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10 års Jubilæum
Marianne Sass Petersen, 
Tårnby, havde 1. maj 10 års 
jubilæum som freelance 
bogholder for mindre og 
mellemstore virksomheder 
i selskabet Sass Economy. 
Mange virksomheder har en 
størrelse, hvor det er en øko-
nomisk fordel, for virksom-
heden at bruge en freelancer.

Marianne Sass Petersen er 
udlært i skiltevirksomheden 
Forza Skilte, hvor hun udover 
en bogholderi-/salgs uddan-
nelse, også var i produktio-
nen. Og senere gennemførte 
hun en uddannelse som mer-
konom i økonomistyring.

Udover bogholderiopga-
ver, underviser Marianne 
Sass Petersen i champag-
nesabling, og er godkendt 
våbenhandler med nye og 
antikke sabler. Desuden er 
hun valgt ind i præsidiet for 
Våbenhistorisk Selskab, som 
den første kvinde siden sel-
skabets stiftelse i 1932.

Skilte med forklaring
Hvis en vej i Tårnby er op-
kaldt efter en person, skal 
skiltet have et par linjer om 
den person, vejen er opkaldt 
efter, mener Bevaringsfor-
eningen for Tårnby Kom-
mune.

- Det er sikkert ikke så nem 
en sag, som den umiddelbar 
ser ud, men en gennemfø-
relse hen ad vejen vil give 
kommunen et særkende, nu 
vi har så mange kendte per-
soner inden for en bestemt 
kategori, nemlig flyvning, 
siger bestyrelsesmedlem i 
foreningen Kurt Birlie. 

Løb, cykling og derefter mere løb
Triatlonklubben Kvik Tri Team 
stod bag et duatlonstævne 
med godt 100 deltagere i 
Kongelunden

Af Malene Dissing

Solen strålede om kap med de 
nypudsede cykler, da Kvik Tri 
Team afviklede duatlon i Kon-
gelunden. Et duatlon består af 
løb, cykling og derefter mere 
løb.

Efter i flere år at have holdt 
interne klubstævner havde 
Kvik Tri Team i år valgt at åbne 
stævnet for alle.

– Vores medlemmer nyder 
jo godt af de stævner, som an-
dre klubber arrangerer, så det 
er kun naturligt, at vi også vil 
tilbyde andre duatleter, triat-
leter og dem, der bare gerne 
vil prøve kræfter med sporten 
i hyggelige rammer, at deltage, 
fortæller Nicolai Frederiksen, 
der var stævneansvarlig. 

- Vi lægger vægt på, at der 
skal være plads til deltagere 
på alle niveauer. Samtidig har 
vi nogle skønne ruter her på 
Amager, som vi gerne vil vise 
frem. 

Præcis 100 deltagere gen-
nemførte stævnet, der bød 
på to distancer, en kort på 6,2 
kilometer løb, 19,5 kilometer 
cykling og til sidst 3,1 kilome-
ter løb. Den lange distance på 
henholdsvis løb 9,2, cykling 
28,95 og 6,2 kilometer løb.

- Distancerne er indrettet 
efter omgivelserne. Der er en 
dejlig runde i skoven på 3,1 
km, som vi løb flere gange, og 
cykelruten er lige knap 10 km. 
At deltagerne løber og cykler 
flere runder gør sporten mere 
tilskuervenlig, påpeger Nicolai 
Frederiksen.

Stævnet var optimalt for 
både forberedelser til store 
konkurrencer som danmarks-
mesterskaber og debutanter.

Kvik Tri Teams egen Søren 
Andersen vandt den lange 

konkurrence hos herrerne og 
fik dermed en god optakt til 
DM i duatlon, der finder sted 
11. maj i Viborg. Her skal Søren 
Andersen forsvare den DM-
titel han vandt i 2013. 

Kvik Tri Teamhar oplevet stor 
medlemsfremgang det sene-
ste år, så for andre medlemmer 
var duatlonet rammen om de-
res debut.

- Vi havde et superstævne 
og har fået masser af positiv 
feedback, så det er ikke sidste 
gang, at Kvik Tri Team inviterer 
til duatlon i Kongelunden, slår 
Nicolai Frederiksen fast. 

Flere foto på side 32

DUATLON 2014 SKIFTEZONE: Solen skinnede og 
Kongelunden summede af hygge og forventning, da 100 

duatleter deltog i Kvik Tri Teams forårsduatlon.  
Foto: Flemming Aabrink 

Netværkshuset Kastruplund fik den bedst 
tænkelige start

Røde Kors Hovedstaden og Tårnby Kom-
mune har i fælleskab skabt et rigtig fint 
værested for borgere, som har brug for at 
få et netværk og aktiviteter i trygge ram-

mer. Huset, der ligger i et fredeligt gård-
miljø bag Dan Hotel, blev indviet midt 
i maj måned og kunne ikke have vist sig 
smukkere frem. 

Ideen med huset blev illustreret super-
flot på indvielsesdagen, idet de mange 
fremmødte gæster helt naturligt fandt sig 

til rette omkring huset. Officielle repræ-
sentanter, ansatte, frivillige, håndværkere 
og kommende brugere slog sig ned i den 
hyggelige have bag huset og faldt i snak 
på kryds og tværs, så der var lutter smil og 
glade ansigter. Det lover godt for husets 
fremtid.

Fra 10. til 13. juni holdes en tema-uge 
kaldet Mens Health Week i samarbejde 
med Sundhedscenteret i Tårnby. 

Se hele programmet på side 4. Det inde-
holder blandt andet Walk’ talk – vi går smi-
let frem, bedstefardag og Fars Kokkeskole 
for fædre og sønner.

Læs mere på side 4

I firkanten mellem Kastruplundgade 
og Gl. Skovvej og godt gemt bag 
Dan Hotel og boligblokke med 
adresser ud til Kastrupkrogen 
gemmer sig et hyggeligt gårdmiljø. 
Her er nu åbnet et såkaldt 
Netværkshus for udsatte borgere. 
Tårnby Kommune betaler og Dansk 
Røde Kors driver stedet.

Smil, solskin og netværk

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET
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Gæster i det høje
Direktør i Bella Center-grup-
pen, Allan Agerholm, har haft 
besøg af foreningen Dragør 
Erhverv på Bella Sky’s 23. 
etage. Han fortalte om strate-
gien for et af Danmarks stør-
ste messecentre og hotel-
selskaber og præsenterede 
sine planer for Bella Center 
og Bella Congress Center. Og 
han fortalte om det nye kon-
torhus i Copenhagen Towers-
projektet, som er ved at blive 
opført, og om ombygnings-
planerne for Bella Center-
grunden. Sidstnævnte som i 
takt med efterspørgslen også 
vil skabe flere arbejdsplad-
ser, nye boliger og en dagin-
stitution.

tsp

Nr. 90 i tandpleje
Der er enorme forskelle fra 
kommune til kommune på 
hjælp til de svagestes tand-
lægeregninger. Således giver 
Randers Kommune næsten 
1200 kroner i snit til hver 
kontanthjælpsmodtager, 
mens Brønderslev Kommune 
giver 60 kroner.

Tårnby giver ifølge oplys-
ninger fra Danmarks Statistik 
158 kroner, hvilket placerer 
kommunen på en 8. plads i 
en ”Bundens top-ti”. Dragør 
kommune er ”højere oppe på 
bundlisten med en 5. plads 
for tildelte 131 kroner i gen-
nemsnit for tilskud til de sva-
gestes tandlægeregninger.

tsp

Lungepatienter  
find hinanden
Danmarks lungeforening har 
åbnet et online mødested, 
Snak om lunger, hvor bor-
gere i Tårnby, der lever med 
en kronisk lungesygdom, de-
res pårørende og andre kan 
finde støtte og dele tanker 
og erfaringer. Det nye online 
mødested er blevet til via et 
bidrag fra it-virksomheden 
KMD, der blandt andet ud-
vikler sundhedsteknologi og 
telemedicinske løsninger til 
KOl-patienter. 

Snak om lunger er en vi-
dereudvikling af Danmarks 
lungeforenings tidligere 
forum Snakomkol.dk, som 
henvendte sig til de omkring 
430.000 danskere, der har 
den kroniske lungesygdom 
KOl. Det nye online møde-
sted favner nu de mere end 
700.000 danskere, der lever 
med en kronisk lungesyg-
dom, så mange flere menne-
sker kan styrke hinanden. 

Det man siger …!

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes landsbank 
5325 0507711

MAIL Og wEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KONTOrTID dagligt kl. 9-12 
plus lidt mere, så bare ring.

rEDAKTION: Tårnby Bladet 
skrives, redigeres og layoutes 
af medlemmer af Tårnby Blad-
forening.

Terkel Spangsbo (dj) 
(ansv. redaktør)

Heinrich Ehrenreich, Birgitte 
Barkholt, Vibeke Wittrup, Arne 
Mikkelsen, Ivan Givskov (foto), 
Karin Ott (foto).

ANNONcESALg: Redaktionen - 
mail eller ring.

Oplag: 21.000. 17.200 hus-
standsomdeles, resten di-
stribueres via butikscentre, 
biblioteker oa. 

TryK: Provins-Trykkeriet,

DISTrIBUTION: Forbruger 
Kontakt. Udebliver Tårnby 
Bladet, kontakt venligst For-
bruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email Amager@d-d-c.dk

DENNE UDgAvE OMDELES  
fredag 30. / lørdag 31. maj 
2014

Førstkommende udgave  her-
efter juli-udgaven omdeles 
fredag 27. / lørdag 28. juni   
(deadline mandag 23. juni kl. 
16).

* Deadline for annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

ØvrIgE  
UDgIvELSESDATOEr I 2014: 

Sidste fredag / lørdag i hver 
måned.*

August udgaven omdeles 
fredag 8. / lørdag 9. august

September udgaven omdeles 
fredag 29. / lørdag 30. august

Oktober udgaven omdeles 
fredag 26. / lørdag 27. sept.

November udgaven omdeles 
fredag 31. okt. / lørdag 1. dec.

December udgaven omdeles 
fredag 28. / lørdag 29. nov. 

* januar og august 2. fredag/
lørdag i måneden.

Nåh, LAD OS NU SE, hvor langt dagens strøtanke rækker. Jeg 
har cirka 4000 anslag inklusive mellemrum at gøre godt med, 
så skal jeg have slået knude på månedens klumme.

Det skal handle om ”det man siger” og beslægtede emner.

gODT! På et journalistkursus delte jeg ”nyhedsdisk” med en 
kollega, der arbejdede på Ritzaus Bureau. Hun leverede nyhe-
der til tekst-tv. Hendes kollegaer sendte deres lange artikler ind 
til hende og hun skulle så komprimere dem til 13 linjer af en be-
stemt længde. Det var hvad et billede på tekst-tv kunne rumme.

KUN I TILFæLDE af kongens død eller Bjarne Riis ‘sejr i Tour de 
France fik hun tildelt 26 linjer (altså før det med dopingen, nej 
for resten det med dopingen fik også 26 linjer). På kurset fik vi 
en pressemeddelelse, som vi skulle redigere. Kollegaen fik den 
ned på 13 linjer og jeg fik en op til fire spaltet 150 millimeter 
sag. Jeg arbejde på en regionalavis, hvor vi skulle fylde en af de 
store sider (som Politiken i dag) med stof fra den lille kommune, 
vi dækkede redaktionelt.

hEr KUNNE EN NOTE i et kirkeblad om, at klokkespillet skulle ju-
steres afstedkomme en kvart sides artikel, men så var der også 
billede af klokkenisten og af kirken (som alle kendte ud og ind i 
forvejen – ja også klokkenisten!).

hvOrDAN Og hvOrFOr kom jeg nu ind på det. Jo, hvordan ud-
taler du den norske by Bergen? Forkert! Måske forstår din nabo, 
hvad du siger, men en nordmand gør det ikke. Du skal sige Ber-
gen med hårdt G, altså Ber Gen og så sætte det sammen. Du er 
nødt til at prøve, for at fatte hvad jeg mener. Så lidt skal der til 
for at vi forstår/ikke forstår hinanden.

JEg TALTE LæNgE om et tur med Bergensbanen og min norske 
ven nikkede og smilede – og fattede ikke hvad jeg talte om.

ANDErLEDES hAr vi det herhjemme. Vi kan være så indforståe-
de, at pænt rigsdansk er volapyk eller esperanto for fremmede. 
Hvis jeg nu siger, at et for tiden meget omtalt parti skal trække i 
arbejdstøjet. Så siger du; ”hvem skal betale det”. Og så fniser vi, 
hvis vi ikke ligefrem klasker os på lårene af grin.

DE TO SæTNINgEr kan bøjes og drejes i et utal af varianter. Kan 
du huske Dirch Passers vits om Urban Hansen?  Vi er ude i noget 
af det samme.

SIDEN JEg I 1996/97 begyndte at skrive ledere i Tårnby Bladet, 
ledere som efterhånden har udviklet sig til det de er i dag – for 
forhåbentlig at udvikle sig til noget andet i morgen – har jeg nok 
genbrugt nogle af mine grundlæggende meninger. Og der er in-
gen garanti for, at der ikke smutter noget med, hvor de læsere, 
som husker bedre end mig med rette kan sige, at det har vi hørt.

MEN ALLIgEvEL fortæller jeg om, at det ikke altid er ordene vi 
skriver eller siger. Det er måden vi siger det på, eller læseren 
læser det på, som er afgørende for fortsat venskab. På teater-
skolen legede vi med sætningen ”Er du gift? ” og så skulle hver 
enkelt svare ”Nej”. I det lille nej lå flere varianter end Liva Weel 
kunne præstere i sit lille Nåh.

JEg Og rEKLAMEFOLK vil med forskelligt motiv sige, at det er 
afsenderen af et budskab, der har ansvaret, hvis budskabet ikke 
forstås (som det var tiltænkt). Jeg blev ærlig talt lidt muggen 
(skal udtales med to hårde g’er), da min norske ven ikke havde 
sprogøre nok til at fatte, hvad jeg mente. Jeg viste ham tagetes-
stien og bad ham udtale det. Det var sgu moro. Dansk humor. Så 
kunne han lære det!

ELLEr OgSå KUNNE JEg. lad det være en spinkel opfordring når 
vi om nogle dage eller uger bevæger os ud i den større verden. 
Det er dig og mig, der har ansvaret for at modtageren fatter, 
hvad vi mener. Dos cervesas kan vi vel alle sige. Og de skal være 
kolde.

I sommer-mode - det vil sige i relativt slow motion skal der fra 
den samlede redaktion lyde et stort ønske om en rar sommer 

for alle.

Det gælder også den gamle redaktør, som vil 
drage ud og for en stund glemme alt om Tårnby 
Bladet og jer læsere. Undskyld.

Terkel Spangsbo, redaktør for fuld nedtælling!

Fra vores egen verden

Derfor har vi gjort det
Tårnby Bladet juni har et markant ander-
ledes udseende - og det vil fortsætte, 
men hvad synes læserne om bladet?

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Det første Tårnby Bladet løb ud af trykma-
skinerne i Vordingborg i september 1993. 
Dengang var bladet i ”Ekstrablad-størrel-
se” i fagsproget kaldet tabloid. Indtil 1996 
udkom bladet hver 14. dag.

Det viste sig, at vi hverken kunne magte 
formatet eller udgivelsesfrekvensen. Den-
gang som nu produceres Tårnby Bladet af 
medlemmer af Tårnby Bladforening, uløn-
nede og frivillige. Nødløsningen blev en 
månedsudgivelse og et mindre format. 
Det skulle vise sig at være en form, som 
indholdsmæssigt og i udseende blev en 
pæn succes, så hvorfor ændre det?

Vi journalister har et slogan, hvis der er 
et spørgsmål vi ikke forstår. ”Gå efter pen-
gene!”

Det er også tilfældet nu. Det nye format 
er billigere - og så vi har imødekommet 
en løbende kritik om, at vores bogstaver 
var for små. Nu er bogstaverne lidt større 
og mellemrummet mellem linierne lidt 
større.

Er det godt? Hvordan oplever læserne 
det nye format? Det gamle Tårnby Bladet 
var et gemmeblad, ikke mindst på grund af 
formatet, men er det nye også? Skriv til os 
med din mening - vi lover ikke, at vi kan 
opfylde alt, men prøv.

55000
Gratis

Er du træt af priserne hos de autoriserede mærke-værksteder?

CHOKPRIS  PÅ STORT SERVICE

Alle reservedele overholder autoriserede 
standarder/normer indenfor kvalitetssikring,  
således at diverse garantier ikke bortfalder.

Vores åbningstider er:
Mandag - fredag 7.45 - 16.45
Weekend efter TELEFONISK AFTALE

Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 34 • bas@biloens.dk • 
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

S t o r t  s e r v i c e 

i  j u n i

1.549,50

S PA r  3 3 %

Kære bilejer:
Hvis du vil passe på din bil og bevare garantierne 
skal du følge servicebogens anbefalinger for hhv. 
stort og lille serviceeftersyn.

Hos os koster det store service kun 1.549,
50 

inkl. moms, (ekskl. reservedele, olie, oliefilter, 
luftfilter etc.)

Vores service følger fabriks-anvisningerne  
 så diverse garantier bibeholdes og service- 
skema udleveres og du får gyldigt stempel i 
servicebogen.
-  Vi arbejder ud fra originalt serviceskema i 
henhold til den specifikke bils serviceintervaller  
og gennemgår samtlige kontrolpunkter.

Før de lange landeveje!
Vi tilbyder et ”før-ferie-tjek” med 
olie- og oliefilterskift, tjekker 
(og efterfylder) luft i alle 5 dæk, 
bremsevæske, kontrol af styretøj, lys og 
lygter etc. (ekskl. olier og andre forbrugsstoffer)

Vi sætter dine 
nummerplader 

fast
Uanset hvilken reperation 
eller service du skal have 
lavet hos i juni - sætter vi 
dine nummer-
plader fast.

Næsten hver anden 
dansker er ikke klar over, at 
der er kommet nye regler for, 
hvordan bilens nummerpla-
der skal være sat fast. 

Den 15. november 2013 
trådte nye regler i kraft, 
der betyder, at nummerpla-
der skal være sat fast med 
mindst to skruer. Kravet om 
skruer skal forebygge tyveri 
af nummerplader og gøre 
livet surt for de personer, 
der årligt står bag tyveriet af 
mere end 20.000 nummer-
plader. 
- Vi anbefaler bestemt vores 
kunder af få det gjort, anbe-
faler Codan Forsikring sine 
kunder.

En tårnby-borger er ikke bare en tårnby-borger
Traditionen tro regner Tårnby 
Bladet på valgtallene og giver 
et billede af, hvad nu hvis ….

Tekst: Terkel Spangsbo 
Beregninger: Allan Meyer

Øst er øst, og vest er vest, og 
de to vil aldrig mødes, skrev 
Junglebogens fader, Rudyard 
Kipling, i et digt for mere end 
100 år siden. Hvad han ikke 
havde taget høje for var, at de 

to åbenbart kan bytte plads.
Kigger man nærmere på 

valgtallene til EU-parlamentet 
for hvert valgsted i Tårnby, 
som Tårnby Bladet har prak-
tiseret ved både valg til Fol-
keting, Kommunalbestyrelse, 
EU-parlament og folkeafstem-
ninger, ser man nu en markant 
forskydning.

Ved de seneste valg har det 
især været på Vestamager, 
at Dansk Folkeparti har stået 
stærkt. Det gør de stadig, men 
i Kastrup-området omkring af-

stemningsstedet Skottegårds-
skolen, har partiet næsten 
tre-doblet deres stemmetal fra 
seneste valg fra 684 stemmer 
til nu 1.671.

Samme sted er Socialdemo-
kraterne gået tilbage fra 1056 
stemmer til 867, et tab på 189. 
Alle tallene kan ses via Tårnby 
Kommunes hjemmeside.

Det brugte vi tallene til
Tårnby Bladet har regnet på 
tallene fra hvert afstemnings-
sted, som samtidig udgør et 

geografisk område og prøvet 
at beregne, hvordan valget til 
EU-parlamentet var faldet ud, 
hvis det alene var borgerne i 
de enkelte områder, som skulle 
bestemme det hele.

Vores helt uvidenskabelige 
beregninger, hvor der ikke er 
taget højde for andet end 
stemmetallene, kan ses i ske-
maet her på siden.

Tager man stemmetallene 
fra hele Tårnby kommune ville 
vi sende fire socialdemokrater 
og fem fra Dansk Folkeparti 

til Bruxelles. Følgende partier 
ville hver få et medlem: Kon-
servative, SF, Folkebevægelsen 
mod EU og Venstre.

Dragør og Tårnby udgår i 
afstemnings sammenhæng 
en enhed, derfor også lige 
Dragørs resultater sammen 
med Tårnby.

Mandaternes fordeling hvis...
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium

KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16      Fredag kl. 8 - 12

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

3F’ere fik 
Fællesskabspris 
To frivillige fra 3F Kastrups 
åben Apps café for ordblinde 
fik Fællesskabsprisen 2014 

Der var høj sol, god musik og 
god stemning, da Fællesskabs-
prisen 2014 blev overrakt ved 
et flot arrangement på færgen 
Pearl of Scandinavia.

To af de ti priser gik til 3F’er-
ne Finn Madsen og Palle Nis-

sen, for den frivillige indsats, 
de gør for kolleger med læse-
stave-vanskeligheder.

Det bedste er at glæde fæl-
lesskabet

De to herrer er meget stolte 
over, at de via deres indsats i 
hverdagen har gjort sig så be-
mærket, at de nu modtager en 
pris for det.

- Man bliver da vildt rørt 

over, at nogen er så glade for 
den frivillige indsats vi gør i 3F 
Kastrup, fortæller Palle Nissen.

- Men det, der er allermest 
glædeligt, er altså at se de 
glade ansigter på folk, som har 
fået hjælp til at læse og stave 
nede i vores Apps Café.

- At en indsats kan gøre så 
stor forskel i menneskers liv - 
det er det som gør, at vi hver 
dag frivilligt står op og prøver 
at hjælpe så mange som muligt 

med at kunne læse og stave, 
supplerer Finn Madsen.

Stolt formand
Formanden for 3F Kastrup, 
Henrik Bay-Clausen, er utroligt 
stolt på vegne af de to pris-
modtagere

- De to kan noget, som ingen 

”professionelle” kan gøre på 
samme måde, siger han. 

- De får fat netop i dem, der 
har mest brug for de tilbud, der 
er til læse-stavesvage kolleger. 
Man kan slet ikke overvurdere 
den indsats de gør. 

spanger

Finn Madsen (tv), og Palle Nissen taler med 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen efter 

prisoverrækkelsen. Foto: Lene Rosfort.

Om Finn Madsen og Palle Nissen

Palle Nissen er pensioneret skraldemand og tidligere fælles-
tillidsrepræsentant ved R98. Finn Madsen er tidligere baga-
geportør i Novia.  De to 3F’ere arbejder frivilligt, bl.a. med en 
åben App’s Café i 3F Kastrup, hvor kolleger med læse- & sta-
vevanskeligheder kan lære at udnytte tekniske muligheder på 
Smartphones, IPads mm. Undervisningen forestås af Hoved-
stadens Ordblindeskole.

Om Fællesskabsprisen
Fællesskabsprisen er stiftet for at hylde og sætte spot på de 
mennesker, hvis indsats hver dag er med til at skabe vores 
fællesskab.

Prisen er stiftet af Falck, HK, ISS, 3F, Dansk Metal, DFDS, Met-
te Frederiksen, Professionshøjskolen Metropol, Skanderborg 
Kommune og VIA Univercity College.

Vask, klip 
og føn:           295 kr.

Lukket onsdag

             Tårnby Torv 1

Tlf. 32 52 47 07

Vi tilbyder også matrix massage 
og body-sds kropsterapi.

60 minutter for 500 kr.

Når handling giver forvandling
Netværkshuset Kastruplund 
er indviet og daglig leder 
ansat

Af Vibeke Witrup  
Foto: Ivan Givskov

Måske husker nogen, at vi i 
februar-udgaven af Tårnby 
Bladet omtalte et spændende 
samarbejde mellem Røde Kors 
Hovedstaden og Tårnby Kom-
mune om at etablere et væ-
rested for borgere med svagt 
netværk. 

Fotoet, som illustrerede ar-
tiklen viste et lille miserabelt 
hus, som i den grad trængte 
til kærlige hænder. Det var et 

totalt forvandlet hus, som midt 
i maj slog dørene op til indvi-
elsen. 

Huset strålede hvidt i solen, 
nyetablerede terrasser og en 
hyggelig have tog venligt imod 
de mange fremmødte. Stadig 
et ydmygt lille hus, men nu 
med en lys og venlig indret-
ning med en blanding af nyt 
og gammelt. Frivillige havde 
frisket en mængde gamle stole 
op med maling i glade farver 
og fra det fine nye køkken var 
der fremtryllet en lækker buf-
fet, også af de frivillige forstås 
(men dog i dagens anledning 
bestilt udefra.

Taler og snoreklip
Velkomsttalen blev holdt af 
Pernille Scheel, leder af Røde 
Kors Hovedstaden. Hun frem-
hævede især et umanerligt 
godt og positivt samarbejde 
med kommunen, som bestemt 
godt kunne være resultatet af 
istandsættelsen bekendt.

Pernille Scheel skulle også 
afsløre husets navn. Blandt rig-
tig mange kreative forslag var 
man faldet for et forslag fra Pe-

ter Olsen, som havde en glad 
erindring om, hvordan hans 
forældre havde danset i Ka-
struplund, netop på dette sted. 

Hvem ved, måske kan der 
igen blive danset her, i hvert 
fald blev navnet: Netværks-
huset Kastruplund. Vicepræ-
sident Hanne line Jakobsen 
holdt en tale om værdien af 
frivilligt arbejde, hvor bru-
gerne mødes i øjenhøjde og 
endelig var borgmester Zimino 
inviteret til at klippe den røde 
silkesnor foran indgangen. 

Zimino udtrykte stor glæde 
over, at man nu havde fundet 
den helt rigtige anvendelse af 
det lille baggårdshus på den 
fredelige plet midt i Kastrup. 

Han mente, at det netop var 
kommunens opgave, at hjælpe 
til med rammerne og at man 
så trygt kunne overlade drift 
og brug til de frivillige og bru-
gerne støttet af en fastansat 
daglig leder. Snoren blev klip-
pet til bifald og hurraråb fra 
alle gæsterne.

Daglig leder og frivillige
Som daglig leder har man fra 1. 
juni ansat Elisabeth Fredriksen. 
Elisabeth er norsk og norsk 
gift, men bosiddende her med 
to børn. Elisabeth har flere års 
erfaring med netværkshuse for 
Røde Kors i Norge og glæder 
sig til at komme i gang. 

Hun får i første omgang rig-
tig god støtte af Mette Svens-
son, som indtil da har været 
tovholder på projektet og som 
også kommer til at følge arbej-
det videre frem, som medlem 
at bestyrelsen for huset. 

De kan i fællesskab glæde 
sig over, at der allerede er til-
knyttet 11 frivillige og etab-
leret et fint samarbejde med 
Skovhjælpergruppen ved Na-
turcenter Vestamager. 

Den frivillige leder af Have-
gruppen, laila Tell, havde fået 
Skovhjæperne til at fremstille 
nogle rigtig flotte kasser til 
højbede og laila håbede da 
også, at man ville se mere til de 
unge fra gruppen, som brugere 
af huset.

Alt i alt kom det fine projekt 
rigtig godt fra start og der er 
basis for udvikling af masser af 
gode tiltag, som kan bringe po-
sitiv forvandling til nogle bor-
gere med udfordringer i livet, 
men som har lyst til at skabe 
nye relationer i hyggelige og 
trygge omgivelser.

Om Netværkshuset
Du finder Netværkshuset Kastruplund på Ka-
struplundgade 13, i gården bag Quality Airport 
Hotel Dan (i Tårnby omtalt som Dan Hotel) og 
Bed and breakfasthuset.

åbningstiden er indtil videre tirsdag og tors-
dage kl. 11-17. Havegruppen mødes torsdage kl. 
12. Alle er velkomne

Mens health week i Netværkshuset Kastrup-
lund 10. til 13. juni. 

Mens Health Week holdes i samarbejde med 
Sundhedscenteret i Tårnby. Vi byder alle velkom-
ne hver dag i hele ugen og har følgende program:
Huset er åbent alle dage fra kl. 11. Derudover vil 
der være følgende aktiviter: 
Tirsdag 10. juni 
Kl. 15-17 Walk’ talk – vi går smilet frem, vi starter 
gåturen kl. 15 
Kl. 14-17 bedstefardag – Tag dit barnebarn med 
til en kreativ dag med bl.a. bål og snobrød 
Onsdag 11. juni 
Kl. 10-12 Walk’ talk – vi går smilet frem, vi starter 
gåturen kl. 10. kl. 16.30-19 Fars Kokkeskole for 
fædre og sønner - husk tilmelding til Elisabeth 
Fredriksen på elfre@rodekors.dk senest fredag 
6.juni.
Torsdag 12. juni 
Kl. 16.30-19 Fars Kokkeskole for fædre og søn-
ner - husk tilmelding til Elisabeth Fredriksen på 
elfre@rodekors.dk senest fredag 6. juni kl.15–
16.30 Femkamp i haven med blandt andet gum-
mistøvlekast. 
Fredag 13. juni 
Kl. 15.30- 17 fodbold med sjove udfordringer i 
haven. 
Alle dage tilbydes ”sundhedstjek”.
Vi ses til sjov, hygge og glade timer i Netværks-
huset Kastruplund

Tv. Elisabeth Frederiksen 
daglig leder og Mette 
Svensson, som indtil da har 
været tovholder på projektet.

Vicepræsident Hanneline 
Jakobsen i Dansk Røde Kors 

overrækker den gyldne 
saks til borgmester Henrik 

Zimino.

Flest kvinder på 
Kastrupgård 
I Kulturstyrelsens årlige rap-
port om de danske museers 
brugere og museernes ud-
fordringer i fremtiden viser 
det sig, at 75 % af gæsterne 
på Kastrupgårdsamlingen er 
kvinder. Dermed overgås det 
lokale kunstmuseum kun af 
Kvindemuseet hvor 91 procent 
af gæster er kvinder.

De to museer med flest 
mandlige gæster er henholds-
vis Koldkrigsmuseum lan-
gelandsfort med 68 procent 
mænd og Danmarks Tekniske 
Museum med 63.
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TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 17.6.2014, 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 2014
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2014 afholdes i mødesalen på 
Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:
26.8., 30.9., 28.10., 25.11. og 9.12.
Der tages forbehold for ændringer.

PARKERiNgSLicENS TiL gL. LYSTBÅdEhAvN  
Og KASTRUP SYd  
Bestilling og betaling af parkeringslicens kan foretages digitalt via kom-
munens hjemmeside ebetaling.taarnby.dk
Det er nu muligt at vedhæfte dokumentation til brug for bestilling af be-
boerlicens, erhvervslicens og licens til parkering i Gl. lystbådehavn i hen-
hold til gældende regler.
Dagslicenser kr. 50,- kan ligeledes bestilles og betales digitalt.
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på 
kommunens hjemmeside.

SUNdhEdSKORT 
(tidligere gult sygesikringsbevis)
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? 
Så kan du nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjem-
meside www.taarnby.dk/Sygesikring - Det koster kr. 185,- og beta-
ling kan kun ske med dankort.

PASANSøgNiNg – TidSBESTiLLiNg Og fOTO 
Fotooptagelse tilbydes til borgere fra 5 år og koster kr. 90,-. Vi printer din 
pasansøgning, men du skal selv medbringe den fornødne dokumentation. 
Du kan få yderligere information om pas og bestille tid for dig og din fa-
milie via kommunens hjemmeside www.taarnby.dk

SUNdhEdScENTER TÅRNBY 
iNfORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnbys på  
www.sundhedscentertaarnby.dk

TiLBUd TiL BORgERE MEd NYOPSTÅEdE 
LæNdERYgSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang oplever ryg-
smerter og er motiveret for at modtage råd, 
vejledning og viden om lænderyg lidelser for at 
forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver 
kroniske. Tilbuddet giver dig redskaber til at hånd-
tere en hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former for fysisk ak-
tivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 times 
varighed
• 4 gange undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sammen-
hænge i kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospitalsafde-
ling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, der laver 
den endelige visitation til tilbuddet.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 Ka-
strup.

REhABiLiTERiNgSTiLBUd TiL BORgERE MEd KRæfT
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en hen-
visning fra din egen læge eller hospitalsafdeling 
inviteres du til en individuel samtale med en sy-
geplejerske og en fysioterapeut om rehabilitering. 
Samtalen tager udgangspunkt i hvad du ønsker at 
blive bedre til i hverdagen. Sammen vurderer vi, 
hvilke af vores tilbud, der er aktuelle for dig.

WWW.TAARNBY.dK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information om hvad 
der sker i Tårnby - eller noget helt andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at søge in-
formationer og benytte ”Selvbetjening” der er én samlet indgang til 
links til de mange selvbetjeningsservices, som kommunen og de of-
fentlige myndigheder stiller til rådighed.

MæNdS SUNdhEdSUgE – UgE 24 ”MENS hEALTh 
WEEK”

ER du mand?
Så se her:
Tårnby Kommune og Røde Kors har planlagt spændende aktiviteter for 
digi hele uge 24. 
Se mere på Sundhedscentertaarnby.dk
Det er for mænd i alle aldre

BlOdSuKKERmÅlInG FOR mænd
Tirsdag den 10. juni kl. 16.00 – 18.00
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, t.th.
Ved Diabetesforeningen og sygeplejerske fra Amager Hospital
Mød blot op, ingen tilmelding 

STaVGanG FOR mænd
Tirsdag den 10. juni kl. 19.00 – 20.00
Mødested: p-pladsen, Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100
Ved Diabetesforeningen
Mød blot op med eller uden stave, ingen tilmelding

Fortsættes næste side

Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft
• Ernæring
• Psykosociale reaktioner
• Sociallovgivning
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på hold af 1 
times varighed samt mulighed for social netværksdannelse.
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 Ka-
strup.

TiLBUd TiL BORgERE MEd diABETES TYPE 2 ELLER 
KOL i SUNdhEdScENTER TÅRNBY
Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb
• Teori og praktik omkring sund mad
• Sygdomslære v/ sygeplejerske
• Tilbud og rygestopkursus
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 Ka-
strup. Information på tlf. 3076 0568.

SUNdhEdSRÅdgivNiNg 
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller 
holde op med at ryge? 
- Og vil du have opbakning af en professionel 
vejleder? 
Sundheds Rådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårn-
by kommune 
Du kan bl.a. 
• indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøgning 
• få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller 
• få motionsvejledning
Praktisk information: SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Tidsbestilling kan ske hos en sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0570 

KAN SELv - viL SELv
Kom til foredraget ”Kan selv – vil selv”
- om hvordan du hjælper dit 1½ - 2 års barn på vej!
Vi afholder foredraget på følgende dage:
• Tirsdag den 3. juni  2014
• Tirsdag den 2. september  2014 
• Tirsdag den 18. november  2014
Kl. 14.00 – 15.30 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, kan du kontakte 
Sundhedsplejen på tlf.: 3247 0070 

viL dU væRE RøgfRi?
Kom & Kvit er et gratis tilbud for dig, som bor eller arbej-
der i Tårnby Kommune og gerne vil holde op med at 
ryge.

KuRSuSBESKRIVElSE
Kurset indledes med en individuel samtale med en professionel rygestop-
instruktør. I fællesskab skræddersyes et forløb til dig, hvor der kan tilvæl-
ges op til otte temaer i et gruppeforløb, samt mulighed for støtte via sms 

eller mails. Læs evt. mere på www.komogkvit.dk

dEn IndIVIduEllE SamTalE
Samtalen foregår i SundhedsCenter Tårnby og har en varighed af ca. 30 
minutter.

GRuPPEFORløB
Der er størst chance for at blive røgfri, når man bliver bakket op. Det bli-
ver du på temamøderne, som rådgiveren holder ugentlig. Her møder du 
andre, som også ønsker at holde op med at ryge.

TIlmEldInG
Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte sundhedskonsu-
lenterne tlf. 3076 0570 eller sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, som ønsker at 
foretage et rygestop sammen, tilbyder vi også rygestopkurser til grupper. 
Tilmelding sker som ovenfor nævnt.

STEd
Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th eller 
efter aftale.

ER dU BANgE fOR AT fALdE - ELLER ER dU fALdET? 
Tårnby Kommune tilbyder ældre borgere, som enten er faldet eller er i 
risiko for at falde, besøg af faldforebygger, som giver råd og vejledning 
om, hvad du kan gøre for at undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvis-
ning
Ved besøget taler vi om:
• Hvordan du har det rent fysisk
• Hvordan dit helbred er
• Hvordan dit hjem er indrettet
• Hvilken medicin du tager
• Mad og drikke
• Motion/aktivitet
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte 
Wærling (Sygeplejerske)
SundhedsCenter Tårnby
Kamillevej 4, 1. th.
2770 Kastrup, 
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, derfor har 
Tårnby Kommune fokus på faldforebyggelse.

STAvgANg vEd diABETESfORENiNgEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året
Du kan vælge at gå 2 km eller 4 km, den 
korte rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er 
rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesfor-
eningen, Tårnby Lokalforening.
Mødested P-pladsen ved Pleje- og Daghjem-
met Travbanehuset, Løjtegårdsvej 98, Kastrup

MAdLAvNiNg fOR diABETiKERE
Vi tilbereder lækker sund mad sammen, dog 
ingen undervisning, hver mandag kl. 18.00 – 
21.00
Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1
Tilmelding til Jacob Løve senest fredagen før, 
tlf. 3251 0390, mail: jaconi@mail.dk
Pris: 20-40 kr. pr. person pr gang.

... fortsat fra forrige side
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420.000 bier går i luften
Følgende højtaler-udkald i Køben-
havns Lufthavn: ”Så er der afgang for 
bisværm SK 208 med afgang til blom-
sterbedet. venligst sværm til Bybi-
udgangen, hvor dronningen venter! ”

Det (for-)tænkte udkald skyldes at Kø-
benhavns lufthavn i et samarbejde 
med Foreningen Bybi har opsat 10 bi-
stader, som om en måneds tid vil kunne 
levere de første honningprodukter til 
Københavns lufthavns shoppingcenter.

- Vores lokalt producerede honning 
giver passagererne mulighed for at 
tage en lille bid af København og luft-
havnen med sig ud eller med sig hjem 
fra ferie eller forretningsrejse i Dan-

mark. Forhåbentlig vil honningen på 
morgenborde rundt omkring i verden 
forlænge feriefornemmelsen fra besøg 
i Danmark, siger lise Ryevad, der er di-
rektør for Airport Sales i Københavns 
lufthavne A/S.

- Derudover er vi meget begejstrede 
for Foreningen Bybis positive sociale 
påvirkning af vores lokalsamfund, hvor 
hjemløse får en mulighed for at blive 
en del af arbejdsmarkedet og blive en 
del af et stærkt fællesskab ved at passe 
bierne.  jli

PENSiONiSTcENTRET ”SOLgÅRdEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 52 95 00
Der er adgang for Folkepen-
sionister m/ægtefælle bosid-
dende i Tårnby 
Kommune.

Onsdag 4. juni kl. 11.00  -  14.30
Temadag: Vi syr sommerbluser.

Fredag 6. juni kl. 12.00
Afslutning på slankeholdet.

Onsdag 11. juni kl. 10.30
Betaling af rejse til Midtjylland.

Torsdag 12. juni kl. 13.00  -  15.00
Senior Shop holder udsalg og kommer forbi denne dag på. 1. sal. 

Fredag 13. juni kl. 13.30  -  15.30
Cafeeftermiddag: Erik Rasmussen synger og spiller op til dans.

Onsdag 18. juni kl. 10.30
Bindende tilmelding og betaling af depositum til Hamborg turen.

Fredag 20. juni kl. 12.30  -  16.30
Sommerfest: Temaet er sommer, sol og strand. ( se omtale i 
husavis )

Torsdag 26. juni kl. 9.30  -  17.00   
Skovtur til Thorsvang i Stege på Møn. (se omtale i 
husavis )

Kik ind på vores hjemmeside www.taarnby.dk/
solgården.

Solgården holder ferie lukket i hele juli måned.

God sommerferie til Jer alle.

BORdiNghUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf.  3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 
Onsdag kl.   9:30 - 11.30 
Torsdag kl.   9:30 - 12:30 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 (sidste fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 17:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arran-
gementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der sker i huset 
og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, fredag el-
ler søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for yderlig infor-
mation.
For brugere i huset er der adgang til PC’eren og der er næsten altid en, 
som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den.
Telekoret underholder lørdag 14. juni kl. 13.00. Tilmelding og betaling i 
Bordinghus senest fredag 6.juni, pris kr. 30,00.
SKT. HanS aRRanGEmEnT I HaVEn mandag 23.juni kl. 17.30. 
Tilmelding/betaling til spisning skal ske i Bordinghus senest mandag 
16.juni. Pris kr. 100,00. Kl. 19.30 er der fri adgang for øvrige gæster til 

bål/båltale. 
Fortsættes næste spalte

udFluGT mEd TOVE onsdag 26.juni. For øvrig information, se opslag i 
Bordinghus 10 dage før.
FællESSPISnInG fredag 27.juni kl. 13. Medbring madpakke. Der vil 
være mulighed for køb af øl, sodavand, kaffe & kage.

PENSiONiSThUSET PiLEhAvEN
Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 09 72
Mandag lukket – åbent ved sær-
lige arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 - 16.00 
Onsdag kl. 9.00 - 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00 
Lørdag lukket – åbent ved sær-
lige arrangementer 
Søndag lukket – åbent ved sær-
lige arrangementer 
Mandag  2.  juni  kl. 11.30  Cykeltur og brunch på Peter Bangsvej.
Torsdag  5.  juni  kl. 11.45  Grundlovsjazz i Glumsø. 
    250 kr. incl. frokost 
Torsdag  12.  juni  kl. 19.00 Stjernenykker på Damhus Kroen
Lørdag  14.  juni  Kl. 9.30  Skøn skovtur til Odsherred. 
    250 kr. – billet i Pilehaven. 
Fredag  20.  juni  kl. 9.30  Orlogsmuseet
Søndag  22.  juni  kl. 13.30  Skt. Hans fest. Underholdning og frokost 
    100 kr. billet i P.H. 
Onsdag  25.  juni  kl. 17.45  Rakkerpak – gratis gadeteater 
    + evt. middag på RizRaz.

UdSTiLLiNgScENTER PLYSSEN
udSTIllInGER I JunI
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune,  
lokale foreninger Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Christina Augustesen og Lisbeth Anker udstiller malerier. Portræt-tegnin-
ger af kendte personer af tegneren Carl Erik Fugl.
Øvrige udstillere fortsætter:
Tårnby Lokalhistoriske Samling: Foto fra Tårnby Villaby.
Leif Rasmussen: Papmodeller af kendte bygninger fra såvel ud- som ind-
land.
Gunnar Anker: Gamle aktier og obligationer fra såvel ud- og indland,
Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune.
Kaj Åge Jørgensen: Håndværktøj i miniformat.
Rita Frederiksen: Smykker - Tegninger og fotos fra Bryggergården
Chr. Flindt: Farvetegninger fra Bryggergården og omegn
Poul Broholm: Foto fra Kastrup - Tårnby - Theodor von der Ahe: Modeller 
af en kirke fra Østen og mølle fra Amager.
Amagerbanens historie: Allan Meyer:  Modeller af tre stationer på model-
banen og modeller af  gamle lokomotiver.
Poul Broholm: Tårnby Brandvæsen, Lufthavnens historie, flymodeller og 
andre effekter fra lufthavnen i gamle dage – Foreningsportrætter - Plys-
sens historie - Kastrup Broforening – Poul Broholm: Foto fra det gamle 
Amager.
Ørestad: Ny bydel på Amager - Øresundsparken - Bryggergården.
Allan Meyer: Fots fra Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, 
Kastrup kirke og Tårnby kirke.
Plyssen er åben lørdag-søndag fra kl. 13-16. Gratis adgang.
Udstillingscenter Plyssen er lukket i pinsen fra 7. til 9. juni.

Sidste dag inden sommerferien: Søndag 15. juni
Åbner igen med nye udstillinger lørdag 9. august kl. 13.00.

BiBLiOTEKET iNfORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

iNviTATiON
Havefest på Tårnby Hovedbibliotek fredag 13. juni kl. 14 – 17.

Kom og vær med til at fejre indvielsen af bibliotekets nyindrettede uden-
dørs område.  Der er skabt nye muligheder for udnyttelse af den store 
plæne med opstilling af forskellige fitnessmaskiner, legeredskaber, flere 
møbler og en ny beplantning.
Det fejres med underholdning, musik og servering af forfriskninger. Fy-
sioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby demonstrerer brugen af fitness-
maskinerne, og børn fra Miniklubben optræder med speedstacking.
Se detaljeret program på taarnbybib.dk
Du er velkommen til at tage kaffekurven med og nyde den ved de nyind-
rettede borde og bænke. 

ER dU JOBSøgENdE? - få hjælp på biblioteket
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu hjælp til jobsø-
gende. Du kan få hjælp til:
• At oprette et CV på Jobnet
• At søge efter relevante jobs i forskellige jobdatabaser
• At komme i gang med at skrive en ansøgning
• At skrive et CV
• At sende ansøgninger elektronisk
Tilbuddet er udviklet i samarbejde med Tårnby Kommunes Jobcenter og 
skal ses som et supplement til de tilbud, som de jobsøgende allerede får 
gennem Jobcenteret, fagforeninger m.v. Det er et frivilligt tilbud og til-
melding er ikke nødvendig. 

Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 
Få hjælp til pc, tablet og mobil i ...

... NETvæRKSTEdET PÅ vESTAMAgER BiBLiOTEK
Tårnby Hovedbiblioteks ”Netværksted” udvider til Vestama-
ger Bibliotek. 
Fra onsdag den 14. maj kan du hver onsdag kl. 10.00-
12.00 få hjælp til at bruge internet, pc, tablet og mobil 
i Læringsrummet på 1. sal på Vestamager Bibliotek. 
Netværkstedet på Hovedbiblioteket, torsdage kl. 14.00-16.00, 
har åbent hele sommeren, mens Netværkstedet på Vestamager 
holder sommerferie 2. juli t.o.m. 13. august. 
Der er ingen tilmelding. 

fÅ hJæLP TiL digiTAL POST Og NEMid PÅ 
BiBLiOTEKET
Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage digital post fra det offent-

lige, hvis du er over 15 år og har et CPR-nummer. Du kan 
modtage digital post fra det offentlige på borger.dk eller 

e-Boks.dk, alt efter hvad du foretrækker.
Hjælp og fritagelse
Hvis du har svært ved det digitale, er der hjælp at hente 
på biblioteket. Her kan personalet hjælpe dig eller guide 
dig videre.

hUSK dU KAN KøBE BiLLETTER TiL 
KASTRUP BiO PÅ TÅRNBY hOvEdBiBLiOTEK
Vi sælger også gavekort til biografen.

STAdS- Og LOKALARKivET

GlEmmER du nR. 3, 2014
Min Mormors Hus bliver afsluttet med den sidste og tredje del af Jørgen 
Holmsteds erindringer. Her kan du læse om husets historie med mang-
lende byggetilladelse, flere udvidelser og en sofa nedgravet i haven. Det 
var dengang Klitrose Allé lå langt ude på landet.

GlEmmER du nR. 4, 2014
Det blå Kastrup: Vandet langs Kastrup – før og nu 
I dette nummer af Glemmer Du koncentrerer vi os om Øresundskysten. 
Bladet udkommer primo juli.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne og på Plyssen så længe oplag 
haves, eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk, gå ind un-
der Stads- og lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det 
udkommer.

Større trafik og bedre 
resultat
Højere indtægter på grund af stigen-
de trafik og lavere renteudgifter for-
bedrer resultatet for Øresundsbroen i 
første kvartal 2014 med 22 millioner 
kroner. 
Fragttrafikken fortsætter med at stige, 
mens fritidstrafikken er gået tilbage 
sammenlignet med første kvartal 
2013, hvilket til dels skyldes den 
sene påske.

– Sidste år faldt påsken i marts, men 
i år falder den først i andet kvartal. 
Det giver store variationer i trafikken i 
første kvartal sammenlignet med året 

før. Når det er en lang weekend bruger 
mange nemlig fridagene til at opleve 
foråret på den anden side af Øresund, 
siger Caroline Ullman-Hammer, admi-
nistrerende direktør for Øresundsbro 
Konsortiet.

Fragttrafikken er steget med 12 
procent sammenlignet med samme 
periode sidste år. Derudover er tra-
fikken stort set uforandret, men hvis 
man tager højde for, at påsken i år 
først falder i april, er tendensen fort-
sat stigende fritidstrafik og faldende 
pendlertrafik.

Pendlertrafikken gik tilbage med 
1,4 procent, men samlet set er trafik-
ken gået frem med 0,1 procent. jli
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Bygningskulturprisen går til Tårnby

Lis Schneevoigt, formand for 
Bevaringsforeningen i Tårnby 
Kommune, har fået en byg-
ningskulturpris 

landsforeningen uddeler sin 
bygningskulturpris en gang 
om året og i 2014 faldt valget 
på den amagerkanske ildsjæl 
og bygningkulturentusiast lis 
Schneevoigt. 

For 20 år siden tog lis 
Schneevoigt, sammen med sin 
mand Jørgen Schneevoigt, ini-
tiativ til Bevaringsforeningen 
for Tårnby Kommune og siden 

har de to i samarbejde med 
andre i foreningen arbejdet for 
den lokale bygningskultur. 

Selv om dåbsattesten ikke er 
helt ny længere fortsætter lis 
sit liv i et højt tempo, hvor hun 
bruger det meste af sin tid på 
at værne om det byggede miljø 
i sin by. Alt sammen af dybfølt 
kærlighed til Tårnby. 

Bygningskulturens ildsjæl
I motivationen for valget af 
Schneevoigt står blandt andet. 
- Prisen gives for en utræt-
telig og engageret indsats 

for Bygningskulturen. Skal vi 
i bygningskulturens verden 
udnævne en ildsjæl over dem 
alle, er det åbenlyse valg lis 
Schneevoigt. 

- landsforeningen er gla-
de for at vores kreds tæller 
ildsjæle, der arbejder utræt-
teligt for bygningskultursagen 
og som ikke er bange for at 
indgå i nye samarbejder, sagde 
formand for landsforeningen 
Peter Hee ved prisoverrækkel-
sen 14. maj.

- Vi ønsker også Bevarings-
foreningen for Tårnby Kommu-

ne tillykke med deres 20 års ju-
bilæum og håber selvfølgelig, 
at den må fortsætte mange år 
frem i tiden og vi er sikre på, at 
lis og Jørgen Schneevoigt fort-
sat vil være kendte i lokalom-
rådet for deres arrangement i 
Tårnby. 

lokalforeningen er i løbende 
dialog med Tårnby Kommune, 
tager på ekskursioner rundt i 
landet og laver arrangementer 
med bygningskulturelt tema. 
Derudover arbejder de altid 
for at udbrede kendskabet til 
og forståelsen for den lokale 
bygnings- og landskabskultur. 
Af nyere initiativer har de ind-
gået i et samarbejde med den 
lokale skole, hvor der har være 
projekt-tema om kulturarv.

Lis Schnevoigt, formand 
for Bevaringsforeningen 
for Tårnby Kommune, fik 
sin mand Jørgen med på 
scenen, da hun modtog 
Landsforeningens kulturpris. 
Lis har titlen, men Jørgen er 
mere end en trofast støtte 
i arbejdet med at holde på 
de få bygningsmæssige 
kulturarv, der endnu findes 
i Tårnby. Formand for 
Landsforeningen Peter Hee  
overrækker det synlige bevis 
- diplomet.
Foto: Grethe Pontoppidan

Om Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur

landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur er grund-
lagt i 1966 og samler personlige medlemmer og mere end 100 
lokale bevaringsforeninger i hele Danmark. Vi har en række 
fagudvalg, der vejleder bestyrelsen og rådgiver medlemmer-
ne i sager inden for fredning og bevaring, have- og landskabs-
kultur, planlægning samt nyere tids arkitektur. Vi har ret til at 
foreslå bygningsfredningssager direkte for Kulturstyrelsens 
rådgivende organ Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet 
By & Land fire gange årligt, og afholder årligt en række med-
lemsmøder med foredrag og diskussion om aktuelle emner.

Sanglade 
amagerkanere indtog 
Grand Prix-scenen
Der var fest og sang fra sce-
nen i Field’s, da TDc grand 
Prix før det blev alvor på 
refshaleøen gæstede Øresta-
den, som et led i en tur rundt 
i landet

Field’s gav 133 modige Melodi 
Grand Prix-aspiranter mulig-
heden for at afprøve deres 
Melodi Grand Prix-talent og 
samtidigt synge sig til fede 

præmier – bladt andet VIP-bil-
letter til den store Eurovision 
Song Contest på Refshaleøen 
til maj. Den udfordring tog 
mange imod. 

Der blev fundet en lokal 
vinder for Amagers bedste op-
træden. Vinderen var Nina Et-
trup, der optrådte med Rollo & 
Kings Der står et billede af dig 
på mit bord. 

Nina Ettrup blev derfor den 

heldige vinder af en smartpho-
ne Samsung GS5, der endnu 
ikke er ”udkommet” på mar-
kedet.

- Det var fantastisk at lægge 
Grand Prix-scene til en week-
end med masser af musikalske 
og festlige indslag fra de sang-
glade amagerkanere, siger 
marketingansvarlig for TDC, 
Camilla Ramby.

tsp

Nina Ettrup havde udstyret i 
orden, da hun med Rollo og 
Kings grandprix-vindersang 
fra 2001, blev lokalvinder i 

TDC’s for-grandprix i Field’s.

”Go Live” Menu & Musik 
2 ÅR´S FØDSELSDAG PÅ 
CAFE LE PERR
På Cafe Le Perr i Kastruplundgade glæder man 
sig i denne tid. De holder 2 års fødselsdag og 
benytter anledningen til at udvide aktiviteten med god underholdning til gæsterne.
- Årstiden med udendørs servering er i gang og ideen om Menu & Musik skal nu stå sin prøve, 
siger en smilende Fetin fra den hyggelige Cafe Le Perr, der har plads til 60/120 gæster inde og 
ude.

- Lørdag 31. maj bliver første gang, hvor vi sætter musik på og ”Go 
Live” med fri entre.

LØRDAG 31. MAJ KL. 20 til 21.30
Joanna Holmen går på scenen med sin fantastiske store 
stemme og sit brede repertoire med både jazz, soul, musical 
og dansemusik giver noget for enhver smag. Der bliver 
sunget Aretha Franklin, Donna Summer, Tina Turner, Pointer 
Sisters, Kate Perry, ABBA, Alanha Myles, Billie Holiday og 
Ave Maria med Celine Dion og der er plads til både at synge 
med og få en dans.
Joanna Holmen har sunget meget på pubber i London, på 
både store og små scener i Danmark, og hun har udgivet 
egen Pop/dance Cd og været med i blandt andet i musik 
programmer på TV 3.

Menuen er klar fra menukortet med skønne retter,  
friske salater og gode råvarer fra køkkenet  

og fortsætter helt frem til kl. 21.30
Vi glæder os meget til denne fødselsdagsaften  

og tror på fuldt hus og anbefaler derfor tilmelding, 
 siger Fetin med sit sædvanlige rare glimt i øjet.

Café Le Perr
Kastruplundgade 11 • 2770 Kastrup

3252 0015 for bordbestiling

Fræsetoget kommer
Fra 1. til den 6. juni kører 
Banedanmarks fræsetog på 
strækningen mellem Kalve-
bod og Kastrup Lufthavn

BaneDanmarks fræsetog fjer-
ner små revner i skinnerne, 
inden de når at vokse sig store. 

Det er tale om millimeter-
præcist arbejde udført af inter-
nationale specialister, når det 
over 150 ton tunge fræsetog 
tager turen på Øresundsbanen.

- Når vi fræser skinnerne, 
fjerner vi revner, der ellers 
ville kunne vokse sig større 
og kræve en udskiftning af 
et skinnestykke. Det sparer 

derfor både tid og penge, når 
fræsetoget kommer hertil for 
at slibe skinnerne, siger ved-
ligeholdelsesleder Pernille 
Skovrup.

Hastigheden er lav - omkring 
en halv kilometer i timen – al-
ligevel kan det blive til op mod 
tre ton jern, der fræses af på en 
nats arbejde. 

Fræsetoget kører mellem 
klokken 22.30 og 04.30 for at 
genere passagererne mindst 
muligt. 

Skinnefræsetoget holder i 
dagtimerne i Taastrup, hvor det 
bliver renset og klargjort til 
nattens arbejde.

Hvis nætterne bliver mørke nok fra 1. til 6. juni venter dette 
syn, nårfræsetogets tyske eksperter sætter fræsehjulet til 
skinnerne for at fjerne revner i skinnerne, fræses der omkring 
en millimeter af skinnen. 

 

Vandets vej
En dejlig cykeltur på – Vandet vej 

Har man lyst til en frisk cykeltur igennem 
hele kommunen, så vil vi anbefale at man 
følger - Vandet vej – hvor man samtidig kan få 
indblik i, hvordan vores drikkevand kommer 
frem til vandhanerne, og hvad der sker, når 
spildevandet forlader huset igen. Et projekt, som 
TÅRNBYFORSYNING har lavet i samarbejde 
med elever fra lokale skoler..

På cykelruten kommer man forbi 11 skilte, 
med oplysninger om vandets forunderlige vej 

fra grundvand til drikkevand, og videre gennem 
kloakken til renseanlægget, inden det sendes 
ud i Øresund. På alle skilte er der en QR-kode, 
som kan scannes med en smartphone for at få 
mere at vide. Blandt andet via 11 små film, som 
er lavet af elever fra Pilegårdskolen og Ørestad 
Gymnasium, som her fortæller den spændende 
historie om vandets kredsløb, klimasikring og 
spildevandsrensning.

Turen starter ved Skolebotanisk have (hjørnet af 
Brønderslev Alle og Bjørnbaksvej) og forsætter ad 
trafiksikre stier forbi vandværket, renseanlægget 
og pumpestationer og videre frem til badeanstalten 
ved Øresund. 

Drikkevandskvalitet  
og Vandets vej   
Som forbruger vil man gerne have rent drikkevand i 
hanerne, og alle vandforsyninger skal derfor udføre en lang 
række analyser for at sikre, at drikkevandet er i orden. 

Der er tale om et omfattende analyseprogram, som 
løbende bliver justeret af myndighederne. Senest 
i en ny bekendtgørelse nr. 292 fra den 26. marts 
2014, hvor antallet af analyser for både pesticider, 
nedbrydningsprodukter og organiske klorforbindelse igen 
blev øget.

I 2013 viser alle TÅRNBY-FORSYNINGs analyser, at 
vi fortsat har godt vand i hanerne. Alle vandværkets 
10 drikkevandsboringer ligger tæt på vandværket og 
dermed i et område, hvor grundvandet igennem en lang 
årrækker er blevet belastet med en række miljøfremmede 
stoffer, som nu kan findes i grundvandet. Indholdet er 
dog generelt så lavt, at selvom der er enkelte målinger 
over grænseværdien for et enkelt stof (trichlorethylen) 
i en boring, så bliver indholdet fortyndet så meget, at 
indholdet ligger pænt under grænseværdien i det færdige 
drikkevand, hvor der sker en sammenblanding med vand 
fra alle boringer. For pesticider er der ikke målt indhold 
over detektionsgrænsen. 

I TÅRNBYFORSYNING kommer cirka 1/3 af vandet 
(800.000 m3) fra forsyningens 10 boringer, der ligger i 
nærheden af vandværket på Gemmas Alle, hvor vandet 
først iltes og renses på sandfiltre inden det sendes ud til 
forbrugerne. Dette lokale Tårnby vand er derfor kendt for 
at være meget hårdt, da jordlagene består af kalk.

Den resterende vandmængde (1.700.000 m3) købes hos 
HOFOR, der er en sammenslutning af 8 kommunale 
forsyninger rundt om København. En stor vandmængde 
som TÅRNBYFORSYNING er nødt til at indkøbe, da 
mængden af drikkevand på Amager er begrænset, og 
indvindingen derfor ikke kan øges.

Tjek selv 
vandkvaliteten 
Er du som forbruger interesseret 
i at vide mere om drikkevandets 
kvalitet, kan du selv via 
forsyningens hjemmeside – www.
taarnbyforsyning.dk - få adgang til 
de mange analyseresultater eller 
læse om grundvandsforholdene i – 
Redegørelse om vandindvindingen 
i 2013. 

Under Vand, findes desuden et 
link til Geus hjemmeside data.
geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.
jsp?anlaegid=106648 – hvor 
man kan finde oplysninger og 
analyseresultater helt tilbage fra 
1977. Der er således tale om en 
imponerende stor datamængde, 
der omfatter analyser af vandet 
forskellige steder på vandværket og 
på ledningsnettet, og dermed tæt 
på ens bolig. 

29. april 2014 blev der for 
eksempel udtaget en vandprøve 
på vandværket, der omfattede 
en normalkontrol og analyser for 
organisk mikroforurening, dvs. 
pesticider, aromater og klorerede 
opløsningsmidler. 

I alt blev der udført 67 forskellige 
analyser, heraf 33 analyser for 
at finde spor af pesticider og 
beslægtede produkter i vandet, og 
13 analyser for at finde indholdet af 
mere naturlige stoffer som jern og 
forskellige salte, der er vist i tabel 
1. Derudover undersøges vandet 
også for indhold af bakterier. 

Stof Mængde Vand- 
  kvalitets 
  krav
Ammonium  ................... <0,02 mg/l ............0,05
NVOC  .......................... 1,9 mg/l ......................4
Chlorid  ......................... 120 mg/l .................250
Fluorid  .......................... 0,65 mg/l .................1,5
Jern  ............................... 0,01 mg/l .................0,1
Magnesium  ................... 40 mg/l .....................50
Mangan  ......................... <0,002 mg/l ..........0,02
Nitrat  ............................ 1,5 mg/l ....................50
Nitrit  ............................. 0,002 mg/l .............0,01
Phosphor, total-P  .......... <0,01 mg/l ............0,15
Coliforme bakt.37Gr. .... <1 antal/100 ml .........0
Kimtal 22Gr. PCA .......... 9/ml ..........................50
Kimtal 37Gr. PCA .......... 2/ml ............................5
E.coli.bakt. ..................... <1/100 ml .................0

Analyseresultater fra vandværket udtaget  
29. april kl. 11.50 2014



1
2

 T
å

R
N

B
y

 B
lA

D
ET

 J
U

N
I 2

0
1

4 Tå
R

N
B

y
 B

lA
D

ET JU
N

I 2
0

1
4

 1
3

Orlogsgast Hansen mindet som 
dansk søhelt 
På 150-års dagen for ”Kam-
pen ved helgoland” var en 
række gamle lokale marine-
soldater samlet på Kastrup 
Kirkegård for at mindes den 
lokale danske søhelt hans 
Oluf hansen

Det er jo ikke fordi minderne 
om årstallet 1864 ligefrem er 
noget, der får danskerne til 
stolt at knejse med nakken. 

Nationen tabte på slagmar-
ken omkring to femtedele af 
det daværende danske rige i 
krigen mod Østrig/Preussen. 
Det skete ikke mindst under 
”Slaget ved Dybbøl” mandag 
18. april 1864, hvor voldsomt 
vi led store danske tab af men-
neskeliv, og det har sat sit 
umiskendelige negative præg 
på den danske selvfølelse.

Først i 1920 lykkedes Kon-
gen at forhandle sig til en dog 
tålelig løsning, hvor noget af 
det tabte land atter kom under 
dansk flag.

Men der var dog en enkelt 
positiv begivenhed – midt i al 
miseren: Onsdag 9. maj 1864 

om eftermiddagen stod ”sla-
get ved Helgoland mod den 
østrigsk/preussiske flåde med 
fem større og mindre orlogs-
skibe. Blandt de danske skibe 
var fregatten Jylland, og i fre-
gattens kanonbesætning var 
orlogsgasten Hans Oluf Han-
sen fra Maglebylille.

Sammen med sine kam-
merater i de tre danske or-
logsskibe Fregatterne Jylland 
og Niels Juel, og korvetten 
Heimdal, kæmpede Hans Han-
sen bravt og stålsat i røg og 
kanontorden - og mens nogle 
af Hans’ bedste venner måtte 
lade livet i kampen, sejrede 
han og den danske flådestyrke 
over fjenden, der brændende 
og sønderskudt måtte søge ly 
for overmagten ved at sejle til 
Cuxhaven ved Elbens udløb i ly 
af natten.

Store tab på begge sider
På begge sider var der dog 
tab: De danske skibe havde 14 
døde og 55 sårede, mens de 
to østrigske fregatter Schwar-
zenberg og Graf Radetsky til-

sammen havde 33 døde og 60 
sårede.

Slaget ved Helgoland fik 
trods alt en positiv indflydel-
se på den danske selvfølelse 
efter det forsmædelige ne-
derlag ved Dybbøl. Nationen 
har lige siden æret, mindet og 
fejret sejren, hvor kun fregat-
ten Jylland i Ebeltoft stadig er 
bevaret. Nok var flådens sejr 
begrænset, men den danske 
befolkning forstod dengang - 
ligesom det sker i dag - at sæt-
te pris på den indsats, der blev 
ydet til søs ved Helgoland.  

Endte som æresmedlem
Hans Oluf Hansen fik et langt 
liv. Han døde næsten 98 år 
gammel i 1939 som en af de 
allersidst levende orlogsmænd 
fra kampen. Gennem hans lan-
ge liv ernærede han sig som 

vægter og skatteopkræver i 
Maglebylille, og den danske 
stat valgte at tildele ham og de 
andre overlevende danskere 
fra kampen Dannebrogsmæn-
denes Hæderstegn. 

Marineforeningens Kø-
benhavn afdeling udnævnte 
desuden Hans Hansen til 
æresmedlem, og i  respekt for 
blandt andet hans uegennyt-
tige og væsentlige indsats for 
de gamle orlogskammerater, 
der i sin tid kæmpede sejrrigt 
i nationens tjeneste, nedlagde 
formanden for Amager Marine-
forening en mindebuket.

jli
(Artiklen er baseret på den 
tale, som landssekretær 
Søren Konradsen holdt ved 
mindehøjtideligheden, red.)

Medlemmerne af Amager Marineforening var samlet i 
begyndelsen af maj for i almindelighed at mindes Slaget 
ved Helgoland og i særdeleshed den lokale søhelt Hans Oluf 
Hansen fra Maglebylille.

På billedet ses forrest fra venstre: formand  Erling Huusfeldt, 
Svend Jensen og flagbærer John Rasmussen. 
Bagest fra venstre: sekretær Søren Konradsen, kasserer 
Torben Johnsrud og Jens Thisted Frederiksen. 

har dit barn fritidsjob?

Se pligt og rettigheder på 
www.3fkastrup.dk

w
w

w
. jensensm

ad.dk

Italiensk præget buffet
Dijon/mascapone bagt laksefilet med 

limecreme
Mini salater, friske grønne asparges
Letrøget okseinderlår med citrus-vinagrette
Farserede bornholmske unghanebryster
Bagt i rosmarin
Pesto-grillet højrebsfilet med små nye 
kartofler vendt i soltørrede tomater, olie og 
purløg
Grøntsags-tærter med springløg
Pennesalat med oliven tapanade og feta 
grillede courcetter med parmesan og 
pinjekerner
Rarbarber / ingefær chutney
Skåle med torvets salater vendt i kirsebær 
vinagrette
Blandet hjemmebagt brød
hjemmelavet tiramisu kage
3 slags italienske oste med 
druer, piment, oliven samt 
kiks

Fra det daglige menukort
Morgenmad mandag - fredag fra kl. 8

Smørrebrød: Æg og rejer, kamsteg,
dyrlægens og meget mere fra 14,-

Luksussmørrebrød fra 40,-

Sandwich med salat og hjemmelavet dressing: 
Skinke/ost - Hjemmelavet frikadelle,
skinkesalet m.m.  40,-

Varme retter: Biksemad - pariserbøf m/ 
det hele - stjerneskud - omelet  fra 65,- til 85,-

Lune deller:  15,-
fra aftenkortet fra kl. 16 til 20.
Forretter 50,- til 55,-
Hovedretter:
ny dagens ret hver dag  70,- 
(Se månedsplan på www.jensenmad.dk)
Steak af oksefilet - Jensens Burger,
Hakkebøf  fra 80,- til 138,-

Desserter:
Hjemmelavede pandekager 45,-
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250,-

 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad
 • Selskabsmad
 • Helstegt pattegris
 • 3-6 retters menuer
 • Gourmetmiddage
 • Receptioner
     og meget mere

ÅBENT

mandag-fredag

08.00-20.00

Amager Landevej 129    •    2770 Kastrup     •    Tlf.: 3250 1769 · Bestil  på  70101416 eller  WWW.SALTOGPEBER.DK · 

Fi n d  m e nu e n  d e r  g ør  feste n  e n dnu  b edre.
Vi  sk a b e r  d e n  g od e  opl e v el s e  t i l  b ord et .

S m a g e n  a f  g l a d e  g æ s t e r

Pr. kuvert fra

99,-

TIL DEN UFORGLEMMELIGE FEST
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Pure fitness
Inspirerende træning, seriøs vejledning

Dit lokale træningscenter
- Spinning - Cross HIIT - Bootcamp

Oven på Netto ved Tårnby st.
Tårnby Torv 11

www.pure-fitness.dk
www.facebook.com/purefitnesscph

2014 Udgivelsesplan 
Nr. DæKKENDE UDKOMMEr DEADLINE
07. juli 27.-28. juni mandag 23. juni
08. august 8.-9. august* mandag 4. august
09. september 29.-30. august mandag 25. august
10. oktober 26.-27. sept. mandag 29. september
11. november 31. okt. 1.nov mandag 27. oktober
12.  december 28.-29. nov. mandag 24. november
* anden fredag/lørdag i måneden

2015 Udgivelsesplan
Nr. DæKKENDE UDKOMMEr DEADLINE 
01. januar 9.-10. januar * mandag 5. januar 
02.  februar 30.-31. januar mandag 26. januar
03.  marts 27.-28. februar mandag 23. februar
04. april 27.-28. marts mandag 23. marts 
05. maj 24.-25. april mandag 20. april 
07. juli 26.-27. juni mandag 22. juni
08. august 14.-15. august * mandag  10. august
09. september 28.-29. august mandag 24. august
10. oktober  25.-26. september mandag 21. september
11. november  30.-31. oktober mandag 26. oktober
12. december  27.-28. november mandag 23. november

* anden fredag/lørdag i måneden

Få hele planen tilsendt på PDF. 
Mail efter den på redaktionen@taarnbybladet.dk 

TårNBy BLADET UDgIvES af Tårnby Blad-
forening. Foreningen er åben for alle som 
enten vil støtte bladet eller som af andre 
grunde vil være med. Bladet udkommer 
også på nettet på www.taarnbybladet.dk 
og et nyhedsbrev, som man gratis kan få, 
hver gang der er opdateringer på hjemme-
siden.

TEKST Og FOTOErNES gANg fra pen og kamera til læserne. Materialelet fremstilles af vores folk i marken 
eller kommer på mail og telefon. Redaktionen bearbejder tekst og foto, samler så at sige puslespillet med nye 
brikker hver måned  og har pludselig gjort det i 20 år. Så sendes de færdige layout til trykkeriet og i gamle 
dage - det vil sige i maj - gik der så syv dage før bladene blev omdelt. Fremover går der 48 timer. 
Det er da hurtigt - synes vi.

Denne udgave af Tårnby Bladet ser meget 
anderledes ud, men vi har ikke kun skiftet 
format. vi udkommer også “tidligere” end 
tidligere

Det er naturligvis noget vrøvl at sige, at vi ud-
kommer tidligere end før. Det vi mener er, at vi 
har gjort tiden mellem deadline og udgivelse 
kortere.

Det har også generet os nyhedsformidlere, 
at vi havde deadline onsdag aften/nat og først 
havde bladet til omdeling den følgende tirs-
dag/onsdag. Det ændrer sig også. Deadline vil 
stadig være en mandag sidst i måneden, men 
så udkommer vi også den sidste fredag i må-
neden således, at juni-nummeret (premiere-
udgaven af det nye MX-format) havde dead-
line onsdag 28. maj og udkom allerede fredag 
30. maj.

Det er et ønske fra os – vi vil gerne hurtigt 
på gaden, når bladet nu ligger klar, og fra an-
noncører som ofte har særlige tilbud og arran-
gementer sidste weekend i måneden. 

Nye bogstaver

Et blad skifter med mellemrum typografi, i 
daglig tale bare bogstaver. Det gjorde vi også, 
da vi gik fra det klassiske ”Ekstrabladsformat” 

til ”Anders And-formatet”. Vi pressede mere 
tekst ind på den mindre plads.

Det fik vi verbale tæsk for. Vi rettede en lille 
smule op på det, men ikke nok. Tæskene fort-
satte ved hver given lejlighed.

Nu har vi gjort bogstaverne større igen, bare 
lidt, men vi har også øget afstanden mellem 
linjerne. Det hedder i fagsproget ”skydnin-
gen”.

Vi håber, det hjælper noget. men vi ser først 
rigtigt resultatet, når de færdige tryk udkom-
mer fredag 30. maj - og så kan det være at vi 
kommer til at justere igen.

Per F. Pedersen,  
fmd. Tårnby Bladforening

Tårnby Bladet bliver hurtigere

Mere end 200.000 bilister 
overtræder hvert år de fartbe-
grænsninger på 30 km/t, der 
er ved betalingsanlægget til 
broen over Øresund. Det bli-
ver der nu sat en stopper for

 
Tekst & foto:  

Jesper Israelsen

Øresundsforbindelsen har 
netop taget en række fartbe-
grænsende ”faldlemme” i brug 
ved betalingsanlægget ved 
lernacken i Sverige. 

Det sker for at højne sikker-
heden for de medarbejdere, 
der hjælper bilisterne med at 
komme igennem betalingsan-
lægget. 

Fartfælderne består ind-
til videre af fire automatiske 
fartbump, som aktiveres, hvis 
bilisten kører mere end de 30 
km/t, der er tilladt ved selve 
anlægget. 

Fælden består af en tvær-
liggende plade i kørebanen, 
som automatisk sænker sig fire 
centimeter, så der opstår et 

bump, som ikke er farligt, men 
som på den anden side let kan 
ses og sagtens kan mærkes, 
når man kører over dem. 

Betalingsanlæggets direk-
tør, Håkan Kiendl , håber, at 
alene synet af fælderne i sig 
selv vil have en fartbegræn-
sende effekt:

- Vi har hvert år mere end 
syv millioner passager af pri-
vatbilister, og af dem er der 
cirka 200.000, der overtræder 
hastighedsbegrænsningerne, 
og det udgør en sikkerhedsri-

siko for de af vores medarbej-
dere, der hver dag færdes i an-
lægget for at hjælpe bilisterne 
igennem systemet, hvis en af 
bommene mod forventning 
ikke skulle gå op, siger han. 

- Foreløbig er der etableret 
fartfælder eller ”Actibump, 
som de kaldes”, i fire brobizz-
baner i køreretningen fra Sve-
rige mod Danmark. 

- Det er ikke nødvendigt i 
den anden retning, da de sven-
ske toldmyndigheders kontrol-
anlæg, som ligger umiddelbart 

efter betalingsanlægget, i 
sig selv virker stærkt fartbe-
grænsende, konstaterer Håkan  
Kiendl tørt. 

Faldlemmene blev indviet i 
flot sommersol i starten af uge 
21, men hvordan de vil opføre 
sig, når der kommer frost og 
sne, må komme an på en prøve. 

Det må den hastighedsbe-
grænsende effekt i høj grad 
også, for som en del af de dan-
ske journalister konstaterede 
ved indvielse, så behøver man 
ikke at køre mange meter på 
en kommunal vej i København 
for at komme ud for lige så 
dybe huller i vejen.

Fartfælder på Øresundsbroen

Når en bilist kører for stærkt igennem betalingsanlægget til 
Øresundsbroen, vil de fremover komme ud for at en faldlem i 
asfalten automatisk sænker sig, så der opstår en kant.

Farten registreres ved hjælp af en radar, og bilisten vælger 
selv, om bumpet aktiveres eller ej. Hvis man overholder 
hastigheden på de 30 km/t sker der ingenting.

Giv håb med humor
Arbejdernes Landsbank vil 
hjælpe med at udfordre tabu

Arbejdernes landsbank vil 
sammen med komikeren An-
ders Morgenthaler spille en 
vigtig rolle i en ny stor kam-
pagne fra organisationen Børn, 
Unge & Sorg. Kampagnen hed-
der ”Dødsjovt? Giv håb med 
humor” og har til formål at 
udfordre tabuet omkring død, 
sorg og sygdom med humoren 
som virkemiddel.  

Med inspiration fra dan-
skernes egne historier vil den 
kendte komiker og kunstner 
Anders Morgenthaler via sine 
tegneserier formidle små hu-
moristiske fortællinger, hvor 
humor skal være med til at 
gøre det lettere at tale om syg-
dom og døden. Tegneserierne 
vil blandt andet blive trykt på 
postkort og solgt i Arbejder-
nes Landsbanks filialer landet 
over. Overskuddet fra salget 
går ubeskåret til foreningen 

Børn, Unge & Sorg, der hjælper 
børn og unge med at tackle al-
vorlig sygdom eller dødsfald i 
familien. 

- Vi har sagt ja til at hjælpe 
organisationen med at mar-
kedsføre deres kampagne ved 
blandt andet at sponsorere 
og sælge postkort med Mor-
genthalers tegninger i vores 
filialer rundt om i landet – og 
selvfølgelig også her i filialen 
i Tårnby, siger Marianne Skov 
Jacobsen, filialdirektør. 

- Postkortene kan købes for 
10 kroner, og vi håber natur-
ligvis, at rigtig mange vil slå 
et smut forbi banken og støtte 
den gode sag. 

Kampagnen på sociale medier
Kampagnen, som løber indtil 
8. juni, er en del af et større 
toårigt projekt ”Giv Håb”, som 
Arbejdernes landsbank har 
støttet, siden det blev sat i 
gang i efteråret 2012. 

Foreningen Børn, Unge & 

Sorg har til formål at hjælpe 
de 140.000 børn og unge, der 
hvert år oplever, at deres for-
ældre eller søskende bliver 
alvorligt syge eller dør.

Kampagnen vil især foregå 
på de sociale medier, blandet 
andet på Giv Håbs facebook-
side og Wulffmorgenthalers 
facebook-side, hvor de forskel-
lige tegninger, striber og ani-
merede film, som Anders Mor-
genthaler har lavet med afsæt 
i danskerne egne historier, vil 
blive delt. 

Mere om kampagnen
Du kan læse mere om 
kampagnen på www.
dødsjovt.dk eller på Giv 
Håbs hjemmeside www.
givhåb.nu

Hvert  år kører mere 
end 200.000 bilister 
alt for stærkt igennem 
betalingsanlægget til 
Øresundsbroen, og det er 
både til gene og fare for 
personalet .

Italiensk luksusmode i 
den toldfrie
Det italienske modehus Max 
Mara har nu valgt at slå sig 
ned i Københavns lufthavn, 
som med et gennemsnit på 
62.000 passagerer pr. dag 
er det en af de 15 travleste 
lufthavne i Europa. Butikken 
er på 65 kvadratmeter og 
indrettet i overensstemmelse 
med den stil, der er fastlagt 
for Max Maras lufthavnsbu-
tikker.

Max Mara er ifølge lufthav-
nen kendt over hele verden 
som forløberen for moderne 
pret-à-porter mode og er et af 
de største internationale mo-
dehuse – grundlagt i 1951.

- Vi glæder os til at tilbyde 
vores rejsende lidt italiensk 
krydderi på turen gennem 
Københavns lufthavn. Det 
er vigtigt for os altid at give 
vores passagerer spændende 
oplevelser, og vi er sikre på, 
at Max Maras nyåbnede butik 
med deres stilsikre designs 
kan hjælpe os med at opfylde 
denne målsætning, udtaler 
lise Ryevad, som er direktør 
for Airport Sales i Køben-
havns lufthavne A/S.

Max Mara har over 2300 
butikker over hele verden, 
men den nye butik bliver den 
første i en europæisk luft-
havn.  jli

Modehuset Max Mara 
åbner butik  i ufthavnen.

For os handler god rådgivning om meget andet end 
penge. Folk er jo forskellige steder i livet og har forskel-
lige drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde 
frem til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi 
taler penge. 

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af 
vores filialer og aftal et uforpligtende møde. 
Eller se mere på al-bank.dk.
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Din mobile frisør
Camilla Hulkvist.

Kommer til dig,  
når håret trænger

Dame/herreklip 
kun 250 kr.

Kører alle ugens dage 

Kontakt på: 2812 4155 

aloe Vera Butik amager
Så er sommeren endelig kommet
Vi har alt inden for hudpleje, både når du skal 
forkæles og for at beskytte mod solen, eller hvis man 
lige glemte det...
Der er stadig mulighed for i ro og mag at afprøve 
vores produkter, inviter 5-8 veninder til en
Homeshopping med forkælelse. Ring og aftal tid.
Der er naturligvis også stadig mulighed for at ringe, 
maile eller sms’e for at bestille produkter.

HUSK! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.aloeVeraButikamager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414

Kontakt@aloeVeraButikamager.dk

Skulderklap til natteravne
Kastrup rotary giver penge 
til lokale Natteravne. Selvom 
Natteravnene i Kastrup og 
Tårnby ikke har brug for de 
helt store midler, er natteravn 

Anja Engmann glad for støtten 
til de ca. 22 frivillige i Tårnby 
kommune

Et skulderklap fra det ene fri-

villige lokale initiativ til det 
andet, kalder præsidenten for 
Kastrup Rotary Klub Vagn Søby 
en donation på 3000 kroner 
til Natteravnene i Kastrup og 
Tårnby. 

- Det er den slags ildsjæle, 
der er med til at gøre en forskel 
i lokalområdet – for de unge, 
men også for kommunens bor-
gere og det lokale erhvervsliv, 
sagde Vagn Søby ved overræk-
kelsen af checken.

Tårnby Natteravnene, som 
tidligere hed Kastrup Natterav-
nene, men har skiftet navn, 
fordi de dækker hele Tårnby 
kommune, går ture i hold på tre 
i de iøjnefaldende gule jakker 
– både om eftermiddagen, ved 
aftenstide og om natten. For-
målet er at skabe tryghed gen-
nem synlighed og aktiviteten 
er et tilbud om voksenkontakt 
til især de unge på mellem 12 
og 20 år, som færdes på gader 
og stræder. I sommerperioden 
bruger patruljerne meget tid 
i og omkring Amager Strand-
park.

- Ingen af os her i Kastrup 
og Tårnby har været udsat for 

chikane eller trusler. Faktisk er 
det sådan, at skulle der være 
optræk til ballade, er der altid 
andre unge, der bakker os op, 
fortæller Anja Engmann. 

Formanden for Tårnby Nat-
teravnene Anja Engmann har 
over for Rotary Kastrup kvit-
teret ved i forbindelse med 
overrækkelsen at fortælle om 

Natteravnenes indsats i lokal-
området og om årsagen til sit 
personlige engagement i den 
frivillige aktivitet. Hun er glad 
for støtten til de ca. 22 frivil-
lige, selv om der ikke er brug 
for de helt store midler i for-
bindelse med Natteravnenes 
aktiviteter.

tsp

Natteravn Anja Engmann i sit rette element - på gaden. 
Her sammen med Vagn Søby, præsident for Kastrup Rotary 
Klub, som netop har doneret 3.000 kroner til de ca. 22 
Natteravne, der går ture i både Kastrup og Tårnby til gavn for 
lokalområdets unge.

2 Års fødselsdag
Lørdag 5 juli 10:00 - 15:00

1 Vinylux Lak + 1 topcote 200, 00 Kr. (250,00 kr.) Så længe lager haves.

Appeal 4 lak 3 stk, for 100,00 Kr. (237,00 kr.) Så længe lager haves.

Til fødderne
Den skønneste fodbadesalt med økologisk Pebermynte 50,00 kr. stk. (prøveposer uddeles i forretningen )

   Kølende fodbalsam 50,00 kr. stk.

Der vil denne dag være gæstebehandlere, hvor du allerede nu kan bestille tid til ansigtsmassage 15 min. 150,00 kr.

Du kan også nu bestille tid til fodmassage 15 min. 100,00 kr.

Der vil være 20 % på alle PHYRIS produkter denne dag.

( bestil allerede nu så du er sikker på, at DIN creme ikke er udsolgt denne dag)

Der vil denne dag være et glas køligt asti .

Pia’s petit oase Saltværksvej 84 • 2770 Kastrup •Tlf. 27131311

7.x fra Pilegårdsskolen kick-
startede på flotteste vis en 
udviklingsdag på Ungdoms-
skolen

Af Belinda Lütz, Projekt- og 
undervisningskoordinator, 

Tårnby Ungdomsskole

Udviklingsdagens formål var 
blandt andet at tænke store 
tanker om fremtidens Ung-
domsskole, med fokus blandt 
andet på udvikling, værdier, PR 
og ungeinvolvering.

En måned inden havde 7.x 
som innovationsklasse fået 
til opgave at give et bud på 
spørgsmålet ”Hvordan skal 
fremtidens Ungdomsskole 
være, så I og andre unge vil 

bruge den?”. 
I undervisningen lavede 

klassen derfor spørgeskema-
undersøgelse, kom med idéer 
til forbedringer på eksempel-
vis Facebook-siden og indret-
ningen og nye idéer til hold og 
arrangementer.

Lyttet til de unge
Ungdomsskolen havde også in-
viteret medarbejderne til ud-
viklingsdagen med håbet om 
at få en masse gode idéer og 
inputs til næste sæson og Ung-
domsskolens fremtid generelt. 

Foran en spændt medarbej-
dergruppe præsenterede 7.x 
deres mange overvejelser og 
idéer og efterfølgende havde 

de imponerede medarbejdere 
mange spørgsmål til klassen. 

Medarbejderne tog efterføl-
gende udgangspunkt i oplæg-
get fra eleverne samt i emner, 
der gennem året er blevet dis-
kuteret på Ungdomsskolen.

De mange idéer og ønsker 
skal præge dagligdagen i det 
nye ungdomsskoleår.

Fremtidens Ungdomsskole kickstartet

GRundET ET aFBud er der en og 
kun en ledig plads til en helt særlig 
rejse med Foreningen Norden til 
Vestfjorde i Island.
REJSEn FOREGÅR fra 5. juni i år, 
altså lige om lidt og med hjemkomst 
mandag 16. juni tidlig morgen.
VI HaR FÅET Et sidste øjebliks 
afbud og kan derfor tilbyde denne plads til 
en kvinde, som vil have dénne oplevelse.Vi bliver 24 
deltagere samt en islandsk chauffør.
VI REJSER OTTE dage på fjordene og tilbringer de 
sidste dage i Reykjavik.
IndKVaRTERInGEn bliver på gode, men 
billige hoteller i de omtalte byer. Vi tilbyder plads i 
dobbeltværelse.

PRIS: 13.000 dkr. Inkluderet: Fly • Overnatning i 
dobbeltrum • Morgenmad • De i programmet omtalte 
måltider • Alle udflugter og entreer •  Sejladser. 

InTERESSERET?: Ring STRaKS til Terkel Spangsbo 
på tlf. 4038 0450 eller 3251 0873.

dETalJERET PROGRam foreligger og kan tilsendes 
pr. brev eller mail.
maIl/RInG TIl TERKEl SPanGSBO, formand for 
Foreningen Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. 
terkel.spangsbo@mail.dk eller ring 3251 0873 og 4038 
0450.

EKSKluSIV TuR 
VESTFJORdEnE I ISland 

JunI 2014 - een sidste 
chance

Foreningernes og kulturlivets farverige ven og til tider 
femte kolonne for samme inde på Rådhuset, 
Svend Olsen, trækker sig lidt tilbage efter 
mere end 40 år i aktiv tjeneste. Sammen med 
flere kulturudvalgsformænd har han fundet løs-
ninger og ikke mindst økonomiske lommer i det 
kommunale budget til en fremragende indsats for 
græsrødderne.

Han fik for et par år siden Fortjenstmedaljen for 
sin indsats - ofte får man medaljen pr. auto-
matik. Men Svend havde fortjent den!

Han skriver selv:
- Efter eget ønske går jeg fredag 1. august i 

år på tjenestemandspension og derfor vil jeg 
gerne invitere til afskedsreception for kolle-
ger, samarbejdspartnere, familie, politikere 
m.fl.

Fredag 20. juni, kl. 14 – 17

I kantinen på Tårnby Rådhus, kælderen i bygning B. 

(hjælpsom som altid forklarer han følgende:) Kommer du/I ef-
ter kl. 14,15 skal i bruge parkeringspladsen og kælderindgan-
gen bag rådhuset på Østerlarsvej og følge skiltene. 

- I kantinen vil jeg byde på lidt til ganen og lidt til maven – og 
til forhåbentlig hyggeligt samvær med dig/jer.

Tårnby Bladet, Foreningernes Fælleskontor 
takker for  indsatsen og forventer, at han 
stadig vil svæve over de kulturelle vande 

i de perioder, hvor han ikke soler sig på 
sydlige strande .

STOrE FyLDNINgEr: Det må stå sløjt til med skoleelevernes tandsituation, når man i 
forbindelse med en ny tandplejeklinik har nødigt at indbygge en cementblander med en 
kapacitet på mange kubikmeter, oplyser en af bladets opmærksomme meddelere. Vi giver 
ikke en krone (heller ikke en tandkrone) for dette tip, men må konstatere, at vedkommendes 
opfattelsesevne ikke fejler noget. Denne note og foto har egentlig ikke anden funktion end at 
udfylde et tomt hul.

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager landevej 71. 
Sommerferie til 11. september

Pensionistforening
Postkassen Amager landevej 71. Banko
Banko 6. juni kl. 11.30
Banko 13. juni kl 11.30
Banko 20. juni kl 11.30

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. Se 
kommunens informationsannonce s. 6.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Hver anden torsdag klokken 15-17 i Foreningscen-
tret Postkassen, Amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Fridag Grundlovsdag 5. juni
café eftermiddag. Demenskoordinator Rikke Jen-
sen. 12. juni

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby.
Se kommunens informationsannonce s. 6.

Høreforeningen 
Postkassen Amager landevej 71
Ferie til september.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se kommunens informationsannonce s. 6.

Største luftfartsapril 
nogensinde
April 2014 overraskede po-
sitivt med en vækst på 12,8 
procent og måneden blev den 
travleste dag nogensinde i Kø-
benhavns lufthavns historie. 

Der var ellers relativt lave 
forventninger til april på grund 
af den sene påske, som nor-
malt giver en del ”rejsefattige” 
dage. Men et ekstraordinært 
stort antal rejsende i påsken 
og helårseffekten af en række 
nye ruter medførte, at belæg-
ningsprocenten steg med 7,2 
procentpoint, så tre ud af fire 
flysæder var fyldte. Det betød, 
at godt 2,2 millioner menne-
sker rejste igennem lufthav-
nen, hvilket er rekord for april.

Måneden endte med at blive 
så travl, at Københavns luft-
havn også satte dagsrekord, 
idet 93.342 mennesker rejste 
igennem lufthavnen 11. april. 
Det er 3.259 flere passagerer 
end den hidtidige rekord, der 
blev sat på den første store rej-
sedag sidste sommer.

 jli
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Denne annonce er sponsoreret af:

PRIVAT LOPPEMARKED
PÅ P-PLADSEN PÅ TAGET AF FØTEX 

Amagerbrogade 290

HVER SØNDAG 
FRA 11. MAJ TIL 31. SEPT. 

(ikke pinsesøndag)
KL. 11 - 16

KØB ELLER SÆLG DINE LOPPER
kræmmertilmelding 

www.kastrup-taarnby.lions.dk

  LIONS KLUB   KASTRUP-TÅRNBY 
AFHOLDER IGEN I ÅR!

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7 - 32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

Mobil Frisør
Kører nu kun i weekender

Dame
Klip  450 kr.
Klip & vandondulation  750 kr. 
Permanent inkl. klip  750 kr.
Striber i toppen  300 kr.
Striber i hele håret fra  600 kr. 
Farve i bund  400 kr. 
Farve i hele håret fra  600 kr.
Farvning af bryn og vipper  150 kr.

Gitte Quest, frisør
31 34 36 04
mail@gittequest.dk
www.gittequest.dk
Ring og aftal en tid
Kører kun i weekender

Herre  
Klip  350 kr.
Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

Børn   
Klip 0-11år  200 kr. 
Konfirmation/ 
festopsætning fra  1500 kr.

Også påsætning af hår, 
almindelig opsætning 
samt til bryllup inkl.  
1. prøveopsætning, 

konfirmations/
festopsætning.

KøRSEl 100 kr.
(inklusiv kørsel  
indenfor 2770)

OBS

1. august 1969 – 1. august 
2014 og stadig i live

Af Terkel Spangsbo, fmd. for 
Tårnby Forenings Råd, TFR

Kan man forestille sig Svend 
Olsen, forenings- og kulturli-

vets femtekolonne agent på 
Rådhuset, som autoriseret 
pantefoged?

Nogen måtte have set mulig-
hederne i at sende den to me-
ter høje 17-årige ud og pante 
fattige borgere for mandag 1. 
august 1969 startede han som 
assistentelev i Tårnby Kommu-

ne på Opkrævningskontoret. 
Otte år senere blev Olsen auto-
riseret som pantefoged i 1977, 
men allerede i 1980 søgte han 
en stilling i Undervisnings- og 
Kulturforvaltningen. 

Han har siden 1981 arbejdet 
med sit hjertebarn kulturen og 
fritiden – fra 1987 som dag-
lig leder af Kultur- og Fritids-
teamet.

I den periode har han slidt 
tre kulturudvalgsformænd op, 
nemlig Frode Dahl-Nielsen, 
Poul Feldvoss, Vibeke Ras-
mussen og så når han lige at 
servicere rugbyspilleren Brian 
Franklin. Værre er det med de 
administrative chefer. Dem er 
der gået seks af på en Svend 
Olsen.

Plus det løse
Som foreningsmand 
kan det være svært at 
forstå, at Svend også 
har haft tid til at ser-
vicere Kastrupgård-
samlingen, natur- og 
musikskole samt 
Kulturzonen, kom-
munens indkøb af 
kunst, Kastrup Bio 
og udstillingscenter 
Plyssen.

 - Det har jeg jo 
ikke gjort alene og jeg vil da 
gerne fremhæve det kultur-

t e a m , 
som vi har haft i mange år 
med mine drenge Tom lisborg 
og lars Holm, siger han.

Tårnby kommune har gen-
nem Olsenæraen udbygget 
voldsomt på det kulturelle og 
ikke mindst idrætsområdet, 
ligesom flere foreninger har 
fået egne lokaliteter og ad-
gang til fællesfaciliteter som 
Postkassen, som Olsen fik lov 
at navngive (på trods af ægte 
postfolks stille protester).

- Jeg har været med i en fan-
tastisk periode – med fortsat 
mange udfordringer – og hvor 
kultur- og fritidslivet i Tårnby 
har udviklet sig enormt med 
mange fremragende faciliteter 
til gavn og glæde for borgerne 
og foreningslivet m.m. i Tårnby 
Kommune, påpeger Svend Ol-
sen. 

venskabsindsats
Svend Olsen og team har også 
været idéfolk og praktiske 
grise i det nordiske venskabs-
arbejde, som blev grundlagt 
med en samarbejdsaftale 
omkring 1980 og lukket ned i 
2011. Sammen med Poul Feld-
voss fandt en græsrods-kultu-
rel udveksling sted. Idrætsfolk, 
folkedansere, musik- og sang-
kor, malere og kreative folk 
blev sendt afsted for at mødes 
med ligesindede i Alingsås i 
Sverige, Skedsmo i Norge og 
Karis (nu Raseborg) i Finland.

- Det er efter eget ønske, at 
jeg 1. august går på tjeneste-
mandspension.

Derefter vil Svend øge sin 
rejseaktivitet (hvordan det så 
kan lade sig gøre), men han 
har også varslet, at han vil 
følge forenings- og kulturlivet 
i Tårnby – og være aktiv bag 
kulisserne.

Afskedsreception for kolleger, 
samarbejdspartnere, familie, 
politikere m.fl. i kantinen på 

Tårnby Rådhus 
fredag 20. juni kl. 14 til 17.

I 2013 fik Svend Olsen Fortjenstmedaljen for mange års 
tro tjenester. Dan han frabad sig muligheden for en royal 
audiens sørgede Tårnby Foreningsråd for det mindst lige så 
muntert royalt besøg ved Foreningernes prisoverrækkelser.

Svend Olsen – farvel og tak for denne gang
Beviset på ”farlige” 

Svend Olsens karriere 
som autoriseret 
gældsinddriver.

Noget at gå til i juni og juli

ASGER JORN og JØRGEN RØMER
fortsætter til og med 9. juni

 19. juni åbner udstiling med skulpturer af 
Hanne varming

Kom hele vejen rundt 
langs Kalvebod Fælleds 
kyst med start fra 
Naturcenter Amager

 
På ”kystvandringens dag” ar-
rangerer Hjerteforeningens 
lokalkomite, Ørestad/Sundby og 
DN København cykeltur rundt 
langs Kalvebod Fælleds kyst. 

Kystvandringen sætter fokus 
på de danske kyster rundt om 
i hele landet og historien om 
kysten langs Kalvebod Fæl-
led er helt speciel, fordi den er 
kunstig! 

Der vil være en guide med på 
turen, og turen går fra Natur-
center Amager ud over Køben-
havns største inddæmmede na-
turområde, til de nye fugletårne 
på den nybyggede dæmning, 
som blev færdig i 2012. Her vil 
være en kort pause inden turen 
går tilbage til Friluftshuset.

På vejen taler vi om land-
skabet, den gamle havbund 
og områdets historie, samtidig 
med vi nyder den spændende 
natur. Ruten vil være på i alt ca. 
13 – 15 km. 

Praktiske oplysninger
Tidspunkt: Søndag 15. juni 2014
Start: Klokken 11.00 ved Friluftshuset, 
Naturcenter Amager. Slut: Cirka klok-
ken 13.00 ved Friluftshuset. 

Medbring gerne egen cykel – eller 
lej en ved Friluftshuset for 30 kroner.  
Der er cykler til både større børn og 
voksne. Der er ingen tilmelding – det 
er gratis - bare mød op.
Mere om Kystvandringens dag på 
www.kystvandringen.dk

Kystvandring 2014 – på cykel

Strækningen rundt om det inddæmmede område, så en kystvandring foregår 
lettest på cykel. Arrangørerne anbefgaler brug af egne cykler - hvilket man godt 
forstår, nå man har jollet rundt på udlejnings-jernhestene uden gear.

Ungdomsskolen står 
igen i år for at samle 
de mange tilbud til 
sommerferieaktiviteter i 
Tårnby

Af Helle Friis-Mikkelsen, 
Viceungdomsskoleleder

Tårnby kommunes som-
merferiefolder er nu delt ud 
på skolerne. Tilbuddet er for 
alle børn og unge bosiddende i 
kommunen og som går i skole 
på nuværende tidspunkt, det vil 
sige går i 0. – 10. kl.

Det er kommunens klubber, 
fritidsklubber, SFO’er, fritids-
hjem, foreningsliv, Naturskole, 
Ungdomsskole og mange an-
dre, der står for aktiviteterne, 
der spænder fra bålaktiviteter, 

zoo-tur, Ipad skattejagt, india-
nerdage, rugby, wok over bål til 
pop art maleri.

Info:
Se alle tilbuddene på Ungdomssko-
lens hjemmeside www.us.taarnby.dk
Det er også på den side, at man 
tilmelder sig og dette skal ske inden 
mandag 16. juni.
Spørgsmål kan rettes til Ungdoms-
skolen på 3250 1751

Noget at lave i 
sommerferien?
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Noget at gå til i juni og juli Noget at gå til i juni og juli

Udstillingcenter Plyssen 
blev åbnet i 1996 - sidst 
i maj blev idé- og stadig 
ankermanden bag hædret 
sammen med sin hustru

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Karin Ott

Uden en Heinrich Ehrenreich 
kunne det godt være, at man i 
Kulturby året ville have haft en 
kulturstation ved Saltværksvej 
på Amagerbanens gamle stræk-
ning, men det er en kends-
gerning, at uden HE havde 
udstilingscenter Plyssen ikke 
eksisteret i dag.

Sidst i maj fyldte Heinrich Eh-
renreich 90 år og blev jævnald-
rende med sin hustru Ruth, der 
fyldte 90 i januar i år og trofast 
har støttet sin mand i det store 
arbejde.(foto herunder).

Der var i den anledning ind-
budt til reception og antallet af 
gæster oversteg langt det for-
ventede. Faktisk udgik man for 
tallerkener.

Det var Tårnby Bladet som på 
ægteparrets vegne havde ind-
budt til arrangementet. HE har 
været med i administrationen af 
bladet siden starten i 1993 og 
er det fortsat.

Sæsonens sidste
Torben Luplau, Christina Augu-
stesen og Lisbeth Anker udstil-
ler malerier i den sidste udstil-
ling før sommerferien.

Torben Luplaus udstilling 
står i ansigternes tegn. Torben 
ønsker, at hans billedkunst skal 
udtrykke noget. Udtrykket skal 
være en følelse, en holdning 
og en stemning, et håb eller en 
besked. Derfor bruger han an-
sigtet, der rummer en mangfol-
dighed af udtryk spændende fra 
vrede og skepsis til håb og ro, 
fra yndefuld skønhed til afmagt 
og nøgent forfald.

Christina Augustesen er ar-
kitekt og lysdesigner, har i en 
årrække beskæftiget sig med 
maleri og anvendt forskellige 
medier som akvarel med pastel 
og olie udført som intuitiv ma-
leri. Hun er i øjeblikket optaget 
af japansk stempeltryk udført 
med inspiration fra japanske 
landskaber.

Lisbeth Anker er uddannet 
biolog og får inspiration til sine 
billeder, form og farver fra den 
underlige komplekse verden 
der omgiver os. Fra det mikro-

skopiske, der kan ses med det 
blotte øje til det makroskopiske 
store univers. Hun anvender 
akryl, emalje, tusch og goache 
og kombinerer både medier 
og teknikker til at få udtrykt 
sit forunderlige og eventyrlige 
univers fuld af historier. Hun 
er uddannet fra kunstlinjen 
på Københavns Kunstskole og 
har derudover taget forskellige 
kurser i billedkunst hos bil-
ledkunstnerne Ulla Haugaard, 
Hanne Bang og Christina Buch. 
Lisbeth Anker er med i fælles-
skabet Krimi, der består af 20 
kunstnere med fælles atelier på 
Krims vej.

Ligeledes genudstilles Carl 
Erik Fugls portræt-tegninger af 
kendte personer.

Plyssen er åben hver lørdag-søndag 
fra kl. 13-16. Gratis adgang.
Plyssen er lukket i Pinsen fra 7. – 9. 
juni.
Sidste dag inden sommerferien: søn-
dag 15. juni.
Åbner igen lørdag 9. august.

Plyssen lige før ferien

Musik og Ballondyr
KULTURZONEN holder lørdagsåbent og inviterer 
hele familien til en farverig dag med ballonkunst-
neren Vupti fra UngShowbizz samt musik med 
Camilla Burgess for de mindste. Der vil være mu-

lighed for at købe 
lækre hjem- melavede sand-

wiches og et udvalg af 
drikkevarer.
Lørdag 7. juni kl. 

10.00-16.00. GRATIS ENTRÈ

Sankt Hans
Igen i år holder Kulturzonen Sankt Hans. Traditio-
nen tro vil der være båltale, snobrød, livemusik  
og underholdning før og efter, at vi sammen skal 
tænde bålet, synge midsommervisen og se hek-
sen flyve til Bloksbjerg. En fantastisk, hyggelig og 
stemningsfuld tradition for hele familien.

På live scenen vil du blandt andet kunne opleve 
det energiske, sprøde og festlige rockabillyband, 
Wild Wax Combo samt Kulturzonens eget seje 
rockband, Den laks skal neD.
Mandag 23. juni kl. 18.00- 22.00. GRATIS ENTRÉ
Læs mere på www.kulturzonen.net

Musik, ballondyr og Skt Hans bål

Nu også Netværksted på 
Vestamager Bibliotek

Der er stor søgning til Tårnby 
Hovedbiblioteks ”Netværksted”, 
så nu udvides servicen til Vesta-
mager Bibliotek. 

Nu kan du hver onsdag klok-
ken 10.00-12.00 få hjælp til at 
bruge internet, pc, tablet og 
mobil i Læringsrummet på 1. 
sal på Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111. 

I Netværkstedet kan du få 
hjælp til selvhjælp til dagligdags 
IT-spørgsmål, som du kan ar-
bejde med / løse på stedet. Vi 
gør vores bedste for at hjælpe 
dig, men vi kan ikke love, at vi 
kan løse alt. Der er ingen fælles 
undervisning i Netværkstedet. 

Vi arbejder med det, du har 
brug for hjælp til. 

Åbningstider:

Vestamager:
Onsdage kl. 10.00-12.00 (Som-
merferielukket mellem 2. juli og 
13. august, begge dae inklusive

Hovedbiblioteket: 
Torsdage kl. 14.00-16.00 
(Åbent hele sommeren)

Ingen tilmelding

Hjælp til pc, tablet og mobil 

Nyt offentligt parkanlæg 
i Tårnby Kommune ved 
Kamillevej åbner med en 
kommunal havefest - og du 
er inviteret med

I løbet af foråret er der anlagt 
et nyt lille parkanlæg mellem 
Kastrup Gymnastikhal, Tårnby 
Hovedbibliotek og Sundheds-
huset. Græsplænen og den fine 
beplantning med asketræer har 
været der siden Hovedbiblioteket 
blev indviet i 1983. 

Men nu er der kommet to flot 
formede liggestole, et antal sid-
deringe, nye borde og bænke til 
madpakkerne og kaffen, lege-
redskaber til de mindre børn og 
fitnessudstyr til de voksne. 

Som den kunstneriske prik 
over i´et er skulpturen Enigma, 
udført af den chilenske kunstner 
Christina Pizarro, blevet flyttet fra 
Kastrupgårdsamlingen og place-
ret ved indgangen til Hovedbiblio-
teket. Samtidig er forholdene for 
cyklisterne blevet kraftigt forbed-
ret – der er plads til 120 cykler.

Lige nu er det sommer og de 
lyse nætters tid, men til vinter vil 
uplights i plænen bidrage til den 
gode stemning.

Nyindretningen inviterer i hø-
jere grad til ophold af kortere el-
ler længere varighed.

Det lille fine parkanlæg binder 
på bedste vis de mange forskel-
lige institutioner i området sam-
men: Sundhedshus, Hovedbiblio-
tek, gymnastikhal, politistation, 
tennisklub og Kastrupgårdskolen. 
Forhåbentlig bliver det til glæde 
for områdets besøgende hele 
året.

Tårnby Kommunes ny park ved 
Kamillevej markeres 13. juni kl. 
14 -17 med forskellige aktiviteter. 
Se plakaten til højre for denne 
tekst.

Havefesten er med gratis ad-
gang. 

Kunst, fitness og 
legetøj for voksne

Program
Fra kl.14  
Fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby viser, hvordan 
man bruger de nye fitnessmaskiner.

Fra kl.14.30 Speedstacking. Børn fra Miniklubben, Listedvej 
1, demonstrerer speedstacking. De viser hvor hurtige, de er 
til at stable tolv særlige plastikkrus i bestemte mønstre og 
sekvenser. Og de vil også hjælpe tilskuerne til at prøve selv.

14.30 – 16.30 
Sæbebobleentusiaster optræder på plænen. De laver store 
bobler og du kan selv prøve at lave sæbebobler med hæn-
derne.

15.30   Sambagruppen Bafo do Mundo optræder med sam-
badans 

16.00   Saxofonkvartetten, Tårnby Musikskole giver koncert

16.30   Konkurrenceholdet fra gymnastikforeningen KG66 
giver opvisning

musik, konkurrence og servering af forfriskninger

Fri adgang

Hanne Varming lægger 
ud med skulpturer 
på den første af to 
særudstillinger på 
Kastrupgårdsamlingen i 
sommer og til efterår

Først kommer Hanne Varming 
og i oktober Erik A. Frandsen til 
Kastrupgårdsamlingen.

Udstillingen med værker af 
Hanne Varming Fra skitse til 
skulptur er blevet til i anledning 
af billedhuggerens 75 års fød-
selsdag i maj 2014. Hanne Var-
ming har for længst indtaget sin 
helt egen, særlige plads i dansk 
kunsthistorie, og hendes kunst 
er blevet en del af vores fælles 
bevidsthed. 

Hendes værker findes i det 

offentlige rum over det meste 
af landet, på torve, på pladser, 
i parker eller i bygninger som 
skulpturer eller som portræt-
buster. 

Skulpturerne er modelleret i 
ler og siden støbt i gips og/el-
ler bronze - på udstillingen kan 
man følge mange af stadierne 
frem mod et endeligt resultat, 
ligesom udstillingen er ledsaget 
af store fotografier, der skildrer 
selve tilblivelses- og arbejds-
processen fra skitse til skulptur. 

 

Lufthavnspigernes mor 
kommer på ”gården”

Har du lyst til at mødes med andre til 
hyggelig snak om bøger, så er du vel-
kommen i Vestamager Biblioteks nye 
læsekreds. 

Vi mødes den anden tirsdag i hver 
måned klokken 16, næste gang tirs-
dag 10. juni, hvor vi skal snakke om 
J.K. Rowlings roman ”Den tomme 
plads”.

Bogen kan hentes på Vestamager 
Bibliotek eller på Hovedbiblioteket i 
Info.

I juli og august holder vi sommer-
ferie, men herefter mødes vi igen tirs-
dag 9. september.

Du kan kontakte bibliotekar Lis Mül-
ler eller Lise Lotte Larsen på tlf.: 32 
53 54 99, hvis du vil være med i læse-
kredsen, eller møde op på dagen. 

Tirsdag 10. juni kl. 16. Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111

Ny læsekreds på Vestamager
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Fra PC undervisningen i Foreningscentret 
Postkassen. Som du kan se, er du ikke alene, 
hvis du synes du trænger til hjælp.

Den lokale hjemmesiDe
Bestyrelsen bruger to vigtige platforme til at 
kommunikere med vore 5.800 medlemmer i Tårnby.
Lige nu sidder du og læser i vort månedlige indlæg i 
Tårnby Bladet. Det håber vi naturligvis, du er tilfreds 
med.
Men vi har faktisk også en hjemmeside, hvor 
vi har mulighed for at skrive meget mere om 
vore aktiviteter, nyt fra bestyrelsen, fotos fra 
arrangementer og meget mere information om 
Ældre Sagen i Tårnby.
Du skulle prøve at klikke ind på www.aeldresagen.
dk/taarnby 

God fornøjelse.

VinD miDDag for to personer

Normalt ville ovennævnte lille artikel være nok til at 
rigtig mange åbner computeren og er nysgerrige nok 
til at finde ind på vor hjemmeside.
Men ak, den statistik vi har på brugen af 
hjemmesiden fortæller os noget helt andet.
Vi vil derfor teste, om vi kan ændre lidt på vore 
digitale medlemmers PC adfærd.
Vi udfordrer derfor alle vore medlemmer i juni 
måned. Besøg hjemmesiden og vind en middag for 
to personer. 
Sådan deltager du. Find konkurrencen på 
hjemmesiden og send os din tilmelding og 
medlemsnummer pr. e-mail. 
Vi trækker lod blandt de medlemmer, der har svaret 
korrekt. Vinderen offentliggøres på hjemmesiden 
tirsdag 1. juli.

sønDags Caféen
Caféens sidste møde i denne sæson bliver søndag  
29. juni kl. 14. Har du lyst til et par timers hyggeligt 
samvær, så møder du bare op og betaler en tyver. 

DeVantier Wine
Vinsmagningen for Ældre Sagen byder på ca. syv 
vine. Der vil blive fortalt om vinene og vi vil få lidt at 

spise til. Sted: Devantier Wine, A.P. Møllers Allé 9, 
Lørdag 21. juni kl. 13-15.30. 
Pris kr. 120. Tilmelding inden 12. juni til kontoret.

krolf i ÆlDre sagen
Leder af vort Krolf team bliver Ernst Jensen med 
assistance af Svend Erik Pederstrup.
For Ældre Sagen betyder det, at vi kan tilbyde 
endnu en god og aktiv måde at komme ud og røre 
os på.
Når vi har alt det praktiske på plads, vil vi i Ældre 
Sagen indbyde alle borgere til et pressemøde om 
kommunens nye krolfbane.

her holDer Vi ferie
Nu er det sommer og flere af vore faste aktiviteter 
puster ud og nyder ferien. Det gælder for følgende 
af vore aktiviteter:
Bowling, bridge, kreativ motion, madlavning, PC 
kurser, pilates, svømning, tirsdagsklub, der alle 
starter op igen i september.
Badminton holder ferie i hele juli måned.

ferie på kontoret
Vore aktive frivillige der bemander kontoret holder 
ferie. Derfor er kontoret lukket fra og med mandag 
16. juni til og med søndag 3. august. 

Flere arrangementer på  
www.aeldresagen.dk/taarnby

Vore faste aktiViteter
Badminton Vestamagerhallen  
Onsdag og fredag kl. 8-12
Bowling i bowlingcenter Englandsvej  
Onsdag kl. 10-14. Torsdag kl. 10-12 
Bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling fra porten ved p-pladsen på 
Finderupvej 
Mandag kl. 10.30
Ipad Undervisning 
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
Kreativ Motion 
Onsdag kl. 10 Vandtårnet Løjtegårdsvej
Krolf i Travbaneparken
Tidspunkt bliver oplyst senere
Madlavning for mænd  
Torsdag kl. 17.00  
Korsvejens skolekøkken 
PC Undervisning  
Fredag kl. 9.30-11.30 Postkassen
Petanque på Vestamager 
Torsdag kl. 10 ved Vestamagerhallen
Pilates Ved Diget 21 
Torsdag kl. 10 
Roning på Øresund  
Onsdag kl. 10
Svømning i Kastrup Svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30  
Torsdag kl. 14.30-15.30
Søndagscafé i Postkassen  
Sidste søndag hver måned kl.14-16 
Tirsdagsklub Skøjtehallen  
Tirsdag kl. 10-14 
Vandreture fra den røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Hyggeholdet.

ÆlDre sagens årsrapport 2013
Vor Årsrapport 2013 er udkommet og på et 
velbesøgt regnskabsmøde i Fredericia blev rapporten 
i detaljer gennemgået af formand Søren Rand og 
Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup. 
Først og fremmest er vi naturligvis stolte over 
at 670.000 danskere støtter op omkring vor 
landsdækkende organisation og at mere end 15.000 
frivillige bidrager til, at tilværelsen er mere tålelig for 
alle ældre i vort samfund. Også i Tårnby kommune.
I Tårnby er vi kommunens største frivillige forening 
med ca. 5.800 medlemmer, der bakker os op. 
Ca. 100 frivillige arbejder hver dag med det mål at 
give kommunens ældre borgere en aktiv oplevelse 
både socialt og humanitært. 
I Ældre Sagen arbejder vi på et solidt økonomisk 
grundlag, arbejder med et etisk grundlag, der styrker 
livsgrundlaget for de mange ældre i vort samfund og 
giver de mange ældre en god aktiv platform. 
Vort lokale regnskab er også i god form.  
Vore regnskabstal indgår som en lille del af 
Årsrapporten.
Vort fokus næste år vil være kommunens 
tilbud om hjemmehjælp, velfærdsteknologi, 
ældres retssikkerhed og ældres fastholdelse på 
arbejdsmarkedet.
Derudover vil vi i Ældre Sagen i samarbejde 
med Socialministeriet arbejde for en meget bedre 
tilværelse for de ca. 65.000 ufrivilligt ensomme 
danskere, der er helt alene, men som vi håber, har 
lyst til at tage mod de mange tilbud både Ældre 
Sagen og mange andre organisationer tilbyder. 
Vi vil hjælpe ensomme i eget hjem og på vore 
plejehjem.
Vi har lovet socialministeren at gøre en stor indsats 
for at halvere antallet af ufrivilligt ensomme. 

Har du lyst til at hjælpe, vil vi opfordre dig til 
at melde dig ind i Ældre Sagen og tage del 
i det frivillige arbejde, vi udfører. Se ind på 
vores hjemmeside eller besøg os på kontoret på 
Kastrupvej.

lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag 

fra 12.00 til 13.00”

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
 

aeldresagen.taarnby@mail.dk

TåRnBy LoKaLaFDELIng
JUnI 2014

Noget at gå til i juni (se herover) og noget nogen gik til i maj - læs herunder

Første søndag i maj slog 
Naturpark Amager portene op 
for et forårsbesøg i de smukke 
rammer
Det blev en sprudlende dag for både de 
omkring 2000 glade besøgende og ar-
rangørerne, som havde sat alle sejl for at 
skabe sjove og velsmagende oplevelser, 
for de besøgende i Naturpark Amager 
søndag 4. maj.

Der blev smagt på røgede muslinger 
og kikket fugle sammen med Sebastian 

Klein på dæmningen, rappellet på Konge-
lundsfortet og på Amager Fælled var der 
safari på hesteryg og meget mere. På 
dagen var det også muligt at udfylde et 
postkort med ønsker og råd til den nye 
Naturpark.

- Naturpark Amager skal udvikles i 
samarbejde med myndigheder, forenin-
ger og brugere. Derfor var det en fanta-
stisk dag, hvor vi fik lejlighed til at møde 
besøgende og fortælle om naturparkens 
muligheder og samtidig få gode råd og 

ønsker med på vejen, fortæller naturvej-
leder Jes Aagaard fra Naturstyrelsen.

Naturpark Amager er over tre gange 
så stort som Dyrehaven og er et sam-
arbejde mellem Naturstyrelsen, Køben-
havns Kommune, Tårnby Kommune, 
Dragør Kommune og By & Havn. Sam-
arbejdet skal sætte fokus på natur- og 
friluftsliv, der skal skabes en sammen-
hænge mellem naturen og byen, så vi får 
en naturpark af international klasse til 
glæde for alle.

tsp

2000 smagte på Naturpark Amager

BioBlitz er en fælles jagt 
på arter i kapløb med 
tiden fredag 13. juni på 
Naturcenter Amager på 
Kalvebod Fælled

Hvor mange arter – planter 
og dyr – kan man finde i løbet 
af en enkelt dag på et enkelt 
sted? Fredag 13. juni 2014 
inviterer Naturcenter Amager 
og Statens Naturhistoriske Mu-
seum til BioBlitz på Kalvebod 
Fælled, hvor alle interesserede 
kan være med til at afdække 
og registrere artsdiversiteten i 
samarbejde med et stort hold af 
naturvejledere og forskere. 

Gå på opdagelse i naturen 

med lup, net og kikkert – til 
lands, til vands og i luften. 

- En BioBlitz er et arrange-
ment, hvor vi registrerer så 
mange arter som muligt på én 
dag i et afgrænset område. Bå-
de fagfolk og interesserede un-
dersøger flora og fauna, og alle 
fund registreres og kommer til 
at indgå i en database over alle 
arter i Danmark, fortæller Mia 
Lindegaard Pedersen, naturvej-
leder på Statens Naturhistoriske 
Museum og uddyber:

- Det at opdage og beskrive 
nye arter er en meget vigtig 
opgave, hvis vi i fremtiden vil 
sikre naturens mangfoldighed. 
Vi ved fra vores forskning, at 
flere arter er truet af udryd-
delse, og vi har behov for at få 

et mere præcist billede af, hvad 
der findes i naturen, for at vi 
kan passe ordentligt på den. 
Det kan en BioBlitz hjælpe os 
med. 

Ny art
Kalvebod Fælled, hvor BioBlit-
zen finder sted, har status som 
national seværdighed og findes 
på Margueritteruten. Skoven 
på fælleden er udpeget til na-
turskov for at tilgodese vilde 
dyr og planter. Hele fælleden er 
fredet og kendt for sit mangfol-
dige dyreliv, særligt vadefug-
lene har gode ynglemuligheder 
på de åbne vidder med søer 
og vandhuller. Insekter, frøer, 
tudser og salamandre har også 
gode levesteder, bl.a. fordi der 

ikke sprøjtes eller gødes på fæl-
leden. Som eksempel kan næv-
nes at der i 2012 blev fundet en 
ny sommerfugleart for Danmark 
i Pinseskoven. Det drejer sig 
om den smukke Ilia dagsom-
merfugl, der givetvis yngler i 
området.

 Kom med ud og bliv klogere 
på hvad der gemmer sig i natu-
ren, hvordan man finder og fan-
ger de forskellige arter og hvor-
dan man ser forskel på dem. 
Ved en BioBlitz er alle på hjem-
mebane og børnehaver, skoler, 
familier, studerende, foreninger, 
naturvejledere og forskere går 
sammen på opdagelse.  

God jagt!

BioBlitz – find naturens liv på tid
www.bioblitz.dk
Tid: 
Fredag 13. juni kl. 9-24

Sted: 
Naturcenter Amager 
Kalvebod Fælled
Granatvej 1-13
2770 Kastrup
P-plads v. Otto Baches Alle.

Entré: 
Gratis

Sørgekåben (i midten), her på en rådden roe, er en ”karakter sommerfugl” for Kalvebod 
Fælled, som efter sigende huser en af de største bestande herhjemme. Det er i øvrigt en af 
de største dagsommerfugle i Danmark. Link til mere viden på www.taarnbybladet.dk

Lav dine egne krydderier 
eller lad dine børn more sig 
med morteren (yderst tv.).

 
Tur i hestevogn på fælleden 
er ikke forbeholdt naturda-
gen, men kan arrangeres 
hele sommeren.

Når det gælder viden 
om natur og formidling 
er børnenes Sebastian 

bestemt ikke klein. Det er 
bare noget han hedder til 

efternavn.
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24 • 
5141 5445/ 
3250 6124 • mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11. Torsdag 
kl. 17-18. 
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe
Cypres alle 3 • 5141 5429 
jua@km.dk 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-11. 
Torsdag kl. 17-18. Fredag er fridag.

Organist Ole Reuss Schmidt 
6116 5565 olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale

Kordegn Henning B. Nielsen
3251 7424 hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag kl. 
10-13.
Torsdag tillige kl. 13-18.

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

Kirketjener Johnny Løndorf
6116 3336. 
kirketjener@korsvejskirken.dk  
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12. 

Menighedsrådsformand Tom Allan  2235 
3222. 

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.

Er baptister da kristne?        
Er baptister da kristne? …var der 
en der spurgte mig fornyligt. Han 
var sikker på, at det var de da 
ikke. Han havde set billeder af 
baptister i en religiøs handling, 
i en afrikansk sammenhæng, og 
det så da ikke spor kristent ud 
synes han. 

Nu er det jo nemt at være 
kæphøj og sige hvordan i 
alverden kan man ikke vide 
det, for Baptistkirken er dels 
langt ældre end vor egen 
kendte kirke, dels er den mange 
gange større, det skønnes at 
Baptistkirkerne, globalt har 100 
mill. medlemmer, men når man 
som vi, lever i en dansk lokal 
sammenhæng, er det måske 
alligevel ikke så mærkeligt. 
Mange har måske nok hørt 
om baptisterne eller andre 
kirkesamfund, men ved i øvrigt 
ikke hvad de tror på, hvis det da 
ikke lige har været ens udtalte 
interesse at undersøge det. 

Men sagen er jo at den kristne 
kirke globalt er overordentligt 
varieret. 

  
De fleste ved, at den danske 
folkekirke er protestantisk, og at 
protestantismen blev til, som en 
protest mod den store katolske 
kirke under reformationen. 
Men så begynder det jo så også 
at knibe med, at få udredt de 
andre kirker og der findes i dag 
over hele verden flere hundrede 
forskellige kristne retninger. 
Man kan jo spørge sig selv om, 
hvorfor det egentligt er sådant? 

Hvis vi har den samme bibel, så 
burde kirken i princippet være 

en stor kirke med de samme 
kendetegn og samme måder at 
være kirke på.

Men sådan er det jo langt fra. 
Og grunden til det, ligger jo i 
hvordan man læser skriften, 
fortolker, men især udlever 
sin kristne tro. Og her kommer 
kultur ind i billedet. For folk 
og kulturer over hele verden er 
forskellige. Den måde vi lever 
på, og den måde vi udtrykker 
os på er forskellig. Dette bliver 
naturligvis reflekteret i den 
måde vi har kirke på, men også 
i den måde vi fortolker på, med 
andre ord det, som vi lægger 
vægt på, når vi læser biblen. 

 
Det er jo naturligt nok, og det 
er det kristne budskabs styrke, 
at det er og forbliver relevant 
for mennesker over hele jorden, 
i mange forskellige kulturelle 
sammenhænge. Men når det 
er sagt, er det også en stor 
udfordring, for der vil altid være 
en stor fare forbundet med når 
et budskab fortolkes igen og 
igen. Udfordringen ligger i ikke 
at lade kulturen, dvs. de ting, 
der indenfor vort geografiske 
område er vigtige for vores 
selvforståelse, transformere det 
kristne budskab, men modsat, 
at lade det kristne budskab 
transformere kulturen og 
samfundet. 

Her i en dansk sammenhæng 
finder vi, udover folkekirken 
og de forskellige fløje indenfor 
den, efterhånden mange 
forskellige kristne retninger, 
dels migrant kirkerne, der ofte 
er kirkesamfund for mennesker 

med en anden etnisk baggrund 
og andre kirkelige retninger, dels 
flere og flere danske frikirker 
med en multikulturel menighed. 
Og frikirkerne er dygtige og 
tiltrækker mange forskellige 
mennesker og kulturer og det 
synes jeg er flot og det glæder 
mig. 

Når mennesker indenfor den 
globale kristne kirke strides om 
hvem der har ret, hvem der er 
mest kristne, eller tekstnære 
etc. ja så er det at jeg undres, 
fordi budskabet ofte går tabt i 
denne strid, men samtidig gør 
det mig nu også endnu mere 
glad for vor danske folkekirke. 
Trods nogle stridigheder og 
konflikter, er vor kirke rummelig 
efter traditionel dansk ånd. Der 
er plads til begge fløje, og alle 
dem der er ind imellem. Der er 

plads til dem, hvori troen har 
en helt central rolle i deres liv, 
men der er også plads til dem, 
der alene kommer til jul. Det 
kristne budskab, handler ikke om 
hvem der har ret eller ikke har 
ret, det handler om, hvordan vi 
i fællesskabet i Kristi ånd, bedst 
kan nå til enighed i respekt 
og kærlighed til hinanden. 
Så betyder det ikke så meget 
hvordan vi gør det, om vi synger 
stille eller højt, om vi bruger 
et orgel eller en guitar. Det der 
betyder noget, er at vi alle trods 
vor store forskellighed i kultur 
og ydre er fælles om dette 
ene budskab, at Kristus er vor 
frelser, og at vi i ham vil møde 
hinanden i gensidig kærlighed. 

Sognepræst 
Julie Aaboe

Kom til Crossroad Gospels  
Forrygende Sommerkoncert 

Er du til livsglæde og iørefaldende rytmisk musik? 
Vil du begejstres?

Du får rig mulighed både for at danse og klappe i kirken 
eller sidde og nyde de smukke ballader.

Gå ikke glip af det livsbekræftende og svingende gospel kor 
Crossroad Gospel.

50 glade og dedikerede gospelsangere inviterer dig til en 
festaften.

Dirigentstokken svinges af den altid oplagte og humørfyldte 
Henrik Walter 

og ved klaveret sidder Anns Bard, hvem ellers?
 

Entre 50 kr. for voksne - salg af sodavand og vin i pausen

Onsdag 4. juni kl. 19.30 i Korsvejskirken

Konfirmandindskrivning...
...for dem der skal konfirmeres i 2015

Introduktion til det forestående forløb. 
Medbring dåbsattest/fødselsattest. 
Velkommen til forældre og kommende konfirmander! 

Tirsdag 17. juni kl. 19.00 i kirken
 Aktiviteter - Juni

Grundtvigs Kvinder – kvinderne bag 
Grundtvig 
Korsvejstræf v. Niels Eric Grunnet
Grundtvigs liv var præget af stærke og 
intelligente kvinder. Gift 3 gange. “Hvad der 
virkelig skal gå os til hjertet, må gå gennem 
kvinden”, sagde han og hans fascination 
af kvinden fulgte ham på afgørende og 
medvirkende måde gennem alle omskiftelser 
i hans liv. Ikke sært at det kvindelige blev 
en metafor i Grundtvigs digtning for det 
livsbekræftende og livsskabende mennesker 
imellem og imellem Gud og os.
Tirsdag 3. kl. 14.30

Gudstjenester
Juni       
Søndag 1. kl. 10.00 6. s. e. påske Joh. 17, 20-26   Aaboe
Søndag 8. kl. 10.00 Pinsedag Joh. 14,15-21  Aaboe
Mandag 9. kl. 11.00 Anden pinsedag Joh. 3,16-21/Friluftsgudstjeneste  5-Ørens præster 
Søndag 15. kl. 10.00 Trinitatis søndag Matt. 28,16-20  Herbst
Torsdag 19. kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste  Tagenshus  Herbst
Torsdag  19. kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste  Pyrus Allé  Herbst
Søndag 22. kl. 10.00 1. s. e. trin. Luk. 12,13-21   Aaboe
Søndag 29. kl. 10.00 2. s. e. trin. Luk. 14, 25-35   Herbst

Juli    
Søndag 6. kl. 10.00 3. s. e. trin. Luk. 15,11-32   Aaboe
Søndag 13. kl. 10.00 4. s- e. trin. Matt. 5, 43-48  Herbst

Sommerkoncert med Kammerkoret 
Euphonia 

Koret opfører første del af ”Musikalische Exequien” af den tyske 
komponist Heinrich Schütz, der levede fra 1585 til 1672, og som 
i to omgange opholdt sig i København, hvor han gjorde tjeneste 

hos den musikglade konge, Christian d. 4. 

Det er det lette og elegante klangbillede, der kendetegner 
hans musik, og ”Musikalische Exequien” er i den forbindelse 
ingen undtagelse. Samtidig bliver der lejlighed til at benytte 
Korsvejskirkens nyanskaffede cembalo, et instrument, som vi 

både er glade for og stolte over, og som vi meget gerne viser frem 
for publikum.

Desuden vil der, traditionen tro, medvirke en solist. 
Det drejer sig denne gang om den ganske unge bassanger 

Benjamin Molonfalean, der er født og opvokset i Rumænien, men 
som studerer sang ved Musikkonservatoriet her i København, 

ligesom han også er medlem af Euphonia. 

Han er et meget stort talent, der er inde i en rivende udvikling, 
og han vil bl.a. synge den store basarie ”Mache dich, min Herze 

rein” fra Matthæuspassionen af Bach.

Koret runder af med et par lyse og lette, danske sommersange, 
hvorefter der er reception for alle, der måtte have lyst til at 

nyde den lune og milde sommeraften lidt længere, sammen med 
korsangerne og det øvrige publikum. Kirken er vært for et glas 

rødvin eller en vand og lidt snacks.

Der er fri entre til sommerkoncerten, og enhver er hjertelig 
velkommen.

Korsvejskirken, mandag 16. juni kl. 19.30

Meditativ andagt i kirken 
v. Julie Aaboe

Kom og vær en del af fællesskabet i denne 
meditative andagt. Efterfølgende hygger vi os 
sammen med en ostemad og en kop kaffe eller 
the. Alle er meget velkomne.
Tirsdag 10. juni kl. 10.00
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Juni
Søndag 1. 6.s.e.p. 10.00 Nielsen
Søndag 8. Pinsedag 10.00 Bertelsen 
Mandag 9. Anden pinsedag 10.00 Hansen
Torsdag 12. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen  
Søndag 15. Trinitatis søndag 10.00 Hansen 
Søndag 22. 1.s.e.t. 10.00 Nielsen
Lørdag 28. Dåbsgudstjeneste 12.00 Nielsen 
Søndag 29. 2.s.e.t. 10.00 Nielsen 

Juli
Søndag 6. 3.s.e.t. 10.00 Nielsen
Torsdag 10. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen
Søndag 13. 4.s.e.t. 10.00 Hansen
Søndag 20. 5.s.e.t. 10.00 Nielsen
Lørdag 26. Dåbsgudstjeneste 12.00 Bertelsen
Søndag 27. 6.s.e.t. 10.00 Bertelsen

JUNI 2014
Møder og arrangementer

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 Karsten Møller Hansen 
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251 
0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail: 
augustdemian@yahoo.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag 
og fredag kl. 10-11  
samt torsdag kl. 17-18

Sognepræst Rikke Bjerregaard 
Bertelsen Tlf.: 2124 6834, e-mail: 
rbb@km.dk Træffes på telefon. Mandag 
er fridag.

Organist Poul Anders Lyngberg-
Larsen 
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 6184 2218, 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 Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

Menighedsrådets formand 
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen, 
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe, der fortrinsvis 
består af enker og enkemænd. Gruppen mødes efter 
aftengudstjenesten som regel den 2. torsdag i måneden, 
og desuden til særlige arrangementer. Vil du vide mere om 
gruppen, kan du kontakte Ida Nielsen på 3250 4186. 

Netværksgruppens mødes: 
Torsdag 12. juni kl. 19.30 til aftengudstjeneste med 
”ønskekoncert”. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.
Søndag 22. juni er der kirkekaffe efter gudstjenesten.
Tirsdag 24. juni er der Bakketur. Vi mødes på Tårnby 
station kl. 11.15. Tilmelding ikke nødvendig. 
Noter allerede nu: Udflugt med frokost søndag 6. juli efter 
højmessen. Nærmere oplysning og tilmelding senest 12. juni 
til Ida Nielsen. 
 

Plejehjemsgudstjenester 
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,  
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 19. juni kl. 10.30 ved Rikke Bertelsen.
Gudstjeneste på Irlandsvej 
Fredag 27. juni kl. 10.30 ved Ida Nielsen.  
Inden gudstjenesten synger vi sammen med Aktiviteten fra 
klokken 10. 

For børn og unge
Gudstjenester
Dåbsgudstjenesten lørdag 28. juni kl. 12 vil være 
tilrettelagt for mindre børn. Også familier der ikke skal til 
dåb er meget velkomne.
Søndag 29. juni kl. 10 er der familiegudstjeneste i Tårnby 
kirke. Vi pynter op med lidt hekse, og prøver om vi kan 
bygge et tårn.

Babysang...
... holder sommerferie, men vi er tilbage 
igen til oktober. Babysang er et tilbud 
til forældre på barsel. Vi mødes 
seks torsdage kl. 11.00 i Tårnby 
kirke og synger børnesange- og 
salmer med fagter og rytmik. 
Vi begynder igen 2. oktober. 
Tilmelding til Ida Nielsen 
på idni@km.dk, eller 3250 
4186. Det er gratis at deltage i 
Babysang. 

For konfirmander
Skal du konfirmeres i 2015, og går du på en skole i Tårnby 
sogn, eller er bosiddende i Tårnby sogn, men nåede ikke 
indskrivningen i maj, så kan du stadig nå at henvende dig 
til en af præsterne. Går du på Løjtegårdsskolen, skal du 
kontakte Karsten Møller Hansen, alle andre skal kontakte 
Ida Nielsen.

Kirkebil
Kirkegængere som har svært ved at komme til gudstjeneste 
eller til kirkelige arrangementer ved egen hjælp, kan bestille 
kirkebil og således blive afhentet på deres bopæl og blive 
kørt hjem igen efter gudstjenesten eller arrangementet. 
Hvis man har behov for at benytte kirkebilen, skal man 
ringe til kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 

sidste hverdag før man ønsker at 
bruge den. 
Ønsker man for eksempel at benytte kirkebilen en søndag, 
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter højmessen søndag 22. juni kl. 10.00 

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”, Gemmas 
Allé 100.
Kredsleder: 
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com.
Bestyrelsesformand: 
Hanne Præst Pedersen: hpp1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Mønsterbryder, og alting er stukket af

  













HUSK DET 
NU! 

Sæt X i  
kalenderen! Lørdag d. 31. maj 

2014 
kl. 1000-2300

Jeg har ofte tænkt, at jeg vel er den 
dårligst kvalificerede til at have med 
unge menneskers læring at gøre. 
Jeg har siddet på universitetet i 7 
år og læst det gamle testamente på 
hebraisk og Luther på et til tider 
besværligt tysk, og så bliver jeg sluppet 
løs og værsgo, her har du 20 unge 
mennesker en fredag eftermiddag, 
de har en mobil i hver hånd og et 
desperat ønske om at være populære, 
et strengt blik for at være som alle 
de andre og en ikke videre raffineret 
tøjstil, lær dem om Gud.

Jeg kommer ofte til kort, meget 
langt og kort, meget andet ved 
præstegerningen er noget nemmere, 
ritualerne er meget hjælpsomme 
og højmessen har jeg prøvet før, 
forkyndelsen har jeg lært om og til, 
men konfirmanderne er en bevægelig 
størrelse, ikke en gruppe som bare 
lader sig bestemme.

Men det er også det bedste ved mit 
arbejde at få lov til at møde en masse 
unge mennesker på et tidspunkt i 
deres liv, hvor alt begynder at åbne sig 
og hvor alt derfor også begynder at 
blive kompliceret. Glæden ved at have 
konfirmander er ikke, at jeg føler jeg 
kan give dem noget, det er ikke dem 
jeg tænker på, det er mig selv, meget 
mere egoistisk, glæden er den glæde 
de giver mig. Mens vi voksne har det 
med hurtigt at lukke ned for det vi 
ikke forstår og ikke gider sætte os ind 
i det vi engang lagde fra os, så kaster 
de unge mennesker sig ud i det med 
alt hvad de er, og jeg elsker at blive 

smittet med deres drømme og håb for 
fremtiden.

I Sverige var der en gang et band 
som hed Broder Daniel. De gjorde en 
dyd ud af ikke at kunne hverken synge 
eller spille, men de var vidunderlige og 
sang engang:    vi dør når vi er unge. 
Der er noget om det, at blive voksen 
synes at kastrere fantasien og tage livet 
af alt det som gerne vil ud. Fornuft er 
det dårligste ord af alle til at leve livet.

Det siges at folkekirken bliver 
mindre og mindre. Hvert år mister 
vi flere medlemmer end der kommer 
ind. Det er ærgerligt, der er noget 
meget fint over vores folkekirke, men 
jeg er dog fortrøstningsfuld. Jo ældre 
man bliver des mere ryster man på 
hovedet over ungdommen. Men jeg 
må sige jer, det er ikke ungdommen, 
der er noget galt med, det er jer, I 
fornuftige og fantasiløse voksne. De er 
overhovedet ikke kirkeforskrækkede. 
Der ligger ikke en kirkemodstand 
i dem. De har overhovedet ikke 
et problem med at sige, at de 
tror på Gud. Det falder dem ikke 
svært at diskutere, hvem han er og 
hvad de tænker om ham. Den der 
blufærdighed over at skulle tage noget 
så alvorligt som Gud i deres mund, 
det er det kun jer som har. 

Det er en stor glæde at se dem 
komme frivilligt til præst også en 
fredag eftermiddag. Det er ofte imod 
det de får med hjemmefra. Det er 
imod vores sekulariserede åndløshed 
og vores mani med at gøre fornuften 

til det højeste. Det er imod mine 
manglende evner som underviser.

Vi ved selvfølgelig godt, at det også 
er for den store dag, de kommer, vi er 
godtroende i kirken men dog ikke helt 
uvidende, hvor de kan vise sig frem 
i den hvide kjole, hvor det handler 
om dem, opmærksomheden, gaverne, 
pengene. I alt det gode, der er at sige 
om dem ligger også alt det dårlige. 
Når de er så gode til at formulere 
deres egne tanker og ikke er generte 
over at fortælle højt om dem, hænger 
det nok sammen med at de allerede 
fra små har mærket at deres ord er 
meget vigtigt ligefrem vigtigere end 
andres.

Men jeg er præst og ikke deres 
forældre, så jeg tager bare det bedste 
fra dem og er ikke i tvivl om, at det 
ikke kun er for den store dag, da de 
skulle konfirmeres, at de kom hver 
uge, de kom fordi de godt kunne lide 
at komme.

Så fra Tårnby Kirke, Ida og jeg, 
tillykke. Må Gud være med jer. Må vi 
ses igen, derude på bølgekanten. 

 Karsten M. Hansen

Shoreline lyrics
Ever since I was eight or nine 
I’ve been standing on the shoreline 
For all my life I’ve been waiting 
for something lasting 
You loose your hunger and you 
loose your way 
You get confused and then you 
fade away 

Oh this town 
kills you when you are young 
Oh this town 
kills you when you are young 

I’m not the boy that I used to be 
This town has got the youth of me 
All the eyes turn hollow 
from the work of sorrow 

You die young 
You die when you’re young 
You die when you’re young 

We are shadows 
Oh we’re shadows 
We’re shadows in the alley 

You’re standing on the paving 
by the office building 
They’ve got so much to do 
never time for you 

You die young 
You die when you’re young 
You die when you’re young 

We are shadows 
oh we’re shadows 
just shadows in the alley 

I’ve got nothing 
Nothing to wait for 
Nothing to wait for 

Where is life 
in this town 
Where is life in this town

Broder Daniel
Sognepræst Ida Nielsen ved et tidligere Korsvejsmarked
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60

Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

DØDSBOBEHANDLING
-  Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte   
af dødsboer.
-  Eneste autoriserede bobestyrer med kontor  
 på Amager.
-  Kontakt os for en uforpligtende orientering.
-  Første møde er gratis.

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

Schrøders Bedemandsforretning
Når tillid og omsorg er en hjertesag
www.schroderbedemand.dk

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-
Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            
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Sommerkoncert:
Ydunkoret
Onsdag 11. juni kl. 19.30

Børnesommerkoncert:
Cool Kids
Onsdag 18. juni kl. 16

Sct. Hans-gudstjeneste
I Kastrup kirkes gårdhave
Tirsdag 24. juni kl. 11
- efter gudstjenesten serveres en lille frokost

Husk:
2. Pinsedag kl. 11:
Gudstjeneste på Femøren fælles for mange af 
Amagerkirkerne
Andagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10

Kastrup Kirke

Palle Thordal... 
... har 40 års jubilæum ved 
Kastrup Kirke

Der er festgudstjeneste kl. 10, 
hvorefter menighedsrådet hol-
der reception for jubilaren. Der 
bliver også festlige indslag un-
dervejs. Alle er velkomne.
Søndag 1. juni kl. 10 i 
Kastrup kirke

2. Pinsedag på 
Femøren 
...for Amagers kirker

2. pinsedag er der mulighed 
for at fejre gudstjeneste sam-
men med folk fra Amagers for-
skellige kirker. De, der har væ-

ret med før, ved, at der er noget 
at glæde sig til!

Vi håber, at alle der kommer, 
vil få en oplevelse af Amager i 
fuldt forårsflor, af kirkens store 
fællesskab på tværs af kirke-
skel og nationale grænser, og 
af Gud og det, han vil sige til 
os.
5-Øren, 2. pinsedag, mandag 
9. juni kl. 11.00 

Børnekoret Cool Kids 
...giver sjov og hyggelig 
sommerkoncert

Børnene er fra 2. klasse og 
opad, og glæder sig vildt me-
get til at vise, hvor dygtige de 
er, og hvor meget de brænder 
for at synge.

Det bliver et blandet pro-
gram af gospelsange, spiritu-
als og moderne salmer og med 
sjove musikalske indslag.

Koret øver hver ons. kl. 14-
15.15 i kirkecentret, og nye 
deltagere er velkomne. Men 
kig forbi til koncerten og se 
hvad vi kan! Korleder er Natas-
ja Knudsen
Onsdag 18. juni kl. 
16 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade

Sct. Hans-
gudstjeneste
Nu er det endelig blevet som-
mer! Og på en af sommerens 
længste dage holder vi en hyg-
gelig midsommergudstjeneste 

ude i kirkens gårdhave. 
Temaet er Johannes Døbe-

ren, som har givet navn til da-
gen. Han var den person, der 
kom forud for Kristus, og for-
beredte vejen for ham. Johan-
nes råbte i ørknen, at folk skul-
le vende rundt og få et bedre 
liv, hvor Gud var centrum.

Efter gudstjenesten serve-
res en lille sommerlig frokost! 
Tirsdag 24. juni kl. 11 i 
Kastrup kirkes gårdhave, 
Kastruplundgade

Skelgårdskirken

Bøn & Brunch  
v/ Annelise Mehlsen
Søndag 1. juni kl. 9.00, før 
højmessen

Salmemaraton  
v/Annelise Hofmann Mehlsen
Onsdag 4. juni kl. 19.00

Morgenkaffe
Pinsedag, 8. juni kl. 9.00 

Fælles gudstjeneste 
på 5-Øren
...for Amagers kirker
2. pinsedag er der mulighed 
for at fejre gudstjeneste sam-
men med folk fra Amagers for-
skellige kirker. De, der har væ-
ret med før, ved, at der er noget 
at glæde sig til!
Vi håber, at alle der kommer, 
vil få en oplevelse af Amager i 

fuldt forårsflor, af kirkens store 
fællesskab på tværs af kirke-
skel og nationale grænser, og 
af Gud og det, han vil sige til 
os.
5-Øren, 2. pinsedag, mandag 
9. juni kl. 11.00 

Babysalmesang
Torsdag 12. juni 10.00 

Fælles bøn  
…for Skelgård – kirke og sogn
Søndag 15. juni kl. 11.30, 
efter højmessen

Jesus som læge 
Menighedsmøde v/ Morten 
Munch 
Mandag 16. juni kl. 19.30 

Plejehjems 
gudstjeneste  
v/ Poul Bo Sørensen
Torsdag 19. juni kl. 10.30  

Salmemaraton  
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
Torsdag 19. juni kl. 19.00

Fortællegudstjeneste 
om Akab 
v/ Peter Søes
Gudstjenesten er bygget op 
om ”bibelfortælling for voks-
ne”, og denne gang handler 
det om en af Bibelens mest 
tragiske personer, nemlig 

Kastrup kirke

Juni 
Søn. 1.
10.00 Palle Thordal – 
festgudstjeneste i anledning 
af Palle Thordals 40-års 
jubilæum
Søn. 8.
10.00 Palle Thordal
Man. 9.
11.00 – 2. Pinsedag på 
Femøren
Søn. 15.
10.00 Elizabeth laursen
Søn. 22.
10.00 Susanne Steensgaard

Tirs. 24.
11.00 Palle Thordal – Sct. 
Hans-gudstjeneste
Søn. 29.
10.00 Susanne Steensgaard

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster 

Skelgårdens kirke

Juni
Søn. 1.  
10.00 Højmesse v/ Peter Søes
Søn. 8. Pinsedag
10.00 Højmesse Mehlsen

Man. 9. 2. pinsedag,
9.00 Gudstjeneste Sørensen
11.00 Fælles gudstjeneste for 
Amagers kirker på 5-Øren
Man. 10. 
16.30 Børnegudstj. Sørensen
Søn. 15. 
10.00 Højmesse Sørensen
12.00 Rytmisk gudstj. Poulsen
Søn. 22. 
10.00 Højmesse Mehlsen
12.00 Fortællegudstjeneste 
om Akab v/ Peter Søes.
Lør. 28. 
11.00 Dåbs- og 
familiegudstjeneste v/ 
Annelise Mehlsen
Søn. 29. 
10.00 Højmesse v/ Peter Søes

Hver onsdag 
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster. 
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PALLE THORDAL
40 års jubilæum
Som præst ved Kastrup kirke
Søndag 1. juni kl. 10

Festgudstjeneste

Reception og 
underholdning
ALLE er velkomne !

Ydunkoret giver sommerkoncert
ydunkoret er et blandet amatørkor på 50 medlemmer i forskellige aldre. 

Koret har en yderst kompetent og engageret dirigent, Marco lorenzo, 
som netop nu er gæstedirigent for radiokoret.

Koret blev stiftet i 1857 og er dermed et af Danmarks ældste. Det har optrådt 
mange forskellige steder i Danmark - i kirker, på plejehjem, i Tivoli og Frimurerlogen og på 

Bakken, men også på korrejser i udlandet.

Repertoiret er kirkemusik fra renæssancen og frem til vor tid, men omfatter også evergreens 
samt nordiske sange, salmer og viser, flest danske!

Se også hjemmesiden ydunkoret.dk

Onsdag 11. juni kl. 19.30, Kastrup kirke. Gratis adgang.

Akab. Han var en af Israels ri-
geste og – på det ydre plan – 
mest succesrige konger. Men 
han glemte Gud. Hans historie 
handler om, hvor fatalt det er. 
Men den handler også om en 
Gud, der hverken glemte sit 
folk eller sine løfter.
Søndag 22. juni kl. 12.00 

Musikalsk legestue 
Torsdag 26. juni kl. 9.00 

Babysalmesang 
Torsdag 26. juni kl. 10.00 

Bøn & Brunch  
v/ Annelise Mehlsen
Søndag 29. juni kl. 9.00, før 
højmessen

Morgensang  
v/en af kirkens præster.
Hver onsdag kl. 10.00 

Skæg og blålys
Skæg & Blålys er en aften 
med spejderaktiviteter, der 
afspejler diversiteten i de 12 
autonome spejdergrupper or-
ganiseret i Amager Divisionen

Af Hanne Malte

Fra Kastrup og Tårnby deltager 
både Kastrup Søspejdere, Sti-
finderne og Kløver-Ole Wass. 
Alle tre gruppe er klar til at 
udvide med flere spejdere og 
flere frivillige ledere. 

På Skæg og Blålys kan både 
børn og unge i alderen 3-18 år 
og voksne, som kunne tænke 
sig at være aktive i naturen i 
samvær med andre eller bidra-
ge med frivilligt socialt børne- 
og ungdomsarbejde indenfor 
de blå spejdere, høre mere og 
selv prøve. 

Amager Divisionen vil ud 
over mange forskellige aktivi-
teter orientere om mulighed 
for spejderliv og frivilligt ar-
bejde. 

Vi tilbyder i forvejen vore 
aktiviteter til vores nuværende 
over 800 medlemmer og vi har 
mere end 80 frivillige spejder-
ledere, der bidrager med deres 
know how, tid og engagement. 

ligesom i resten af landet 
vokser interessen for at være 
spejder også på Amager. Skæg 
og Blålys er en mulighed for at 
opleve hvorfor det sker… 

Det dersens spejder... 
De blå spejdere arbejder med 
natur, miljø og samfund. Vi 
bidrager med en oplevelse af 
at være tæt på øens natur og 
samtidig vil vi gerne træne 
børn og unge i samarbejde, 
lære dem at kunne klare sig 
selv, tage medansvar og være 
fysisk aktive.  

Blå spejdere er ikke tilknyt-
tet en trosretning – de finder 
deres egen tro og respekterer 
andres. Derfor er der plads til 
både ateister og troende hos 
Det Danske Spejderkorps. 

De blå spejdere benytter sig 
stadig af meget traditionelle 

spejderfærdigheder, hvor der 
bygges med rafter, knob og 
tov og slås lejr, men de er også 
aktive med nye teknologier i 
aktiviteterne (Gps og App) og 
de eksperimenterer med mil-
jøtiltag - spejdere skal også 
ha’ opladet mobilen, når de 
er udenfor eludtagenes ræk-
kevidde. De fysiske aktiviteter, 
der for tredive år siden var hike 
og strabadserende ture, bru-
ges stadig. I dag krydret med 
adventureoplevelser og kurser 
i ledelse, kommunikation og 
samarbejde – for unge helt ned 
til 11 år. 

Specielt for spejderbevæ-
gelsen er metoderne patrulje-
liv, hvor ”børn lærer børn” og 
”learning by doing”.  Voksne 
er guider og rollemodeller og 
arbejder ulønnet. Som frivil-
lig spejderleder klædes man 
på ved sidemandsoplæring og 
gennem kurser, så man er vel-
kommen også uden spejderer-
faring.  

Fokus i Det danske Spejder-
korps er, at det skal være sjovt 
at være spejder og det skal 
være sjovt at være spejderle-
der.

Og selv om spejderne går 
med kniv så skulle i nu tage 
og komme forbi Skæg & Blålys 
– de er både sjove og relativt 
fredelige! 

Skæg & Blålys onsdag 4. juni 
kl. 18.30-20.30 på havnen 
foran Kulturhuset på 
Islands Brygge.

I har nogle ret seje spejdergrupper derude i Tårnby, synes 
gruppelederen for Thorolf - spejderne på Islands Brygge. Det 
bør ikke være hemmeligt - selv om mange spejdergrupper er 
ringe til at formidle egne fortræffeligheder.

Info
• Kastrup Søspejdere 
”Pynten”, Amager 
Strandvej 413, Kastrup 
Gl. lystbådehavn, www.
kastrupsøspejder.dk og 
Facebook 
• Kløver-Ole Wass Glams-
bjergvej 16, Kastrup, www.
klow.dk     
• Stifinderne Nordstjerne 
Allé 8, Kastrup, www.stifin-
derne.net og Facebook

Gudstjenestetider
Kastrup Kirke og Skelgårdskirken

Kirketider for Korsvejskirken og Tårnby Kirke - se de foregående sider...

Fortsat fra forrige side

Fortsættes næste side

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

Vi er ikke alle 
lavet af beton...
... sig at du 
elsker mig.
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Vi er det ikke,
  men vi kan det 
       - alt det grove

Aut. vvs-installatør
Osbæck ApS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 

Kastrup 

• 32 51 43 07 •

Naturgas
Vand

Toilet etc.
Varme

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

GEDEMARKEDET

 
Annoncering på 
GEdEmaRKEdET 
er gratis for private 
for genstande op til 
1500 kroner, ting 
som bortgives eller 
byttes væk. Ønsker 
om at blive optaget på 
GEdEmaRKEdET skal 
mailes til redaktionen@
taarnbybladet.dk
Ydelser mod betaling 
medtages ikke.
Nu også pladsen for 
private loppedmarkeder. 
Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun 
finde sted ved opgivelse 
af fastnet  telefoner eller 
mobiltelefoner med 
registreret ejer.  
Annoncer med telefon-
numre, som ikke kan 
identificeres, optages 
ikke.
Tårnby Bladet påtager 
sig intet ansvar for 
lødigheden af de 
udbudte genstande, 
men forbeholder sig ret 
til at redigere eller helt 
udelade annoncering.

lOPPEmaRKEd, 
hver søndag kl. 10 
på taget af Føtex, 
Amagerbrogade 290. 
Der er også plads til 
flere stader. jens@
pickel.dk
BRæTSPIl, 
Krønniken og Taxa. 
50,- stk. 32 509 290
KøKKEnudSTyR. 
Voss komfur kera-
miske kogeplader, 
meget velholdt. 
Sælges grundet 
køkkenudskiftning. 
300,-. Tlf.: 60 321 
932.
CanOn CanOSCan 
5000F. 500,-.allan@
meyer-taarnby.dk
HaVESTøVSuGER 
OG -PuSTER, 
GardenVac. Flymo 
1500.- kr. 75,-. 32 51 
08 73
Mellem de månedlige 
avis-udgivelser 
sætter vi genstande, 
som ønskes købt/
solgt/bytte på www.
taarnbybladet.dk
Læs mere på www.
taarnbybladet.dk

Glimt fra gamle dage

En kirke for arbejderne
Kastrup kirke blev bygget  for 
arbejdere og fiskere

Af Allan Meyer

I marts kunne Kastrup Kirke 
fejre 130 års jubilæum, og i 
den anledning har vi fået Kurt 
B. Hansen, der tidligere har le-
veret ældre billeder til bladet, 
om at dykke ned i arkiverne.

Kurt svarer, - Min svigermor 
har et stykke pap, hvor bille-
der er trykt på, der har jeg lånt 
dem, men desværre mangler 
der et hjørne på pappet, og 
vedlægger nogle gamle bil-
leder, som han har scannet fra 
omtalte stykke pap.

Billederne bringer vi her 
sammen med en tekst, som vi 
har fundet på kirkens hjemme-
side (www.kastrup-kirke.dk).

historikken
De 1800 indbyggere i Kastrup, 
der fortrinsvis var arbejdere og 
fiskere hørte til Tårnby sogn. 

Og der var lang vej til kirke.
Derfor tog fru grosserer Cor-

nelius Petersen, der havde en 
missionskreds i Kastrup, ini-
tiativ til bygning af et kapel i 
Kastrup. 

Der blev mandag 30. januar 
1882 nedsat en komité bestå-
ende af hendes mand Corne-
lius Petersen, brygger og sog-
nerådsformand C. larsen samt 
glasværksbestyrer Johnsen. 

Kirken stod færdig 16. marts 
1884, efter to års ihærdigt ar-
bejde med projektet.

Da kapellet stod færdig var 
det forvandlet til annekskirke, 
og i 1918 blev Kastrup selv-
stændigt sogn med egen kirke

Et spejl på tiden
Kirkens arkitekt var H. Ph. 
Schmidt, der byggede kirken 
i tidens historistiske stil, en 
afspejling fra middelalderens 
byggestil.

Kirken er bygget i røde tegl 

og med et skifertag, som ved 
ombygningen blev udskiftet 
med tegl. Vinduer og døre er 
i rundbuestil og koret havde 
apsis. Syd– og nordvæg er for-
oven pyntet med savtakkant 
og buefrise. længden var 43 
alen, bredden 16 alen og høj-
den fra terræn til korset på tag-
rytterens top 36 alen.

Indvendig var der en rund-
bueportal op til koret. 

Der var intet pulpitur. (Et 
pulpitur i en kirke er et ophø-
jet galleri, enten lukket og med 
stolestader, eller med plads til 
sangere og orgel (orgelpulpi-
tur, fra Wikipedia). Orglet med 
seks stemmer var placeret i 
den nordre side af vestenden. 
Kirken fik pulpitur samtidig 
med et nyt frobeniusorgel på 
12 stemmer i oktober 1926.

lokale islæt var kirkeskibet 
samt altertavlen. Allerede før 
indvielsen af kirken, nemlig 
søndag 24. februar 1884 kom 
fiskerne i procession med et 
fuldrigget skib i spidsen ind 
i kirken. Navnet på skibet er 
”Enigheden”, og det hænger 
stadig i kirken, men er ved om-
bygningen flyttet hen over dø-
ren til nordfløjen. 

Altertavlen, der nu hænger 
i dagligstuen i kirkecentret er 
skænket og malet af skibskap-
tajn Hans Christian Nielsen.

Kirkens døbefont var af 
sandsten, prædikestol og bæn-
ke af træ, der var grågrønma-
lede.

Løb, cykling og flere foto
FOrårSDUATLON 2014 STArT (tv.): Da starten gik 
på Kvik Tri Teams duatlon lagde Søren Andersen 
fra Dragør med nummer 61 sig i spidsen. Han 
vandt stævnet lange distance og fik dermed en god 
optakt til det kommende DM i duatlon 11. maj. 

Foto: Flemming Aabrink 

Det gamle kirketårn på 
Kastrup kirke forsvandt 
ved den store renovering 
i 1980’erne.

Duatlon 2014 De tre hurtigste herrer lang: Søren Andersen 
fra Dragør repræsenterede arrangørklubben Kvik Tri Team fra 

Amager. Han vandt den lange distance hos herrerne.

Foto: Flemming Aabrink 

Triatlonklubben Kvik Tri Team stod bag et duatlonstævne med 
godt 100 deltagere i Kongelunden

Alle kan redde liv
Ocean rescue camp for børn 
og unge i Amager Strandpark i 
sommerferie

Fra mandag 28. juli til fredag 
1. august har børn og unge i al-
deren 8-17 år mulighed for at 

komme i træning som kystliv-
redder, lære om stranden, dens 
udfordringer og prøve kræfter 
af med forskellige vandaktivi-
teter i Amager Strandpark på 
en Ocean Rescue Camp.

Bag Ocean Resuce Camp står 
DGI, Nordkystens Kystlivred-
der- Klub(NKK), lyngby Svøm-
meklub, VVV, Team Bade og Co-
penhagen Watersports.  Ocean 
Rescue Camp varer i fem dage 
og tager udgangspunkt i de 
færdigheder og redskaber, som 

kystlivredderen skal beherske. 
Det er eksempelvis livred-

dende førstehjælp, selvhjælp, 
dykning, bølgesurf og rescue-
board.  Campen er for børn og 
unge i alderen 8-17 år og hol-
des af uddannede kystlivred-
dere fra Team Bade, Nordsjæl-
lands kystlivreddertjeneste og 
Nordjyllands Kystlivreddertje-
neste. 

Der er totalt 16 camps for-
delt på Amager Strandpark, 
Svanemøllen, kysterne i Nord-
sjælland, Vestkysten og Nord-
jylland.

På Amager gennemføres der 
i uge 31 to gange Ocean Re-
scue Camp på Amager strand-
park. Bemærk, at der er tilmel-
ding.

spanger

INFO
Ocean Rescue Camp - Niveau Ad-
vanced Amager Strandpark 
28. juli - 1. august fra 13.-16.
Tilmeldingsfrist 26. maj 2014 

www.børnibevægelse.dgi.dk/
ocean-rescue-camp

Vidste du...
• At du på taarnbybladet.dk kan få nogle af de seneste nyheder.

Vidste du ...
• At du på taarnbybladet.dk kan læse 
tidligere numre af bladet.

Kg66 SIDDEr STABILT på toppen af dansk, kvindelig idrætsgym-
nastik. Ved danmarksmesterskaberne for juniorer og seniorer 
som blev afviklet i Kastrup i maj vandt Julianna Csanyi (Jucus) 
guld i all-around-konkurrencen for juniorer ved siden af Victo-
ria Schilling Gilberg, bronze, og Marie Skammelsen, sølv. Mette 
Hulgaard blev danmarksmester i all-around for seniorer.

Fra spejderne
Hos DDS-Stifinderne er der 
en ung tropsleder, der i flere 
år har sparet sammen til Jam-
bore i Japan denne sommer og 
yderligt har lært sig japansk: 
ûber cool!

Kastrup Søspejdere har et 
fantastisk miljø med søspejder 
i sommerhalvåret og landspej-
der i vinterhalvåret og Kløver-
Ole Wass  - ja, prøv lige at læse 
på hjemmesiden klow.dk 

Kaninerne springer...
... Udstilling. Kom og se de 
mange kaninracer i forskellige 
størrelser og et væld af farver. 
På udstillingen kåres den bed-
ste kanin som Amagermester, 
der er også en pokal til Hun 
med unger, så der vil komme 
en hel del små søde kaninun-
ger.
Amagerlands 
Kaninavlerforening. 
Klubhuset, Nøragersminde-
vej 72 lørdag 21. juni 
kl. 14-19 og søndag 22. 
juni kl. 10-16. Kaninhop. 
Medbring din egen kanin og 
Kæledyrsudstilling. Se www.
amagerkaniner.dk 
Gratis adgang.
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Kun for nye abonnenter    

Bestillingerne reserveres i den rækkefølge, de modtages

Bedes udfyldt med blokbogstaver

NAVN: _______________________________________________  

ADRESSE: ____________________________________________

POSTNR./DISTRIKT: _____________________

TELEFONNR: ____________

E-MAIL ______________________________

ØNSKER antal billetter pr. forestilling  _____ i prisgruppe                     på ugedag. Sæt kryds
                          Sæt kryds(er)           
_________________________________________ 
Underskrift:



A   B

Priser 2014-15
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement    Løssalg

Gruppe A:  Række 1 til 11 160 kr. (640 kr. + 50 kr. = 690 kr.)  •  210,- kr.

Gruppe B:  Række 12 til 15 130 kr. (520 kr. + 50 kr = 570 kr.) •  180,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.

Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:

amaGERTEaTRETS kasserer

Ole Skibssted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup. 

eller e-mail: info@amagerteatret.dk

Ole Skibsted • 30 23 39 85

Vigtigt I: Ændringer i programmet 
kan forekomme som det er set i 
tidligere sæsoner, at en skuespiller 
er udskiftet i prøveforløbet. Nogle 
af forestillingerne skal først spille 
om et år ligesom salgssucces kan 
betyde at en turné bliver længere, 
end skuespillerne havde regnet 
med.  
Bare så I ved det!

Vigtigt II: Har De ikke modtaget 
en opkrævning (billetterne) inden 
1. august, kontakt da venligst 
amaGERTEaTRETS  kasserer Ole 
Skibsted på tlf. 30 23 39 85

Med venlig hilsen 
AMAGERTEATRETS bestyrelse 

Karl Johann Carstensen, formand

Ma.  Ti.  On.

Der er KUN aBONNeMeNTer 
til vores mandags-
fOreSTiLLiNger

Vitello
.. er teater om 
”drengen med det 
skøre navn”
Tusindvis af børn har 
det seneste år lært Vi-
tello at kende gennem 
Kim Fupz aakesons 
bøger om drengen med 
det skøre navn. Bø-
gerne bruges flittigt i 
de første klasser i Fol-
keskolen - ligesom de 
er rigtig populære bør-
nebøger på biblioteket 
og som højtlæsning 
hjemme.  

Louise Schouw  
Teater.

OBS: Ikke i 
abonnement. 
Billetter først til salg i 
december 2014.

Familieforestilling 
tirsdag 24. marts 2015 
kl. 18.00

Bemærk • Vitello er 
IKKE med i abonnement

Mord på Skackholm slot
En farce om arv af David McGillivray og Walter Zerling junior.

9. - 10. og 11. marts 2015 kl. 19.30

Comedieteatret er stolte over at kunne præsentere denne 
vidunderlige farce af Svend, Knud og Valdemar’ske dimensioner.

Oplev Vicki Berlin, Pernille Schrøder, Jeanne Boel , Lone Rødbroe og 
ikke mindst Thomas Mørk gi’ den gas i 23 forskellige roller… 

Instruktør: Joy-Maria Frederiksen. 
Oversættelse og bearbejdelse: Jeanne Boel.

Arvingerne på scenen og på et 
agtværdigt slot  med adelige, deres 
sagfører og stuepige

Grev Otto Vilhelm von Skack 
er død, og nu samles familien 
på Skackholm Slot til oplæs-
ning af testamentet. Men alle-
rede inden sagfører Rabenfeldt 
ankommer, bliver grevinde 
Lydia’s søster Dorothea kvalt… 
og en skakbrik er væltet på det 
gamle skakbræt!

Kriminalinspektør Erik Blom 
bliver sat på sagen og sam-
men med den yndige komtesse 
Irene, prøver de at opklare 
forbrydelsen. 

Men ak… ganske kort tid efter 
bliver den franske stuepige 
Cosette også myrdet… lige som 
hun skulle til at fortælle krimi-
nalinspektør Erik Blom, hvad 
hun havde set… og endnu en 
brik på skakbrættet er væltet…

Hvem begår disse hårrejsende 
forbrydelser? 

Er det  kokkepigen fru Mik-
kelsen? 

Er det grevinde Lydia’s for-
drukne søster Clarissa? 

Er det baron Hubert af Botfeld  
eller er det hushovmester Se-
jersen?

Dette Agatha Christie’ske 
drama er lagt i hænderne på 
amatørteater entusiasterne 
”Thalias Tjenerinder”.

En gruppe kvinder i deres bed-
ste alder, der kaster sig frygt-
løse ud i skuespillets svære 

kunst. Hvad de måtte mangle 
i talent, bliver opvejet af deres 
entusiasme.

Læg dertil et modeshow, en 
publikumsquiz, et lysbillede-
foredrag samt en lyndublering.

Comedieteatret 
 Foto: Anders Hjerming

Amagerteatret er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

I vores 51. sæson 2014/2015 spiller vi fire forestillinger i abonnement samt en familieforestilling i 
Kastrup Bio.  Bemærk vi spiller både mandage, tirsdage og onsdage!

A M A g E R T E A T R E T

20. - 21. og 22. oktober 2014 kl. 19.30
Lovesong er historien om et ægteskab  

på godt og ondt. 

Publikum har sat sig, lyset dæmpes. Man hører 
fuglene og fornemmer de dufte, der hører med, 
når en varm sommerdag går mod sin afslutning 
i en smuk og frodig have. Publikum er hensat til 
hver deres yndlings sommerhave.
Langsomt fornemmer man skumringen, og vi ser 
et ældre ægtepar, der på hver deres vanlige måde 
gør klar til at gå i seng. Deres blikke er lange og 
fjerne….
I haven ser vi to forelskede unge mennesker, der 
begejstres over ferskentræet med de modne frug-
ter og over stæren, der fløjter. Deres kærlighed er 
ny, ung og uspoleret.
Lovesong har fire medvirkende, men handler 
egentlig kun om to mennesker.
- Lovesong er et helt utroligt stykke teaterpoesi. 
Temaet læner sig voldsomt op ad ’Dansen med 
Regitze’ som blev oscar-nomineret i sin tid, og jeg 

kan ikke lade være at græde hver gang, 
jeg læser dette smukke og yderst 
velskrevne stykke dramatik, siger 
stykkes instruktør Kaspar Rostrup.
- Lovesong handler om et helt al-
mindelig ægteskab, et med opture 
og nedture, med modgang og 
medgang, et ægteskab, en sam-
hørighed mellem to mennesker, 
som vi alle kan relatere til, men 
som et stykke musik hæver det 
sig op over dagligdagen og 
fortæller om kærligheden, når 
den er stærkest.
Musikken leveres af Fuzzy, 
og de fire roller spilles af 
Marie-Louise Coninck og 
Baard Owe som det ældre 
ægtepar (og markerer 
samtidig deres 50 års 
skuespillerjubilæum) og 
Patricia Schumann og Da-
vid Owe, som de unge.

Patricial Schumann har efter 
programmets udsendelse 
overtaget rollen som den unge 
kvinde efter Marie Askehave.  
Foto: Miklos Szabo

Med Marie-Louise Coninck,  
Baard Owe, Patricia Schumann 
(ikke på foto), David Owe. 
Fotograf: Thomas Petri

Lovesong - En kærlighedserklæring

Stand-upper, 
klummeskribent, 

journalist og 
medredaktør på 

satire-shows Sebastian 
Dorset bearbejder og 

nyoversætter komedien.
 

Oscar og Felix er poker-
venner, og da Felix smides 
på porten af sin kone, 

flytter han ind hos Oscar, der selv er fraskilt. 
Men Oscar er et rodehoved og lever i en svine-
sti, og Felix er hans diametrale modsætning: 
Pertentlig og umådelig kræsen!

To så forskellige mænd er en dårlig cocktail, for 
rengøringsvanvid, finere madlavning og nær-
mest neurotisk ordenssans går ikke i spænd 
med mandehørm, tomme pizzabakker og tvivl-
som hygiejne. 

For ikke at tale om pokervennerne og de gifte-
lystne single-søstre ovenpå.

Deres samliv tvinger dem 
til at tage både deres 
venskab og sig selv op til 
revision – nogle gange er 

det godt at blive støvet af for at forstå sig selv 
og de andre.

Neil Simons komedie balancerer mesterligt gri-
net og smerten; det er aldrig sjovt at blive skilt, 
men det er meget morsomt, når et så umage 
par pludselig skal bo under samme tag. 

Filmen The Odd Couple med Jack Lemmon og 
Walter Matthau blev i sin tid en kæmpe succes. 
I Folketeatrets udgave kan man opleve Jesper 
Asholt og Jesper Lohmann i rollerne som Felix 
og Oscar – to mænd med to ting til fælles: De 
er fraskilte og i panikalderen!

Folketeatret / turné

 

Hvem støver af

Med Jesper Lohmann, Jesper Asholt,  
Marie Knudsen Fogh, Marie Mondrup, 
Jacob Lohmann.
Instruktion Jacob Schjædt 
Plakat: Gudmund Thai

HMS Pinafore - det hele sejler
26. - 27. og 28. januar 2015 Kl. 19.30

Operachef Flemming Vistisen fra Operaen i 
midten og Lars Ole Mathiasen fra Den Ny Opera 
i Esbjerg står til søs sammen med Figaros og har 

produceret Gilbert & Sullivans uforglemmelige 
operette H.M.S. Pinafore.
 

Teater Figaros • Foto: Ole Mortensen

HMS Pinafore er gennemsyret af 
Gilbert & Sullivans nonsenshumor 
og respektløse gøren nar af engel-
ske traditioner, stolthed over flåden 
(med en overadmiral, som aldrig har 
været til søs) og snobberiet. 

Den oprindelige forestilling har 10 
solister, et stort kor og orkester, 
men i denne udgave er vi på gyn-
gende grund, da alle roller synges 
og spilles af to personer til et en-
mandsorkester. Og der skiftes ko-
stumer, roller og tonearter, hurtigere 
end publikum når at blinke.

Fra admiralen Sir Joseph Porter til 
bøs Dick Dødøje over til forelskede 
Ralph Rackstraw, den ligeså forel-
skede Josephine, den stolte kaptajn 
Corcoran, et kor af solide søfolk og 

ikke mindst den ældre heltinde Lille 
Forglemmigej.

Den passer derfor perfekt ind som 
den 4. forestilling fra Dueholm, 
Næslund og Dahl Hansen, og deres 
behandling af klassikerne, en be-
handling, som de selv kalder ”med 
respektfuld respektløshed”.

En komedie om at finde sig selv af Neil Simon

17. - 18. og 19. november 2014 kl. 19.30
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Åbent hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne. 

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode: TAARNBYBLADET

Tårnby Bladet giver dig gode priser på 
udvalgte rejseoplevelser. Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling – 
så får du automatisk rabatprisen.

Sommer i hjertet af Tyrol

Gammel dansk i Skåne

8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Söll, Østrig

4 dages ferie på 3-stjernet hotel i Kristianstad, Sverige

Ankomst 
Lørdage i perioden 7.6. 16.8.2014. 

Ankomst 
Valgfri i perioden 22.6.-7.8.2014.

Hotel Austria ���
Den lille by Söll ligger midt i den smukkest tænkelige 
kulisse med udsigt til alpetoppene Wilder Kaiser og 
Kitzbühler Horn i Tyrol. Her er det familieejede Hotel 
Austria på byens gågade rammen om en sommer med 
fokus på familiehygge, gode traditioner og østrigsk 
gemütlichkeit. Hver aften kræses der om gæsterne i 
hotellets restaurant, for det giver god appetit at være 
på sommereventyr dagen lang i landskabet omkring 
Söll, som bugner med udflugtsmuligheder. Byens well-
ness- og vandland ligger i gåafstand fra hotellet ligesom 
svævebanen til Hohe Salve, der går for at være Tyrols 
smukkeste udsigtspunkt. Her findes også oplevelsespar-
ken Hexenwasser Hochsöll, hvor der er gratis adgang 
til aktiviteterne, som tæller bl.a. badesø. Og på en 
udflugt kan det anbefales at besøge et par af Østrigs 
helt store seværdigheder: St. Johann med sin barokidyl, 
Swarowskis verden i krystal og de imponerende Krimmler 
vandfald. Söll ligger 1050 km fra den danske grænse.

First Hotel Christian IV ���
Kristianstad byder på brede boulevarder, shopping og 
cafeliv i historisk dansk atmosfære og en særlig tilba-
gelænet stemning, der forsikrer dig om, at du er i Skåne. 
Her har vores egen Christian IV sat sit umiskendelige 
præg på arkitekturen – for eksempel med byens berømte 
kirke, der går for at være Nordens smukkeste renæs-
sancetempel, og som ligger få skridt fra jeres hotel. Jeres 
egen indkvartering er også standsmæssig, idet hotellet 
er indrettet i centrums gamle bankpalæ fra 1901 og i 
2002 blev kåret til Kristianstads smukkeste bygning. Her 
er lige så højt til loftet som i resten af Skåne, hvor både 
snaphanehistorier og naturoplevelser er på programmet. 
Benyt blandt andet muligheden for grønne golfglæder på 
en af de fem golfbaner, der ligger inden for 20 minutters 
kørsel fra Kristianstad – eller besøg en af skærgårdens 
små perler (19 km). Lørdag slutter dagens oplevelser med 
en god middag, der fuldt ud lever op til skåningernes 
sanselige livsfilosofi om at leve det gode liv her og nu.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x 3-retters middag
• 1 x buffet med 
 lokale specialiteter
• 1 velkomstdrink
• 15 % rabat på entre til 
 Swarovski Kristallwelten
• 10 % rabat på aktiviteter 
 i oplevelsesparken Area 47

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag/buffet
• Fri Wi-Fi

Pris per person i dobbeltværelse

2.649,-
Pris uden rejsekoden 2.949,-

Pris per person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekoden 1.149,-

2 overnatninger 899,-

Kurafgift EUR 2,- pr. person over 15 år pr. døgn.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Hotel Austria

First Hotel Christian IV

Børnerabat
Op til 3 børn 0-11 år gratis. 

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
1 barn 6-14 år ½ pris. 

Born   kr. 
i

EdGE OF TOmORROw
Edge of Tomorrow udspiller sig i 
en nær fremtid, hvor rumvæsner 
har angrebet jorden og hvor intet 
militær er i stand til at kæmpe 
imod. Major Cruise har aldrig 
været i kamp, men kastes ud i en 
ren selvmordsmission. Han dræbes 
efter få minutter, og befinder sig 
på uforklarlig vis pludselig midt 
i et tidsloop, der tvinger ham 
til at gennemleve den samme 
kampscene om og om igen.

SÅdan TRænER du 
dIn dRaGE

Den nye film i den fantastiske 
drage-trilogi tager os tilbage til 
Hikke og Tandløs’ utrolige verden 
fem år efter, de to havde succes 
med at forene drager og vikinger 
på øen Berk. Mens Astrid, Svend 
Snotfjæs og alle de andre har 
travlt med at udfordre hinanden til 
drage-ræs tager det uadskillelige 
par på lange flyveture. 

laBOR day
Treårige Henry Wheeler overtaler 
sin deprimerede mor Adele til 
at hjælpe en undvegen og såret 
fange, selv om det viser sig, han 
er dømt for mord. I løbet af de 

tre dage og trods de usædvanlige 
omstændigheder, de oplever 
sammen, får Adele på forunderlig 
vis noget af sit livsmod.. 

22 JumP STREET 

De to umodne strissere Schmidt 
og Jenko må nok en gang 
gå undercover. Jenko møder 
en åndsfælle på det lokale 
fodboldhold og Schmidt infiltrerer 
den bohemeagtige kunstscene. 
De skal nu finde ud af, om deres 
forhold kan vokse med opgaven.

a mIllIOn waT TO 
dIE In THE wEST

Fårefarmeren Albert er ikke 
verdens modigste mand og han 
mister sin elskede kæreste, da 
han trækker sig fra en duel. 
Han møder dog snart en anden 
pige  og genfinder sit mod og sin 
selvtillid. Og det får han tidsnok 
brug for, da hendes mand, en 

notorisk forbryder, forlanger 
oprejsning.

CyKElmyGGEn OG 
mInIBIllEn

Minibillen Mini optræder i 
loppecirkus sammen med 
Cykelmyggen Egon og 
Dansemyggen Dagmar. 
Loppepigen Miranda mobber Mini 
og lokker ham til at bryde ind i 
Dagmars linedans, så hun falder 
og forstuver en fod. 

lEV STæRKT

Gaderæs, alkohol og hurtig 
kærlighed er alt sammen noget, 
der kan sparke liv i en rastløs og 
adrenalinhungrende vennegruppe. 

En FlænGE I HImlEn
Hazel og Gus’ forhold er 
mirakuløst, idet de mødtes og 
forelskede sig i en støttegruppe for 
kræftramte. ’En flænge i himlen’, 
baseret på den bedst sælgende 
roman af John Green, udforsker de 
sjove, nervepirrende og tragiske 
aspekter af at være i live og 
forelsket. 

nÅR dyREnE 
dRømmER
Den 19-årige enspænder, Marie, 
har ingen venner, ud over den 
unge Daniel, der er fascineret 
af hendes vilde natur. Da Marie 
opdager mærkelige forandringer 
på sin krop, begynder hun at 
søge efter svar, der kan have 
forbindelse til hendes families 
fortid, som ingen ønsker at tale 
om.

ÅBnInGSTIdER
mandag til fredag fra kl. 16.30 
til sidste film starter
lørdag og søndag fra kl. 13.00 
til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første 
film starter

BIllETPRISER OG 
RaBaTKORT
Billetpris 70,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

BaBy BIO
Tirsdage kl. 11.00 (biografen 
åbner kl. 10.00)
10/6: KOLBØTTEFABRIKKEN                                          
TIRSdaGSBIO 
Tirsdage kl. 10.30. Biografen 
åbner kl. 10.00
10/6:    KOLBØTTEFABRIKKEN
For dig der har tid og lyst til at se film 
tirsdag formiddag

Efter 10/6 holder BABY BIO og 
TIRSDAGS BIO sommerferie, 
men de vender tilbage igen til 
september!

RIO 2 – 2d, dansk tale
30/5 – 1/6:  kl. 13.30
7 – 9/6: kl.  14.30 fr. u 7

SElV I dE BEdSTE HJEm
30/5 – 1/6: kl.  14.00 t. f. a.

GRaCE OF mOnaCO
30/5 – 1/6:  kl.15.45
2/6:   kl. 17.45
5 – 11/6:  kl. 17.00 fr. u 7

THE SalVaTIOn
30/5 – 1/6:  kl. 20.15 t. o. 15

X-mEn: dayS OF FuTuRE PaST, 3d
30/5 – 2/6:  kl. 20.45 t. o. 11

KOlBøTTEFaBRIKKEn
30/5 – 1/6:  kl. 18.00
2 – 4/6:   kl. 20.15
5 – 11/6:  kl. 18.00 t. o. 11

malEFICEnT, 3d
30/5 – 1/6:  kl. 16.15 + 18.30
2 – 4/6:   kl. 18.15
5- 11/6:  kl. 19.00
12 – 13/6:  kl. 18.00
14 – 15/6:  kl. 16.00 + 18.00
16 – 18/6:  kl. 18.00 t. o. 11
DOXBIO:
VÅBEnSmuGlInGEn
4/6:   kl. 17.45

Danmarkspremiere:
EdGE OF TOmORROw
4/6:   kl. 20.45
5 – 11/6:  kl. 21.00
12 – 18/6:  kl. 20.15 t. o. 15
Danmarkspremiere:
a mIllIOn wayS TO dIE In THE 
wEST
5 – 6/6:   kl. 20.00
7 – 9/6:   kl. 15.15 + 20.00
10 - 11/6:  kl. 20.00
12 – 13/6:  kl. 19.00
14 – 15/6:  kl. 13.30 + 19.00
16 – 18/6:  kl. 19.00
19 – 20/6:  kl. 17.00
21 – 22/6:  kl. 12.45 + 17.00
24 – 25/6:  kl. 17.00 t. o. 11

CyKElmyGGEn OG mInIBIllEn
Forpremiere:
8 – 9/6:   kl. 13.30
Danmarkspremiere:
12 – 13/6:  kl. 17.00
14 – 15/6:  kl. 13.00 + 15.00 + 17.00
16 – 18/6:  kl. 17.00
21 – 22/6:  kl. 13.15 + 15.00
28 - 29/6:  kl. 13.30 + 16.00   t. f. a.

Danmarkspremiere:
laBOR day
19 – 20/6:  kl. 19.30
21 – 22/6:  kl. 15.30 + 19.30
24 – 25/6:  kl. 19.30
26 - 29/6:  kl. 18.00
Danmarkspremiere:
22 JumP STREET
19 – 22/6:  kl. 20.15
24 – 25/6:  kl. 20.15
26 – 29/6:  kl. 18.30

En FlænGE I HImlEn
19 – 22/6:  kl. 17.45
24 – 25/6:  kl. 17.45 t. o. 11
Danmarkspremiere:
lEV STæRKT
26 – 29/6:  kl. 20.15

nÅR dyREnE dRømmER
26 – 29/6:  kl. 20.45 t. o. 15
Forpremiere:
SÅdan TRænER du dIn dRaGE 2, 
3d – dansk tale
28 – 29/6:  kl. 15.30
Forpremiere:
SÅdan TRænER du dIn dRaGE 2, 
2d – dansk tale
28 – 29/6: kl.  13.00

Kastrup BIO
Kastrupvej 270  
Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet © Nordisk Film

© nordisk Film

© uIP

© uIP

© uIP
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glarmesterarbejde udføres

glarmester
hans diderichsen

3250 4218
fax: 3252 0344

GLARMESTER TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

Fra vore nordiske venner 
17. maj i Skedsmo

Af Frank Finstad,  
Tårnby Bladets lokale 

korrespondent i Skedsmo

Skedsmo fejrede for nylig 17. 
maj Norges nationaldag, dog 
i noget mindre format end i 
Oslo, som billedet viser.

Denne dag i 1814 blev med-
lemmerne af Rigsforsamlin-
gen på Eidsvoll enige om den 
endelige version af landets 
grundlov. Forsamlingen valgte 
derefter enstemmigt regen-
ten, prins Christian Frederik, til 
konge af et uafhængigt Norge. 

I år fejrer vi, at det er 200 år 
siden, vi fik grundloven. Det 
bliver i år fejret med grundlov-
sjubilæet, hvilket Tårnby Bla-
det skrev om i maj nummeret. 

Fra Alingsås
Lassoen strammes 
om indianerbyen

Ved søen Ören i Alingsås kom-
mune har en privatmand helt 
tilbage i 1999 anlagt en in-
dianerby med jordhytte, telte, 
diligenser og en mindre mine-
skakt, for at skolebørn og virk-
somheder kunne komme og 
opleve indianereventyr. Men 
indianerbyen ligger indenfor 
strandbeskyttelsesområdet og 
han glemte at søge om bygge-
tilladelse!

Af flere omgange er han dømt 
til at tilbageføre området til dets 
oprindelige tilstand, og han har 
anket  - stort set til alle tilgæn-
gelige klagemyndigheder. 

Nu strammes nettet imidler-
tid om den ukuelige iværksæt-
ter. Senest med udgangen af 
august i år skal han have fjer-
net indianerlandsbyen fra om-
rådet ved søen, men, fortæller 
han til Alingsås Tidning: 

- Jeg har en anden ejendom 
ikke langt herfra. Der tænker 
jeg at flytte de 18 telte hen og 
satse på et nyt anlæg. Telte an-
ses for bæredygtige bygninger 
på jordbrugsejendomme!

Sverige nummer 3 
Ved det internationale grand 
prix i Danmark i maj, blev det 
svenske bidrag Undo som be-
kendt nummer tre.

Hvad  de færreste nok vid-
ste er, at sangen er skrevet af 
en ung mand fra vor svenske 
venskabsby, Alingsås, nemlig 
Fredrik Kempe fra bydelen Vår-
gårda.

Kor har også venner i 
Silkeborg
Solanumkoret fra Alingsås be-
søgte sidst i maj sit venskabs-
kor Silkeborg Motetkor, for at 
deltage i et kortræf med yder-
ligere et kor Chor 82 fra Tysk-
land.

Loppemarked igen 
For tredje år i træk forventes 
netværket Omstilling Alingsås 
at kunne arrangere loppemar-
ket hver lørdag hele somme-
ren. Nu mangler bare politiets 
tilladelse, men efter at mange 
af de tidligere medvirkende 
har tilbudt at være ansvarlige 
for afviklingen, forventer man 
at kunne gentage successen.

Netværket har som formål 
at medvirke til at få flere til 
at handle second hand, at 
fastholde pengestrømmene i 
nærområdet, så de cirkulerer 
og kan anvendes en gang til i 

17. maj i Oslo med slottet i baggrunden. Arkivfoto.

SÅ TIL SØS MED NORDEN: Foreningen Norden har haft besøg fra 
Skedsmo, Norge og Karis (Raseborg), Finland for at drøfte, hvordan man 
løfter arven efter Nordiske Dage, hvor foreninger og græsrødder kom på 
besøg hos hinanden. Foreningen Norden i de fire venskabsskommuner 
har spillet væsentlige roller, når græsrødderne skulle parres og temaer 
for Noirdiske Dage skulle findes. 
Formand for Foreningen Norden i Tårnby, Terkel Spangsbo, havde 
fået søsportsforeninger og andre idrætsklubber samt pigespejdere, 
Tårnbymalerne, Radioamatører og ikke-idrætsforeninger til at åbne 
dørene til klubberne og fortælle om deres hverdag. Her viser Jørgen 
Schwartz, Tursejlerne, klubbens skoleskib frem for Fjalar Kjellberg, 
Raseborg og Lillian Harvang, Skedsmo, mens Kurt Holm, Roklubberne 
Øresund lytter med.
- Måske kan vi genoplive nordisk udveksling klub til klub, siger Terkel 
Spangsbo.
- Leder man efter oplevelser i foreningerne kan vi skabe kontakterne.

MGP by Karin Ott
Tårnby Bladets fotograf Karin 
Ott var akkrediteret til Melodi 
grand Prix’et, men måtte 
erkende, at et enkelt kamera 
ikke kan indfange et så over-
dådigt arrangement – men her 
er nogle af hendes indtryk

Tekst og foto: Karin Ott

Der vil sikkert gå mange år, før 
Danmark er færdig med at dis-

kutere, om der blev brugt for 
mange penge på det interna-
tionale melodi grand prix. Men 
det kan ikke diskuteres, at det 
var et overdådigt arrangement, 
der viste, at vi som land kan 
langt mere end at sætte Søren 
Pilmark og Natasja Krone på 
scenen med et fire timer langt 
digt. 

Jeg stod parat i køen, da 
B&W Hallerne for første gang 
åbnede prøverne for pressen, 

og fra jeg første gang kom ind 
i det enorme blå univers, der 
var skabt, havde jeg ikke lyst 
til at forlade det igen. Det så 
flot ud i fjernsynet, men det 
var en ubeskrivelig oplevelse 
at befinde sig midt i Danmarks 
historiens største multimedie 
show. 

Min fascination skyldtes 
både den magiske verden, der 
var skabt med lys og lyd, og al 
den teknik, der blev brugt. 

Bedst som man stod og stu-
derede de polske piger, skød 
et kamera gennem luften som 
et andet stjernekrigsfartøj. Og 
kameramændene på scenen 
var begivenhedens sande hel-
te, som de løb rundt med de-
res tunge last ved prøve efter 
prøve. 

Som dagene gik, begyndte 
jeg at forstå, hvad der får fri-
villige hjælper til at følge 

g r a n d 

prix’et rundt i Europa og mel-
de sig på 27. år for egen reg-
ning. Grand prix’et er drama, 
overdådige personligheder, 
selvpromovering, politik, san-
ge man aldrig ellers ville høre 
og fest. Det er og bliver en 
mærkværdig musikalsk skab-
ning, der har helt sit eget liv og 
lever i alle bedste velgående.

Conchita Wurst, årets vinder, under en af de første prøver. 
Skæg eller ej, de, der var til stede, var ikke i tvivl om, at 

udstrålingen nåede langt ud over scenekanten. 

Øverst: Det skete jævnligt i 
presseteltet, at folk stimlede sammen 
med blitzende kamera. Det var ikke 
altid, jeg nåede at opdage hvorfor.

Nederst: Jeg tror nok, skiltet senere 
blev flyttet.

Sådan får man et 
nærbillede af 

en kompetent 
polsk 

smørkærner i 
kassen.

Et batteri af 
fjernsynskameraer 

klar til affyringer.

Alingsås. Samtidig ønsker man 
at skabe mødesteder i det cen-
trale Alingsås, hvor mennesker 
kan træffes og trives.

loppemarkedet er placeret i 
en allè, der er 640 meter lang 
og allerede nu overvejer man, 
hvordan området kan udvides. 
Målet er at slå rekorden - Sve-
riges længste loppemarked er 
pt. 1000 meter.

Tjuren kiggede på
Da Hjemstavnsforeningen 
bød til Gøgemorgen udeblev 
gøgen, men en huntjur så 
nysgerrigt til, mens gæsterne 
bænkede sig ved de udendørs 
kaffeborde.

Skolebørn fra kommunens 

skoler lagde kartofler, mens or-
kestret Kammeraterne under-
holdt og Sven-åke Mökander 
fortalte om det udviklingspro-
jekt, der er i gang på gården.

Blandt andet er der plantet 
læhegn og anlagt vandrestier 
og en natursti rundt til ejen-
dommens forskellige biotoper.
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