, foredrag eller andet, så 
send gerne dit forslag. Det er på etape 
1 også muligt at udstille kunst mv., 
der kan være i montre, senere vil der 
komme vægplads i etape 2.

Udstillingscentret Gården Ved 
Diget 26 har åbent hver søndag 
13-16 eller efter aftale, kontakt 
kan foretages via email:  Diget26@
youmail.dk,  her kan du også 
tilmelde dig et Nyhedsbrev.                                        

Udstillingens kustoder samlet med nuværende og tidligere daglige leder i 
midten (Stig Løvenkrands og Heinrich Ehrenreich). Foto: Birgit Esbech.

EU’s ledende næstformand Margre-
the Vestager har været på besøg på 
Ørestad Gymnasium

Af Daniel Majholm, akademisk 
medarbejder, Ørestad Gymnasium

Formålet med besøget var at komme i 
dialog med eleverne om gode strate-
gier til digital undervisning. 

På grund af Ørestad Gymnasiums 
arkitektur med mange åbne under-
visningslokaler, har computeren altid 
været et vigtigt redskab i undervis-
ningen. 

Samtalen mellem eleverne og Mar-
grethe Vestager havde særligt fokus 
på, hvordan eleverne havde oplevet 
foråret, hvor undervisningen i flere 
uger var virtuel.   

Et supplement

Eleverne var forholdsvis enige om, 
at virtuel undervisning kan være et 
godt supplement til den almindelige 
undervisning på skolen, men at det 
havde været lidt for meget i foråret. 

Det var især det sociale samvær, 
som eleverne havde savnet, men også 
de daglige faste rammer.

En elev udtrykte det på denne 
måde: ‘Der var nogle elever, der fak-

tisk trivedes virkelig godt under den 
virtuelle undervisning, og man hører 
lærerne tale om dem, der blomstrer 
op. Men man skal også huske dem, der 
visner, fordi det kan være sværere at 
deltage i timerne’.

En elev gav udtryk for, at man selv 
skulle sørge for at tage ansvar for at 
deltage i undervisningen. Hendes er-
faring var, at det havde været godt en 
stor del af tiden, og at det sagtens kan 
være godt med mere virtuel undervis-
ning også fremover.

Noget flere elever havde erfaret, 
var, at det er vigtigt, at lærerne sørger 
for at forventningsafstemme under-
visningen og give eleverne indfly-
delse på undervisningen. Og at det er 
vigtigt, at lærerne er tilgængelig via 
eksempelvis Google Meet, så man får 
et ansigt på og kan tale sammen og 
stille spørgsmål. Elevernes erfaringer 
var desuden, at det var vigtigt med 
konkrete tidsplaner.

En elev fortalte, at han havde været 
rigtig glad for, at deres tysklærer hav-
de en meget fast plan for undervis-
ningen, og dermed undgik eleverne at 
falde bagud i timerne og stresse over, 
at de måske ikke nåede det hele.  

- Vi er glade for at EU kom-

mer til os, for eleverne kan i et person-
ligt møde i højere grad relatere sig til, 
hvad der foregår i EU, og så især da det 
er en dansk kommissær, sagde rektor 

Mads Skrubbeltrang efter mødet. 
- Mødet har været motiverende for 

Ørestad Gymnasiums elever, fordi der 
blev lyttet til dem sluttede han.

Margrethe Vestager gav udtryk for, at det er vigtigt, at EU laver rammer, så 
også små virksomheder kan deltage i den digitale udvikling, så markedet ikke 
kun styres af få udbydere.  Foto: William Tversted, 3.g på Ørestad Gymnasium.

Margrethe Vestager besøgte Ørestads digitale gymnasium



1
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
2

0

Pandemi eller ej – danskerne har 
bestemt ikke glemt miljøet
Miljøbevidste Amarkanere trak uden-
dørs for at samle skrald ind på World 
Clean Up-day. Målet var, at vores 
grønne ø skulle blive grønnere og der 
blev fundet alt fra mundbind til ciga-
retskodder.

Lørdag 19. september løb den store 
indsamlingsdag af stablen, hvor for-
eninger, klubber, privatpersoner med 
flere inviterede til lokale affaldsind-
samlinger i hele landet.

 Her på Amager blev der vist stor 
interesse i at hjælpe til på denne dag. 
Der var både privatpersoner, som ar-

rangerede indsamlinger, men der var 
også løbere og skoleelever, som sam-
lede ind på stranden. 

Mundbind i fokus

I disse coronatider vrimler det med 
engangsmundbind på gaderne. Derfor 
er det specielt ved indsamlingen i år, 

at indsamlerne har skulle tælle, hvor 
mange mundbind de har fundet.

Et engangmundbind er 450 år om 
at blive nedbrudt i naturen, derfor er 
denne indsamling med til at sætte 
fokus på at udtjente mundbind skal i 
skraldespanden. 

- V.O

Mandag var Amager lidt renere

Her undersøges skraldet og 
bliver sorteret efter kategori.

Septembers himmel lyste 
om kap med havet og de 
blå t-shirts, da Ekspedition 
Plastik samlede affald ved 
Amager Strand på den glo-

bale oprydningsdag – World 
Cleanup Day 

Solen gjorde det nemt at få 
øje på affaldet, også det, der 

gemte sig i buske og under 
græstotter, hvor det har det 
med at samle dig.

Langt det meste af det, 
gribestokkene fik fat i, var 

plastik – slikpapir, sugerør og 
engangskopper og bestik. Ud 
over et par dåser og flasker, 
flød det med mundbind og 
ikke mindst (suk) cigaretskod, 
hvor filteret også er en slags 
plastik. Da ekspeditionsdelta-
gerne havde samlet de først 
200 skod ved metrostationen, 
opgav de, og fortsatte ned 
mod stranden for at opsamle 
det lette affald, der ellers ri-
sikerer at ende i havet, når 
vinden tager fat.

Skoleelever kan hjælpe til

Hvert år havner 8-12 mil-
lioner ton plastik i havet. Det 
vil Ekspedition Plastik gerne 
være med til at forhindre.

Derfor arrangerer orga-
nisationen også med støtte 
fra Miljøstyrelsen en række 
ekspeditioner for skoleele-
ver på Amager. Målet er at få 
eleverne til at forstå, at pla-
stik, der rammer ved siden af 
skraldespanden, bliver grebet 

af vind og vand, og meget af 
det ender i havet. 

Eleverne bliver delt op 
i grupper og udstyret med 
handsker, gribestænger og 
affaldsposer. En ekspedition 
varer 3-4 timer inklusiv en 
fortælling om plastik og en 
opsamling, hvor deltagerne 
ser på det indsamlede affald 
sammen med de to ekspedi-
tionsledere fra Ekspedition 
Plastik. 

De undersøger bl.a. hvilke 
typer plastik, der er meget 
af - og taler om hvordan man 
kunne have undgået, at netop 
det, som der er samlet ind, 
lander i naturen fremover. 

- Der er stadig plads til fle-
re, der har tid og lyst til at bru-
ge en formiddag på at samle 
affald og samtidig blive klo-
gere på plastikforurening. Og 
her gælder først til mølle, si-
ger Berit Asmussen, medstif-
ter af Ekspedition Plastik, der 
for tiden har base på Amager.

- V.O

LILLESKOLEN DELTOG I World Clean Up på Amager. Det var et ganske lille hold, som samlede en 
masse skrald. De ville bruge tid på at sortere det i kategorier, som de ville melde ind i en global 
database. 

Skole deltog i World Clean Up NY UNDERSØGELSE OM BÆREDYGTIGHED
Mængden af engangsplast bekymrer danskerne mest

I hvilket omfang bekymrer følgende områder dig i relation til 
bæredygtighed i din daglige husholdning og levevis? (prio-
riteret)

1. 49%  svarede:  Plastik – mit bidrag til mængden af  
  plastikaffald via engangsplast- 
  emballage til kød, grøntsager, frugt

2. 13%  svarede:  Vandforurening – mit bidrag til vandfor-  
  urening via brug af  husholdnings- 
  kemikalier til rengørings og vaskemidler.

3. 11%  svarede:   CO2-udledning – mit bidrag til CO2- 
  udledning via mad   (f.eks. rødt kød/kød og mejerivarer)

4. 11%  svarede:  Luft og CO2-udledning – mit bidrag til 
  partikelforurening og CO2-udledning via 
  min daglige transport.

Væk med mundbind, slikpapir Væk med mundbind, slikpapir 
og cigaretskodderog cigaretskodder
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Løbeklubben Sparta Atletik og Løb satte 
i weekenden turbo på affaldsindsam-
lingen i Amager Strandpark, hvor det 
gjaldt om at løbe og samle mest muligt 
affald op samtidigt

Selvom Amager Strand og mange andre 
danske naturområder ved første øjekast 
ser pæne og rene ud, så gemmer der sig 
faktisk rigtigt meget skrald, når man tager 
løbeskoene på og begynder at kigge grun-
digt efter. 

Og netop løbesko og affaldsindsamling 
var opskriften på det ploggingløb, som 
Sparta Atletik og Løb i weekenden afholdt 
i Amager Strandpark. 

Ikke mindre end 41 kilo affald blev der i 
løbet af et par timer samlet ind af cirka 50 
miljøbevidste løbere, store som små:

- Jeg har fundet paraplyer i dag og mas-
ser af glas. Jeg var selv overrasket over 
hvor tung den pose, jeg kom tilbage med, 
egentlig var, siger Marlene, der ploggede 
på Amager Strand. 

Amager Strand var ét af i alt fem plog-
gingløb fordelt i hele Danmark, som Spar-
ta stod bag. Der blev fundet alt fra bildæk, 
underbukser, heste-seletøj og plastikkas-
ser til lamper, bleer, kaffekrus og flasker. Ploggerne løb sig ikke kun til en bedre kondi, men også en renere strand  

og en renere samvittighed.

Løbere fra Sparta tog også skraldet

Her et lidt fra i dag og resultatet fra 
vores indsamling på Kongelundsvej 
på Vestamager og ud mod Fælleden. 
Vi startede indsamlingen ved den 
(snart ikke så) nye Rema 1000 på 
Kongelundsvejen

Af Dianna Khalidan

Vi nåede desværre ikke hele den plan-
lagte strækning, for en stor del af det 
affald, vi samlede, lå ved og omkring 
den (snart ikke så) nyåbnede Rema 
1000. 

Det er desværre en kendsgerning, 
at siden den åbnede, er der kommet 
en del mere affald i området og efter 
en dag som i dag, synes det klart rele-
vant at få taget en god snak med Rema 
1000 herom. 

Meget af affaldet skulle højst sand-
synligt være endt i den skraldespand, 
der står foran butikken, men eftersom 
vi samlede cirka 15 kilo affald alene 
omkring butikken, tyder det på, at der 

er et problem og at skraldespanden 
foran butikken ikke rækker til den 
mængde affald, der er. 

Meget skrald på lille strækning

I alt fik vi samlet 40 kg affald på en 
strækning på 3-4 km. Det er ret tanke-
vækkende, at der lå så meget affald på 
så lille en strækning, for umiddelbart 
ligner det ikke, at der er så meget, men 
når man først går i gang, er der des-
værre masser af affald derude. 

Der var rigtig mange cigaretskod-
der, men også ting som (brugte) hun-
dehøm høm plastikposer, mundbind, 
glasskår, flamingostykker, plastik, iso-
lering, snack papir, brugte vådeservi-
etter, dåser m.v.

Flere ville hjælpe undervejs

Det var faktisk sjovt at gå og samle 
op; der gik lidt konkurrence i at fange 
mest affald. Mange forbipasserende 
kiggede ekstra langt efter os, indtil de 

opdagede, hvad vi havde gang i. 
Vi fik en del ros og flere henvendel-

ser om, hvor man kunne få sække til at 
samle op i. Heldigvis havde vi rigeligt, 
så vi delte ud af sække til et par fami-
lier, der var ude at gå tur og gerne ville 

være med. Flere biler gav også lige et 
dyt og thumbs up med på vejen. Super 
sejt med den opbakning!

Efter affaldsindsamlingen stod den 
selvfølgelig på kaffe og kage i haven.

Skrald på Kongelundsvejen 

Plogging motiverer

Plogging er stadig ret nyt i Danmark, 
mens det i Sverige allerede er en 
etableret trend. Men alle deltagere 
var meget positive og var glade for 
at kunne gøre en forskel både for sin 
egen sundhed og for naturen: 

- Ét er, at man gør noget godt for 
miljøet. Så er der det sociale og det, 
at man får bevæget sig. Det er hele 
tre ting på én gang, siger Bettina, der 
igennem plogging har fået en større 
bevidsthed om at passe på miljøet. 
Hun plogger normalt med Hotel Cla-
rion CPH Airport. 

Konkurrence-elementet spillede 
også en rolle, og mange tog et par 
ekstra kilometer for at komme hjem 
med så mange kilo som muligt.

Ploggingløbene blev afholdt 
samme dag som Danmarks Natur-
fredningsforenings årlige affaldsind-
samling og World Cleanup Day. 
Ploggingløbet på Amager Strand var 
arrangeret af Sparta Atletik og Løb i 
samarbejde med Hotel Clarion CPH 
Airport og PlanMiljø og støttet af Mil-
jøstyrelsens Strandoprydningspulje. 

- V.O.



1
8

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
2

0

På tre timer formåede 42 frivillige fordelt på 18 
hold at samle intet mindre end 87 kg skrald

Lørdag 19. september gik hele verden til kamp mod 
affaldet på World Cleanup Day. Det skete også på 
Amager, hvor Ren Kærlighed til Amager og Amager 
Øst Lokaludvalg gik sammen om en affaldsindsam-
ling i samarbejde med bl.a. Danmarks Naturfred-
ningsforening og flere af Københavns miljøpunkter, 
lokaludvalg og grønne bevægelser.

Samtidig havde arrangørerne bag affaldsindsam-
lingen en lidt større opgave end ellers, da det ind-
samlede skrald skulle vejes, deles op i kategorier 
og registreres, hvilket er et led i en kampagne, som 
Danmarks Naturfredningsforening fører på lands-

plan og flere af Københavns miljøpunkter, lokalud-
valg og grønne organisationer bakker op om. 

Registrering af skrald og producentansvar 

For samtidig med, at der blev rettet fokus mod de 
typiske affaldssyndere på gader og stræder i form 
af plastik og cigaretskodder, blev den årlige af-
faldsindsamling også startskuddet til at kortlægge 
og identificere det bortkastede skrald ud fra de nav-
ne og brands, der står på affaldet. 

Affaldsindsamlingen sker i kølvandet på ny lov-
givning om udvidet producentansvar, som træder i 
kraft i hele EU. 

Indtil nu har kommunerne stået alene med an-
svaret for danskernes affald, fremover bliver det i 
stedet virksomhederne selv, der skal håndtere det 
affald, deres produkter skaber. 

Det skal sætte skub i den grønne omstilling ved at 
opfordre virksomhederne til at reducere deres brug 
af emballage og samtidig designe produkter og em-
ballage, der i højere grad kan genanvendes. 

Arrangørgruppen håber derfor, at affaldsindsam-
lingen kan være med til at rette fokus på virksom-
hedernes ansvar. 

Det bakkes op af miljøminister Lea Wermelin, der 
om den nye lov om udvidet producentansvar har 
udtalt at 

- Virksomhederne bærer et stort ansvar for, at 
deres varer ikke er pakket ind i unødvendig em-

ballage. Danskere er den befolkning i Europa, som 
smider mest affald ud pr. indbygger. Derfor skal vi 
undgå spild og genbruge langt mere. Her er udvidet 
producentansvar et vigtigt værktøj, fordi det giver 
producenterne incitament til at designe emballage, 
som kan genbruges og genanvendes.

- V.O

Frivillige mødte op og hjalp med 
at befrie Amager for skrald. 

Amager blev befriet 

VEL HAR AMAGER IKKE været en krigsførende nation, men øen har dog lagt 
areal til en del militære anlæg. Her er det Kastrupfortet, som trods navnet 
ligger i Københavns kommune. Det skyIdes at da Kastrup Fortet blev anlagt, 
gik Tårnby Sogn til Øresundsvej. Da området blev bebygget og kostede penge 
til skoler, veje og andre offentlige udgifter forærede sognerådet området til 

København. I mange år har hele anlægget været tilgroet af træer og buske. 
Nu er den ene halvdel ’barberet’ og har fået sit oprindelige  udseende tilbage 
samtidig med, at ’skoven’ fortsat breder sig og kan bruges til gemmelege og 
den mere fredelige krig mellem cowboyder og indianer. Motivet er fanget i 
begyndende efterårsfarver af Palle Jensen fra Amager Fotoklub.

Der blev taget hensyn til coronasmitten, 
så der var masser af sprit og mange 

havde mundbind på. 
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Unik, grøn og smart: en unik, 
grøn og smart energicentral 
er officielt indviet på Tårnby 
Forsynings renseanlæg

Af David Schmidt, Tårnby 
Forsyning. Kommunikations-

medarbejder. 
Det helt særlige ved Ener-
gicentralen i Tårnby er dens 
kombination af et kølelager 
og spildevandsenergi med 

fjernkøling og fjernvarme i 
ét anlæg, hvor synergierne 
udnyttes optimalt. Dertil er 
der indbygget muligheden 
for automatisk at kunne købe 
strøm og sætte gang i anlæg-
gets pumper, når det er grøn-
nest og mest rentabelt.

Anlægget blev i septem-
ber indviet af bestyrelsesfor-
mand Einer Lyduch og borg-
mester Allan S. Andersen, der 

sammen klippede det grønne 
bånd.

- Jeg er stolt over, at vi som 
selskab, sammen med vores 
partnere, har realiseret dette 
visionære projekt, der på for-
nem vis understøtter en lang 
række af FN’s verdensmål, 
sagde bestyrelsesformand Ei-
ner Lyduch.

- Herunder en øget anven-
delse af vedvarende energi, 
at gøre byerne inkluderende 
og bæredygtige, reducere by-
ernes miljøbelastning og øge 
energieffektiviteten.

Tårnby på verdenskortet

- Dette projekt er fordelag-
tigt for både erhvervslivet og 
lokalsamfundet i Tårnby som 
helhed, fortalte borgmester 
Allan S. Andersen ved snore-
klipningen.

- Dertil er Energicentralen 
et smukt eksempel på reali-
seringen af et virkeligt ambi-
tiøst projekt, der vil være med 
til at fastholde Danmark på 
verdenskortet som en både 
innovativ og i høj grad klima-
orienteret nation.

Bestyrelsesformand Einer 
Lyduch og borgmester 
Allan S. Andersen klipper 
det grønne bånd til Tårnby 
Forsynings Energicentral, 
der er unik, grøn og den 
smarteste af sin art i verden.

Sættes i fakta.boksen

OPTIMAL UDNYTTELSE AF RESSOURCERNE
• Muligheden for at udnytte det fluktuerende el-marked til 
produktion af energi er etableret ved en lagertank, som kan 
fyldes med koldt vand, når vinden blæser og strømmen er 
grønnest. Dermed vil det for eksempel kunne svare sig at 
variere driften af pumperne til f.eks. om natten, så kølelage-
ret i tanken er parat til kunderne om dagen. 

• Varmen fra pumperne kan omvendt deponeres og be-
nyttes til fjernvarmesystemet om vinteren ved fase 2, hvor 
et ATES anlæg skal etableres. Et ATES anlæg vil give mulig-
hed for at lagre både varme og køl i jorden.

Det varme bliver koldt - det kolde bliver varmt  Det varme bliver koldt - det kolde bliver varmt  
- det er indviklet, men det er verdenssmart- det er indviklet, men det er verdenssmart

Ideen til projektet blev Ideen til projektet blev 
født i 2013. Nu står født i 2013. Nu står 

anlægget til 60 mio. anlægget til 60 mio. 
kroner klar til brug. Udefra kroner klar til brug. Udefra 
grå industri-bygning, men grå industri-bygning, men 

indeni - indeni - wauh!wauh!

Vi har modtaget

Et takkebrev - igen
Jeg vil gerne sende min tak ... jeg vil 
takke Tårnby kommune, og måske 
især deres visitation - og Ninna - for 
den mest fantastiske omsorg og 
hjælp her i en meget svær tid.

Min mand skulle på plejehjem, og 
efter diverse rædselsfulde TV- udsen-
delser, var det jo med bange anelser, 
jeg accepterede dette - men igen:

Tak til plejehjemmet Løjtegårdsvej 
100 afd. Liljen for deres hjertelige 
modtagelse af min søde mand, der 
absolut ikke var glad ved situationen, 
og her efter 1½ måned er personalet 
med lederen i spidsen stadig klar med 
omsorg og kærlig pleje - faktisk både 
til mig og min syge mand. Tusind tak 
skal I have, det er en stor hjælp!

Der er også lige vores ældresag. 
Her var vi i går 1. september på en 
dejlig tur -i solskin - på Bakken - i 
Korsbæk m. frokost - og hestevogn 
gennem skoven - så her skal takken 
gå til Bente, der har arrangeret denne 
tur i samråd med bevilligende myn-
digheder - det var en dejlig dag.

Er der nogen, der synes, det er for 
meget takkeri, vil jeg bare sige, at jeg 
mener det af hele mit hjerte.

Venlig hilsen Anny H. Knarreborgvej.
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Forestillinger i sæson 2020-2021

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

Danmark har været et Operetteland - med stort O! Det var i en 
gylden epoke – og den dag i dag minder den os om, hvor vi kommer 
fra og hvad de romantiske toner stadig kan gøre ved os. Operette-
Kompagniet vil gerne være budbringerne for en folkekær kulturarv, 
der er mere brug for nu om stunder end nogensinde – OG har været 
savnet … 

Abonnenter: Når forestillingen Det’ lunt i Nat forhåbentlig spil-
ler i januar 2021 har abonnenterne deres faste pladser på de faste 
ugedage. Vi kan kun i beskedent omfang påtage os at bytte dage for 
medlemmerne.

Forestillingerne kan kun gennemføres, hvis Kulturhuset KastruBIO 
ikke er underlagt corona-begrænsninger, som kan ændre alle mulig-
heder for at forsamles. 

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 29 46 60 93

... og så regner vi med, at vi kan starte 2021 med fuld musik ...... og så regner vi med, at vi kan starte 2021 med fuld musik ...
Vi tror stadig på, at sæson 2019/2020’s fjerde forestilling, Operette Kompagniets Det’ lunt i nat,  

kan gennemføres i dagene ... 

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

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

22. - 23. og 24. februar 2021

Hurra: Jacob Morilds 20-års 
Jubilæums-cabaret. Skal man grine eller 
græde over Verdens tilstand…  
Jacob Morild vælger det første!

26. - 27. og 28. oktober 2020

Hvid Jul - med brune nuancer er  
årets brag af et juleshow med masser af  
julestjerner, pebernødder og jødekager.  
Med ny viden om ’Herbergets evangelium’. 

Med Farshad Kholghi og Lukas Birch 
23., 24. og 25. november 2020 Blinkende Lygter. Dansk folkekomedie – 

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

OBS: OBS: Amagerteatrets bestyrelse arbejder ihærdig på, at de 
annoncerede forestillinger gennemføres under de til den tid 
gældende corona-reglercorona-regler. Du kan trygt købe abonnement 
- skulle det værste ske, får du dine penge igen. Vi tror på 
bedre tider - det kan du også gøre!

HVIS EN FORESTILLING BLIVER AFLYST

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

retningslinierne.

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

færre) til det rigtigt gode program for sæsonen. 

Robin Hood - eventyr i Sherwood
Årets familieforestilling fra Folketeatret 
er en livlig og humoristisk version af 
den kendte fortælling om Robin Hood og 
hans bande, som huserer i Sherwoodskoven og stjæler fra de 
rige for at give til de fattige.

Og selvfølgelig arbejder vi også på, at der kan blive familie-
forestilling i denne sæson

Datoen er onsdag  
27. januar 2021 kl. 18

Bemærk • Robin Hood  
- eventyr i Sherwood er IKKE med i 

abonnement.
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Læs mere og søg jobbet på

Bliv omdeler og tjen ekstra penge

Vi søger 
omdelere
i dit område
Vi har lige nu brug for omdelere 
i alle aldre. Unge, studerende, 
voksne, ældre – du skal blot være 
fyldt 13 år for at søge jobbet.

Vi leverer reklamerne og aviserne 
på din adresse – reklamerne er 
pakkede og klar til omdeling. 

Du kan arbejde 1 - 2 gange om ugen.

Du arbejder i dit nærområde.

Bestem selv hvornår på dagen, 
du vil arbejde, indenfor deadline.

De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling.

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år.

Masser af gode grunde 
til at blive omdeler:

Pelle Hvenegaard har taget favntag 
med mange brancher, som skuespil-
ler, tv-vært, journalist og nu som 
forfatter

Boganmeldelse af   
Bitte Christensen

Aktuelt i digtsamlingen 100 dage 100 
digte et forsøg gennem perioden 1. 
marts til 8. juni 2020, at udtrykke li-
vets påvirkning i ét dagligt digt.

Digtene tager udgangspunkt i såvel 
hverdagen med familien på Christi-
anshavn; flygtningelejrene - især bør-
nene med de små hænder, der ufor-
skyldt er havnet i disse omgivelser og 
blevet kastebold i politiske tiltag.

Og netop som beslutningen om at 
skrive et digt i de kommende 
100 dage er påbegyndt, ram-
mer corona pandemien også 
Danmark. Og hermed sker 
nedlukningen af vores aktive 
hverdag for store og små; hvil-
ket udtrykkes i mange af sam-
lingens digte - især i familieli-
vets udfoldelser: dejlige oplevelser 
sammen med ‘den lille’ fireårige dat-
ter, der kræver fuld opmærksomhed, 
naturligvis også til glæde og stolthed 
for forældrene over ‘vidunderbarnet’.

Dog kommer der også andre sider 
frem, som ’hvem bestemmer her’ og 
forældrenes fælles kamp om, at stå 
fast på de fornuftige og vigtige stand-
punkter i opdragelsen af sådan en 
’guldklump’.

Det bliver også til digte om den 
forandrede hverdag, vi nu er havnet 
i med isolation, fællessang og påvist 
dødsårsag med henvisning til Covid 

19, andres død 
og Pelles tilba-
geblik til det 
nære film-
samarbejde 
i sin tid som 
barneskue-
spiller med 
Max Von 
S y d o w . 
F l e r e 
kendte og 
m i n d r e 
kendte falder fra 
og påvirker på forskellig vis de 
daglige digte.

Pelle Hvenegaards digte er direkte 
og let læseligt skrevet.

Hvorfor skrive/læse en større ro-
man, når essensen kan udtrykkes 
så kort og tydeligt, endda uden 
versefødder, i et digt. 

Dog vil det for eget vedkom-
ende nok være en forbedring 

kun at læse 1-2 digte dagligt, så 
substansen bedre kan bundfælde 

sig - men vi er jo alle forskellige - hel-
digvis. I hvert fald kan ’100 dage- 100 
digte’ anbefales til aktuel, humori-
stisk og tankevækkende læsning.

Tak for digtene Pelle Hvenegaard; 
de har givet megen eftertanke til så-
vel gode som mindre gode tilbageblik 
i århundredets sværeste tid.

Forfatter  Pelle Hvenegaard
Forlag Vilakazi Publishing
ISBN 9788797215838
Format Hæftet

100 dage 100 digte

– min ærlige historie om dengang 
skolen lukkede, og jeg fik nok af min 
egen familie. Anmeldt i Tårnby Bla-
det september 2020 side 22

Olga er lukket inde med sin pinlige 
familie og sin grimme hund under 
Corona-krisen. Det er ikke sjovt, når 
ens mor synger Kim Larsen-sange ud 
ad vinduet. Eller når ens storesøster er 
både veganer og ulykkeligt forelsket. 
Det er heller ikke rart at se ulykkelige 
billeder af døde i fjernsynet, når man 
er for stor til at sidde på skødet. 

Heldigvis er der også noget godt ved 
krisen. For eksempel de ti kroner, som 
Olga får hver dag for ikke at fortælle, 
at hendes mor har hamstret toiletpa-
pir. Og så selvfølgelig den flotte dreng 
med den hvide hund, som Olga møder 
i hundeparken – på to meters afstand. 
Er det egentlig ok at blive forelsket for 
første gang midt i en Corona-krise?

Dagbogen skrider frem i takt med 
Corona-krisen. Med en blanding af hu-
mor og alvor fortæller den om alt det, 
der skete i foråret 2020, set med en 
12-årig piges øjne.

Du kan vinde et eksemplar

Er du interesseret i at vinde et eksem-
plar af Olgas hemmelige corona-dag-
bog, så skriv/mail til redaktionen@ta-
arnbybladet.dk mrk. Dagbogen inden 

10. oktober. Vores postkasse modta-
ger også snailmail. Du skal oplyse ful-
de navn, adresse og telefonnummer. 
Kun mail/breve/kort mærket, som vi 
ønsker, samt kontaktadresser kan del-
tage i konkurrencen. 

Ny Børnebog: Corona-krisen set 
med en 12-årig piges øjne – Karin 
Heurlins populære webføljeton 
udkommer nu som bog.

Olgas hemmelige  
corona-dagbog Konkurrence

Konkurrence
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

I en sen alder er jeg blevet 
betaget af en mand. Ikke for-
elsket, for det går over, men 
betaget i den gammeldags 
forstand, hvor jeg hver aften 
glæder mig til, jeg skal i seng! 
Han er ikke særlig pæn, fak-
tisk slet ikke min type, men 
han forstår at belægge sine 
ord, udtrykke sig på en måde, 
så jeg føler, han er min ånde-
lige soul-mate og jeg har lyst 
til at falde ham om halsen og 
fortælle ham, hvor stor glæde 
han giver mig.

Det kan jeg bare ikke, for 
han er død. Det har han været 
en del år nu. Jeg gjorde hans 

bekendtskab for nok omkring 
30-40 år siden, men dengang 
var jeg så ung, at jeg ikke 
satte pris på ham og hans fan-
tastiske evner. Jeg havde dog 
ikke glemt ham og genfandt 
ham her midt i tidens vanvid.

Nu havde jeg tid – og hvilket 
gensyn.

Jeg går i seng med ham 
hver aften, kan næsten ikke 
vente – jeg er lige begyndt på 
‘Processen mod Hamsun 1’.  
Han brugte 3 år på at skrive 
de 3 bind.  Der er til mange 
skønne aftener fremover.

Læsehesten

Vi har modtaget:

Klumme for læseheste

- en spændende bog om et 
lands kultur og historie

Anmeldelse af Else C. 
Andersen

En bog, der ikke er til at over-
se, dels på grund af størrel-
sen: 638 sider og 1½ kg, men 
især på grund af mange og 
spændende detaljer om det 
Tyskland, som jeg, og måske 
andre, blot kender fra motor-
vejene på vej mod syden. 

Det er en fejl, som bogen 
på fortræffelig vis kan hjælpe 
til med at rette op på. Det er i 
sagens natur ikke en bog, man 
læser i et stræk (selv om det 
er tæt på) men måske en slags 
opslagsbog, når man indimel-
lem skal have en pause fra kri-
mier og andet godt. 

I midten af 1600-tallet var 
det, vi i dag kalder Tyskland, 
en samling af små eller større 
stater, kantoner, huse, kirke-
lige domæner, frie rigsstæder 
og hvad man ellers kaldte 

denne del af det tysk-
ro m e rs ke 

rige.

Nog-
le af 

d i s s e 
k u n n e 

slå egne 
m ø n t e r 
og havde 

egen hær. 
Et lille om-

råde i Westfalen, som greven 
af Lippe-Detmold herskede 
over, havde eksempelvis 
sin egen hær. Indbyggerne 
talte omkring 10.000-20.000 
sjæle. Til sammenligning har 
Tårnby ca. 43.000. 

Så kom Bismarck og for-
mede det Tyskland, vi ken-
der i dag. Det tog det meste 
af hans levetid og i Danmark 
glemmer vi ham aldrig. Bare 
tænk på  1864.

Andet end krig og ballade

Men hvis vi tænker på andet 
end krige er Tyskland næ-
sten et eventyrland. Utallige 
skønne steder, gamle borge, 
befriende natur og kolossale 
mindesmærker, som bare bør 
ses. Mange kender sikkert 
allerede slottet Neuschwan-
stein, men ved du også, at der 
ligger et tempel ved Donau 
som hedder Walhalla ikke 
langt fra Regensburg? Kom-
mer vejen forbi MÅ du se det.

Disse og mange andre hi-
storier om rigets udformning 
finder du i denne bog. For en 
amatør som mig er den skre-
vet i let tilgængeligt sprog 
med mængder af interessante 
detaljer og en billedrigdom, 
som er alle pengene værd. 

Nu må jeg indrømme, at jeg 
ikke har købt den, men lånt 
den på biblioteket (efter an-
befaling af bibliotekar, tak), 
men den bliver købt – eller 
ønsket i fødselsdagsgave!

Tyskland

Vågekonen af Ellen Dahl 
Bang anmeldt  

af Else C. Andersen

Din barndom (for)følger dig 
resten af livet. Den lægger 
sporet for dit liv, på godt og på 
ondt. Erikas barndom har væ-
ret ond forstår man, efterhån-
den som bogen skrider frem. 

Hun er, hvor hun er på 
grund af moderens svigt 
gennem hele hendes 
barndom, misbrug af 
flere slags og er nu endt 
som en fordrukken hore, 
skrigende efter mennesker 
og brændevin, et menne-
skeligt vrag.

Landbetjenten, hvis forhold 
til Erikas mor og Erika lang-
somt afsløres, tvinger hende 
til at være vågekone, sidde 
hos de døende til deres sidste 
åndedrag. Han truer hende 
med fattiggården, det værste 
sted hun ved. Hun makker ret 
og begynder at sidde ved by-
ens døende. Da moderen ta-
ger sit sidste åndedrag, sidder 
Ulrika også dér. ‘Så dø dog’ 
snerrer Erika og hælder et 
glas vand i hovedet på hende.

Handlingen foregår i be-
gyndelsen af 1800-tallet og 

datidens sociale forhold og 
elendigheder træder frem i 
takt med, at Erikas færden i 
samfundet følges. Den ene-
ste ’gode fe’, der forsøger at 
mildne Erikas tilværelse, er 
Landbetjentens kone, Ulrikka. 
Også hun dør – medens Land-
betjenten står og kigger ind 
ad Erikas vindue medens hun 

har sex med en, hun 
har glemt navnet 

på.

Bogen er en 
b e s k r i v e l s e 
af et liv i for-
nedrelse, død 
og druk, af et 

menneske, som 
fra barndommen er 

dømt til en tilværelse, man 
har svært ved at forestille sig 
i 2020, men som man godt 
er klar over kunne være de 
betingelser, mange fattige 
levede under engang, blandt 
andet beskrevet i Dickens so-
ciale romaner fra 1800-tallet.

Hvis du sidder og har lidt 
ondt af dig selv, så læs bogen 
og vær glad for, at du lever nu 
og her i Danmark. Men du be-
høver ikke at have ondt af dig 
selv for at læse den, den kan 
også læses uden.

Vågekonen – Ellen Dahl 
Bang
Forlag Brændpunkt 
Vågekonen kan også købes 
som e-bog:
https://www.saxo.
com/dk/vaagekonen_
ellen-dahl-bang_
epub_9788793835573

Din barndom (for)
følger dig resten af 
livet

Tyskland – erindringer om 
en nation - 640 sider

Af Neil MacGregor
Gads Forlag

Oversat af: Anders 
Nygaard

ISBN: 9788712057437

Ellen Dahl Bang, f. 1962, er uddannet 
cand. mag. i Teatervidenskab fra 
Københavns Universitet og arbejder 
som skuespiller, historiefortæller og 
foredragsholder.
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Kommunen har åbenhed og 
borgerinddragelse i aktivi-
teter og generelle forhold 
på dagsordenen

Sundheds- og Omsorgsud-
valget behandlede på mødet 
sidst i august en evaluering 
af de tiltag, plejehjemmene 
har gennemført for at skabe 
større opmærksomhed om 
Bruger- og Pårørenderådenes 
virke på kommunens pleje-
hjem.

Et af de områder, der er 
højt prioritet, er, hvordan be-
boerne og pårørende bliver 
inddraget på kommunens fem 
plejehjem. Beboerinddragel-
sen er udfordret af mange 
demente beboere og vanske-
ligheder med at rekruttere 
pårørende til rådene. 

- Jeg er glad for, at pleje-
hjemmene har fokus på bebo-
ere- og pårørendeinddragelse 
og ser frem til at kunne følge 
de nye forsøg, der igangsæt-
tes, siger borgmester Allan S. 
Andersen. 

- Dialogen i trekanten mel-

lem beboere, pårørende og 
plejepersonalet er vigtig for 
en fortsat udvikling af kvali-
teten af det gode arbejde, der 
allerede foregår på vores fem 
plejehjem.

En opfordring

Plejehjemmene er blevet op-
fordret til at sætte forsøg i 
gang med alternative løsnin-
ger, hvor beboerne og pårø-
rende inddrages i aktiviteter 
og generelle forhold på kom-
munens plejehjem. 

Formand for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget Einer Ly-
duch siger i den forbindelse: 

- Det har været en god og 
vigtig proces at få sat fokus 
på, hvordan man her i 2020 
inddrager beboere og deres 
pårørende.

Einer Lyduch opfordrer 
specielt de pårørende til at 
hjælpe plejehjemmene med 
gode ideer til andre måder at 
få inddraget beboerne i ak-
tiviteter og livet generelt på 
plejehjemmene.

tsp

Større inddragelse af 
beboer- og pårørende 
på plejehjem 

Klinik For Fodterapi
| Vi har ydernummer |

| Vi tilbyder også hjemmebesøg |

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

Vi behandler bl.a. 
følgende  
Fod-poblemer

- Hård hud

- nedgroede negle

- Ligtorne

- Vorte

- Leddegigt

- Diabetes

- Fejlstillinger

Gefion Group indgår 10-årig 
udlejningsaftale af 206 
ungdomsboliger

Gefion Group har indgået en 
10-årig udlejningsaftale med 
Housing Foundation Copen-
hagen om 206 ungdomsbo-
liger, som er under opførelse 
på Engvej ved Femøren Me-
trostation på Amager. 

Det samlede projekt på 
Engvej omfatter yderligere 82 
ungdomsboliger, 276 hotel-
værelser, 75 almene boliger, 
dagligvarebutik og daginsti-
tution.

Interessen for projektet er 
meget stor, og nu er de fleste 
ungdomsboliger lejet ud de 
næste 10 år allerede inden 
projektet er færdigt.

Det er Housing Foundation 
Copenhagen, som allerede nu 

har valgt at leje de 206 ung-
domsboliger med en option 
på de sidste 82 ungdomsbo-
liger. 

Projektet forventes færdig: 
Q3 (3. kvartal) 2021.

Til internationale forskere

Housing Foundation Copen-
hagen er en uafhængig non-
profit erhvervsdrivende fond, 
som hjælper internationale 
studerende og forskere ved 
Københavns Universitet med 
at finde indkvartering i op til 
et år.

Fonden tilbyder boligmu-
ligheder i alle dele af Køben-
havn, og i øjeblikket lejer de 
1.300 værelser og er i stand 
til at servicere 2.500 personer 
om året.

- Der er rift om ungdoms- 
og studieboliger i København, 

og det er denne udlejningsaf-
tale på hele 10 år udtryk for, 
siger Thomas Færch, CEO, Ge-
fion Group.

Det samlede projekt på Engvej omfatter 288 
ungdomsboliger, 276 hotelværelser, 75 almene boliger samt 
dagligvarebutik og daginstitution.

Gefion bygger - Housing Foundation udlever

Byggeriet på Engvej ved Femøren Metrostation udvikles med 
tagterrasser. 

Info:
  Gefion Group A/S er specialiseret i udvikling 
af boligejendomme i Storkøbenhavn. 
Ved hjælp af virksomhedens store 

netværk og samarbejdspartnere findes 
unikke ejendomme og byggegrunde, 
som projektudvikles og sælges, enten 
selvstændigt eller sammen med investorer.
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Skæve boliger på Oliefabriksvej slår 
dørene op for de første beboere 

Af  Katrine L. Zachariassen,  
Perfekta PR

Sammen med Københavns Kommune 
har Boligforeningen 3B bygget i alt 34 
såkaldt skæve boliger til hjemløse på 
henholdsvis Oliefabriksvej og Konge-
lundsvej i Tårnby samt Hulgårdsvej i 
Københavns Nordvestkvarter. 

Og nu er de første beboere flyttet 
ind. De nye beboere får hver ca. 30 
kvadratmeter til rådighed med eget 
toilet/bad og faciliteter til madlav-
ning. 

- Der har fra start til slut været fo-

kus på at skabe bæredygtige, robuste 
boliger med godt indeklima og beha-
gelige fysiske rammer for beboerne, 
fortæller projektleder Jan Ploug fra 
entreprenørfirmaet Egen Vinding & 
Datter, som har stået for opførelsen af 
de skæve boliger. 

- Boligerne er opført som åndbare 
huse, hvor vi hele vejen igennem har 
anvendt naturmaterialer, der af sig 
selv kan regulere fugten og derved bi-
drage til et sundt og behageligt inde-
klima. Der er ikke behov for mekanisk 
ventilation, og de fleste af materialer-
ne kan demonteres og efterfølgende 
genanvendes.

Robuste vægge

Konsulent Anders Sjöblom fra James 
Hardie Danmark, der står bag ferma-
cell, fortæller om løsningen til de 
skæve boliger: 

- Idéen var fra starten at få robuste 
vægge, der kræver et minimum af ved-
ligeholdelse. Derfor blev det besluttet 
at bruge fibergipsplader, der bare kan 
udskiftes i stedet for at skulle spartles 
og males flere gange, hver gang en ny 
beboer flytter ind.  

Fibergipsløsningen er testet over to 
døgn for at kunne forsikre bygherre 
om, at den kunne klare hverdagens 
forskellige udfordringer. 

- Vi smurte blandt andet rødbede-
saft, rødvin og marmelade på fiber-
gipspladerne og lod det sidde i to 
døgn. Derefter tørrede vi pladerne af 

med en almindelig fugtig klud, og der 
var ikke spor af skidt eller misfarvning 
at se. Pladerne er totalt smudsafvisen-
de, ud over at de selvfølgelig er meget 
modstandsdygtige over for stød og 
slag, fortæller Jan Ploug.

- Vi har oparbejdet så megen viden 
og erfaring nu, at vi kun laver åndbare 
konstruktioner og stort set kun arbej-
der med bæredygtige materialer. Det 
er ofte træbyggerier med papirulds-
isolering og uden behov for damp-
spærre eller mekanisk ventilation. 
Derfor er det også fantastisk at bidra-
ge til de skæve boliger, fordi projektet 
har så stærk en social, økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtig profil, slut-
ter Jan Ploug. 

- V.O

De skæve boliger er opbygget som træhuse med hør- og papirulds-isolering, 
og væggene er indvendigt beklædt med fermacell fibergipsplader, der 
bidrager til et sundt indeklima.

Hjemløsehusene er taget i brug

Med billeder fra droner foretages 
der et tjek af Øresundsbroens be-
ton. Dronerne erstatter derved alpi-
nister, som hang i reb for at udføre 
det samme arbejde

Hvis du kører over Øresundsbroen og 
pludselig ser en drone lige udenfor 

bilvinduet, er der en forklaring på det 
sjældne syn. Øresundsbroens pyloner, 
søjler og den øvrige beton inspiceres 
nemlig for første gang ved hjælp af 
droneflyvning. 

- Vi effektiviserer det regelmæssige 
betoneftersyn på broen og tager den 
teknologiske udvikling af Øresunds-

broens vedligeholdelse et skridt vi-
dere, siger Øresundsbro Konsortiets 
anlægsdirektør, Bengt Hergart.

For 14 år siden gennemførte man 
det første betoneftersyn på broen. 
Adskillige alpinister hang i reb for at 
tjekke broens pyloner, søjler og an-
dre betonoverflader. Et tidskrævende 

arbejde, der resulterede i flere tykke 
ringbind fyldt med noter. Siden da 
har der været gennemført yderligere 
et betoneftersyn – hvor man i stedet 
fotograferede betonen fra én søjle til 
en anden. 

Arbejdet effektiveres

Betoneftersynet er denne gang stadig 
opdelt i tre hovedfaser: Detektion, 
analyse og sammenligninger med 
tidligere år og tiltag. COWI har efter 
et udbud fået til opgave at udføre in-
spektionen.

Ved hjælp af algoritmer bearbejdes 
dronebillederne for at identificere 
og vurdere eventuelle skader på be-
tonen. På denne måde effektiviseres 
arbejdet for de ingeniører, der efter-
følgende foretager en manuel vurde-
ring og prioritering af betonvedlige-
holdelsen. 

Med droner kan man desuden få ad-
gang til at fotografere de betonover-
flader, man ikke kunne tilgå sidste 
gang.

- Vores betonkonstruktion klarer sig 
rigtig godt, og der er ingen tegn på, 
at dette har ændret sig, siger Bengt 
Hergart.

- Men eftersynene er vigtige for at 
identificere eventuelle svagheder, så 
vi med vedligeholdelse og tiltag kan 
sikre, at broen overlever i mere end de 
100 år, som vi har regnet med.

- V.O

Dronen gør det muligt at fotografere de betonoverflader som tidligere krævede dristige alpenister. 

Beton inspiceres med droner

I mange år fik gården lov til at forfalde inden hjemløse-byggeriet gik i gang. 
Stuehuset indeholdt mange historiske detaljer, som nu er forsvundet. Tårnby 
Bladet har tidligere bragt en fotoreportage fra gårde.  Foto: Ole Gjedved. 
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Noget at gå til i juliNoget at gå til i juli

Kulturzonens valnøddetræer bærer godt 
i år, og krager og skader giver dagligt 
opvisning i kreativ nøddeknækning
Indenfor holder vi afstand, men insisterer alligevel på, 
at kulturen og musikken fortjener en plads i vores coro-
nabegrænsede hverdag.

Forårets nedlukning gav os alle sammen en smags-
prøve på, hvad det betyder for os som mennesker, når 
vi ikke må samles om kulturelle oplevelser. 

Heldigvis er den periode forbi, og landets kulturak-
tører, små som store, lægger sig i selen for at kunne 
tilbyde arrangementer i rammer, der tilgodeser, at vi 
passer på hinanden og holder god afstand. Også på 
Kulturzonen har vi været igennem øvelsen med at 
tilrette efterårets arrangementer, så de kan afholdes 
forsvarligt. Mange arrangementer som foredrag og kon-
certer kan holdes som vi plejer, blot med et væsentligt 
reduceret publikumstal. Andre arrangementer skal tæn-
kes helt om, fx den tilbagevendende Halloween-fejring 
for hele familien, som i år primært kommer til at foregå 
udendørs.

De kommende uger i kulturhuset byder først og 
fremmest på foredrag med Anne Glad, DR’s vidende og 
empatiske livsstilsekspert på programmet ’Kender du 
typen?’. Under overskriften ’Danskerne og sundheden’ 
holder Anne Glad et spejl op for os, hvor vi kan se, om 
vores gode intentioner om at leve og spise sundt i vir-
keligheden kan holde til et nærmere eftersyn. 

I samme uge er der mu-
lighed for at gøre noget ved 
sagen, når vi inviterer ind til 
’Forældre-/teenager-yoga’ 
med instruktør fra Yoga Hjør-
net.

Efterårsferien byder tradi-
tionen tro på Music Camp i 
samarbejde med UNG Tårnby 
og derudover er der mulighed 
for at få hjælp til at lave årets 
flotteste Halloween-kostume.

Musikugen
I uge 44 holder vi Tårnby Mu-
sikuge på tværs af hele kom-
munen. På Kulturzonen er der 
noget for alle aldre: fra god-
natsang for de mindste over Carl Emil Petersen SOLO 
til Dee Pee & Soul Investors. Se annonce for musikugen 
side 12 her i avisen.

Aktuelt på Tårnby Musikskole er vi virkelig stolte 
af vores klarinetelev Philip Schou Christiansen, som 
for nylig deltog i Den Klassiske Musikkonkurrence og 
hjembragte en flot 2. præmie. Konkurrencen er en in-
stitution i det danske musikmiljø for børn og unge, og 
utallige af vores nuværende professionelle musikere, 
har deltaget i konkurrencen gennem årene. Philip er en 

af musikskolens klassiske talentelever, og vi glæder os 
til at opleve ham og de andre talentelever ved koncer-
ter i løbet af året.

Oktober bliver måneden, hvor vi får opfyldt et længe 
næret ønske om at kunne udbyde cello på musiksko-
len. Vores cellolærer Torbjørn Eika Jørgensen vil tage 
rundt på udvalgte skoler og SFO’er og introducere 
instrumentet, inden undervisningen går i gang efter 
efterårsferien. Du kan tilmelde dig celloundervisning på 
musikskolens hjemmeside taarnbymusikskole.dk. Det 
er muligt at få 2 gratis prøvetimer.

Mens æbler og nødder modnes…

Cafékoncert 
Musikskolens træblæserelever spiller hver for sig og 
sammen. Der er gratis adgang. 
Mandag 5. oktober kl. 19-20, Kulturzonen

Foredrag med Anne Glad
Danskerne og sundheden - 
et livsstilsforedrag.  
Med udgangspunkt i salgs-
tal og meningsmålinger 
tegner Anne Glad billedet 
af danskernes sundhed. 
Kan vores gode intentioner 
om at leve og spise sundt 
i virkeligheden holde til et 
nærmere eftersyn…?

Pris: 150 kr., billetsalg 
på kulturzonen.net eller 

ved indgangen
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30-21.00, Kulturzonen

Forældre-/teenager-yoga

Yoga er sundhed og velvære, både fysisk og psykisk. 
Når vi laver yoga, er det tid til at være sammen, samti-
dig med at vi finder vores eget rum. Vi arbejder med de 
klassiske yogastillinger og leger med forskellige svær-
hedsgrader. Både begyndere og øvede kan være med. 

Pris 25 kr. Billetsalg på kulturzonen.net
Torsdag 8. oktober kl. 20.00-21.00. Kulturzonen

High on life juicebar
Kulturcaféen får besøg af highonlife.dk, som disker 
op med lækre og sunde drikke. Køkkenet topper op 

med sunde, velsmagende (og måske lidt anderledes) 
eftermiddagssnacks og aftensmad i den almindelige åb-
ningstid kl. 15.00-19.00.
Mandag 5. oktober kl. 16.30-18.30.
Tirsdag-torsdag 6-8. oktober 16.00-18.00

Efterårsferieaktiviteter på Kulturzonen
Music Camp - for dig der er 12+ og kan lide at 
synge og spille sammen med andre.
Gratis, men tilmelding nødvendig på kulturzonen.net.
Mandag 12. til onsdag 14. oktober kl. 10-16

Halloween-værksted – for dig der vil sy dit eget 
Halloween-kostume helt fra bunden. Eller kom med det 
kostume, du bare gerne vil ha’ en flot finish på.
Pris: 50 kr. Billetsalg på kulturzonen.net.
Tirsdag 13. og onsdag 14. oktober kl. 11-15

Cafékoncert 
Musikskolens rytmiske elever spiller sammen og hver for 
sig. Gratis adgang
Torsdag 22. oktober kl. 19-20, Kulturzonen

Halloween på kulturzonen 
Dette års Halloween-arrangement holdes primært 
udendørs, men du kan stadig skære græskar og få 
ansigtsmaling. Tag også en tur i Halloween-skoven 
med GLiMT, hvor du kan møde sære skabninger og 
Vestamagers egen eliksir-bryggende heks.
Gratis, men tilmelding nødvendig på kulturzonen.net
Lørdag den 24. oktober kl. 10–13, Kulturzonen

Tårnby musikuge 2020 på Kulturzonen
Se detaljerede oplysninger om tidspunkt, program og 
billetsalg til de enkelte arrangementer på kulturzonen.
net.

Sangskrivercamp for musikskoleelever.
Lørdag 24. oktober og søndag 25. oktober

Godnatsang og -historie - for familier med børn i 
alderen 3-7 år. Nanna Khoury Sabroe synger for.
Mandag 26. oktober

Carl Emil Petersen SOLO
Danmarks eminente sangskriver 
Carl Emil Petersen, aktuel med 
albummet ”Amager Forbræn-
ding”, giver soloaften.
Opvarmning fra kl. 18.30 med 
unge sangskrivere fra weeken-
dens Sangskrivercamp.
Søndag 25. oktober

Grandmaster Dee Pee & Soul Investors

MC Dee Pee - en vaskeægte hiphop-pioner - lægger 
vejen forbi sin hjemstavn sammen med det stilsikre 
soul- og funkorkester, The Soul Investors.
Torsdag 29. oktober

Løvfaldsjazz og tapas 
- med musikere fra Tårnby Musikskole: Ida Kudo, sang, 
Ali Badreldin, saxofon, Jacob Broholm, klaver, og Jacob 
Smedegaard, trommer.
Fredag 30. oktober

Klassisk koncert: Stærke kvinder - stærke 
følelser
Med studerende fra Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium: mezzosopran Sigrid Matilda Thordsen og 
pianisterne Lea Han og Victoria Robinson. Musik af Be-
ethoven, Schumann, Mozart m.fl.
Søndag 1. november

Det sker på   i oktober 

Noget at gå til i oktoberNoget at gå til i oktober
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I uge 39 blev den årlige nationale 
Naturvidenskabsfestival afviklet - i år med 
fokus på ’store opdagelser’

Af Rikke Mortensen, Tårnby Naturskole og Sciencegruppen
I Tårnby Kommune har rigtig mange børn og unge fra 
0-18 år arbejdet med bæredygtig udvikling og science. 
Målet var at give eleverne smag for naturvidenskab.

COVID-19 har gjort, at vi i år har planlagt arrange-

menterne sådan, at vi er sammen med hver for sig. Der 
er for eksempel sendt daglige videoer ud, og det har 
været muligt at deltage i virtuel undervisning eller få 
besøg i klassen af en naturvejleder.

Blandt festivalsaktiviteterne var blandt andet et for-
søg med sæbe og vand med god inspiration fra videoer 
som viste historier om tre trolde og deres troldemor. 
Børnene og de unge har været store opdagere og ar-
bejdet med forskningsmetoder som mikroforskere. 

Der har været workshop på Den Blå Planet, hvor de 
både har set på havets liv og mikroplast. Der har været 
kurser i laboratoriesikkerhed med inddragelse af FN`s 
verdensmål via virtuel undervisning, og sidst men ikke 
mindst oplæg om enzymer i fødevareproduktion og 
fremstilling af bioplast. 

På mange af skolerne har man også gjort denne uge 
til noget helt særligt. Der har blandt andet været fokus 
på 200 året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromag-
netisme, og Løjtegårdsskolen har haft grøn uge og ar-
bejdet både med affald og genbrug. 

Festivalen blev planlagt og gennemført af Science-
gruppen i Tårnby Kommune. Sciencegruppen har 
særligt fokus på at skabe sammenhænge i naturvi-
denskabsundervisning på tværs af aldersgrupper og 
institutioner. 

Sciencegruppen siger tak for en god uge

Børn og unge har udforsket verden

  Naturcenter Amager - Friluftshuset
Åbningstider indtil 18. oktober:  
Alle hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15. Weekend kl. 10 - 16.
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  friluftshuset@nst.dk   -   Telefon 3246 1053.  

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.  
Åbent lørdag og søndag kl. 10 - 14.

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

Kulturzonen er åben
Mandag-torsdag kl. 9-22  /  fredag kl. 9-16
Caféen: man - tors: 15 - 21.30  /  Dagens varme ret: kl. 17 - 19
Administration: Man. - fre. kl. 9-15
Telefon: 3076 0335 • www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Noget nogen udforskede i september...Noget nogen udforskede i september...

Der har været kurser i laboratoriesikkerhed med ind-
dragelse af FN`s verdensmål via virtuel undervisning.

Blandt aktiviteterne var 
også et forsøg med sæbe og 
vand med god inspiration 
fra videoer som viste histo-
rier om tre trolde og deres 
troldemor. 

Sciencefestivalen havde særligt  
fokus på at skabe sammenhænge 
i naturvidenskabsundervisnin-
gen... selvom mange måtte delta-
ge mere eller mindre hver  for sig.

Udstillingscenter Gården ved Diget 26 er åben:
Søndage kl. 13 - 16 eller efter aftale

Kontakt: Diget26@youmail.dk,  her kan du også tilmelde dig et Nyhedsbrev.        
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Nordregårdsskolen Klasse hold 1. Præst: Ida Nielsen.

Amager Privatskole 23. august. Præst Desiré Risum.

Løjtegårdsskolen HOLD 1 • 30 aug.  
Præst Karsten Hansen

Løjtegårdsskolen Klasse HOLD 2 • 30 aug.  
Præst Karsten Hansen

Flot 4-farve tryk på glittet A3 papir af holdene kan købes for 30,- kroner i hos Tårnby Bladet. Ring 32 509 290 og bestil (se nr. ved hold) og foto ligger klar til afhentning kort efter
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KONFIRMANDERNE  
I TÅRNBY KIRKE  
EFTERÅRET 2020

Løjtegårdsskolen klasse 
HOLD 1 • 6. sept. Præst Karsten Hansen

Nordregårdsskolen klasse  Nordregårdsskolen klasse  
HOLD 2. Præst Ida Nielsen

Flot 4-farve tryk på glittet A3 papir af holdene kan købes for 30,- kroner i hos Tårnby Bladet. Ring 32 509 290 og bestil (se nr. ved hold) og foto ligger klar til afhentning kort efter
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Velkommen til bibliotekets arrangementer – i en tid med corona  
Biblioteket følger Kulturministeriets 
retningslinjer for genåbning af 
kulturarrangementer 
Det betyder bl.a.: 
• Der er begrænset antal billetter til alle vore arrange-
menter.
• Publikums stole sættes op med en meters afstand.
• Der er to meters afstand mellem optrædende og før-
ste stolerække. 

Jazz at the Library
Musikken spiller igen på Tårnby Hovedbibliotek

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

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

Jazz - Tomas Franck kvartet
Denne kvartet består af nogle af Danmarks stærke 
kræfter inden for jazz:

Tomas Franck, Saxofon; Bjarne Roupé, guitar; Ri-
chard Andersson, bas; Søren Kristensen, trommer - en 
swingende og imponerende saxofonkvartet-spil.
Torsdag 19. november kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek.  
Gratis billetter

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

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

Erindringscaféer

Vi mødes uformelt over en kop kaffe/te og udveksler 
vores erfaringer, måske endda til inspiration og glæde 
for nogen af de andre fremmødte. Måske kender du en, 
der vil være glad for at følges med dig til arrangemen-
tet.

Vi skriver historie i denne tid
Covid-19 er på alles læber, og har haft betydning for de 
flestes hverdag. Vi tackler det på den måde, som vi i 
situationen finder bedst, - og vi har gjort os erfaringer 
og tillagt os nye vaner, som måske er kommet for at 
blive. Der er opstået en imponerende række kreative 

idéer til, hvordan vi kan bibeholde vores fællesskaber 
og sociale relationer og stadig være hensynsfulde og 
passe på os selv og hinanden. Har du lyst til at dele, 
hvordan du og dine venner og familie har tacklet denne 
særlige situation?
Tirsdag 6. oktober  kl. 14 – 16. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

50’erne og 60’erne – samfundet ændrede 
sig markant
Det var nogle skælsættende år for vores samfund i 
50’erne og 60’erne - husmødrene kom pludselig på ar-
bejdsmarkedet, og den traditionelle familiestruktur kom 
alvorligt på prøve.

Hvad husker du fra den tid? Var du selv med på bar-
rikaderne i ungdomsoprørerne, eller blomsterbarn / 
hippie? Hvilke ændringer har vi stadig på godt og ondt 
fra den tid? Kom og del dine minder, eller bare kom og 
lyt til fortællingerne. Mon ikke der skal komme gang i 
de forskellige synspunkter?
Tirsdag 3. november kl. 14 -16. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Juletraditioner gennem tiden
De fleste forbereder sig stadig på julen hele december 
måned, men de forberedelser vi har i vores tid er en 
hel del anderledes end den måde man forberedte sig til 
julen før i tiden. Hvilke traditioner har du bibeholdt, og 
hvilke nye traditioner er der kommet.

Vi kigger også på det gamle julepynt, og hvis du har 
noget, som du vil vise os andre, så tag det med. Vi får 
rummet til at emme af jul, så der rigtig kan komme liv 
i minderne.
Tirsdag 1. december kl. 14 – 16. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Udstilling - Rådhuse i Tårnby Kommune
Invitation til fernisering og prisuddeling ved Bevarings-
foreningen for Tårnby Kommune

Borgmester Allan Andersen åbner udstillingen ’Rådhuse 
i Tårnby Kommune’, som er arrangeret af Bevaringsfor-
eningen for Tårnby Kommune. 

I samme anledning afslører foreningen, hvem der er 
modtager af Arkitekturprisen 2020.

Alle er velkomne – men det anbefales at tilmelde sig 
på bevartaarnby@gmail.com senest 12. oktober. 

Udstillingen kan ses i Hovedbibliotekets åbningstid i 
perioden mandag 19. oktober - søndag 8. november. 
Mandag 19. oktober kl. 17. Tårnby Hovedbibliotek.

Kærlighed i krigens skygge - Fanden 
tage i morgen
Foredrag ved Thomas Oldrup 
Hvad foregik der i soveværelset bag mørklægningsgar-
dinerne? Det kan man kun gætte sig til, for det emne 
har hidtil ikke været behandlet af historikerne - bortset 
fra bøger om tyskerpigernes skæbner. Men der er aldrig 
blevet født så mange børn som under og lige efter kri-
gen, så krigen har på ingen måde lagt en dæmper på 
sexlivet - tværtimod.

Thomas Oldrup har skrevet bogen Fanden tage i 

morgen (2018), hvor 
han netop beskriver, 
at man levede i nuet, 
for ingen vidste, hvad 
morgendagen ville 
bringe. Så det kom 
der en masse løse 
forbindelser, hurtig 
kærlighed, utroskab 
og mange børn ud 
af. Bogen giver et 
nuanceret billede af 
tiden med fokus på et 

emne, der hidtil kun har været sparsomt belyst. Vi hø-
rer om både læger, modstandsfolk, tyskere, tyskerpiger 
og læser med i den unge mand Henriks dagbog.
Torsdag 22. oktober kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Foredraget med Thomas Oldrup, der oprindelig var 
planlagt til afholdelse 1. april, forsøges nu gennemført 
22. oktober - med mindre retningslinjer fra sundheds-
myndighederne til den tid forhindrer det. Har du købt 
billet til den først planlagte dato, gælder billetten også 
til den nye dato. Ønsker du at refundere din billet, kan 
du henvende dig i Info på Hovedbiblioteket eller Vesta-
mager Bibliotek. Husk at medbringe dokumentation for 
dit billetkøb.

TårnbyDox 
Kom og se en række tankevækkende dokumentarfilm - 
og del oplevelsen med andre.

Konceptet er at vi ser filmen sammen og diskuterer 
den bagefter.
Gratis billetter kan printes via taarnbybib.dk eller af-
hentes ved personligt fremmøde på biblioteket.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke an-
nonceres her.

Falske nyheder fra Rusland
Rusland har taget et nyt våben i brug i landets informa-
tionskrig mod Vesten. Hundredvis af russere producerer 
falske nyheder, og spreder dem via falske profiler på de 
sociale medier. Men unge russiske journalister går til 
modangreb på løgnehistorien.
Tirsdag 27. oktober kl. 14 – 16. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Var farfar CIA-agent under den kolde krig?
Om en dansk filminstruktør og hendes far, der får mis-
tanke om, at farfaren under den kolde krig arbejdede 
for et hemmeligt CIA-netværk.

Den tidligere modstandsmand benægter alt, men 
efterhånden som instruktøren afdækker nye sider af sin 
barndom med bedsteforældrene, får hun færten af et 
ukendt stykke koldkrigshistorie på dansk grund.
Tirsdag 24. november kl. 14 – 16. Tårnby Hovedbiblio-
tek. Gratis billetter

Kreativt Krydsfelt: 
Papirdesign - workshop for voksne

Synes du, det er sjovt at arbejde 
med papir og karton? Så kom 
og udlev din kreativitet eller bliv 
inspireret til at lave mobiler, ga-
vemærker, kort, bordpynt m.m. 
til dig selv eller til en lille vært-
indegave.

Vi har materialer, værktøj og 
stansemaskine, så du kan frem-
stille ting, der vil imponere.

Større børn kan deltage ifølge 
med en voksen.
Mandag 12. oktober kl. 15.30 - 18.30
Mandag 16. november kl. 15.30 - 18.30
Mandag 7. december kl. 15.30 - 18.30

Noget at gå til i juliNoget at gå til i juliNoget at opleve i oktober og længere endnuNoget at opleve i oktober og længere endnu

Billedtekst: Tårnby Rådhus fotograferet omkring 
1915. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3263
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Vinderen af Kørners Kunstkonkurrence 2020
Ved en særlig fernisering udråbte 
kunstneren John Kørner vinderen af 
Kørners kunstkonkurrence 2020 på 
Kastrupgårdsamlingen 
Udstillingen Kørners Kunstkonkurrence er en censureret 
udstilling, hvor danske gymnasieelever i faget Billed-
kunst og Design kan indsende et kunstværk og opnå at 
blive udstillet på to statsanerkendte kunstmuseer, Vejle 
Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen. Udstillingen 
åbnede 3. september på Kastrupgård, men pga. Corona 
blev der i år ikke afholdt traditionel fernisering. I stedet 
afholdtes der en lille fernisering for særligt indbudte. 
Den særlige fernisering foregik i museets gårdrum, 
hvor mange af de deltagende gymnasieelever og de-
res lærere havde taget turen fra alle dele af landet 
for at deltage. Lige fra Frederikshavn til Aabenraa var 
repræsenteret på en torsdag eftermiddag, hvor vejret 

heldigvis viste sig fra sin bedste side.  Årets tema var 
’Rum’ og 450 værker var blevet indsendt, hvoraf kun 
31 nåede igennem nåleøjet og nu er udstillet på Ka-
strupgårdsamlingen. 

Kørner kårede vinderen
Ved den lille fernisering skulle årets vinder udråbes og 
den opgave stod juryens formand og idemand bag ud-
stillingen, John Kørner, for. 

Valget faldt på værket ’Birdhouse’ af Theis Krog Bru-
hn, 2. A. fra Risskov Gymnasium ved Århus. På vegne 
af juryen begrundede John Kørner valget af vinderen 
med, at værket stod frem og blev stående i hukommel-
sen. Kørner udtalte, at værket formåede at skabe flere 
rum i samme værk og at dets udtryk gav ham lyst til at 
møde den krøllede hjerne bag værket. Vinderen fik et 
originalværk af John Kørner. 

Foruden vinderværket blev også tre andre værker 
præmieret med signerede kataloger. 

Ud over John Kørner bestod juryen af Trine Grøne, 
museumsinspektør, Vejle Kunstmuseum, Bonnie Bay 
Andersen, fagkonsulent i billedkunst, design og de-
sign & arkitektur, Line Højgaard Porse, formand for 
Billedkunst-og Designlærerforeningen, Marie Hardgrib 
Madsen, næstformand for Billedkunst-og Designlærer-
foreningen og Mette Sandhoff Mansa, museumsleder, 
Kastrupgaardsamlingen. 

Den særlige fernisering afsluttedes med at næste års 
tema blev annonceret. Der skal det handle om ’Aftryk’. 
Deadline for indsendelse af værker er 12. marts 2021.
Vinderværket og resten af udstillingen Kørners Kunst-
konkurrence kan ses på Kastrupgårdsamlingen indtil 
søndag 1. november.

Philipsens briller – Stablede kanter fortsætter

Theis Krog Bruhn, 2. A. fra Risskov Gymnasium ved År-
hus  vandt konkurrencen og får her overrakt et af John 
Kørners egne billeder. Foto: Kastrupgårdsamlingen

Kunstnergruppen Stablede Kanters 
udstilling ’Philipsens briller’ fortsætter 
på Kastrupgårdsamlingen. Gruppen har 
fulgt i hans fodspor til øen Saltholm for at 
forfølge hans måde at se og skildre verden 
på
De 7 samtidskunstnere Marlene Hartmann (f. 1974), 
Nina Maria Kleivan (f.1960), Gay Christensen (f. 1950), 
Svend Danielsen (f. 1955), T.S. Høgh (f.1957), Espen 
Brandt-Møller (f. 1969), Peter Stuhr (f. 1951) samt som 
gæst: fotograf Steen Møller Ramussen har ladet sig 
inspirere af Philipsens virke og i bogstaveligste forstand 
forsøgt at gå i hans fodspor. En tur til Øresundsøen 
Saltholm danner klangbunden for en udstilling, hvor 
gruppen har lavet nye værker med udgangspunkt i 
Phillipsens liv og værk. Mangfoldige blikke gennem Phi-
lipsens briller.

Philipsen havde briller...
Titlen ’Philipsens briller’ refererer til, at Th. Philipsen 
rent faktiske havde briller. I slutningen af sit liv led han 
af øjensygdommen Grøn Stær og måtte i 1917 opgive 
maleriet pga. synet. Han endte med at blive helt blind. 

De 7 kunstnere har samlet Philipsens motiver og 
tankegods op og forsøgt at give et bud på, hvordan 
man ser igennem Philipsens briller i dag – og der gives 
mange bud. 

Som eksempel kan nævnes Gay Christensen, der 
behandler indtryk fra Saltholm i ekspressive træsnit og 
Svend Danielsen beskæftiger sig med koens hale som 
detalje i installatoriske skulpturer. 

Alle kunstnere bidrager med værker, som stikker i 
mange retninger hvad angår medier og teknikker, men 
med det fælles udgangspunkt i Philipsen som den røde 
tråd. 

De 7 kunstneres værker udstilles sammen med et 
lille udvalg af Kastrupgårdsamlingens egne Th. Philip-
sen værker samt en række indlån fra blandt andet Mu-
seum Amager. På den vis er den gamle mesters værker 
til stede i udstillingen, som først og fremmest er en 
hyldest og en undersøgelse af Philipsens fornyende blik, 
som for 100 år siden og den dag i dag, fascinerer og 
inspirerer både kunstelskere og kunstnere. 

Til udstillingen medfølger et katalog som giver yderli-
gere blikke på Philipsen i 2020. 

Udstillingen kan ses indtil 1. november. 

Kastrupgårdsamlingens åbningstider:
Tirsdag & torsdag - søndag kl. 14-17
Onsdag kl. 14-20
Mandag lukket.

Nina Maria Kleivan, Hest 1 til 1, 2019-2020, Serigrafi 
på papir. Foto: Anders Sune Berg.

Vinderværket af Theis Krog Bruhn, Birdhouse, Kør-
ners Kunstkonkurrence 2020. Foto: Kastrupgård-
samlingen

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

Kl. 9 – 16

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

Søndag lukket

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

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

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

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

Noget at se på indtil nu og fremover...Noget at se på indtil nu og fremover...

Tårnby Musikuge 2020Tårnby Musikuge 2020
Musikalske oplevelser med god afstand 

Se det 
samlede 
program 
på side 12 
her i bladet, 
på hjem-
mesiden ta-
arnby.dk el-
ler hent det 

trykte program på kommunens kulturinstitutioner. 

Lørdag 24. oktober – søndag 1. november



3
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
2

0

Tårnbykoret blev også brugt 
professionelt. Her med Otto Leisner i 
TV-programmet Hopla på DR i 1981. 
Heinrich står næsten skjult i bagerste 
række. © Mogens Berger, Scanpix

Heinrich – still going songHeinrich – still going song

En retroperspektivisk samtale med 
kulturpersonen Heinrich Ehrenreich

Af Mia Engstrøm 

Når man sådan sidder og sludrer med 
96-årige Heinrich Ehrenreich om alle 
hans år i Tårnbys foreningsliv, er det 
både med en vis ærefrygt og ikke 
mindst respekt for hans indsats.  Da 
jeg fik lov til at låne hans røde ring-
bind med etiketten ’Privat’ med hjem, 
var jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at 
Heinrich Ehrenreich har været et vig-
tigt medlem i flere af kommunens 
kendte kulturinstitutioner. Velfortjent 
fik han da også Tårnby Kommunes For-
eningslederpris i 1993. 

Ringbindet var fyldt med artikler 
fra de lokale aviser, dels om hans tid 
i Tårnby Koret - først som kasserer og 
siden som formand fra 1977-1994, og 
dels hans medvirken i Kulturby 96 i 
kraft af sin bestyrelsespost for Ama-

ger Kulturpunkt, som senere førte til 
oprettelsen af udstillingsstedet Plys-
sen, hvor Heinrich var daglig leder, 
indtil han valgte at gå af i 2017. 

Heinrich og Pavarotti

Der er ingen tvivl om, at musik og 
sang har været en betydningsfuld del 
af Heinrichs liv, siden han som 17 årig 
begyndte at synge i kor, først i Ålborg 
og Randers, og senere da han rykkede 
til København i 1964, hvor han blev 
en del af Tårnby Koret. Når man i dag 
spørger Heinrich om hans vigtigste 
minde fra tiden i Tårnby Koret, er det 
første, han nævner, det gode sammen-
hold og den ånd som herskede i koret. 
’Alle havde det godt med hinanden, 
og vi havde et godt samarbejde’.  Jeg 
prøver at fritte Heinrich lidt ud, om 
der ikke var nogle minder, som var i 
den anden ende af skalaen, men det 
husker Heinrich ikke noget om, og jeg 

får en tydelig fornemmelse af en posi-
tivitet, som er karakteristisk for Hein-
richs karriere både hos Shell igennem 
40 år og i foreningslivet. Der er noget 
musisk over det. 

En af de vigtigste erindringer fra 
tiden i Tårnby Koret er, da Heinrich 
med 3000 andre sangere og Pavarotti 
i spidsen opførte Verdis Requiem i 
Veronas amfiteater. Det var et magisk 
øjeblik, men selv med en fyldt uden-
dørs arena kunne der blive helt stille, 
når dirigenten løftede taktstokken, 
fortæller Heinrich, ’så lyttede alle’. 

Det er blevet til mange koncerter 
med Tårnby Koret, både lokalt og på 
korets mange rejser. Heinrich husker 
bl.a. en koncert i St. Magleby Kirke 
med kong Frederik og dronning Ingrid 
som gæster, og indvielsen af Den Blå 
Planet. Heinrich går stadig til koncer-
ter, når han kan, senest i Skelgårdskir-
ken, for musik har altid ligget Hein-

richs hjerte nær.

Heinrich og Plyssen

Udstillingsstedet Plyssen, som er et 
projekt udsprunget af Kulturby 96, var 
også et af Heinrichs ’yndlingsbørn’. 
Han fungerede som frivillig leder af 
stedet, indtil han valgte at trække sig 
i 2017. Der er vist ikke tal på alle de 
musikere, sangere, dansere og ud-
øvende kunstnere, som Heinrich har 
været i kontakt med for at gøre Plys-
sen til et levende sted med aktiviteter 
og skiftende udstillinger.  Selv efter 
en brand i 2014 lykkedes det at be-
vare det meste af udstillingen, og man 
kunne efter få måneder åbne igen. Og 
det er uden tvivl den energi og kon-
tinuitet, som Heinrich og de øvrige 
frivillige har formået at videregive til 
Plyssen, som gør at den stadig eksiste-
rer og fremover ovenikøbet har fået 
nye omgivelser i den restaurerede 
gård Ved Diget 26.

96 og ’still going song’

Skønt Heinrich for to år siden har til-
ladt sig at gå på pension fra forenings-
livet, er han stadig interesseret i kom-
munens kulturelle liv, og han deltager 
livligt i samtalen og erindringsrejsen. 
Derfor må jeg spørge ham, om han har 
en særlig opskrift på, hvordan man 
bliver 96 og har været aktiv til det 
sidste. Heinrich kigger lidt undrende 
på mig, som om han tænker ’det ved 
jeg da ikke, jeg har jo bare levet’. Men 
måske er noget af forklaringen, at han 
har lavet lige præcis det i sit liv, som 
har givet glæde og energi, ikke kun til 
ham selv men også til mange andre, 
og den opskrift er vel ikke så ringe 
endda.

Udsnit af plakat fra Heinrich Ehrenreichs optræden i World Udsnit af plakat fra Heinrich Ehrenreichs optræden i World 
Festival Choirs optræden sammen med Luciano Pavarotti Festival Choirs optræden sammen med Luciano Pavarotti 

og dirigent Lorin Mazell i Veronas amfiteater i 1990. og dirigent Lorin Mazell i Veronas amfiteater i 1990. 
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

Oktober 2020

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

     

Besøgstjenesten, kontortid i Postkassen, tirsdag kl. 12-13
Kontoret er åbent tirsdage fra kl.10-15 (dog lukket i skolernes 
ferie).
Alle vores aktiviteter overholder Sundhedsstyrelsens påbud/
anbefalinger

Sommerpakken 2020

Foredrag om PET for 65+     
Lørdag den 7. november kl. 14.00
i Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup (dørene 
åbnes kl. 13.30).

Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der har 
forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi. Med start i Københavns 
Politi og derefter som operativ medarbejder i Politiets Efterret-
ningstjeneste.

Foredraget indeholder fortællinger om livet i en efterretningstje-
neste, der var præget af den kolde krig indtil den internationale 
terrorisme med den konstante trussel, blev en del af hverdagen.
Om den menige ansatte, der blev central efterforsker i Blekin-
gesagen.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken er 
arrangementet gratis og kun for personer over 65 år. 
Der er 75 pladser – først til mølle princippet, men senest den 
19. oktober.

Tilmelding sker via. vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/
lokalafdelinger/taarnby – Aktiviteter og kurser.

Stand-Up i Teater Play for 65+     
Torsdag den 29. Oktober kl. 20.00 eller    
Onsdag den 11. November kl. 20.00
Vi mødes uden for Teater Play,
Strandlodsvej 7, 2300 København S. kl. 19.30         

Den 29. oktober er det ”Open Mic” med forskellige Stand-
Up’er, navnene kendes ikke på forhånd, men det er altid ret 
sjovt.

Den 11. november er det Kosmonauterne, som både er 
gode og sjove og formår at inddrage tilskuerne i deres historie.   
Der vil være et glas vin, 1 øl eller 1 sodavand til hver person.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken er 
arrangementet gratis og kun for personer over 65 år.
Der er 20 pladser pr. aften – først til mølle, men senest den  
21. oktober.
Kun tilmelding til et af arrangementerne, så flere har mulighed 
for at komme med 

Tilmelding sker via. vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/
lokalafdelinger/taarnby – Aktiviteter og kurser.”Stand-up og 
hvilken dato der vælges”
Ved tvivl kan kontoret hjælpe om tirsdagen på tlf. 21700516

Vores faste aktiviteter:

 1. Badminton, Vestamagerhallen, onsdag og fredag kl.8-12
 2. Besøgsvenner/spisevenner/gåvenner - efter aftale
 3.  Besøgsvenner til hjemmeboende demensramte - efter 

aftale
 4. Billard, plejehjemmet Ugandavej, efter aftale
 5.  Bowling, Bowlernes Bowlingcenter Englandsvej, onsdag 

fra kl.10-14 torsdag fra kl.10-11
 6.  Bridge, Ved Diget og i Postkassen, onsdag,torsdag og 

fredag
 7.  Cafe Livsglæde, demensramte og pårørende, indtil videre 

i Postkassen, tirsdag i ulige uger kl.10
 8.  Cafe Rosen, pårørende til hjemmeboende psykisk syge, 

1. onsdag
 9. Cykling, på Kalvebod Fælled, mandag kl.10.30
10. Dans/musik på plejehjemmene, efter aftale
11.  Danseundervisning, Squaredance, indtil videre aflyst
12.  IdeCafeen, ”sammen med andre”, Postkassen, hver anden 

mandag/lige uger kl.14
13. It-Cafeen, Postkassen, tirsdag kl.14-16
14. It-undervisning, Postkassen, efter aftale
15. Kreativ Motion, Vandtårnet, onsdag kl.9.30-10.30
16.  Krolf, Travbaneparken bag plejehjemmet Løjtegårdsvej, 

mandag-torsdag kl.10
17. Giv Livet Styrke, Skottegårdsskolen, lørdag kl. 9.30-10.30
18. Læsevenner på Løjtegårdsskolen, efter aftale
19. Madlavning for Mænd, Korsvejensskole, torsdag kl.17
20. Petanque, Vestamagerhallen, torsdag kl.10
21. Pilates, Amagerhallen, mandag og onsdag
22. Poker, Postkassen, tirsdag kl.10-14
23. Skubbere på plejehjemmene (el sang/musik) efter aftale
24. Sorg-og Livsmodsgruppen for mennesker, der har mistet
25.  Stolemotion til glade rytmer, Vandtårnet, torsdag kl. 9.45
26. StrikkeCafeen, Postkassen, tirsdag kl.13-15
27. Svømning, Kastrup Svømmehal, tirsdag og torsdag  
 (venteliste)
28.  SøndagsCafeen, Postkassen, sidste søndag i hver måned 

kl.14 - AFLYST RESTEN AF ÅRET
29.  Tirsdagsklubben med sang og musik, Postkassen, tirsdag 

kl.10 - AFLYST RESTEN AF ÅRET
30. Vandrehold, Kalvebod Fælled, onsdag og fredag kl.10
31.  Vågetjenesten, hjælp til pårørende til døende, efter aftale 

– Helle mobil: 4258 2770
32. Whist, Postkassen tirsdag efter aftale   
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Oktober    
Søndag 4. 17. s.e. trin. Mark. 2, 14-22  kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 11. 18. s.e. trin. Johs.15, 1-11 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 18. 19. s.e. trin. Johs. 1, 35-51 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 25. 20. s.e. trin. Matt. 21, 28-44 kl. 10.00 Miriam Joensen

November     
Søndag 1. Alle helgens dag  Matt. 5, 13-16 / Matt. 5, 1-12 kl. 10.00 Julie Aaboe
     Miriam Joensen

Mens 2. Verdenskrig rasede, planlagde den 
tyske præst og teolog Dietrich Bonhoeffer 
en handling, der stred imod sundfundets 
love. Denne civile ulydighed, var særdeles 
velovervejet, men attentatet som 
Bonhoeffer og andre planlagde mod Hitler 
gik jo som bekendt galt, og Bonhoeffer 
blev i 1945 hængt for det mislykkede 
attentatforsøg. Man kan måske spørge sig 
selv om det rigtige i, at en præst og kristen 
planlagde et mordforsøg, men de teologiske 
og kristne refleksioner bag var særdeles 
velfunderede. Der er ikke spalteplads her 
til at redegøre for disse, men Bonhoeffer 
gav dette eksempel på, hvorfor man i nogle 
tilfælde for alles bedste måtte begå civil 
ulydighed: En mand gemmer under 2VK en 
jøde i kælderen, og en SS-officer banker på 
døren. Da manden bliver spurgt, om han har 
set nogle jøder, kan han enten svare nej og 
lyve, eller ja og ofre det menneske, der er 
i hans kælder. At gøre den kristne pligt ud 
af næstekærlighed i dette tilfælde, er altså 
at lyve, og dermed redde et medmenneske 
og dermed også bekæmpe nazismen. Det 
er selvfølgeligt stærkt begrænsende at 
beskrive og retfærdiggøre Bonhoeffers 
teologi omkring ulydighed med dette ene 
eksempel, men budskabet er klart nok, og 
begår man det, der kaldes civil ulydighed, 
kan det alene retfærdiggøres af, at det 
gøres for fællesskabets skyld og ikke for 
individets alene. 
De sidste uger er udtrykket civil ulydighed 
igen blevet anvendt på de sociale medier, 
men nu for at retfærdiggøre nogle af 
de såkaldte konspirationsteorier, der 
florerer om Covid19 og magthavernes 
rolle i pandemiens udbredelse. Teorierne 

spænder mellem alt lige fra, at Covid19 
ikke eksisterer, at Covid19 er kunstigt 
frembragt og anvendes som biologisk 
våben, til ideer om mikrochips i mulig 
Covid19 vaccine etc. Teorierne er mange 
og qua de sociale mediers rækkevidde 
er de spredt over hele jorden, og derfor 
også herhjemme, hvor de har været 
medvirkende til, at nogle påkalder sig civil 
ulydighed, når man har valgt ex. ikke at 
bruge masker i kollektiv trafik, har spredt 
budskaber, der sætter spørgsmålstegn ved 
sundhedsmyndighedernes udmeldelser 
og lign. Men det synes, at disse teorier 
spredes ganske uden omtanke for det 
fælles ansvar i samfundet. Dvs. uden den 
refleksion der vigtiggør, at skal man begå 
en sådan handling af civil ulydighed, skal 
det være for det fælles bedste for alle. 
Problemet er, at influencers og andre ikke-
kompetente personer (på sundhedsområdet) 
udtaler sig i en retorik, der påkalder sig den 
”eneste sandhed”, og udnævner i stil med 
Trumps retorik, alt andet som fake news. 
En efterhånden kendt realitet, der sætter 
spørgsmålstegn ved sande nyheder og hvem 
der sidder med den egentlige magt i verden. 
Men også en tendens der er dødsensfarlig for 

vore demokratiske samfund, hvilket burde 
være tydeligt, når man ser demokratiets 
udfordringer i amerikansk politik. En 
udfordring, der skal tages med stor alvor, 
hvis vi ønsker fred i verden. At anvende 
Bonhoeffers tanker om civil ulydighed kan 
måske siges at være at skyde spurve med 
kanoner, men ikke desto mindre kommer 
dette opråb, fordi det er så dødsens vigtigt 
at tænke sig godt om, hvis man skal påkalde 
sig retten til civil ulydighed. For hvis skyld 
sætter man sig op mod flertallets og i dette 
tilfælde sundhedsmyndighedernes stemme? 
Er det for alles bedste? Hvem rammes, 
når smitten med Covid19 kommer ud af 
kontrol? Vi har set i måneder nu, hvordan 
folk bliver syge, mister deres job og dermed 
livsgrundlag, familier, der må flytte og 
mennesker, der mister livet. Og i Danmark 
er vi ikke engang hårdt ramt i forhold til 
andre lande. Derfor beder vi her fra kirken 
i ydmyghed, pas på jer selv, men pas også 
på de andre, elsk din næste som dig selv, 
og tænk ikke alene på, hvad der er godt for 
dig, men også på hvad der er godt for os 
alle. Sammen kan vi gøre en forskel!

Sognepræst, Julie Aaboe

Konspirationsteorier og civil ulydighed 

Aktiviteter - Oktober 

Orgelkoncert 
m. Troels Brøgger Hansen
Troels Brøgger Hansen er kandidat i 
kirkemusik fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i 2015. Han har 
modtaget undervisning i solistisk orgelspil 

af Hans Fagius og Hans Davidsson og er 
siden juli 2019 ansat i Søborg kirke. Troels 
har under sit studie særligt beskæftiget sig 
med den nordtyske barokmusik, bl.a. musik 
af Bruhns, Buxtehude og Weckmann, og 
ved denne koncert vil han spille værker af 
Bruhns, men også ny musik af Arvo Pärt.
Efter koncerten er der reception og alle er 
hjerteligt velkomne.
Lørdag 3. oktober kl. 16.00

Menighedsmøde
Menighedsrådet indkalder til det 
årlige menighedsmøde. Formålet er at 
styrke dialogen med menigheden om 
målsætningerne og prioriteringer for 
arbejdet i vores kirke. Vi håber at se 
så mange som muligt og på en god og 
konstruktiv dialog. Der bliver serveret et let 
traktement. Vel mødt!   
Søndag 4. oktober kl. 11.00

Musik-andagt
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 6. oktober kl. 10.00
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Menighedsrådsmøde
Tirsdag 6. oktober kl. 19.00

Korsvejstræf 
koncert-eftermiddag med Maria Bastrup

Maria Bastrup, 
fast altsanger i 
Korsvejskirken om 
søndagen, giver her 
en solokoncert, hvor 
hun vil opføre musik af 
bl.a. Bach. Desuden vil 
hun synge et udvalg af 
svenske folkemelodier, 
det sidste ligger lige til 
højrebenet, eftersom 

Maria er født og opvokset i nabolandet. 
Maria er uddannet på konservatoriet og ved 
Operaakademiet her i København.
Onsdag 7. oktober kl. 14:00

 

Udstødt 
Sogneaften v. Frank Flemming Jensen

Hvem er Jehovas 
Vidner, hvad tror de 
på og hvordan er de 
opstået? Historien bag 
er yderst interessant: 
Det Styrende Råd (JV’s 
øverste organ) har 
igennem blot de sidste 
40 år indført strengere 
og strengere regler for, 
hvad man kan blive 

udstødt for.
Frank Flemming Jensen fortæller, hvordan 
han kom ind i Jehovas Vidner og hvorfor han 
til sidst ikke længere kunne leve i denne 
organisation, der hævder at være de eneste 
sande kristne på jord.
Sogneaften torsdag 15. oktober kl. 19.30

Orgelrecital – m. Ole Reuss Schmidt
Det er igen tid til en orgelrecital i 
Korsvejskirken: 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 synger som 
fællesalme, med behørig corona-afstand. Til 
sidst er der en kop kaffe til at gå hjem på.
Fredag 16. oktober kl. 17.00

Ulvetime – halloween/allehelgen
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Der er ”drop in” med tilbud om 
draculakaffe, hekse-te og dragesaft fra 
16.30 -17.00.
Klokken 17 slukkes lyset i kirkerummet og 
børnene føres ind i mørket – hvis de tør. 
Forældrene følger efter. Ind i mørket - for 
at møde lyset derinde i kirken. Sognepræst 
Julie Aaboe fortæller historier om mørket – 
historier, som ender godt!
Kom gerne i jeres Halloween kostumer og 

oplev kirken både i mørke og i lys, en lille 
skattejagt og en helt særlig gudstjeneste 
med fokus på det onde og det gode i livet. 
Bagefter inviterer kirken på aftensmad. 
Det er gratis at deltage! Vi overholder de 
gældende corona- regler mht. deltagerantal. 
Skal din familie være med? Hvis svaret er 
ja, send da en mail til lone@korsvejskirken.
dk og meld jer til med oplysninger om, hvor 
mange hhv. børn og voksne, der kommer. 
Gerne senest mandag 26. oktober kl. 10.
Torsdag 29. oktober kl. 17.00 – 18.45

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen. Tlf. 2712 2430 
• mijo@km.dk Træffes bedst telefonisk kl. 10-
11. Mandag er fridag.

Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale.

Kordegn: Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk 

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  Tlf. 3141 6030.

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

Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og 
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse 
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest 
fredag inden kl. 12.00. 

Det nye menighedsråd
Vi har haft menighedsrådsvalg i Korsvejens sogn

Velkommen til vores nye menighedsråd:
Allan Henriksen, Christine Creutzberg, Stina Carlberg, Niels Michael Broed, Vivi Jensen, 
Hildur Ahrenkilde, Maria Løndorf, Johnny Fredelund, Finn Hansen, Elinor Wilms Olsen.

Stedfortrædere:
Jette Thaarup Pedersen, Poul Dybro Jørgensen, Hanne Sten, Jessica Hjortlund, Kristian 

Hjulsager, Bent Jeppesen.

Orientering om afstemningsvalg
Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 

2020.09.25 Kandidatlisten kan indleveres på Kordegnekontoret, Sirgræsvej 81 kl. 10-14 og 
til Niels Michael Broed, Sirgræsvej 40, 1.tv. kl. 15-20.

Der skal vælges 10 medlemmer.
10 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år.
Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.

Covid19
I Korsvejskirken tager vi ansvar 
for at begrænse Covid19. Gennem 
rengøringstiltag og antalsbegrænsning 
skaber vi så vidt muligt et sikkert rum for 
sognets medlemmer. Hvis man er i tvivl 
om restriktioner og tiltag, er man altid 
velkommen til at kontakte kirken. Vi tager 
alle henvendelser alvorligt.
Korsvejskirkens Menighedsråd
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
En prædiken over 6.søndag efter trinitatis

Gudstjenester

Oktober
Lør 3. Dåbsgudstjeneste     10.00 Nielsen
  Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn 4. Højmesse 16.s.e.t.     10.00 F. Skovhus
Ons 7. Hverdagsgudstjeneste Hver dag er som onsdag  13.45 Rosenberg
Lør 10. Dåbsgudstjeneste     10.00 Nielsen
Søn 11. Højmesse 17.s.e.t.     10.00 Risum
Lør 17. Dåbsgudstjeneste     10.00 Nielsen
  Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn 18. Højmesse 18.s.e.t.     10.00 Rosenberg
Lør 24. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
  Dåbsgudstjeneste     12.30 Nielsen
  Dåbsgudstjeneste     13.30 Rosenberg
Søn 25. Højmesse – BUSK 19.s.e.t.    10.00 Nielsen 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten 
Matthæus: Og se, der kom en hen til Jesus og 
spurgte: ’Mester, hvad godt skal jeg gøre for at 
få evigt liv?’ Han svarede ham: ’Hvorfor spørger 
du mig om det gode? Én er den gode. Men vil 
du gå ind til livet, så hold budene!’ Han spurgte: 
’Hvilke?’ Jesus svarede: ’ ”Du må ikke begå drab, 
du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, 
du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!” 
og: ”Du skal elske din næste som dig selv.”’ Den 
unge mand sagde: ’Det har jeg holdt alt sammen. 
Hvad mangler jeg så?’ Jesus sagde til ham: ’Vil 
du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad 
du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en 
skat i himlene. Og kom så og følg mig!’ Da den 
unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, 
for han var meget velhavende. Og Jesus sagde 
til sine disciple: ’Sandelig siger jeg jer: Det er 
vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. 
Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at 
komme igennem et nåleøje end for en rig at 
komme ind i Guds rige.’ Da disciplene hørte det, 
blev de meget forfærdede og sagde: ’Hvem kan 
så blive frelst?’ Jesus så på dem og svarede: ’For 
mennesker er det umuligt, men for Gud er alting 
muligt.’ Matthæusevangeliet 19,16-26

Da den Rige Unge Mand gik rundt under en 
bagende sol i syden, hørte han en dag Jesus tale 
om en himmelsk skat og det evige liv. En rigdom 
som den Rige Unge Mand gerne ville have del 
i! Så han opsøger Jesus og spørger ham; ’så hvad 
godt skal jeg gøre for at få evigt liv?’. ’Gå hen og 
sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige... Og 
kom så og følg mig!’ svarer Jesus. 

Kunne vi give vores velstand op? 
Kunne vi hæve pensionsopsparingen, og give den 
bort til Folkekirkens nødhjælp? 
Kunne vi sælge hjem, bil, sommerhus, båd, 
trampolinen i haven, al inventaret og de 
uerstattelige arvestykker, og donere det hele til 
Kirkens Korshær? Og så er der jo også den ’anden 
form’ for rigdom: Alt det levende, der bevæger 
sig i den ramme, vi sætter op af materielle ting; 

ægtefællen eller kæresten, børnene, vennerne, 
kæledyrene - kunne vi give dem op, for at 
efterleve Jesu ord; ’kom så og følg mig!’ For hvad 
nu, hvis De ikke vil gå med? 
At få del i himlens skat og det evige liv lyder til, 
at være et både fattigt og ensomt liv.

Den Rige Unge Mand går bedrøvet bort, for han 
vil ikke sætte sin velstand over styr for troens 
skyld. For hvad er troen på Jesus Kristus egentlig 
værd? I modsætning til den anden tro på, at 
rigdom sikrer tilværelsen!
Rigdommen er både rammen og indholdet 
for den Rige Unge Mands tilværelse, og 
ramme og indhold er virkelig vigtigt. Hjem, 
forsikringsordninger, pension, at have tætte og 
nære relationer – alt det giver tryghed i et ellers 
utilregneligt liv. Tilværelsen kan den Rige Unge 
Mand føle en form for kontrol over med sine 
midler, for med sin rigdom kan han bygge sin 
tilværelse op og rive den ned. 
Og nu bliver det komplekst, for rigdom er 
komplekst. Kompleksiteten ligger i bevægelsen 
mellem bundethed og frihed i tilværelsens 
rigdomme. 
Der er en frihed i rigdom, for rigdom gør 
tilværelsen lettere. Det er trygt med et hjem af fire 
vægge, med flot maling på væggene og fine ting, 
som gør en glad, når man ser på det. Det er trygt 
at have nogle i sit hjem, som glæder med deres 
selskab. Men der er også en bundethed i rigdom, 
for jo mere du vil bygge rammen op med, og jo 
mere du vil fylde rammen ud med, jo mere skal 
du arbejde for at tjene de penge, der skal til for 
at kunne holde på rammen. Og måske, har du 
med tiden opbygget en ramme, der kræver så 
meget arbejde for at kunne bevares, at du ligger 
vågen om natten - for hvad nu hvis du mister 
indtægtskilden?  
Tilværelsens rigdomme binder din tid og dit sind 
fast på en sådan måde, at du ikke kan bevæge dig 
frit, for du bliver bundet til at gøre noget bestemt 
med din tid og fylder dit sind med bekymrende 
tanker. Tilværelsens rigdomme kæver en konstant 
handling for at blive bevaret. Men den Rige Unge 

Mand tror på at denne konstante handling for 
at bevare sine rigdomme, vil sikre ham en bedre 
tilværelse, ja, et bedre liv, end hvis han giver ’det 
hele op’.

Søren Ulrik Thomsen slutter sin digtsamling ’Det 
værste og det bedste’ med ordene; ’det bedste er 
at gi’ op omsider, og pludselig mærke det hele 
begynde’. Det er Jesus ord til den Rige Unge 
Mand i dag, bare sagt på en anden måde. At give 
det hele op, er en erfaring man skal turde gøre 
sig. I Hebræerbrevet får vi fortalt, at ’tro er fast 
tillid til det, der håbes på, overbevisningen om 
det, der ikke ses’ (Hebræerbrevet kap.11 v.1). 
Det er noget radikalt andet at følge Jesus, måske 
fattigt og ensomt, og samtidig have tillid til, at 
livet sikres alene ved at tro på hans ord. At tro på 
dét kræver mod! 
Men prøv at tænke tanken til ende! Prøv nu, 
at forestille dig, at inden du gik ind i kirken, 
så lagde du alt, hvad du ejer, alle dine tanker, 
både dem du har om dig selv, om andre, om din 
tilværelse, om hvordan dine børn skal se ud og 
opføre sig, hvordan du skal se ud og være, og alle 
dine drømme og længsler for fremtiden – alt det 
lægger du i våbenhuset, og så går du ind og sætter 
dig på en kirkebænk uden ejendele, uden tanker 
og uden drømme, men bare som dig.
Du er her!
Du er her!
- Og der skal ikke ske noget. Det foregår ikke 
sådan; at nu har du sat dig og hvad så? For der 
skal ikke ske noget, der er ikke noget ’hvad så 
nu?’.
Du er her!
Du ER her!
- Og du er her stadig på trods af, at du ikke har 
taget noget af din rigdom med dig. 
Så, du er her, du sidder lige dér på kirkebænken, 
og om lidt går du ud af kirken og tager alle dine 
tanker, drømme, og alt hvad du ejer, til dig 
igen, og du er stadig dig, bare med en hel masse 
plusser, som du kan lægge til og trække fra med 
tiden, og gøre og blive til alt muligt med. Men 
selv uden at gøre og blive til alt muligt, så er du 
stadig dig! 
’Giv hvad du ejer bort og kom og følg mig, for 
det bedste er, at give op om sider og pludselig 
mærke det hele begynde’ for du vil opleve, at du 
slutter ikke med din rigdoms fald, for du er så 
meget mere end det!

Vi kan tro på, at vi er alt det vi gør og skaber 
og ejer, og at alt det sikrer os en tryg og stabil 
tilværelse. Eller vi kan tro på, at jeg er, du er 
holdt og båret i og af én større magt end os 
selv. Vi kan tro på, at vi er frit stillet til at være 
bekymringsløse og glædes, uden at være bundet 
til andet end vores væren. Amen.

Sognepræst Louise Husted Rosenberg
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OKTOBER 2020
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men 
andre, der har tid og lyst til et nyt socialt 
fællesskab, er også velkomne. Så er arbejdet 
ikke så krævende længere, og er børnene flyttet 
hjemmefra, så er det måske noget for dig. 
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. 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.
I oktober mødes vi til:
Aftengudstjeneste torsdag 15. oktober kl. 
19.30. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.                       

Gudstjeneste på plejehjemmet                                                                      
Der er nu igen gudstjeneste på plejehjemmet 
på Irlandsvej. Gudstjenesten i oktober er fredag 
30. oktober kl. 10.45. Inden gudstjenesten 
varmer vi op med fællessang fra kl. 10.15. 
Gudstjenesten tilrettelægges i samarbejde med 
Oasen.  
Der er ingen gudstjeneste på plejehjemmet 
Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100 i oktober.      

FOR BØRN                                                                       
Børnegudstjeneste
Indtil videre er alle større arrangementer som 
børnegudstjenester aflyst.

Babysang
På grund af coronavirus skriver vi i øjeblikket 
ikke op til BABYSAGN. 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. 

BUSK
Søndag 25. oktober er der BUSK gudstjeneste. 
Busk står for børn – unge – sogn – kirke. Men 
på grund af corona vil BUSK gudstjenesten i 
år være specielt for FDF Korsvejen.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst: 
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf)  
Orlov indtil 17. december.

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. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.

Menighedsrådsvalg 
Ved valgforsamlingen i Tårnby Kirke 
valgtes den 15. september 2020 følgende 
11 medlemmer til menighedsrådet for 
perioden 2020-2024:

1. Flemming Niemann Pedersen
2. Anne-Marie Andersen
3. Helen Nestler
4. Kirsten Elisabeth Svane
5. Birger Erik Thomsen
6. Hjørdis Pedersen
7. Kirsten Anne Pawsey
8. Vibeke Dortea Mynthe Bay
9. Inge Tove Ibsen
10. Per Hovgaard Fredriksen
11. Lis Schneevoigt
Da der skal være 12 medlemmer af Tårnby 
Sogns Menighedsråd vil der tirsdag 6. oktober 
2020 kl. 19.00 finde en ekstraordinært 
valgforsamling sted, hvor der skal vælges 1 
medlem og min. 4 stedfortrædere.
Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.

Der er til og med tirsdag 13. oktober 
mulighed for at stille alternative 
kandidatlister op. 
Sådanne lister, kan i Tårnby Sogn rumme fra 
1-12 navne og skal have mindst 12 stillere. 
Frist for indlevering af kandidatlister er senest 
13. oktober kl. 23.59. Aftale om aflevering 
af kandidatlister kan ske ved henvendelse 
til valgbestyrelsens formand Flemming 
Niemann Pedersen på telefon 2295 0079 
eller mail formand@taaarnbykirke.dk 
Kandidatlisten skal udarbejdes på en af 
Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 
i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. Formularen kan hentes på 
Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk 
og på www.menighedsrådsvalg.dk  
I tilfælde af, at der er indleveret mindst 1 
gyldig alternativ kandidatlist, afholdes der 
afstemningsvalg tirsdag den 17. november. 
Evt. spørgsmål bedes rettet til valgbestyrelsens 
formand Flemming Niemann Pedersen på 
formand@taarnbykirke.dk 
eller tlf. 2295 0079.
På valgbestyrelsens vegne

Flemming Niemann Pedersen
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk / Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10 - Fri 
fredag
Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen
aik@km.dk  / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412: 
Tirsdag - fredag 9-10 - Fri 
mandag
Sognepræst Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk / Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons. 
og fre. kl. 10-11
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk / tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3: Mandag 
- fredag 10-13,
tors. også 16-18, med 
undtagelse den sidste 
torsdag i måneden. 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Grethe Hamborg
grbh@km.dk / Tlf. 2447 3830
Træffetid: Ons. og tors. 11-
12 samt efter aftale
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk / Tlf. 2589 
3301
Træffes bedst hverdage 10-
11 - Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette 
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5144  8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk 
Tlf. 3250 7193

Bønner. To sangere og en pianist
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. 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. 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. 

Søndag 4. oktober kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Merete Laursen, Kamilla Sørensen og Jacob Evald i nævnte rækkefølge fra venstre

Toner fra obo, engelskhorn og orgel
Christoph Neuerburg - obo / engelskhorn og Niels Henrik Jessen - orgel!
De to herrer kræver vist ikke nærmere præsentation, da de har dannet duo i flere år og har lavet en del 
koncerter i kastrup Kirke.
Denne koncert rummer dels nye værker for engelskhorn og orgel, hvoraf nogle er skrevet direkte til duoen, dels 
en hyldest til 150 års jubilaren Louis Vierne, en af de helt store komponister af orgelværker.
Han har blandt andet skrevet tre meget smukke sange, les Angelus, som vi vil prøve at udføre med oboen som 
sangstemme, så det bliver en slags “Lieder ohne Worte”.

Søndag 25. oktober kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade
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Det sker også i  
Kastrup kirke

Oktober
Søndag 4. oktober kl. 10 
Højmesse ved Elizabeth 
Laursen

Søndag 4. oktober Kl. 16 
”Bønner”. To sangere og 
en pianist 

Søndag 11. oktober kl. 10 
Højmesse ved Susanne 
Worm Steensgaard

Mandag 12. oktober kl. 10 
Gratis anonym sorg- og 
selvhjælpsgruppe

Søndag 18. oktober kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen

Søndag 25. oktober kl. 10 
Højmesse ved Susanne 
Worm Steensgaard

Mandag 26. oktober kl. 10 
Gratis anonym sorg- og 
selvhjælpsgruppe

Søndag 25. oktober kl. 16 
Christoph Neuerburg - obo 
/ engelskhorn og Niels 
Henrik Jessen - orgel.

Torsdag 29. oktober Kl. 17 
Menighedsrådsmøde

Hver onsdag kl. 12 Andagt

Hver søndag kl. 10 
Højmesse

Se mere på

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke

og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

Hver onsdag kl. 12 Andagt

Hver søndag kl. 10 
Højmesse

Se mere på

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke 
og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

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

Vi mødes mandage hver 14 dag fra 10 – 12 i Kastrup kirkecenter Kastruplundgade,  
første gang 28. september. Derefter Mandag 12.  og 26. oktober kl. 10-12, Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

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

Mandag 12. og 26. oktober kl. 10-12, Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Det nye
menighedsråd

Orientering om afstemningsvalg

Vi har haft menighedsrådsvalg i Kastrup sogn

Velkommen til vores nye menighedsråd:
Susanne Bie Christensen, Bente Thunbo Rivold, Jan Rosenfeldt Jakobsen, Elise Andersen, Jørgen Maibom,

Kim Seir Jensen, Svend Jensen, Karsten Balk Christoffersen, Birgit Topp, Claus Espersen, Mogens
Christensen, Claus Rønnow Larsen

Stedfortrædere:
Annette Kriegbaum, Pia Nordby Larsen, Marianne Nissen, Pia Arthury

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020. 
Kandidatlisten kan indleveres Kastrup kirkekontor, Kastruplundgade 3,  kl. kl. 10-13 og tors. 10-16.. 

Der skal vælges 12 medlemmer. 
12 stillere skal underskrive kandidatlisten. 

Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år. 

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet. 
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SKELGÅRDSKIRKENSKELGÅRDSKIRKEN
Kirken er nu åben hver 
dag og arrangementer-
ne afholdes efter sund-
hedsmyndighedernes 
retningslinjer omkring 
covid-19 med 60 per-
soner i kirkerummet v/
sang og 87 u/sang.  

Følg med på kirkens hjemme- og facebook-
sider og på Info skærmene i kirken, samt i 
meddelelser fra højmessen om søndagen kl. 
10.00.

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

Oktober 2020
1. okt. Babysalmesang kl. 9:30 5-12 måneder 
Kl. 10:30 2-5 måneder 
1. okt. 19:00 Menighedsrådsmøde 
2. okt. KirkeYoga kl.10-11 Balance Kl.11-12 
Slow
4. okt. 10:00 Højmesse Kamilla Bugge 17. søn-
dag efter trinitatis: Markusevangeliet 2,14-22 
04. okt. 12:00 Rytmisk gudstjeneste v/ Poul Bo 
Sørensen
5. okt. 19:30 Menighedsmøde “Galaterbrevet 
kap. 1” 
6. okt. 11:30 Fortællekreds 
7. okt. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
7. okt. 19:00 Koncert med Brandvæsnets 
Orkester. 
8. okt. Babysalmesang kl. 9:30 5-12 måneder 
Kl. 10:30 2-5 måneder
8. okt. 10:30 Gudstjeneste på plejehjemmet 
Poul Bo Burkal Sørensen 
8. okt. 14:00 Vandretur på Fælleden, møde-
sted: Hilversumvej-broen
8. okt. 19:30 Aftensang
9. okt. KirkeYoga kl.10-11 Balance Kl.11-12 
Slow
09. okt. 17:00 Mal Din Tro- maleworkshops v/ 
Nicole Kruckenberg Breum
11. okt. 10:00 Højmesse Annelise H. Mehlsen 

søndag efter trinitatis: Johannesevangeliet 
15,1-11 
14. okt. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
18. okt. 10:00 Højmesse Poul Bo Burkal Søren-
sen 19. søndag efter trinitatis: Johannesevan-
geliet 1,35-51 
19. okt. 10:30 Prædikenværksted 
21. okt. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
21. okt. 19:00 Koncert med Janne Mark 
22. okt. Babysalmesang kl. 9:30 5-12 måneder 
Kl. 10:30 2-5 måneder
22. okt. 18:00 Studiekreds med Poul Bo Søren-
sen 
23. okt. KirkeYoga kl.10-11 Balance Kl.11-12 
Slow
25. okt. 10:00 Højmesse Karen Giødesen 20. 
søndag efter trinitatis: Matthæusevangeliet 
21,28-44 
26. okt. 19:30 Menighedsmøde “Hvem er jeg? 
- Jagten efter mening og sammenhæng og et 
svimlende alternativ” 
28. okt. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
29. okt. Babysalmesang kl. 9:30 5-12 måneder 
Kl. 10:30 2-5 måneder
29. okt. 19:00 Menighedsrådsmøde 
30. okt. kl. 17-18.15 Yin Yoga Gudstjeneste 
kl.10-11 Balance Kl.11-12 Slow

Aftensang 
Vi glæder os til at slå Skelgårdskirkens døre op for vores nye 
sang-arrangement, Aftensang. Her skal vi sammen synge alle de 
dejlige sange fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne uanset 
sangstemme, blot lysten til sang er til stede. Så tag din bedste ven, 
nabo, mor, bedstefar, eller hvem du skulle have lyst til at synge 
sammen med, under armen og kom og vær med. 
Vi mødes første gang torsdagene 8. oktober og 12. november kl. 
19.30-20.30.
Arrangementet vil herefter foregå den 2. torsdag i måneden på 
samme tidspunkt. 
Efter retningslinjerne kan vi være 67 personer i kirken ved sang- 
der gælder først til mølle-princippet. 
Vi glæder os til at synge sammen med jer!

 Hilsen Aftensang udvalget
Brandvæsnets Orkester
Onsdag 7. oktober kl. 19.00 • Gratis entré.
Det er aftenen, hvor Brandvæsnets orkester slukker vores tørst 
efter stor messinglyd.

Yin Yoga Gudstjeneste
Skelgårdskirken inviterer til en helt 
speciel gudstjeneste. Kom 30. okt. kl. 
17-18.15og mærk hvordan Yin yogaen 
sammen med kirkerummet, ordene, 
bønnerne og de bibelske tekster kan give 
ro og Guds nærvær.
Yin yoga er en praksis, hvor vi arbejder ca. 3 minutter i stillinger-
ne.  Arrangementet er gratis, kirkerummet er ryddet for stole, og 
under disse corona tider, vil vi kunne være 40 deltagere. Tilmel-
ding hos nicole@skelgaardskirken.dk
Vi glæder os til denne helt særlige gudstjeneste.

De varmeste hilsner Nicole & Kamilla
Koncert med Janne Mark 
Onsdag 21. oktober kl. 19.00. • Der er gratis adgang. Der er plads 
til 87 personer i kirken efter først til mølle-princippet. 
Janne Mark har 
etableret sig som en 
af de mest overbevi-
sende salmedigtere 
og komponister i sin 
generation i Danmark 
og i udlandet med den 
internationale udgi-
velse ’Pilgrim’ på det 
tyske jazz-label ACT. 
Musikalsk befinder 
hun sig på et spor 
imellem sangskriv-
ning, salmer, jazz og nordisk folketone. 
En baggrund i det danske sanger-sangskrivermiljø, sideløbende 
med arbejdet som sanger og musikudvikler i Brorsons Kirke på 
Nørrebro har gjort hende i stand til at skabe en ny meditativ sal-
mestil med en karakterfuld enkelhed, hvor omdrejningspunktet 
er det melodisk fællessangbare.
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Bankospil. 1. oktober
I.Ntøj - gavekort på indgangsbillet. 8. oktober
Efterårsferie. 15. oktober
Ivan Liljebæk - melodi grand prix. 22. oktober
Allan Højer Svenske viser. 29. oktober

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr. Øl og vand til 10 kr.
Banko. 2. oktober. 
Hygge - film og andet. 7. oktober. 
Banko. 9. oktober. 
Efterårsferie. 14. oktober. 
Efterårsferie. 16. oktober. 
Spisning kl. 12. 21. oktober. 
Banko. 23. oktober. 
Film – hygge og andet. 28. oktober. 
Hygge - film og andet. 30. oktober. 

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

Vi følger sundhedsmyndighedernes/
Tårnby kommunes retningslinjer, og har 
derfor stadig begrænset klubaktivitet/
arrangementer samt deltagerantal i Bordinghus. 
Aktiviteter i oktober:
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8.

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Vi har fortsat en gradvis åbning. Følg 
med i vores husopslag på opslagstav-
len i caféen.
Vi følger sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer, og har derfor fortsat 
begrænset deltagerantal.
Aktiviteter i oktober: 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Vi har indført corona forholdsregler: 
Afstand - kontaktflader sprittes af/
rengøres mellem holdene - sprit og 
papirservietter på alle borde - med-
bring eget krus. 
Aktiviteter i oktober: 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8.

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Mandag i ulige uger kl. 
14-16. Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller for-
mand Inge-Lise Adelhardt 2883 4785.
Cafémøde 19. oktober (Lige uge, med Høreforeningen)
Cafémøde: Der bliver budt på Underholdning (musik + 
sang), foredrag, banko, info fra Hjernesagen m.v. 26. oktober

Har du behov for en snak med bestyrelsen kan det ske  
hjemme hos dig eller mandag i ulige uger i Postkassen fra kl. 
13 til 13.45. Kontakt os  forinden på tlf. 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien søndag 18. oktober.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875.
Cafémøde 19. oktober kl. 14-16. (Med Hjernesagen)

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
Workshop med introduktion af nye træningsmetoder, 
udviklet af fysioterapeut Kasper Østerø. Postkassen, Amager 
Landevej 71, kl. 14-16. 
Husk Parkinson dans i Sundhedshuset. Hver onsdag kl. 13.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom finder sted kl. 19-21, Foreningscentret Postkassen, 
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup, Lokale 6.  
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Emil Boulund fra EN AF OS. En personlig historie om at have 
en dobbeltdiagnose. Tirsdag 27. oktober kl. 19-21.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 6. oktober
Vandtårnet lukket 13. oktober
Magnetsmykker: Jette Skov Vestbjerg fortæller og sælger 
20. oktober
Cafemøde 27. oktober

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Hvor er det dejligt at se så mange til stavgang, både i Tårnby 
(mandag kl. 10 ved Løjtegårdsvej 100) og i Dragør (torsdag 
kl. 10 fra Wiedergården). Begge steder passer vi på hinan-
den og går i mindre grupper. Mød bare op.
Det er lidt svært at planlægge møder, da ingen ved, hvilke 
restriktioner der kommer fremover - men vi satser på et be-
søg hos Flemming Brylle i Galleri Flemming Brylle, søndag 
8. oktober kl. 14 - 16. A.P.Møllers alle 9B, Dragør.
Vi serveres et lille glas og lidt tilbehør. Vi skal nok sørge 
for god plads, masser af håndsprit og rigtig god afstand. 
Tilmelding på mail: jane@piasecki.dk med navn og antal 
deltagere.
Hvis der kommer restriktioner, der gør at vi ikke kan mødes, 
sender jeg selvfølgelig en mail med besked.
Tjen penge mens du støtter børn med diabetes
Diabetesforeningen opfordrer skoleklasser og foreninger til 
at sælge skrabelodder til foreningens store jubilæumslot-
teri. Salget er startet og fortsætter til 18. december i år. 
Man tjener 14 kr. pr. solgt lod, salget foregår f.eks. 
via MobilePay, og der er altid gratis returret på 
usolgte lodder.
Tilmeld jer på www.diabetes.dk/lotteri

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Lokalforeningen afholder virtuelt årsmøde 30. september.
Derudover er arrangementer indtil videre aflyst.

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte 
og deres pårørende. 
Er åbnet igen, men flyttet til Postkassen.

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Drej til højre, når du kommer ud fra 
viadukten ved Quality Hotel og følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år. 
Aktiviteter afvikles fortrinsvis med forhåndstilmelding. Max 
10 personer i selve huset og 5 i annekset. Derudover uden-
dørs lounge takket være midler fra Nordeafonden. Udenfor 
kan vi fordelt i haven være op til 50 personer. Se ugeplan på 
Facebook.
Zumba er aflyst foreløbig resten af september. 
Fra uge 43 rykkes aktiviteter ind i meget små hold med 
tilmelding. 
Efterårets aktiviteter: 
Walk´n Talk, Kreaværksted, Yoga, Film, Historiefortælling, 
Fredagstræf, Madklub, Søndagstræf, spil aften, Bålhygge i 
haven. 
Særligt tiltag for de unge 18-30 årige bliver den første 
mandag i måneden kl. 17-20. Første gang 5. oktober med 
bålhygge i haven. Denne aktivitet er en afløser for den 
tidligere Ungklub. 
Det er et tilbud til unge mellem 18-30 år - voksne over 30 
stadig kan komme ugens andre dage. Det er vigtigt at unge 
skrøbelige i begyndelsen af 20érne kan spejle sig i målgrup-
pen, når de kommer første gang i huset. Udover aldersram-
men er mandag aften tænkt til særligt sårbare unge, som 
ikke har andre steder at komme. De unge har brug for jeres 
og vores hjælp. Så har I kontakt med en sårbar ung mellem 
18-30, kontakt os. De første par gange vil der være særlig 
fokus på at brugerne er med til at definere aktivitetspro-
gram.
Netværkshuset holder helt lukket i uge 42
Du kan holde dig orienteret på Face-book:  
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden: https://www.taarnby.dk/oplev-taarn-
by/frivillighed/netvaerkshuset-kastruplund 
Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Fortsat gåture på Amager Fælled søndage kl. 10-11.30. 
Ingen tilmelding, vi må være op til 50 personer.
Er du også coronatræt? Og savner du fællesskabet og at 
have det godt i kroppen? Så er Fodbold For Hjertet – ’Coro-
navenlig’ motionsfodbold for alle - lige noget for dig. 
Sundby BK (Københavns Kommune), mandage kl. 11-12. 
Kontakt: Flemming Jacobsen, Tlf. 4224 4056.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 33.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - Oktober 2020

 
 
 

Vi fokuserer på at være 
nær værende & omsorgs-
fulde, når vi guider Jer 

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66 
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup 

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

Rikke Drachmann Casper Drachmann

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblikover situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
www.drachmann.nu

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

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

Læs mere på www.taarnbybladet.dk
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OK lægger 8.000 kr. ekstra 
i klubkassen hos ABT. En 
ekstra økonomisk hjælp til 
at klare sig igennem denne 
udfordrende tid og pengene 
falder på et tørt sted

FODBOLD

- Vi gør meget ud af at sende 
vore trænere på kurser fra 
DBU, eksempelvis B-kurserne, 
hvor vi samler 15-17 af vore 
egne trænere, som så har et 
kursus sammen, fortæller 
kasserer Lars Persson fra AB 
Tårnby.

- Vi har ca. 1.000 medlem-
mer og heraf er flertallet børn 
og unge spillere. Så vi bru-
ger en del sponsorkroner på 
træningsudstyr, som bolde, 
veste og kegler til vore unge 
medlemmer. Vi har hold i alle 
ungdomsrækker, men har 
også tilbud om hold til alle 
seniorer.

Nu har AB Tårnby modtaget 
i alt godt 10.000 kr., som kas-
sereren er glad for.

- Vi ved, at denne tid er 
specielt vanskelig for alle 
klubber og foreninger, hvor 

mange har væ-
ret tvunget til at 
sætte deres akti-
viteter på pause, 
siger Anders Knud-
sen, salgsdirektør i OK. 

- Derfor øger vi nu støtten 
til vores loyale og trofaste 
sponsormodtagere med 30 
procent, så både voksne, børn 
og unge fortsat vil have mulig-
hed for at dyrke idræt og for-
eningslivet, der hvor de bor.

SH

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Flere piger ind i ishockeyen 
og hvordan fastholdes pi-
gerne i sporten, når de når 
12 til 16-årsalderen

ISHOCKEY

Amager Ishockey Club er 
blandt de tolv klubber, som 
i denne sæson er en del af 
projektet ’Piger til ishockey’ 
i samarbejde med Dansk Is-
hockey Union. Målet er at 
sætte ekstra fokus på og spre-
de budskabet om, at ishockey 
også er en sport for kvinder, 
fortæller formand for Amar 
Jets Morten Poulsen. 

- Vi skal i løbet af sæsonen 
afholde løbende pige trænin-
ger i skøjtehallen, hvor andre 
klubbers piger også kommer 
og deltager. Første samling på 
Røllikevej har fundet sted.

Fastholdelse af spillere

- I dag har Amager Ishockey 
Club 16 piger i alderen 6-13 
år. 

- Det vil være en succes for 
os, hvis projektet kan øge an-
tallet med ti piger. Projektet 
er baseret på frivillige indsat-
ser og en del af økonomien er 
sikret ved, at vi kan søge til-
skud i unionens projektfond, 
siger Jets Morten Poulsen. 

- At sådanne  projekter bæ-
rer frugt for Amar Jets, ses 
ved, at der på det nuværende 
landshold er fem spillere, som 
er startet op hos os.

Danmarks Ishockey Union 
står for udvikling

Første skridt er, at en række 
klubber, heriblandt Amager 
Jets, bliver DIU-udviklings-
klubber for piger. I de pågæl-
dende klubber skal der arbej-
des med rekruttering, kom-
petenceuddannelse af ledere 
og mini camps med sportslig 
udvikling og fællesskab.

– Vi har fokus på rekrutte-
ring og fastholdelse af pige-
spillere, som i første omgang 
skal skabe attraktive pigemil-
jøer, som på lidt længere sigt 
måske kan brødføde vores 
U18-landshold og kvinde-
landsholdet, siger Ulrik Lar-
sen, direktør for Danmarks 
Ishockey Union.

En DIU-udviklingsklub for 
piger skal sætte særligt fokus 
på rekruttering af piger i alde-
ren 0-12 år og gøre det ekstra 
attraktivt og trygt at være ung 
pigespiller på drengehold, 
hvor de fleste piger spiller op 
til U15.

– Vi har medlemsvækst hos 

pigerne, og den vil vi gerne 
have til at fortsætte. Ishockey 
er for alle, og vi tror på at 
flere piger i sporten giver en 
positiv hold- og klubdynamik, 
siger Ulrik Larsen.

- Vi skal have flere klubber 
til at give istid og kvalificeret 
træning til pigespillere. Det er 
vigtigt for sportens udvikling.

DIF bakker op 

En flot bevilling fra Danmarks 
Idrætsforbund skal sikre re-
kruttering og fastholdelse af 
pigespillere i dansk ishockey. 
Kvindeishockeyen blomstrer 
i Danmark, og A-landsholdet 
spiller næste år med i den 
bedste VM-gruppe for første 
gang i historien, når det går 
løs i Canada.

Men de næste generationer 
skal sikres, og nu satser Dan-
marks Ishockey Union med 
et stort tilskud fra Danmarks 
Idrætsforbund på, at flere 
piger i fremtiden skal dyrke 
verdens hurtigste og bedste 
holdsport.

Danmarks Idrætsforbund 
har i alt givet 340.000 kroner 
til projektet. 

SH

Amar Jets med i projektet Piger til ishockey

AB Tårnby får mere OK støtte

Piger spiller da også 
ishockey i Amar Jets. 

Foto: Amar Jets.

Frivillig fodboldhelt Ahsan 
Javed. Privatfoto.

Frivillig fodboldhelt hædret
Danmarks landshold og 
Arbejdernes Landsbank 
hylder Ahsan Javed fra SC 
Amager som en af Hele 
Danmarks Frivillige fod-
boldhelte

Det var en overrasket Ahsan, 
der forleden blev ringet op 
af landsholdsspiller Daniel 
Wass med nyheden om, at 
han fra SC Amager er blandt 
de 50 frivillige, som nu hyl-
des som en del af kampag-
nen Hele Danmarks Frivil-
lige fodboldhelte. 

Det er de frivillige, som 
hver dag står klar med åbne 
arme til at tage imod dig og 
dine børn. Som prioriterer 
tid væk fra deres egne fa-
milier for at investere tid og 
energi i den lokale fodbold-
familie.

50 frivillige bliver hyldet

Blandt de 50 udvalgte finder 
man Ahsan, som er frivillig i 
SC Amager. Han blev indstil-
let af Mounir Deni fordi han 
stiftede klubben tilbage i 
2005, og han er stadig årsa-

gen til, at klubben eksisterer 
den dag i dag.

Og overrasket blev han 
meget da nyheden blev 
leveret af Daniel Wass fra 
Landsholdet.

Foruden æren og over-
raskelsen modtog SC Ama-
ger også et sponsorat til en 
værdi på 15.000 kroner, som 
kan bruges på bolde, udstyr 
eller uddannelse til de fri-
villige.

SH
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56 børn i alderen 2-6 år 
mødte op på Røllikevej, hvor 
Kastrup Boldklub havde 
inviteret til Mikrodag

FODBOLDSTÆVNE

- At 56 børn og tilhørende 
forældre møder op og at vi 
allerede på selve dagen mod-
tager de første indmeldel-
ser, betragter vi som en stor 
succes, fortæller Christian 
Theilgaard, klubkoordinator 
fra Kastrup Boldklub.

Formålet med Mikrodagen 
er at sparke nyt liv i vores 
mikroafdeling og selvfølgelig 
rekruttere flere medlemmer i 
de yngste årgange.  

Forældrene opfordres i den 
forbindelse også til at deltage 
i aktiviteterne og hvis du sy-
nes, en fodbold er verdens 
bedste legetøj, så er mikro-
dagene i Kastrup Boldklub et 
besøg værd.

Hvad sker der på dagen?

Det drejer sig om at lege og 
lave en masse spændende be-
vægelser med og uden bold 
og med alle corona reglerne 
overholdt. Det betyder, at rig-
tig mange frivillige ungdoms-
trænere er på banen med råd 
og vejledning. 

- Vi tager selvfølgelig Coro-

na-situationen meget alvor-
ligt og sørger for, at de fleste 
aktiviteter udføres i mindre 
grupper og med god afstand. 
Inden vi går ind på anlægget, 
vil der være afspritning.

Efter at børn og forældre 
var mødt, blev de guidet ud til 
banerne. 

På bane 4 var de ældste år-
gang 2014 og årgang 2015. 
På skolebanen trænede år-
gang 2016 og årgang 2017 og 
på 5-mands banen trænede 
de mindste 2 til 3-årige børn. 

Der blev trænet lidt af 
hvert, motorik, koordination, 
balance, spring, duelspil med 
1 mod 1 og så blev der produ-

ceret en lang række lege. Der 
var også plads til at få konkur-
rence-aspektet med.

Grill pølser til afslutning

Efter enhver god fodbolddag 
skal der spises pølser og brød, 
det er kultur, og i Kastrup blev 
det kyndigt serveret af klub-
bens frivillige inklusive klub-
bens formand.

- Der blev drukket rigeligt 
med saftevand og alle børn 
fik en drikkedunk, et brev om 
klubbens værdier og en ind-
meldelsesseddel med hjem, 
fortæller Christian Theilga-
ard.

SH

Mikrodag med makrosucces

GOD SÆSONSTART FOR TÅRNBY CURLING. Ægteparret 
Christine og Martin Grønbech udgør sammen med coach 
Per Svensen Team Grønbech. Ved Danmarksmesterskabet 
i Esbjerg vandt parret DM-guld i mix double curling for 
andet år i træk.  Foto: Tårnby Curling.

SOM OMTALT I TB I AUGUST findes der også danmarks-
mesterskaber i blødere discipliner. Strikkefolket ser ud til 
at overgå sig selv med kreativitet i den store konkurrence 
DM i grydelapper. Konkurrencen er endnu ikke afgjort. For 
TB sportsredaktionen er afgørelsen lige så spændende og 
på højde med de bedste bjergetaper i Tour de France.

Alternativer kan komme i betragtning til Idrætsprisen 2020

Selvom mange idrætsudøvere under corona nedluknin-
gen måtte kaste længselsfulde blikke mod haller og 
klubhuse uden at kunne dyrke deres idræt sammen, har 
det ikke skortet på gode alternativer til at fastholde og 
engagere på afstand 
Træningsprogrammer og -videoer, online-mesterskaber, vir-
tuel holdtræning, sportspsykologiske podcasts om, hvordan 
man vinder en kamp og Coronacup er bare nogle af de ini-
tiativer, der er blevet taget under corona-krisen.

Danskernes Idrætspris hylder projekter og idéer, der hver 
dag året rundt styrker idrætslivet og er med til at give alle - 
store som små - gode oplevelser i idrætsforeningerne. 

Et dommerpanel i hvert af DR’s P4 distrikter vælger de 
tre bedste regionale kandidater. Mandag 26. oktober bliver 
det afsløret, hvilke tre kandidater fra hvert distrikt, der er 
udvalgt til at gå videre i konkurrencen. Danskerne inviteres 
derefter til at stemme på deres lokale favorit.

Fredag 13. november slutter afstemningen, og der kåres 
en regional vinder fra hvert P4 distrikt. 

Mandag 16. november sætter Formiddag på 4’eren på DR 
den landsdækkende afstemning i gang, hvor danskerne kan 
stemme på deres favorit til at gå videre til finalen.

Mikroerne fik sat et pænt 
antal grill pølser til livs.

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann 

sporten@havemann.dk
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Kajakpolo minder om en 
blanding af håndbold og 
kajakroning og er nemt at 
lære

KAJAKPOLO

Af Søren Havemann. 
Foto: Søren Weile

Kajakpolo spilles i en kajak-
polo-båd, der er stærkt ma-
nøvredygtig og med sin pagaj 
og sine hænder kaster man 
bolden rundt på banen. Det er 
en både sjov og spændende 
sportsgren, der egner sig for 
alle.

Selv for uøvede er det for-
holdsvis nemt at lære de 
elementære manøvrer som 
grønlændervendinger og reg-
ler for at komme i gang, og 
sporten appellerer derfor til 
et bredt publikum. 

Da kajakpolo er en 
holdsport, får man en god 
kombination af sport og so-
cial aktivitet. 

Kurt Næsby, instruktør i Ka-
jakklubben Neptun, kan for-
tælle, at vi i Tårnby har nogle 
guddommelige kajakpolo-
spillere, som hersker over 
Amager Strandpark og omegn 
og satte alle modstandere på 
plads med tre danmarksme-

sterskaber til Neptuns herre-, 
dame- og junior kajakpolo-
hold.

Herre senior vandt DM-guld

Herreligaholdet var blandt 
landets fem bedst placerede 
hold i grundspillet. Spillerne 
proklamerede inden slutspil-
let, at nu gik de efter guldet. 
Finalekampen blev en genta-
gelse af sidste års finale, Nep-
tun mod Silkeborg, fortæller 
Kurt Næsby

Et sandt drama. Med tre mi-
nutter tilbage af den ordinære 
spilletid var stillingen 1-1. Da 
Neptun fik en spiller udvist i 
to minutter, var spændingen 
næsten uudholdelig. Kampen 
gik i forlænget spilletid med 
Golden Goal. 

Efter et minut og 11 sekun-
der af den forlængede spil-
letid hamrede Kristian Kleist 
bolden i kassen fra en svær 
vinkel og sikrede Neptun det 
danske mesterskab. 

Junior-guldet forblev

Klubbens juniorhold forsva-
rede deres førerposition i 
juniorrækkerne på hjemme-
banen. Stemningen omkring 
banen var påvirket af, at både 
hold og publikum var under-
lagt mange begrænsninger. 
Men det lod holdet sig ikke 
påvirke af. 

Humøret og motivationen 
var i top. Og som forsvarende 
mestre og med en førsteplads 
i puljespillet ønskede holdet 
at spille op til sit bedste. 

I finalekampen mod Næst-
ved, blev holdet presset i be-

gyndelsen af kampen, men fik 
til sidst styr på nerverne og 
kampen sluttede 5-7 og der-
med et DM til Kajakklubben 
Neptun.

Dame-neptunesere tog guld 

Neptun var vært for det af-
sluttende DM-stævne for 
dame kajakpolo-turneringen. 
Klubbens hold havde store 
forventninger til stævnet, det 
at spille på hjemmebane er 
bare noget særligt, siger Kurt 
Næsby

Finaledagen startede dog 
noget turbulent for dame-
holdet, der var i gang med at 
spille dagens første kamp, da 
dommeren pludselig fløjter 
timeout og kalder alle spillere 
op af vandet på grund af tor-
denvejr. Men da kampene går 
i gang igen, ser damerne sig 
ikke tilbage. De vil vinde. 

Finalekampen mod OS 

Wildcats skulle vise sig at 
blive noget mere spændende 
end forventet. Tankerne om 
en finale, det professionelle 
set-up og de mange neptune-

sere, der var samlet på siden 
for at støtte op, satte tankerne 
og nervøsiteten i gang hos de 
unge spillere.  

Efter en peptalk fra holdtes 
kaptajn Cecilie Moe Weinrich 
flaskede tingene sig. Og med 
kun et minut tilbage scorede 
holdets yngste spiller Sofia 
Le Andersen målet til 9-2, der 
også betød, at alle Neptuns 
spillere kom på måltavlen i 
finalen. 

Neptun sidder på kajakpolo 
tronen med guld i herre, dame 
og juniorrækken. The triple til 
Neptun. Det er aldrig sket før 
i Danmark, siger Kurt Næsby.

SH

Triple DM-guld til Neptun og stor jubel på vandet. 

Neptun har de mest gulddommelige kajakpolo-spillere

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby Kvindelige 
Gymnastikforening begynder sin 66. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Vi er gået i gamng, men du kan stadig nå at 
komme med
Pilegårdsskolen:
TirsdageTirsdage
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdage
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

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

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

Damerne lader ikke noget stoppe dem i kampen om guldet. 
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På grund af coronaen afvikler DAF 
kun fire stævner i år. På Frederiks-
berg, Maribo, Herlufsholm og på 
Tårnby stadion

ATLETIK

Af Søren Havemann. 
Foto: Amager Atletik

Tårnby Stadion dannede rammen om 
årets store ungdoms-atletikstævne i 
Dansk Atletik Forbunds regi med del-
tagelse af Københavns og nogle af 
landets mest talentfulde 7 til 15-årige 
atleter fra seks storkøbenhavnske 
klubber.

Amager ACs unge atleter er nogle af 
Danmarks mest talentfulde i alle di-
scipliner, fortæller AAC-formand Tho-
mas Brinch, da Tårnby Bladet møder 
ham på stadion en torsdag aften midt 
i september.

Perfekte forhold på stadion  

Bortset fra nogle få dråber regn un-
dervejs var det en herlig sensommer-
aften med perfekte forhold til atletik.

Der var noget færre antal gæstende 
klubber i år, Covid-19, et komprimeret 
stævneprogram, pressede klubber og 
en sønderskudt UP stævne-række.

Seks klubber deltog med 78 delta-
gere og det blev til 207 starter i løbet 
af aftenen. Der var 39 deltagere fra 

Amager Atletik Club.
En masse flotte resultater og en 

alenlang række af personlige rekorder.
- Jeg kommer ikke udenom at næv-

ne Carl B. Nielsen, der i D13 satte 2 
flotte klubrekorder. 80-meterløb på 
12,91 sekunder og på 300 meter, hvor 
han løb 42,09, fortæller formanden.

Masser af frivillige

- Vi kan ikke afvikle et sådant stævne 
uden en stor hjælp fra frivillige. Det 

er vores egne medlemmer og massiv 
forældreopbakning til dommeropga-
verne.

- Det er vigtigt for os og for atleter-
ne, at vi afvikler stævnet så professio-
nelt som overhoved muligt; derfor er 
tidtagning, måling af længde- og høj-
despring og opmåling i kasteøvelser 
noget, som vi er meget præcise med 
og det skal bare være helt på plads 
hver gang, konstaterer Thomas.

Ungdoms Point stævne

Der gives 10 point for en første plads, 
anden plads 8 point osv. Alle, der la-
ver en øvelse, får 1 point, hvis 2 eller 
flere i samme øvelse får samme resul-
tat, får de alle samme pointsum. Der 
gives pointnåle efter samlet pointsum 
opnået ved stævnerne. 

25 point giver en bronzenål, 50 
point en sølvnål og 75 point er guld-
nålen. Hvilket betyder, at atleten skal 
deltage i flere discipliner og flere 
stævner for at samle point nok sam-
men til en af de attraktive nåle.

Ikke kun for unge atleter

Formanden understreger, at atletik 
ikke kun er for unge. Masteratletik, 
som rummer atletikudøvere mellem 
30 og 100 år er et godt eksempel på, 
at atletik er aktiv alsidighed for alle 
aldre. Man kan løbe, springe, kaste og 
bruge hele kroppen.

- Takket være mangfoldigheden og 
kombinationen af fysik og teknik ap-
pellerer atletik til de mange og bliver 
en idræt som unge og ældre kan trives 
med gennem hele livet, siger Thomas 
Brinch.

Carl B. Nielsen løber sig til to klubrekorder.

En begejstret 
formand for 
AAC Thomas 
Brinch på 
Tårnby Stadion 
til klubbens 
Ungdoms 
Pointstævne.

Det har været en kæmpe succes, så der er omkring 40 minier til træning en 
gang om ugen på stadion om sommeren og i gymnastiksal om vinteren. 

Ungdoms-atletik på Tårnby stadion

Klubbens ungdomsafdeling er i en 
stadig god udvikling med over 170 
meget aktive medlemmer i alderen 
8-20 år
- Vi har tilknyttet en fast stab på 14-
15 gode ungdomstrænere, som tager 

sig af trænin-
gen året rundt, 
og tager med 
ud til en masse 
stævner og 
mesterskaber, 
primært i Kø-

benhavnsområdet, men også Jylland, 
Fyn og Sverige besøges.

Træningen foregår i sommerhalv-
året på Tårnby station. Om vinteren 
trænes der i gymnastiksale i kommu-
nen, i Malmø og på Tårnby station.

Som nok den første klub i Danmark 
introducerede Amager Atletik Club 
‘miniatletik’ for de 4 til 7-årige for en 
del år siden. 

Støtter Amager Atletik Club 

Amager Atletik Club får 50.000 kroner 
i støtte fra DGI og Dansk Idræts For-
bund til rekruttering af atletikinteres-
serede unge. 

Med bevillingen kan Amager Atle-
tik Club komme i gang med at styrke 
medlemsrekrutteringen blandt øens 
mange sportsinteresserede unge, for-
tæller Thomas Brinch.

 - Vi tror på, at målrettet rekruttering 
kan kickstarte atletikinteressen blandt 

Amagers unge og få flere ind på sta-
dion. Corona-nedlukning af skole, mo-
tions- og fritidsaktiviteter betyder, at 
en smal idrætsgren som atletik risike-
rer at glide ud af de unges bevidsthed. 

- Med måske en mere permanent til-

stedeværelse af Covid 19 kan vi spore 
en gryende interesse blandt forældre 
for individuel idræt med god plads til 
leg, samvær og personlig udvikling, er 
budskabet fra formanden.

Lidt om Ungdomsafdelingen

BLIV OMDELER OG TJEN EKSTRA PENGE

Vi har lige nu brug for omdelere i alle aldre. Unge, 
studerende, voksne, ældre – du skal blot være fyldt 
13 år for at søge jobbet.

Vi leverer reklamerne og aviserne på din adresse  
– reklamerne er pakkede og klar til omdeling.

Du kan arbejde 1-2 gange 
om ugen.

Du arbejder i dit  
nærområde.

Bestem selv hvornår på 
dagen, du vil arbejde,  
indenfor deadline.

De pakkede reklamer og 
aviser leveres hos dig  
– klar til omdeling.

Du optjener løbende point til 
vores gaveshop, hvis du er 
fast omdeler under 18 år.

VI                     OMDELERE
I DIT OMRÅDE

SØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE

blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER 
INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Juridisk Førstehjælp
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på 
Tårnby Hovedbibliotek kl. 17-18 den første torsdag i hver måned.
Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du kan få gode 
råd om din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situa-
tion på stedet. 
Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papirer om din 
sag. Du kan møde advokatvagten den første torsdag i hver måned, 
undtagen helligdage.
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

Er du jobsøgende?
Hver tirsdag  kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby 
Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge 
efter relevante jobs i forskellige jobdatabaser - komme i 
gang med at skrive en ansøgning - skrive et CV - sende 
ansøgninger elektronisk. Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET – FÅ HJÆLP TIL PC, 
TABLET OG MOBIL 
Hver torsdag kl. 14 - 16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10
Tilmelding er ikke nødvendig. 

BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER  
- MED GOD AFSTAND!
På Tårnby Hovedbibliotek byder vi nu velkommen til arrangementer, 
hvor vi sørger for at overholde myndighedernes retningslinjer i forhold 
til Covid-situationen. Du kan se alle planlagte arrangementer på biblio-
tekets hjemmeside taarnbybib.dk under ”Det sker”. 
Billetbestilling: Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk 
eller ved personligt fremmøde på Tårnby Hovedbibliotek eller 
Vestamager Bibliotek.

Strikkecafé
Onsdage i ulige uger kl. 16.30 - 18.30 /  
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Pindene gløder når vi mødes hveranden onsdag i strikkecaféen. Her 
kan du få nye ”pindevenner” og masser af inspiration til nye strikke- og 
hækleprojekter.
Der er kaffe og te til strikningen - og ind imellem en historie, som biblio-
tekar Laura Michelsen læser højt.

Fransk samtalegruppe
Onsdage i ulige uger kl. 10.30 - 12.30 
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Parlez-vous Francais? Har du lyst til at få pudset dit franske af, så kan 
du deltage i vores franske samtalegruppe. Der er ingen tilmelding - 
bare mød op.

Kærlighed - Børneteater for de 3-5 årige
Lørdag 3. oktober kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Randers Egnsteaters poetiske forestilling om, da Frø bliver forelsket.
Det hele begynder med, at Frø har det lidt underligt. Det kribler i ma-
ven, og hjertet siger bump-bump. Er han mon blevet forkølet? Har 
han fået influenza? Nej! Han er blevet forelsket. I en smuk hvid and. 
Med afsæt i børrnebogen Kærlighed af Max Velthuijs præsenteres det 

yngste publikum for en humoristisk, rørende og vis fortælling om, at 
kærligheden ingen grænser kender. 
Varighed ca. 35 min. Kun én voksen pr. barn, både børn og voksne 
skal have billet.

Erindringscafé: Vi skriver historie i denne tid
Tirsdag 6. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Covid 19 er på alles læber, og har haft betydning for de flestes hver-
dag. Vi tackler det på den måde, som vi i situationen finder bedst, - og 
vi har gjort os erfaringer og tillagt os nye vaner, som måske er kommet 
for at blive.
Der er opstået en imponerende række kreative idéer til, hvordan vi kan 
bibeholde vores fællesskaber og sociale relationer og stadig være hen-
synsfulde og passe på os selv og hinanden. Har du lyst til at dele hvor-
dan du og dine venner og familie har tacklet denne særlige situation?

Rejsen ud i rummet via livestream fra Aarhus Universitet
Tirsdag 6. oktober kl. 19 - 21 
Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet. Hvordan kommer rumsonder og satel-
litter egentlig op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvor-
dan anbringes de der? - Ja, det er raketvidenskab! 
Hør om fysikken, der gør at raketter kan hæve rumsonder og satellitter 
op fra Jordens overflade og accelerere dem i det lufttomme rum. Hør 
om hvordan en rummission designes og planlægges, og følg med ud i 
rummet, når vi ser nærmere på et par aktuelle rummissioner. 

Jazz at the Library – Richard Andersson NOR
Onsdag den 7. oktober kl. 19 - 21 
Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Musikken spiller igen på Tårnby Hovedbibliotek. Glæd dig til forrygen-
de koncerter henover efteråret med jazz af højeste klasse. Alle med 
den lokale jazz iværksætter Richard Andersson som omdrejningspunkt. 
Richard Anderssons dansk-islandske trio NOR er en stærkt sammen-
spillet størrelse, som har berørt lyttere på festivaler i hele Norden med 
et klart og følsomt udtryk præget af en nordisk tone. Oskar Gudjons-
son, saxofon; Richard Andersson, bas; Matthias Hemstock, trommer. 

Babycafé: Babysang og bevægelse ved Gitte Ziebell
Torsdag 8. oktober kl. 10 - 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. 
Torsdag 29. oktober kl. 10 - 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr. 
Tirsdag 3. november kl. 10 - 11 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.
Dit barn har brug for at bevæge sig og få stimuleret alle sine sanser. Vi 
synger, hopper, svinger, leger og vender verden på hovedet og har det 
sjovt i en rolig og babyvenlig atmosfære.
Husk billetter – kun til voksne.

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - workshop for voksne
Mandag 12 oktober kl. 15.30 - 18.30
Synes du, det er sjovt at arbejde med papir og karton? Så kom og 
udlev din kreativitet eller bliv inspireret til at lave mobiler, gavemærker, 
kort, bordpynt m.m. til dig selv eller til en lille værtindegave. Vi har 
materialer, værktøj og stansemaskine, så du kan fremstille ting, der vil 
imponere. Større børn kan deltage ifølge med en voksen.

Filmperler
Mandag 12. oktober kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter 
Torsdag 15. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Film der byder på lidt ud 
over det sædvanlige. Film der griber og giver stof til eftertanke. 
Vi viser de samme film på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager Bib-
liotek. Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. 

Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte
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Litteraturcafé
Tirsdag 13. oktober kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? I Litteraturca-
feen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekarerne fortæller om et 
udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger - romaner, 
krimier og fagbøger.
Vi afholder Litteraturcafé hver måned undtagen i sommerperioden, alle 
gange på Hovedbiblioteket. Udvalget af bøger, vi fortæller om, skifter 
hver måned. 
Vi håber også, du selv har lyst til at komme på banen med meninger, 
spørgsmål og gode læseoplevelser, men du er også velkommen til 
bare at møde op og lytte.

Åbent tegne- og maleværksted
Onsdag 14. oktober kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré
Onsdag 28. oktober kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré
Tegner du eller maler du akvarel, olie eller acryl? Så har du mulighed 
for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. 
I maleværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang med at tegne eller male. Her er plads til alle og mulighed 
for at få inspiration og dele sin hobby med andre. Medbring selv papir, 
farve og pensler, og biblioteket sørger for bøger med inspiration. 

En gåtur og en god historie
Onsdag 21. oktober kl. 14 - 15.30
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket. På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, 
mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, 
hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen 
er knap 2 kilometer lang.

Foredrag ved Thomas Oldrup 
Fanden tage i morgen  
- Sex, køn og kærlighed under besættelsen 
Torsdag 22. oktober kl. 19 - 21
Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Hvad foregik der i soveværelset bag mørklægningsgardinerne? Det 
kan man kun gætte sig til, for det emne har hidtil ikke været behandlet 
af historikerne - bortset fra bøger om tyskerpigernes skæbner. 
Men der er aldrig blevet født så mange børn som under og lige efter 
krigen, så krigen har på ingen måde lagt en dæmper på sexlivet - 
tværtimod. Thomas Oldrup har skrevet bogen Fanden tage i morgen 
(2018), hvor han netop beskriver, at man levede i nuet, for ingen vid-
ste, hvad morgendagen ville bringe. 

VIGTIGT: Foredraget med Thomas Oldrup
Vigtig information til dig der har købt billet til dette foredrag: Foredraget 
med Thomas Oldrup, der oprindelig var planlagt til afholdelse 1. april, 
forsøges nu gennemført torsdag 22. oktober.
Har du købt billet til den først planlagte dato, gælder billetten også til 
den nye dato. Ønsker du at refundere din billet, kan du henvende dig i 
Info på Hovedbiblioteket eller Vestamager Bibliotek. Husk at medbringe 
dokumentation for dit billetkøb. 

Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 26. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge? Og kan du lide at synge sam-
men med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket.
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger lyset og glæden 
frem med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. På 

programmet er årstidens højskolesange, revyviser og andre minder fra 
den danske sangskat. Alle er velkomne uanset alder og forudsætnin-
ger. Vi serverer kaffe og te til sangen. Vi overholder sundhedsmyndig-
hedernes retningslinjer i forhold til covid-19. Derfor er der et begrænset 
antal billetter til dette sangarrangement.

DOKUMENTARFILMKLUBBEN TÅRNBY DOX
Falske nyheder fra Rusland
Tirsdag 27. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Rusland har taget et nyt våben i brug i landets informationskrig mod 
Vesten. Hundredvis af russere producerer falske nyheder, og spreder 
dem via falske profiler på de sociale medier. Men unge russiske jour-
nalister går til modangreb på løgnehistorien.
Tårnby Dox: Kom og se en række tankevækkende dokumentarfilm - og 
del oplevelsen med andre. Konceptet er at vi ser filmen sammen og 
diskuterer den bagefter. 

BIBLIOTEKETS KURSER  
- MED GOD AFSTAND! 

Hold hackerne væk med lange koder og totrinslogin
Onsdag 21. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Tilmelding på 
taarnbybib.dk
Har du svært ved at blive ved med at finde på nye og gode adgangsko-
der? Hvordan kan du nemt og sikkert holde styr på de mange koder, 
du har brug for i det digitale samfund?
På kurset giver vi dig værktøjer, som kan hjælpe dig med at holde styr 
på dine koder. Vi viser også hvordan totrinslogin sikrer, at det kun er 
dig, som har adgang til at logge ind på din e-mail, profiler på sociale 
medier etc. 
Tag gerne din ægtefælle eller en ven med, hvis I er flere som gerne vil 
blive mere sikre på nettet. Forudsætninger: Grundlæggende kendskab 
til brug af pc og internet.

Brug din PC - for begyndere og let øvede
Del 1: Torsdag 22. oktober kl. 10-12 
Del 2: Torsdag 29. oktober kl. 10-12
Vestamager Bibliotek / Tilmelding på taarnbybib.dk
Her kan du lære at: 
• Lægge filer på en usb-nøgle, så du kan tage dem med dig.
• Blive bedre til at organisere og finde rundt i dit indhold på computeren. 
• Tilføje hjemmesider til favoritter, når du er på internettet
• Bruge basale værktøjer i tekstbehandlingen. 
Tag gerne en ven med, hvis I er flere, som gerne vil blive bedre til at 
bruge pc’en. Husk blot tilmelding. Undervisningen foregår i et roligt 
miljø og med god tid til den enkelte. 
Forudsætninger:  
Du har været på kurset ”Tænd og sluk for pc’en” eller har allerede 
kendskab til computeren, herunder brugen af tastatur og mus.  
Hvis du ikke har det, skal du først deltage i ”Tænd for pc’en og kom på 
nettet”.  
Vær opmærksom på, at du skal deltage i begge kursusdage for at sikre 
det bedst mulige udbytte af kurset. 

Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte
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Stor succes med Stafet For 
Livet Tårnby trods Corona-
situationen

Af Inge Laustsen

Det årlige Stafet For Livet ar-
rangement, som støtter Kræf-
tens Bekæmpelse, blev en 
stor succes, selvom mange 
ting var anderledes i år. Sta-
fetten plejer at vare 24 timer 
og foregå ved Tårnby Skole, 
men på grund af Corona-kri-
sen blev det til en 12-timers 
stafet, som blev gennemført 
rundt omkring i Tårnby. 

Med et deltagerantal på 
410, 15 hold og 30 fightere 
var tilslutningen til dette års 
stafet næsten på højde med 
sidste år. Holdene mødtes på 
deres egne baser forskellige 

steder i Tårnby og gik eller løb 
fra kl. 10, hvor stafetten blev 
skudt i gang, indtil afslutnin-
gen kl. 22 om aftenen.

Samlingspunktet i år var 
ikke sportspladsen ved Tårn-
by Skole, som det plejer, men 
Stafet For Livets Facebook-
side.

- Vi var vist alle lidt skepti-
ske og lidt nervøse for, om det 
nu kunne lade sig gøre. Men vi 
har set det gennemført i an-
dre kommuner, og da der var 
stor opbakning fra holdene og 
de frivillige, så sprang vi selv-
følgelig ud i en virtuel stafet, 
siger Camilla Lehto Dahl, 
næstformand og PR-ansvarlig 
i SFL Tårnby. 

- Og man må sige, at det 
blev en succes over al for-

ventning med mange hold-
deltagere, frivillige, donatio-
ner fra lokale forretninger mv. 
og ikke mindst stor opbakning 
fra musikere og sangere, der 
stillede op til vores stafet, for 
at støtte kampen mod kræft.

Rekordmange deltog

De tre faste indslag, som 
kendetegner Stafet For Livet, 
nemlig Åbning, Lysceremoni 
og Afslutningstale blev live-
streamet fra en scene i Tårnby 
uden publikum til stede, net-
op for at overholde retnings-
linjerne. 

Holdene sendte løbende 
billeder og videohilsner ind, 
så alle kunne følge hinanden 
på afstand. De fleste hold gik i 
Tårnby kommune, men der var 

sågar hold med fra Mallorca, 
Dyrehaven, Lolland og et af 
holdene gik Amager rundt på 
12 timer.

- Der er blevet tænkt meget 
kreativt i år på alle holdene, 
og det fortæller noget om, 
hvor engagerede folk er, og 
at de ikke lader sig slå ud så 
let - ikke engang af en corona-
virus, siger Camilla.

- En kæmpestor tak til alle 
for indsatsen og alle de flotte 
billeder og skønne videoer, 
der blev delt i begivenheden. 
Det gav en følelse af, at vi gik/

løb sammen, selvom vi var 
hver for sig. 

Vi ses til næste år - forhå-
bentlig på Tårnby Skole!

Se eller gense dagen 

Livestreamingen kan stadig 
ses på Facebooksiden: Sta-
fet For Livet Tårnby. Her er 
hele programmet fra dagen 
tilgængeligt. Vi opfordrer 
til at gå ind og se de mange 
kreative og sjove indslag fra 
holdene i begivenheden fra 5. 
september på facebooksiden. 

Vi håber, du vil være med 
til næste år – læs mere på 
www.stafetforlivet.dk/stafet/
taarnby 

Børneløbet blev selvfølgelig også holdt i år ude hos 
holdene. Her er det Børneløbet hos Team Karin & Co. Der var 
godteposer til alle børn efter løbet. 

Nogle af Team Dame4ever og 
Team Kilting mødes ude på 
ruten. Den virale stafet gik hjemDen virale stafet gik hjem

Der kommer omklædnings-
rum og badebro på Kalvebod 
Fælled - men hvad siger du 
til også at få en sauna? Del-
tagere til en sauna-forening 
søges

Naturpark Amager vil i løbet 
af de kommende år kunne 
tilbyde de besøgende endnu 
flere fantastiske muligheder 
for at få dejlige oplevelser, 
men en sauna forudsætter, at 
der dannes en interessefor-
ening.

Naturstyrelsen vil i sam-
arbejde med Kultur- og Fri-
tidsforvaltningen i Tårnby 
Kommune undersøge, om der 
er interesse for at danne en 
forening blandt borgerne i 
nærområdet.

Uanset om man er til na-
turoplevelser med fugle, 
smukke blomster og ro eller 
om man er til friluftsliv med 

kajak, cykel eller badning, vil 
Naturpark Amager virkelig 
blive et udflugtsmål af inter-
national klasse. 

Der vil blandt andet blive 
nye hovedindgange som mar-
kerer overgangen fra by til 
natur, Blå Støttepunkter - som 
skal blive omdrejningspunkt 
for såvel ro som oplevelser 
og aktiviteter ved vandet, og 
der vil blive sat en masse pro-
jekter i værk, der understøtter 
naturparkens kvaliteter – alt-
så gør det interessant for alle 
at være med og tage aktivt del 
i området. 

Sauna kræver en forening

Tårnby, Dragør og Køben-
havns Kommuner, By & Havn 
og Naturstyrelsen står sam-
men bag Naturpark Amager, 
og Naturstyrelsen og Tårnby 
Kommune inviterer til møde 
om det Sydligste Blå Støtte-

punkt, der ligger tæt på Kon-
gelunden. 

Det er dog en forudsætning 
for etablering af saunaen, at 
driften bliver foreningsbase-
ret og forankret i lokalsam-
fundet.

Dette støttepunkt bliver, 
når de fornødne tilladelser er 
opnået, etableret som et an-
læg, der skal rumme en bade- 
og anløbsbro samt om muligt 
også omklædningsrum og 
sauna. Anlægget i sin helhed 
opføres og ejes fremadrettet 
af Naturstyrelsen.

På et informationsmøde 
vil man drøfte en mulig 
foreningsdannelse. I forbin-
delse med mødet vil der være 
et mindre traktement.
INFO:
www.naturparkamager.dk

tsp

Foreningsbaseret sauna

NYT INFORMATIONSMØDE 
i Friluftshuset Naturcenter 
Amager, Granatvej 5, er 
udsat til 28. oktober. 

• Hvad skal vi med en sau-
na? Ved Lars Ove Jensen, 
saunaentusiast fra forenin-
gen Kastrup Søbadere.
• Eksempler på forenings-
drevne saunaer og modeller 
for drift.  
• Der var 16 tilmeldte til før-
ste møde. Vil du med til det 
nye møde så send en mail til 
ggw@nst.dk.

Hårdtslående horn, heftig 
violin og medrivende ryt-
mer kendetegner Habade-
kuk - et af Danmarks føre-
nde folkband, der under 
normale omstændigheder 
får dig direkte på danse-
gulvet
Amager Folkedansere invi-
tere Tårnbyborgerne til at 
komme og høre folkemusik 
på Løjtegårdsskolen. Haba-
dekuk spiller 2 x 3 kvarter, 
med en halv times pause. 

Den kraftfulde blanding af 
salsa, jazz og folk giver nyt 
liv til de gamle legendariske 
spillemænds dansemelodier. 
Forvent alt fra vilde polkaer 
og jigs til lyriske valse og 
rå sømandssange i en ufor-
glemmelig live oplevelse. 
Normalt ville man have lyst 
til at danse til de glade me-
lodier, men på grund af co-
ronakrisen bliver dette en 

koncert, hvor man må lytte til 
musikken med god afstand 
til hinanden. 

Repertoiret omfatter både 
helt nye numre og tradi-
tionel musik fra så eksotiske 
egne som Thy, Fanø, Læsø, 
Vestsjælland og Bornholm. 

Corona-justeret koncert

Arrangørerne forventer i 
disse corona tider at opdele 
eftermiddagen i 2 hold. Her-
ved bliver der plads til 100 
gæster i første halvleg og 50 
gæster i anden halvleg.

Hvis Corona tillader det, 
ville det måske kunne blive 
lidt flere.  Det er Amager 
folkedansere og bevilling fra 
DGI & DIF som dækker ar-
rangementet udgifter. 

Mere information i annon-
cen side 13.

- V.O

Corona-venlig koncert
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At producere Tårnby Bladet er som at bygge den 
kinesiske mur - i legoklodser

... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store 
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange 
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag 
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor 
dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange 
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.

Opgaverne er:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- foto-opgaver enten i marken eller på redaktionen

Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som 
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. 
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes 
meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, 
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klo-
gere og dygtigere af at deltage i opgaverne. 

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld 
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores 
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...

Tårnby Bladet er i gang med sin 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for 
det. Det betyder, at bladets annoncepriser er rimelige og bladet kan omdeles 
gratis. 

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læser-
breve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan 
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre 
skæve påfund.

Tårnby Bladet er også med til at drive byens nemmeste internet-portal:  
www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

Du kan også støtte op om Tårnby Bladet ved at mel-
de dig ind i Tårnby Bladforening. Ring dagligt på 
32 509 290 mellem kl. 9 og 12 og sig, du 
og/eller din forening vil være medlem. 

Tårnby Bladet laver ikke sig 
selv. 

Se www.taarnbybladet.dk

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive det selv - bliv en del af vores produktionshold 

Haveinteresserede Tårnby-borgere 
var på besøg i Jesper Johnsens vilde 
have – med uldbier, butsnudede 
frøer og Houdini fluer

Af David Schmidt, kommunikations-
medarbejder, Tårnby Forsyning

 

Jesper Johnsen er en ildsjæl, der lever 
og ånder for at udbrede biodiversitet 
i stor skala, og han sætter selv hand-

ling bag ved at gøre sin have vild og 
spændende. 

Sammen med Tårnby Forsyning 
stod Jesper Johnsen for et havearran-
gement hjemme hos ham selv, så teo-
rierne kunne opleves udført i praksis.

Det blev derfor til en masse interes-
sante og sjove historier om den ter-
ritoriale uldbi, den butsnudede frø, 
humlebier og Houdini fluen, der alle 
boltrer sig under de optimale forhold i 
Jespers vilde have. 

Under besøget gav Jesper desuden 
gæsterne inspiration fra arbejdet med 
havens flotte regnvandsbed, hvor der 
lever padder og salamandere, samt 
hans adskillige insekthoteller og me-
get andet.

Arrangementet i Jespers have var 
et led i Tårnby Forsyning og Tårnby 

Kommunens kampagne for og arbejde 
med biodiversitet og regnvandshånd-
tering.

På grund af covid-19 blev vi des-
værre nødt til at skære ned på delta-
gerantallet og vil derfor arrangere et 
nyt besøg til foråret.

En stor tak til Jesper Johnsen fra 
Tårnby Forsyning og Tårnby Kommune 

for inspirationen, engagementet og 
gæstfriheden.

På rundvisningen fortalte jesper, 
hvordan man selv kan lave bihoteller 
til sin egen have og hvor vigtigt det er 
at lave dem i de rigtige mål. 

Efter rundvisningen var det tid til 
spørgsmål fra mange fremmødte, som 
gerne ville vide, hvordan de selv kunne 
gribe det an, så de kunne få mere liv i 
deres egen have. 

Her så de 
besøgende et 
eksempel på, 
hvordan man 

kan bruge 
regnvandet i 

sin have til et 
regnvandsbed 

og en lille sø 
uden at lede det 

ud i kloakken.

Den vilde have med Houdini fluer OM HOUDINIFLUEN
Houdinifluen (Cacoxenus indaga-
tor  ) er en lille tre mm grå flue med 
røde øjene. Den er en såkaldt snylte-
flue som lægger sine æg i redegange  
hos især murbier i hjemmelavede 
bihoteller. 
Grunden til, at den bliver kaldt hou-
dinifluen, er fordi den som en anden 
Houdini, hurtigt smutter ind og læg-
ger sine æg i redegangen hos mur-
bien  så snart den forlader sin rede. 
Når Fluernes æg så klægges, æder 
den først alt bilarvens mad for der-
efter at spise selve larven. Sådan er 
naturen nu engang. 
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Martin Petersen viser sig at have 
været en ægte matador og igang-
sætter i Kastrups fortid

I Tårnby Bladets september-udgave 
efterlyste vi på vegne af Johnny Jen-
sen oplysninger om hans tiptipolde-
far kammerråd Martin Petersen og vi 
er overvældet af  det meget grundige 
svar, vi har fået fra Michael Brix Niel-
sen, som ikke kun har fundet oplysnin-
ger, men også har forfinet det meget 
uldne foto, som Johnny Jensen havde 
fundet.

Hemmeligheden gemte sig i Tårnby 
kommunebiblioteker, Stads- og Lo-
kalarkivets annaler, som er tilgænge-
lig på www.taarnbybib.dk/lokalarkivet

Først lidt historie fra en gammel 
avisartikel som Michael Brix fandt 
på Dis-Danmark.dk:

Martin Petersen betød lige så meget 
for udvikling af Kastrup som Jacob 
Fortling havde betydet 100 år tidlige-
re. Og også hans børn fik stor betyd-
ning for Kastrup. Christian Petersen 
byggede ejendommen Tilfredshed på 
Nordmarksvej.

I avisartiklen beskrives nogle af 
de tiltag, som Martin Petersen, født i 
1787, satte i gang i Kastrup.

(nu fortsætter vi med artiklens 
store bogstaver ved navneord og 
dobbelt aa for å. red)

En Forgangsmand i Kastrup

Et Navn, som vil være knyttet uløse-
ligt til Kastrup, er Martin Petersens. I 
Ordets fulde Betydning en selfmade 
Mand, som forstod at benytte sin Dag 
og sin Tid og at sætte Kræfter i Bevæ-
gelse, hvorved han skabte Virksomhed 
for mange og for sig selv en betydelig 
Indflydelse ved store og indbringende 
Foretagender.

Han var Søn af en Arbejdsmand i Kø-
benhavn, hvor han fødtes 1788. Gan-
ske ung kom han til Kastrup, hvor han 
begyndte som Fisker.

Kun 23 år gammel var han Bådfø-
rer og tog del i Bjergningen af grund-
stødte skibe. Under den engelske Krig 
træffer vi ham 1810, sammen med 
17 Mand af Kastrup og tre af Sundby-
erne, som Bjerger af en engelsk Brig 
Demant, der var strandet på Salthol-
men og vistnok gav en god Mandspart, 
hvorom der iøvrigt førtes en langvarig 
Retssag.

Fra den Tid optog han sammen med 
Fiskerne i Kastrup Konkurrencen med 
Dragør-Bjergerne, der mente at have 
Eneret til Bjergning i Sundet. Herom 
førtes flere Retssager, som endte med, 
at Kastrup-Bjergerne blev tilkendt 
Retten Nord for Maglebylille Hage, ef-
ter en Linie trukken fra denne omtrent 
midt over Saltholmen.

Imidlertid havde han paataget sig 

Leverancer af Sten til Bygningen af 
Søforterne, hvorved han satte mange 
Stenbaade i Virksomhed. Derved fik 
han gode Kort paa Haanden og spil-
lede dem med Fornuft, saa han grund-
fæstede sin Stilling.

Ejeren af Kastrupgaard, General-
krigskommissær Lange, der havde lidt 
store Tab ved sine Landejendomme, 
solgte ham i 1814 Kastrup Værk - 
Kalkværk med tilhørende Havn - som 
nogle Aar tidligere var taxeret til 
27176 Rdlr.

Martin Petersen udvidede Virksom-
heden, som havde været ved at gaa 
istaa. Fajancefabriken var standset 
allerede 1798. Kalkbrudet paa Salt-
holmen genoptoges. Det ses, at der 
i 30´erne brændtes aarlig 4400 Td. 
Stenkalk og 2500 Td Melkalk, hvortil 
bruges 170 Favne Kalksten. 

Til Forbrændingen brugtes 3500 Td. 
bornholmske og svenske Stenkul. 4 
Kalkovne, som hver rummede 60 Tdr. 
var i Virksomhed og der beskæftige-
des henved en Snes Arbejdere.

Byggede glasarbejder-boligerne

1821 skal Martin Petersen have pa-
abegyndt et Glaspusteri ved Siden af 
den nedlagte Fajancefabrik, der laa 
ovenfor Strandvejen, hvor ogsaa Møl-
len laa indtil 1807, da den brændte.

Dette Pusteri blev Oprindelsen til 
det senere Kastrup Glasværk, som 
1847 lagdes af Grev Danneskjold-
Samsø paa en Del af Værkets Grund. 
1859 byggede Martin Petersen den 
lange Række Arbejderboliger i Alléen 
(som eksisterede til midt i 1990’erne. 
red).

Han beskæftigede da ved sin omfat-
tende Virksomhed en stor Del af Ka-
strups Befolkning, af hvem han roses 
som en human Arbejdsgiver og vel-
gørende Mand over for mange fattige 
Folk.

Bjergnings rederi

Ved Siden af sin Fabriksvirksomhed 
drev han ogsaa Bjergningen op til et 
stort og indbringende Erhverv, der gav 
Brødet til mange. 

Han anskaffede Bjergningsfartøjer, 
som senere afløstes af mindre Dam-
pere, først Neptun og senere Fulton.

Dykker Josefsen har tjent ham og 
senere Svitzer i 22 Aar, og kan fortælle 
en Del om hvilke Værdier han har væ-
ret med til at løfte fra Søbunden. Og 
Martin Petersen magtede det alene, 
hvad senere hele Bjergningskompag-
nier maatte tage fat paa.

Ogsaa Havnen har han udvidet, idet 
han 1868-69 byggede den saakaldte 
Søndre Havn, hvorved han indvandt 
Fyld til en stor Del af den Grund som 
nu Glasværket og Murstensfabriken 
indtager.

Efterhaanden erhvervede han sig 
betydelige Landejendomme. 1840 
ejede han 5 Tdr. Hartkorn i Kastrup og 
3 Tdr. Hartkorn i Maglebylille. I 1845 

findes han nævnt som Kammerraad.
Martin Petersen var gift med Mar-

chen Ouschersdatter fra Kastrup. 
Sammen havde de Sønnerne Ouscher, 
Christian og Cornelius, samt to Døtre 
som blev gifte med hhv. Kapt. Nør-
regaard og Proprietær Henning Leth, 
Raagaard.

Da Martin Petersen døde 1871, 83 
Aar gl. efterlod han sig en betydelig 
Formue. Sønnerne var da forlængst 
indtraadte i hans Virksomheder, hen-
holdsvis som Bjerger og Skibsreder, 
Gaardejer, Fabriksejer og Grosserer.

Foto af maleriet, der tændte 
Johnny Jensens nysgerrighed på 
hans forfader kammerråd Martin 
Petersen

Michael Brix Nielsens første 
forsøg på at forbedre det slørede 
foto.

Så langt kan man komme med 
moderne billedmanipulation.

Kammerråd Martin Petersen er genfundet

Kilde: https://arkiv.dk/vis/249847

Kilde: https://taarnbybib.dk/
laes-117-lokalhistoriske-artikler/
personer-i-taarnby-kommune/
martin-petersen

Kilde: https://dis-danmark.
dk/bibliotek/920182.pdf og 
foto optimeret i forskellige 
fotobehandlings programmer, med 
et nogenlunde resultat.

Landsindsamling  
går digitalt

I Tårnby har en tapper skare af 
indsamlere brugt en halv søndag 
i november på at samle penge ind 
til Dansk Flygtningehjælp. Det får 
de ikke lov til i år

I november plejer tusindvis af lokale 
indsamlere at ringe på din dørklok-
ke for at samle ind ved DRC Dansk 
Flygtningehjælps landsindsamling. 
Men i år bliver de hjemme for at 
undgå at udbrede corona-smitte. 

- Samtidig har mennesker på flugt 
på grund af corona mere end no-
gensinde brug for hjælp. Derfor går 
landsindsamlingen i år digitalt, for-
tæller DRC Dansk Flygtningehjælps 
generalsekretær Charlotte Slente. 

- Vi har som organisation en stor 
forpligtelse. Et af vores kerneom-
råder er at beskytte mennesker, og 
det gælder uanset, om vi arbejder 
med udsatte mennesker på flugt el-
ler med indsamlere, der går fra dør 
til dør og potentielt kan risikere at 
smitte med coronavirus.

Et hjem til verdens flygtninge

Under overskriften Giv et hjem til 
verdens flygtninge opfordres dan-
skerne i stedet til at hjælpe hjemme 
fra sofaen, og der er flere forskellige 
måder at bidrage på. 

Børn og kunstneriske sjæle kan 
tegne et hjem og uploade deres 
egne værker i et online galleri på 
tegnethjem.dk. Her kan de opfordre 
venner og familie til at donere pen-
ge til tegningen. Man kan også starte 
en digital indsamling eller blot bi-
drage med et beløb. Alle pengene 
går til mennesker på flugt. 

Beslutningen om at gøre landsind-
samlingen digital blev besluttet al-
lerede tidligere på sommeren, før vi 
vidste, hvordan corona-situationen 
ville udvikle sig.

Tager ingen chancer

Men DRC Dansk Flygtningehjælp 
besluttede ikke tage nogen chan-
cer, hverken med folks sundhed el-
ler med de penge, som skal gå til at 
hjælpe flygtninge. 

- En landsindsamling er en stor in-
vestering. Det kræver mange timers 
arbejde at engagere og mobilisere 
tusindvis af danskere til at gå på ga-
den, siger Charlotte Slente.

- Vi kan som ansvarlig organisa-
tion ikke risikere, at de penge går 
tabt, hvis vi måtte aflyse en normal 
landsindsamling i 11. time på grund 
af stigende smittetryk. Vi har et stort 
ansvar for at passe på de penge, vi 
bliver betroet, og forvalte dem med 
omhu.

Kampagnen løber fra d. 23. 
september til 9. november. 
Se mere på tegnethjem.dk.
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Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

 Familieferie i Harzen Pr. person i dobbeltværelse

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

• 4 overnatninger
• 4 x champagnebrunch
• 3 x 3-retters middag/buffet
• Stort aktivitetsprogram
• 10 % rabat på wellness
• 10 % rabat på togtur

Børnerabat (ved 2 voksne)
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

Maritim Berghotel Braunlage HHHH i Braunlage, Midttyskland
Braunlage i Oberharzen er indbegrebet af Harzenromantik med sine originale gamle træhuse, flo-
den der bruser gennem byen og en natur, hvor skovene og bjergene gemmer på borge fyldt med 
middelaldermystik og ridderromantik. Hotellet ligger hævet over byen med udsigt til det hele og 
med optimale rammer for en rigtig forkælelsesferie. Her er et væld af faciliteter til fri afbenyttelse. 
Badekåbe og badesko kan lånes i receptionen, og opholdet inkluderer et frivilligt aktivitetsprogram, 
hvor I for eksempel kan starte dagen med vandgymnastik i den store wellnessafdeling. Herefter 
kan I med god samvittighed kaste jer over hotellets lækre morgenbuffet med alt i frisk frugt, lune 
lækkerier og friskbagt brød og kage, som også inkluderer et glas sprudlende sekt, hvis det frister. 

Kør selv-ferie hitter, og du kan booke
med læserrabat hos vores faste leverandør. 
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

Valgfri 1.10.-21.12.2020 samt
3.1.-29.4.2021.

Mellem fjord og hav Pris pr. pers. i dbl. værelse  

849,-
Pris uden rejsekode 999,-

Hotel-Restaurant Nordlicht i Nordtyskland
Nogle gange skal man ikke køre særligt langt for at 
komme langt væk fra hverdagen: Det yndige landskab 
omkring fjorden Slien ved Schleswig-Holsteins Øster-
søkyst er fyldt med danske navne og vikingehistorier, 
og kun 60 km syd for grænsen kører man ind i den lille 
havneby Kappeln, der med 650 år på bagen charmerer 
de fleste med sin maleriske gamle bykerne og havne-
fronten med hvide sejl og silderøgerier.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag/buffet

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

3 nætter 1.249,-4 nætter 1.649,-

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-14 år ½ pris.

Valgfri ankomst 
frem til 15.12.2020.

Den Gamle Grænsekro
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.099,-
Pris uden  rejsekode 1.249,-

Den Gamle Grænsekro HHH i Christiansfeld
Her skal I prøve en af de mest autentiske kroferie- 
oplevelser i landet: I bor midt i Sønderjyllands sjæl – det 
var lige uden for disse vinduer, Kong Chr. X steg på sin 
hvide hest og red ind i sønderjydernes hjerter ved Gen-
foreningen i 1920 – og atmosfæren emmer stadig af 
nostalgi og charme i den gamle kros stuer og værelser. 
Kroen ligger nær honningkagebyen Christiansfeld (3 
km), der er kronet som en af Danmarks mest unikke 
seværdigheder. 

•	 2	overnatninger
•		2	x	morgenbuffet
•		1	x	2-retters	kromenu
•		1	x	eftermiddagskaffe	med		
 hjemmebagte småkager
•		Fri	Wi-Fi

3 nætter 1.399,-

Ankomst søndag til tirsdag 
frem til 13.10. samt valgfri 
18.10.-14.12.2020. 

Feriehus i Sønderjylland Pris pr. feriehus
(maks. 7 personer) 

1.499,-
Pris uden rejsekode 1.649,-

Pristillæg: 11.-16.10.: 500,-

Skærbækcentret
Her bor I i fuldt udstyret feriehus med den helt store op-
levelsespalet at vælge fra: Slå jer løs i det store badeland 
med 53 m. lang vandrutsjebane, børnebassin, spabad, 
dampbad og sauna, eller tilbring skønne stunder på bow-
ling- og tennisbanerne, i minilegelandet og i kunstner-
huset med bl.a. keramik- og glasværksted. Tag også på 
udflugt i jernalderbyen Hjemsted Oldtidspark (2 km), eller 
oplev Rømøs urørte natur og brede sandstrand (20 km).

•	 3	overnatninger
•	 Fri	adgang	til	badeland, 
 badmintonhal og 
 fitnesscenter

Elforbrug afregnes kr. 3,00 pr. kWh.

Også ankomst i 2021!

Valgfri ankomst t.o.m. 
26.12.2020 og 2.1-28.4.2021.

Feriedage i Schleswig-Holstein
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

Pristillæg frem til 30.9.: 150,-

Leibers Galerie-Hotel HHH i Nordtyskland
Det store bakkelandskab Naturpark Holsteinisches 
Schweiz har mere end 200 små og store søer. Ved den 
største af søerne, Plöner See, finder I den lille by Dersau, 
hvor værtsparret Leiber står klar til at byde jer velkom-
men blot 500 meter fra søens bred. Leibers driver et 
sted med masser af personlighed og kunst på væggene 
– og hyggeligere base for cykel- og vandreture findes 
næppe i naturområdet. Besøg også hansestæderne Kiel 
(36 km) og Lübeck (61 km).

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet	
•	 2	x	3-retters	middag
•	 Op	til	20	%	rabat	på	greenfee		
•	 10	%	rabat	i	Designer	Outlet
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-13 år ½ pris.

3 nætter fra 1.299,-4 nætter fra 1.599,-

Julemarked i Kiel 
og Lübeck 23.11.-
23./31.12.2020

Nytårsophold 
3 nætter 2.449,-

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2020 og 
1.4.-28.5.2021.

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Værelse med balkon/terrasse
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DRUK  med danske undertekster                              
1 – 7/10: kl. 17.30 + 19.15 + 20.10
8 – 9/10: kl. 19.15
10 – 18/10: kl. 19.00   t.o.11

Danmarkspremiere:
FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE                                        
1 – 2/10: kl. 17.00
3 – 4/10: kl. 14.00 + 17.00
5 – 9/10: kl. 17.00
10 – 18/10: kl. 13.30 + 16.00 t.f.a.

LASSIE KOMMER HJEM – dansk tale
3 – 4/10: kl. 14.40  fr. u. 7

Danmarkspremiere:
FAMILIEN BIGFOOT  – med dansk tale                                        
8 – 9/10: kl. 17.45
10 – 18/10: kl. 14.30 + 16.45 fr. u. 7

Danmarkspremiere:
SHORTA med danske undertekster                                                                                      
8 – 9/10: kl. 20.00
10 - 18/10: kl. 19.45  t. o. 15

Programmet for perioden 19 – 27/10 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra slutningen 
af uge 41, men vi ved allerede nu, at du kan 
glæde dig til:

22/10: Danmarkspremiere på MADKLUBBEN                                   
24/10: Familiekoncert med Tante Andante i 
Tårnby Musikuge
29/10: Danmarkspremiere på ERNA I KRIG

Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,-
Voksenrabatkort, 10 billetter (dækker op til 65,00 
kr. pr. stk., af billetprisen) kr. 550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

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

EFTERÅRSFERIEN!
I efterårsferien (10 – 18/10 begge dage 
inkl.) åbner vi alle dage kl. 12.45
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DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

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

FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE
Den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie 
og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, 
Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, 

og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle 
Onkel Anders’ særegne opførsel. 
Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. 
Onkel Anders tilmelder derfor familien et ophold på 
et familieterapi-sted, hvor familien skal leve som 
vikinger i en uge. 
I selskab med børnenes feriegæst Olivia, tager 
familien af sted for at få styr på tingene. Med sig har 
de selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens 
gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille 
en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige 
terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser. 
Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker 
der til gengæld noget, når det er Bodils liv, der er på 
spil!

FAMILIEN BIGFOOT
Adams far er Bigfoot. Han bor også sammen med 
sin mor, en kæmpe bjørn, et frækt egern og en hel 
vaskebjørnsfamilie. Nu hvor Bigfoot er blevet berømt, 
ønsker han at bruge sin berømmelse til noget positivt. 
Så da firmaet Xtrakt vil bore efter olie i 
naturreservatet, Rocky Valley, i Alaska, tager Bigfoot 
af sted for at støtte demonstranterne, der vil beskytte 
den vilde natur. Men da Bigfoot pludselig forsvinder 
sporløst, drager Adam og hans dyrevenner ud på et 
vildt eventyr for at finde Bigfoot og afsløre Xtrakt-
bossens grønne løgne.

MADKLUBBEN
Marie, Vanja og Berling har kendt hinanden lige siden 
skoletiden. De tre kvinder er i deres livs efterår og 
slås med hver deres. Efter en turbulent tid hjemme 
i Danmark beslutter de at tage på madkursus i 
Syditalien. 

Rejsen bliver dog ikke helt den tur, de havde regnet 
med, og de hede sydlandske aftener byder på både 
flirt, jalousi og sandheder, der pludselig skal på 
bordet. Midt i virvaret opdager de tre dog, at livet har 
langt mere at byde på og at det aldrig er for sent…

SHORTA
Hvad der helt nøjagtigt skete med 19-årige Talib Ben 
Hassi, mens han var i politiets varetægt, henstår i det 
uvisse. 
To betjente, Jens og Mike, er på rutinepatrulje i 
ghettoen Svalegården, da meddelelsen om Talibs død 
kommer, og et utæmmeligt raseri hos de unge fører 
til oprør og et krav om hævn. 
Pludselig er de to betjente blevet jaget vildt og må 
slås for deres liv for at komme ud.

ERNA I KRIG 
Året er 1918. Første verdenskrig hærger ude i Europa, 
og Tyskland er tvunget til at indkalde alle raske 
mænd og unge drenge til krigstjeneste. Heller ikke de 
dansksindede sønderjyder får lov at gå fri. 
Hjemme hos Erna i Bramstrup vækker det stor 
bekymring, da hendes godtroende søn, Kalle, bliver 
indkaldt til den tyske krigsmaskine. 
Trods Ernas forsøg på at få sønnen kasseret, indser 
hun snart, at hvis Kalle skal reddes fra den sikre død i 
skyttegraven, må hun selv følge med. 
Forklædt som ’menig Julius Rasmussen’ drager Erna 
i krig…

GÅ TRYGT I KULTURHUSET 
KASTRUP BIO
Kulturhuset Kastrup Bio er en del af de siddende 
kulturtilbud, og er derfor ikke omfattet af 
forsamlingsforbuddet på pt. 50 personer, da der 
gælder særskilte retningslinjer for området.
Kulturhuset Kastrup Bio holder fortsat åbent og 
overholder alle gældende retningslinjer for siddende 
kulturtilbud.
Se hvordan du får en tryg og god oplevelse på www.
kulturhusetkastrupbio.dk

I efterårsferien (10 – 18/10 begge dage 
inkl.) åbner vi alle dage kl. 12.45
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Hej alle I medlemmer af Lisbeth Klubben.

Ja så røg vi lige ind i en opblussen af 
smitte-tallene.

Og det betyder, som vi ser det, endnu en 
udsættelse af starten på vor filmaktivitet; 
ærgerligt nok, men vi er jo ikke de eneste, der 
bliver Covid-19 ramt, så vi stiller bare op i ventekøen, 
og ser hvad der sker.

Det skal lige nævnes, at vi har gennemtænkt rigtig 
mange muligheder for at kunne åbne op for film, men 
har ikke kunnet finde en brugbar løsning, for at kunne 
se film i Kastrup Bio, da vi er så mange - over 400 - der 
møder hver gang. 

Hilsen og fortsat godt humør.

Vibeke Rasmussen

Carl-Aage Hansen.

Et nyt motiv af Amager har set da-
gens lys og alt overskud fra salget 
går til Fjolles Legedag for handicap-
pede og ensomme børn

Hvert år i april holder Ildsjælene årets 
legedag, hvor børn med et handicap, 
en diagnose eller ensomme børn del-
tager i en sjov dag med brandbiler, 
snobrød, klovnerier, balloner og mas-
ser af tid til sjov og leg. 

I år blev arrangementet aflyst på 
grund af Covid-19, der netop var kom-
met til landet.

Det samme er sket for flere af Ild-
sjælenes arrangementer, som skulle 

skaffe penge til at holde hjulene i 
gang.

En støtte, som der er stort brug for 
efter et hårdt forår med aflysning af 
legedagen og manglende støtte.

Coronakrisen har været med til at 
flere virksomheder sparer, hvor de 
kan. Ildsjælene håber derfor at kunne 
hente støtte igennem plakatprojektet.

- Med Amagerplakaten får vi ikke 
kun et sponsorat, du får også et flot 
grafisk motiv af øen, som kan hænge 
i stuerne derhjemme, siger Simon 
Brøns, formand for Ildsjælene og ar-
rangør af Fjolles Legedag.

I samarbejde med byplakat.dk præ-

senterer Ildsjælene nu Amagerplaka-
ten, som samler det meste af, hvad 
øen indeholder; du kan gå på opda-
gelse på plakaten og se både Dragør, 
Ørestaden, Tårnby og Bryggen.

- V.O

Plakaten sælges indrammet i en 
begrænset periode til onsdag 7. 

oktober på byplakat.dk. Den koster 
300 kroner og Ildsjælene tjener 

100 kroner for hver solgt plakat. 

Amagerkunst støtter ensomme børn

Teater Play på Strandlodsvej trodser 
pandemi-tiden med usikre fremtids-
udsigter og åbner en ekstra scene

Af Terkel Spangsbo

En scene mere har faktisk længe væ-
ret på tegnebrættet, for Teater Play 
har haft vokseværk i mange år. 

Der har været shows stort set hver 
eneste aften, og nogle gange to eller 
tre shows samme dag, fordi så mange 
har haft behov for sceneplads, og så 
mange publikummer har besøgt os.

- Udover aftenshows har vi jo også 
undervisning, kurser og forskellige 
andre arrangementer, tv-optagelser, 
foredrag mv., så der har været pres på 
lokalerne, fortæller grundlægger af 
teater Play, Mille Berg.

- Der har bare hidtil ikke været mu-
lighed for at udvide i det eksisterende 
hus, så vi har lejet øvelokaler andre 
steder i området det seneste år.

Den enes lukning

- Et nabofirma i vores nuværende hus 
har sagt deres lejemål op, og det over-
tager vi 1. oktober; kontrakten er un-
derskrevet. Den nye scene skal stå klar 
1. november, siger Mille Berg.

I coronakrisens begyndelse i marts 
fik teatret støtte af fantastiske pub-
likummer og faste skuespillere og 
stand-upper med ‘fiktive fadøl’, og 

ved at ‘sponsorere’ stolene i den nu-
værende teatersal. 

- Donationerne gav os samlet en 
hel måneds driftsstøtte og var en stor 
hjælp til at komme igennem krisen. En 
hel del har efterfølgende spurgt, om 
der ikke er flere måder at sponsorere 
på, nu hvor der er ‘udsolgt’ af stole i 
den nuværende teatersal.

- Og jo, med Scene 2 er der kommet 
en ny mulighed for at få sit navn skre-
vet ind i Plays historie! Du vælger selv 
om det er dit eget navn, dit firmanavn 
eller noget helt tredje (se mere på 
hjemmesiden). 

- Vi, skuespiller Mille Berg og in-
struktør Christina Sørensen, kører sta-
dig teatret; nu på 16. år uden offentlig 
driftsstøtte, så vi sætter ufattelig stor 
pris på publikums hjælp og velvilje til 
udviklingen af teatret.

(Foto herunder) Teater Plays to 
direktører skuespiller Mille Berg (th.)
og instruktør Christina Sørensen skal 
ikke i kostumer, men i arbejdstøjet 
efter 1. oktober, når de skal i gang med 
indretning af Scene 2.

Teater Play får en tvilling

KONTAKT:
Teater Play: Strandlodsvej 7,  
2300 Kbh S  www.teaterplay.dk 
kontakt@teaterplay.dk  
playmobilen: 21 84 57 73.

Cykelkælder kunst i Ørestad
Efter en gennemgribende renovering er den tidligere cykel-
kælder under bassinet ved Ørestad Station omdannet til kunst-
hallen Simian, som vil vise eksperimenterende samtidskunst 
og være et nyt samlingspunkt i Ørestad.

Det er en gruppe unge kunstnere, som har fået ideen til at 
skabe en kunsthal i Ørestad, og de har siden 2016 arbejdet for 
at få det til at ske i samarbejde med By & Havn. Kunstnerne 
faldt for det særlige rum og har siden skaffet midler fra diverse 
fonde, for at kunsthallen kunne realiseres.
Åbningsudstilling: Some of the Hole indtil 17. oktober.
Åbningstider: torsdag - lørdag 12.00 - 17.00.  
Mere på www.ssiimmiiaann.org
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Med inspiration fra Zimmer-
manns Kaffeehaus i Leipzig 
blev der holdt to uformelle 
koncerter i haven på Gam-
biavej

Af Mia Engstrøm  
Foto: Per Jægersted 

Duo1702, bestående af Lou-
ise Hjorth på blokfløjte og 
Katrine I. Kristiansen på orgel, 
har været vidt omkring med 
deres musik både i ind- og 
udland og har vundet flere 
priser. 

Der blev spillet kammermu-
sik fra duoens nye CD, og ved 
koncerten lørdag 5. septem-
ber blev det hele streamet 
af Livekoncerten.dk. Louise 

Hjorth og Katrine Kristiansen 
fik på flere værker assistance 
af Tinne Albrectsen på barok-
violin og sopran Else Torp. 
Ved koncerten søndag 30. 
august medvirkede Justin 
Bland på baroktrompet og 
mezzosopran Kristin Mulders. 

Med behørigt hensyn til 
corona-situationen foregik 
koncerterne i haven med fin 
afstand og begrænsning på 
deltagerantallet. 

Der var dejlig varm kaffe fra 
Kalles Kaffeknallert og skøn-
ne kager bagt af musikernes 
mødre, og ikke mindst stor 
begejstring fra et mindre men 
engageret publikum. 

Der blev spillet 2x30 mi-

nutter og i pausen var der 
fællessang med en oplagt Jon 
Hollesen som sangleder.

Alle kunne være med

Det er ikke alle, der er vokset 
op med kammermusik, og 
blokfløjte og orgel inviterer 
ikke just til dans på bordene 
eller højlydte tilråb – nogen 
af os kom da også til at klappe 
på forkerte tidspunkter – men 
alt foregik i en let og uhøj-
tidelig stemning, og der var 
masser af grin og humoristi-

ske bemærkninger blandt 
musikerne og publikum. 
Man behøvede ikke at være 
kyndig i barokmusik for at for-
stå, at det er to meget dygtige 
musikere, som har domicil på 
Gambiavej. 

Coronatiden har affødt 
mange nye koncepter for 
samvær, og måske er der også 
her lagt grunden til en ny tra-
dition?

Kammermusik og kaffesalon i en have på Gambiavej

MERE OM DUO1702: 
Duo1702 består af blokfløjtenist Louise Hjorth Hansen og 
organist Katrine I. Kristiansen, som har spillet sammen siden 
2005 da de begge studerede på Syddansk Musikkonserva-
torium i Esbjerg. På repertoiret er musik, som kunne være 
spillet på Zimmermanns Kaffeehaus i Leipzig – blandt andet 
musik af Telemann og Bach.

Her ses Duo1702 med deres medmusikere Her ses Duo1702 med deres medmusikere 
Tinne Albrectsen og Else Torp. Set fra venstre: Tinne Albrectsen og Else Torp. Set fra venstre: 
Louise Hjorth, Else Torp, Tinne Albrectsen og Louise Hjorth, Else Torp, Tinne Albrectsen og 
Katrine I. Kristiansen.Katrine I. Kristiansen.

Trods det våde efterårsvejr var Trods det våde efterårsvejr var 
stemningen høj blandt publikum, stemningen høj blandt publikum, 

som med god afstand til hinanden som med god afstand til hinanden 
gjorde plads til samtaler og grin.gjorde plads til samtaler og grin.

Corona-venlige 
koncerter
Nyt håb for koncerthung-
rende musikelskere

Clarion Hotel Copenhagen 
Airport holder en række in-
timkoncerter og har taget de 
sundhedsmæssige forholds-
regler, uden at man går på 
kompromis med koncertop-
levelsen. 

- Konceptet er allerede 
testet i det tidlige forår, hvor 
vi både havde optrædener 
af Mads Langer og Anders 
Matthesen, siger Jesper Ole-
sen, direktør for Clarion Ho-
tel Copenhagen Airport. 

Kendte navne 

Pernille Rosendal & Kvamie 
Liv (2. okt.), Rasmus Walter 
(13. nov.), Tim Christen-
sen (17. okt.) og Medina (6. 
nov.) er bare nogle af de 
kunstnere, du kan opleve, 
til Clarions intimkoncerter. 
Koncerterne, Clarion Live & 
Exclusive, bliver holdt med 
siddende publikum i hotel-
lets store ballroom. 

- Man sidder sammen 
med den eller de personer, 
man er kommet med, vores 
personale bærer mundbind, 
og der er håndsprit i rigelige 
mængder. Vi gør alt for, at 
gæsterne får en tryg aften 
med den gode koncertop-
levelse i fokus, siger Jesper 
Olesen.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Ny gul spejdergruppe på Amager
Af Viktoria Olesen

Robin Hood-Gruppen på Englandsvej har skif-
tet tilknytning fra Det Danske Spejderkorps til 
De Gule Spejdere for at få mere fantasi i arbej-
det. 

Ulveungerne (7-10 årige børn) skal arbejde 
med inspiration fra Rudyard Kiplings Jungle-
bog og Stifinderne (10-12 årige børn) bruger 
historien om de Nordamerikanske indianere 
i spejderarbejdet, mens spejderne (12-17 
årige) laver traditionelt spejderarbejde samt 
førstehjælpskurser. Der vil være mere nærvær 
både mellem spejderlederne og børnene, men 
også mellem børnene i de forskellige grupper, 
som skal lære af hinanden. 

- Det nye er blandt andet at ‘De Gule’ har 
fantasi i deres spejderarbejde, siger Verner 
Jensen, som er gruppeleder for Robin Hood-
gruppen. 

Hos De gule spejdere vil man, udover det 
spændende arbejde med Kipling og udklæd-
ninger/aktiviteter efter de nordamerikanske 
Indianere, kunne opleve traditionelt spejder-
arbejde. 

Det er arbejde såsom ildboring, hvor man 
skal tænde et bål ved hjælp af en selvlavet 
bue, træklatring, spinning, kulsø, som går ud 
på, at man bygger, uden at bruge snører, men 
i stedet borer huller og sætter kiler i og stort 
pionerarbejde, såsom at bygge broer og tårne. 

Konkurrencer som samler spejderne

For de 12-17 årige bliver der holdt en konkur-
rence udi spejdersporten, Wagadugo. Kon-
kurrencerne er blandt andet blevet holdt på 
Kronborg, Frederiksborg slot, Frilandsmuseet, 
Flakfortet med flere. De gule spejdere delta-
ger, men spejdere fra andre spejderkorps er 
velkomne. Konkurrencen strækker sig over tre 
dage, hvor den første dag er en hyggelig dag, 
hvor spejderne kommer hinanden ved. På dag 
to og tre bliver konkurrencen holdt. Præmien 
er en halv meter høj Wagadugo-figur.

De gule spejdere er kun omkring 1100 med-
lemmer, fordelt over 20 grupper i hele landet. 
Gruppen på Englandsvej tæller lige nu om-
kring 30 medlemmer, og som noget nyt åbner 
de for piger i alderen 7-10 år (gruppen har 
tidligere kun optaget drenge). 

De Gule Spejdere er altid udenfor 
og laver klassisk spejderarbejde. 

PrivatfotoNu bliver de gule

Endnu en ny spejdergruppe
Det Danske Spejderkorps åbner en ny spej-
dergruppe på Kalvebod Fælled
I København er der ventelister på flere hun-
drede børn til at blive spejder. Mange foræl-
dre vil gerne give deres børn mulighed for 
udviklende oplevelser i naturen i fællesskab 
med andre børn. 

DDS er lige nu i gang med at få styr på facilite-
ter og mulige samarbejder på Naturcenter Ama-
ger. Nu mangler bare flere børn og voksne, som 
vil være med til at starte en ny spejdergruppe. 

Gruppen  har haft aktivitetsdage for børn og 
voksne med aftensmad over bål, hygge og sjove 

aktiviteter. Håbet er, at man også finder flere 
voksne, som vil være ledere og i bestyrelsen. 

- Vi har nogle fantastiske muligheder på Na-
turcenter Amager og Kalvebod Fælled med helt 
unikke omgivelser og natur. Vi har tilmed kræf-
ter, der hjælper med alt det foreningstekniske. 
Så den sidste ingrediens, vi behøver, er endnu 
flere voksne, der vil være med til at sikre, at 
spejdergruppen kommer flyvende fra start. 

Man behøver ikke sort bælte i friluftsliv, så 
længe man er interesseret i at give børn og unge 
gode oplevelser i naturen, siger Anders Hooge 
fra Det Danske Spejderkorps, der er med til at 
starte gruppen.

Kontakt Anders Hooge på ah@dds.dk
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