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1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag
Sagsnr.: 19/11926
Sagsansvarlig: cpl.hb.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. august 2019

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at dagsorden til udvalgets møde den 21.8.2019 godkendes.

/HKR
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2. Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.: 19/11926
Sagsansvarlig: cpl.hb.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
a.
Referat fra Naturskolebestyrelsesmøde den 21. juni 2019
b.
Set og sket på biblioteket, foråret 2019
c.
Program Kulturhuset Kastrup Bio 20/6 -31/7 2019
d.
Program Kulturhuset Kastrup Bio 1/8 -11/9 2019
e.
Det sker på Kulturzonen, august 2019
f.
Glemmer Du, Korsvejens pigekor, nr. 4, 2019
g.
Nyheder fra fælleskontoret – Nyhedsbrev nr. 44, juli 2019
h.
Havne Info juli 2019
i.
Kastrupgårdsamlingens Venner – Nyhedsbrev nr.3, 2019
j.
Tårnby Skaterpark, Tidsplan 8. juli 2019
k.
Naturens dag den 8. september 2019
l.
Nyhedsbrev Danmarks Biblioteksforening, Overblikket 28. juni 2019
m.
Præinvitation til Statens Kunstfonds dialogmøde 6. november i Aarhus

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget,

1. at meddelelserne a –m tages til efterretning

/HKR

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Referat fra Naturskolebestyrelsesmøde den 21. juni 2019.docx 173382/19
2 Åben Set og sket på biblioteket, forår 2019.pdf 214407/19
3 Åben Program Kulturhuset Kastrup Bio 20/6 - 31/7 2019.pdf 173466/19
4 Åben Program Kulturhsuet Kastrup Bio 1/8 - 11/9 2019.pdf 194602/19
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5 Åben Det sker på Kulturzonen august 2019.pdf 214332/19
6 Åben Glemmer Du, Korsvejens skoles pigekor, nr 4-2019.pdf 179744/19
7 Åben Nyheder fra Fælleskontoret - Nyhedsbrev nr.44, juli 2019.pdf 188275/19
8 Åben Havne Info juli 2019.pdf 190558/19
9 Åben Kastrupgårdsamlingens Venner - Nyhedsbrev nr 3 2019.pdf 189382/19
10 Åben Tårnby Skaterpark, Tidsplan 08.07.2019.pdf 192923/19
11 Åben Naturens dag den 8. september 2019.pdf 174200/19
12 Åben Nyhedsbrev Danmarks Biblioteksforening, Overblikket 28. juni 

2019.pdf
179737/19

13 Åben Præinvitation til Statens Kunstfonds dialogmøde 6. november i 
Aarhus pdf

185330/19
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3. Forslag til mødedage i 2020, Kultur- og Fritidsudvalget samt 
andre udvalg/bestyrelser

Åben sag
Sagsnr.: 19/17364
Sagsansvarlig: cpl.hb.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgsværelse 211
Mandag den 13.1, kl.15.00
Mandag den 17.2, kl.8.00
Mandag den 16.3, kl.15.00
Mandag den 20.4, kl.8.00
Mandag den 18.5, kl.9.00 – 13.00 inklusive frokost – budgetmøde
Onsdag den 17.6, kl. 8.00
Mandag den 17.8, kl.8.00
Mandag den 21.9, kl.15.00
Mandag den 19.10, kl. 8.00
Mandag den 16.11, kl.15.00
Mandag den 7.12, kl.8.00

Folkeoplysningsudvalget (politikere og brugerrepræsentanter)
Tirsdag den 17. marts
Tirsdag den 16. juni
Tirsdag den 15. september
Tirsdag den 17. november

Kl.16.30 alle dage. Mødelokale KUC 1. sal

Idrætsprisoverrækkelse (rådhuskantinen)
Torsdag den 16. april, kl.18.00

Foreningsprisoverrækkelse (rådhuskantinen)
Torsdag den 12. november, kl.18.00

Skolekunst udvalget
Ikke fastlagt

Bestyrelsesmøder for Tårnby Naturskole, Kastrupgårdsamlingen og Tårnby 
Musikskole aftales med de respektive bestyrelser /formænd

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til kultur- og Fritidsudvalget,
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1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forvaltningens forslag til mødedage i 2020 og 
fastlægger mødedatoer og mødetidspunkter.

/HKR
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4. Opsætning af hegn - Amager Softball Klub

Åben sag
Sagsnr.: 17/20738
Sagsansvarlig: JNL.HB.UK
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
I efteråret 2017 blev der brugt 250.000 kr., finansieret af budgettet på Kultur- og 
Fritidsområdet, til forlængelse af et eksisterende hegn. Formålet var at forhindre 
vildfarne bolde på John Tranums Allé. -  Der henvises til sag på Kultur- og 
Fritidsudvalgsmødet den 25. oktober 2017.

Det nye hegn vurderes at have hjulpet betragteligt, men efter at en del træer er fældet 
på grund af sygdom, er der atter en udfordring. Der er den senere tid modtaget en 
række klager fra en beboer i området.

En softball er hård og den kan potentielt forvolde skade både på personer og materiel, 
hvoraf det sidste har fundet sted.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer i samråd med Teknisk Forvaltning og formanden for 
Amager Softball Klub, at der må gøres noget for at imødegå problemet.
De samlede udgifter vil beløbe sig til 612.000 kr. – Hvis hegnet, se nedenfor, mod 
kunstgræsbanen til fodbold undlades reduceres prisen til 393.000 kr. - Der har ikke 
været klager fra fodboldklubben i samme omfang som fra beboerne.
Det er forvaltningens opfattelse, at en opgradering af hegnet som beskrevet i meget 
betragtelig grad vil kunne afhjælpe problemet.
Sagsfremstillingen er udarbejdet af Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med 
Teknisk Forvaltningen, formanden for Amager Softball Klub har været inddraget, ligesom 
der har været dialog med klageren.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Det foreslås, at der sættes et hegn op på indersiden af hækken mod John Tranums Allé, 
som skal være erstatning for de fældede træer. Hegnet vil være et nethegn af nylon, 
som kan tages ned uden for sæson. Pris: 240.000 kr. Det skal hertil siges, at det vil 
medføre en kraftig beskæring af de eksisterende træer, som ikke er med i prisen, og som 
først skal godkendes.
Derudover foreslås det, at der foretages en forhøjelse af det nye hegn, så det kommer op 
i niveau med det gamle hegn, som også er blevet forlænget i højden. Pris: 153.000 kr.
Det sidste forslag er, at flethegnet på kunstgræsbanens sydlige ende fjernes, og 
erstattes med et 6 m højt panelhegn, så vildfarne bolde ikke generer fodboldspillerne. 
Pris: 219.000 kr.
Hegnenes placering fremgår af plantegning tilknyttet sagen.

Pris i alt for de tre forslag: 612.000 kr. – Bilag på priserne er tilknyttet sagen.
 
Tillige med udfordringerne med vildfarne bolde er der fortsat problemer med støvgener 
fra gruset, hvor der kastes og slås til boldene. Dette problem søges imødegået ved øget 
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vanding, yderligere tilførsel af ler til gruset samt en undersøgelse af diverse bindemidler, 
der anvendes på grusveje om sommeren.

Amager Softball har været beliggende på adressen inklusive naboerne siden 1978. – Der 
har altid været vildfarne bolde. Problemet blev afhjulpet i 2017 som beskrevet, men er 
atter tiltaget fordi der er fældet træer.
Der er p.t. ca. 118 medlemmer af klubben, heraf de 50 fra Tårnby

Et alternativ til ovenstående tiltag vil være at flytte banen til det sydvestlige hjørne mod 
Kastrupvej og Øresundsmotorvejen. Det vil være meget dyrt og der vil stadig skulle 
hegnes i forhold til trafikken og personer der færdes i området i øvrigt.

BORGERINDDRAGELSE
Der er modtaget i alt 8 - 10 mails og telefoniske henvendelse med klager over vildfarne 
bolde og støvgener siden sommeren 2017.
Der har fra sæsonstart været et øget antal henvendelser vedr. støvgener.
Formanden for Amager Softball Klub har været til møde med Kultur- og Fritidsafdelingen 
og har medvirket til udarbejdelse af de løsningsforslag der er beskrevet ovenfor. 
Forvaltningen har løbende været i dialog med klagerne.

ØKONOMI
En opgradering af det eksisterende hegn som beskrevet, se tilknyttede bilag, vil koste 
612.000 kr., alternativt 393.000 kr. hvis hegnet mod kunstgræsbanen udelades.

Beløbet søges finansieret ved en tillægsbevilling. Der kan peges på at der maksimalt vil 
kunne anvendes 2,5 mill. kr. af de i alt 4 mill. kr. afsat i 2019 til ny naturskole for de 
yngste, ligesom kunstlegepladsen ved Kastrupgårdsamlingen, hvor der er afsat 500.000 
kr. i Budget 2019, jf. Økonomiudvalgsmødet den 8. maj 2019, først kan blive realiseret i 
2020 .

PÅTEGNING
Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget med bemærkning 
om, at projektet i givet fald vil belaste bruttoanlægsrammen med mellem 393.000 kr. og 
612.000 kr.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 

1. at der godkendes en tillægsbevilling på 612.000 kr. til opgradering af hegnet ved 
Amager Softball Klub i henhold til sagsfremstillingen, og

2. at der alternativt godkendes en tillægsbevilling på 393.000 kr. til forbedret hegn 
ved softball-anlægget ekskl. hegnet mod kunstgræsbanen.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Tilbud hegn bilag 1 143018/19
2 Åben Tilbud hegn bilag 2 143021/19
3 Åben Tilbud på hegn - bilag 3 140455/19
4 Åben Illustration hegn - Plantegning.pdf 182466/19
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BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-07-2019
Tiltrådt punkt 2.



Kultur- og Fritidsudvalget d. 21-08-2019

10

5. Træfældninger primo 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Åben sag
Sagsnr.: 19/2141
Sagsansvarlig: cra.tf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Teknisk Forvaltning indstiller træfældninger til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Flere steder på kommunens grønne områder er der behov for at fælde træer. Det gælder 
bl.a.
døde træer, træer der er tæt på at gå ud, træer der er til gene eller udtynding i 
bevoksninger.
Derudover har Teknisk Chef løbende givet tilladelse til fældning af risikotræer eller træer, 
der af andre grunde skal fældes akut.
Begrundelsen for at fælde træerne kan være af sikkerhedsmæssige, men også æstetiske 
hensyn til omgivelserne. Nogle af træfældningerne er en del af genopretning af en 
beplantning eller opretholdelse af et grønt element.
Hvor der kan plantes med et godt resultat, genplantes et nyt træ i overensstemmelse 
med
forholdene på stedet. Der tages hensyn til højde, vækstforhold, arealets nuværende og 
fremtidige udtryk, anvendelse samt samspillet med omgivelserne, såfremt der er 
koordinerings- og driftsmæssige ressourcer dertil.

ØKONOMI
Fældning varetages af Teknisk Forvaltning. Genplantning foregår oftest sent efterår, da 
det er det bedste plantetidspunkt. Arbejdet udføres, når der kan findes 
finansieringsmæssig basis herfor.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at træfældninger godkendes, jf. vedlagte bilag.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Træfældninger primo 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget. 20544/19
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6. Materiale- og referencekatalog vedr. udviklingen af 
Naturpark Amager

Åben sag
Sagsnr.: 19/15129
Sagsansvarlig: JNL.HB.UK
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
På baggrund af projektkonkurrencen om bl.a. nye hovedindgange og Blå Støttepunkter 
har vinderteam´et  udarbejdet et Materiale- og referencekatalog vedr. udviklingen af 
Naturpark Amager. Kataloget er vedhæftet sagen og fremsendes hermed til orientering 
for Bygge- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og 
Fritidsafdelingen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Vinderteam´et består af Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK 
Rådgivning.
Samarbejdet bag Naturpark Amager består som bekendt af Naturstyrelsen, Dragør 
Kommune, Købehavns Kommune, By & Havn samt Tårnby Kommune.

Formålet med kataloget er med et citat fra indledningen ”..at sikre at fremtidige anlæg 
indgår i den nye klang, der sammenbinder hele naturparken i en stor totaloplevelse”. – 
Med andre ord skal Materiale- og referencekataloget ses som en slags designmanual i 
forhold til fremtidig udvikling.

Kataloget visualiserer meget udmærket visionen for naturparken. 
Det varierede landskab beskrives indledningsvist. Herefter er der en gennemgang af det 
overordnede arkitektoniske koncept med eksempler på blandt andet bygninger, 
bordwalks, broer i vand (Blå Støttepunkter), ledetråde i landskabet og inventar samt 
belægninger. 

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget og Kultur- og 
Fritidsudvalget,

1. at Materiale- og referencekataloget tages til efterretning.

/HKR

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Materiale- og referencekatalog.pdf 156499/19
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7. Forslag til etablering af bro som smutvej over kanalen ved 
Trekanten

Åben sag
Sagsnr.: 14/25227
Sagsansvarlig: JNL.HB.UK
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Teknisk Forvaltning har gjort Kultur- og Fritidsafdelingen opmærksom på behovet for en 
mindre bro jævnfør nedenstående. 
Siden 2005 har Gf. Digevang som nærmeste grundejerforening ved Trekanten foreslået 
etablering af en bro over Sdr. Landvandskanal ved Trekanten og til Kalvebod Fælled. 
Broen foreslås placeret ud for den tværgående sti på Trekanten. Der er ca. 1.170 meter 
mellem de nærmeste broer på den strækning, og en smutvej over kanalen på dette sted 
vil være til gavn for de lokale borgere. Nærværende sag, inklusive finansieringsforslag, er 
udarbejdet i et samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsafdelingen.
Notat vedr. broen inklusive illustrationer er vedlagt som bilag 1.
Skema over henvendelser i sagen er vedlagt som bilag 2.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltningen har undersøgt mulighederne og 
indhentet et tilbud fra Amager Skovhjælpere på etablering af en lille bro og tilhørende sti. 

Naturstyrelsen er positiv over for forslaget og vil gerne bistå projektet med opsætning af 
låge i hegnet på kanalens vestside.

Vedlagte bilag beskriver broens placering, udtryk og estimerede pris. Den foreslåede bro 
er ca. 1,20 m bred og 7 m lang og placeres ved nederste plateau i kanalen. Broen er 
tænkt som rekreativ bro, hvor man kommer tæt på vandet i kanalen, og er primært 
henvendt til gående. Broen kan blive oversvømmet ved høj vanstand i kanalen, hvor 
vandet kan nå op til øverste plateau i kanalen og vil efterfølgende, inden brug, skulle 
tilses mht. tilstand og sikkerhed. Det forventes at være yderst sjældent, at så høj 
vandstand vil forekomme.  

Det vil kræve en 17 meter lang bro i en helt anden udformning, pris og styrke, hvis 
broen alternativt skal anlægges på kanalens øverste plateau og dermed også være mere 
adgangsvenlig for kørestolsbrugere og gående med barnevogne, kørestole mv. Teknisk 
Forvaltning anbefaler, at man, såfremt man færdes med barnevogne, kørestole eller 
andet benytter broerne ved Ugandavej og Hilversumvej, da disse understøtter behjulede 
og bevægelseshæmmede.

BORGERINDDRAGELSE
De mange henvendelser om denne bro kan være udtryk for, at der er et stort behov og 
ønske fra lokalbefolkningen på Vestamager om en overgang over kanalen på denne 
lokalitet. 
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ØKONOMI
Der er afgivet et tilbud på etablering af broen i hhv. egetræ eller douglasgran samt en 
smal grussti og nogle trappetrin til nedgangen til broen. Prisen for dette anlægsarbejde 
er 39.000. – Endvidere kan der forventes udgifter på omkring 10.000 kr. i forbindelse 
med forankringen af broen. Samlet pris for broen og stierne forventes at udgøre 49.000 
kr.

Der er ikke umiddelbart midler til finansiering på Rekreative Områder, hvor projektet 
hører hjemme.
Det skal derfor forslås, at finansieringen finder sted via budgettet til Friluftshuset på 
Naturcenter Amager. Her vil der i 2019 være ca. 140.000 kr. i overskud. Dette skyldes 
dels en midlertidig rabat fra Naturstyrelsen i forbindelse med drift af Friluftshuset, dels at 
den nye naturskole for de yngste først bliver færdig i 2020.
Der foreslås således overført kr. 49.000 kr. fra serviceområdet Kultur til Rekreative 
områder.

Beløbet overføres fra:
Funktion 033564 Kultur/Friluftshuset
Beløbet tilføres:
Omkostningssted 2002040231 Rekreative områder/Trekantsområdet.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at den lille bro og sti etableres i 2019
2. at udgifterne på op til 49.000 kr. finansieres af driftsbudgettet afsat til 

Friluftshuset
3. at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

 /HKR

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Forslag til etablering af bro over kanalen ved Trekanten 169444/19
2 Åben Skema over broansøgninger 172625/19
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8. Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.: 19/11926
Sagsansvarlig: cpl.hb.uk
Fraværende:
Afbud:
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Bilagsoversigt

2. Meddelelser

  

1. Referat fra Naturskolebestyrelsesmøde den 21. juni 2019.docx (173382/19) 
2. Set og sket på biblioteket, forår 2019.pdf (214407/19) 
3. Program Kulturhuset Kastrup Bio 20/6 - 31/7 2019.pdf (173466/19) 
4. Program Kulturhsuet Kastrup Bio 1/8 - 11/9 2019.pdf (194602/19) 
5. Det sker på Kulturzonen august 2019.pdf (214332/19) 
6. Glemmer Du, Korsvejens skoles pigekor, nr 4-2019.pdf (179744/19) 
7. Nyheder fra Fælleskontoret - Nyhedsbrev nr.44, juli 2019.pdf (188275/19) 
8. Havne Info juli 2019.pdf (190558/19) 
9. Kastrupgårdsamlingens Venner - Nyhedsbrev nr 3 2019.pdf (189382/19) 
10. Tårnby Skaterpark, Tidsplan 08.07.2019.pdf (192923/19) 
11. Naturens dag den 8. september 2019.pdf (174200/19) 
12. Nyhedsbrev Danmarks Biblioteksforening, Overblikket 28. juni 2019.pdf (179737/19) 
13. Præinvitation til Statens Kunstfonds dialogmøde 6. november i Aarhus pdf 

(185330/19) 

4. Opsætning af hegn - Amager Softball Klub

  

1. Tilbud hegn bilag 1 (143018/19) 
2. Tilbud hegn bilag 2 (143021/19) 
3. Tilbud på hegn - bilag 3 (140455/19) 
4. Illustration hegn - Plantegning.pdf (182466/19) 

5. Træfældninger primo 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget
  1. Træfældninger primo 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget. (20544/19) 

6. Materiale- og referencekatalog vedr. udviklingen af Naturpark Amager
  1. Materiale- og referencekatalog.pdf (156499/19) 

7. Forslag til etablering af bro som smutvej over kanalen ved Trekanten

  1. Forslag til etablering af bro over kanalen ved Trekanten (169444/19) 
2. Skema over broansøgninger (172625/19) 
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Bilag: 2.1. Referat fra Naturskolebestyrelsesmøde den 21. juni 2019.docx

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 173382/19



TÅRNBY KOMMUNE

1

REFERAT

MØDE I: Tårnby Naturskoles bestyrelse DATO: 21-06-2019

EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 

DELTAGERE: Henrik Zimino, Ali Qais, Henriette Krag, Jacob Jensen 
(sekretær), Jens Lauridsen (tilforordnet)

AFBUD: Mads Vinterby

MØDENR.: 1 /2019

STED: Naturskolen

TID: 8.00-09.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning: Godkendt. 

2. Bemærkninger til referatet fra mødet 07.12.2018.
Referat vedhæftet som bilag: 310342-18_v1_Referat fra møde i Tårnby Naturskoles 
bestyrelse 712 2018 - Referat Tårnby Naturskole Bestyrelse 0.docx

Beslutning: Taget til efterretning.

3. Meddelelser. 
Status vedr. naturskolens drift, ved Henrik Zimino og Jacob Jensen.
Jacob Jensen om Naturskolens drift: Personale: Lærke fortsætter med delvis barsel til 
efterår 2019. To nye studentermedhjælpere er ansat ved Blå Base. Jacob Jensen har 
netop afsluttet master-efteruddannelse i naturfagsdidaktik med tilfredsstillende resultat. 
Naturvejledning: Blå Base og Friluftshus vil være bemandet i skolesommerferien. Tur-
katalog for sensommer og efterår kort gennemgået for hhv. dagtilbud og skoler. 
Samarbejde: Naturskolen deltager i sommerferieaktiviteter, der koordineres af US. Der er 
indledt samarbejde med teatergruppen GLIMT om forestillinger for skoler. Naturskolen 
modtager sandsynligvis elev fra Korsvejensskole i særlig praktik i uge32-41.Naturskolen 
deltager i Naturvidenskabsfestival uge 39 og Sundhedsuge 41. Naturskolen bidrager med 
udarbejdelsen af TK’s Handleplan for Naturfag. Det er aftalt med skoleforvaltning og 
skoleledere at Naturskolen indarbejder tæt kontakt med skoler via skolernes 
Naturfagsnetværk.

Status for samarbejde i Naturcenterbestyrelsen, ved Jens Lauridsen
Bilag: referat bestyrelsesmøde friluftshuset 21. marts 2019.docx
Jens Lauridsen gjorde rede for baggrund og formål med at etablere en fælles bestyrelse for 
Naturcenter og Friluftshus og hvad der i øvrigt måtte være relevant for institutionerne på 
Naturcentret. Der har været afholdt et møde.
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Beslutning: Taget til efterretning.
 

4. Status vedr. Naturskole for de yngste. Orientering ved Henrik Zimino. 
Projektet er blevet 1 mio. kr. dyrere. Økonomiudvalget søges om 2,5 mio. kr. frigives i 2019 
og 1,5 mio. kr. frigives i 2020 samt at der bevilges 1 mio. ekstra i 2020. 
Velux Fonden er (juni 2019) ansøgt om 941.552 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om ovenstående.

Beslutning: Taget til efterretning.

5. Fremtiden for Tårnby Kommunes Fuglesamling, der er opmagasineret på Naturcenter 
Amager. Orientering ved Henrik Zimino.
Vedhæftet sagsfremstilling: Dagsordenspunkt_Tillladelse til salg af fugles_11-06-2019 11-
36-43.docx
Samlingen har tidligere været anvendt til udstillingsformål, men anvendelsen er indstillet da 
Naturcentrets udstillingslokaler i dag anvendes til andre formål (Friluftshuset). Det koster 
årligt 30.-40.000 kr. at opbevare samlingen (drift af klimaanlæg). Lejeaftale om bygning 
sluttede 2016 og Naturstyrelsen vil ikke forlænge aftalen. Kommunalbestyrelsens 
sekretariat har vurderet at samlingen kan sælges samlet eller delvist. Miljøministeriet skal 
godkende evt. salg da alle fugle er omfattet handles restriktioner via CITES. Eventuelt 
overskud fra salg foreslås tilført Naturskole for de yngste. Det planlægges at et mindre 
antal relevante fugle indgår i Naturskole for de yngste.   

Beslutning: Taget til efterretning. Idet der arbejdes videre med mulighed for salg.

6. Naturskolens engagement i nye planer for Skolebotanisk Have. Kort oplæg ved Jacob 
Jensen. Vedhæftet er Børne- og Kulturforvaltningens sagsfremstillibng til Økonomiudvalget: 
132378-19_v1_Indstilling til økonomiudvalget.pdf
Målet er at revitalisere haven med fokus på udvikling af attraktivt læringsmiljø for 0-18-års 
området, samt aktivitetssted for borgere og frivillige i Tårnby Kommune.

Beslutning: Bestyrelsen godkender, at Naturskolens personale bidrager til at udvikle 
Skolebotanisk Have som attraktivt læringsmiljø.

7. Nyt koncept for samarbejde med dagtilbudsområde om Naturambassadører. Oplæg ved 
Jacob Jensen.
Vedlagt bilag: Notat om Naturambassadørkoncept juni 2019 15 juni.docxKoncept 

Beslutning: Bestyrelsen godkender principper for Naturskolens samarbejde med 
Naturambassadører og understreger, at dette arbejde tilrettelægges med lederen af 
Daginstitutionsafdelingen.

8. Eventuelt.
Besøgsstatistik for 2018 gennemgået.
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Naturstyrelsens forslag til evt. anden linjeføring af hegn blev diskuteret og det blev besluttet 
at formanden/lederen af Tårnby Naturskole skriver brev på Tårnby Naturskoles vegne til 
Naturstyrelsen, hvor bestyrelsen fraråder den planlagte nye føring af hegn af hensyn til 
naturskolens og de rekreative interesser og muligheder for besøgende. Brevet fremsendes 
i øvrigt til Kultur -og fritidsudvalg som meddelelse og til orientering i Bestyrelsen for 
Naturcenter Amager/Friluftshuset.

9. Næste møde. 

Kommende Naturskolebestyrelsesmøde: 27/9 2019 kl. 08-10 reserveres.



Bilag: 2.2. Set og sket på biblioteket, forår 2019.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 214407/19
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 SET & SKET PÅ BIBLIOTEKET

FORÅRET 2019

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER       taarnbybib.dk
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FORORD

”Set og sket på biblioteket” er overskriften for en bred pallette af aktiviteter, der er fore-
gået på biblioteket i foråret 2019.
Blandt andet har der været fokus på udeliv med plantebyttedag samt ”Save the bees”, 
hvor Amager Village og Tårnby bi satte fokus bevaring af vores insekter.
Biblioteket var valgsted til både Europa- og Folketingsvalget, og mange oplevede biblio-
tekets muligheder i ventetiden.
Op til sommerferien har biblioteket budt ind med udstillinger med ferielæsning for både 
børn og voksne, og servicen ”gør din tablet rejseklar” har været et hit blandt bibliotekets 
brugere.
Med et veloplagt personale, der altid er parat til at bidrage og finde det frem, der er brug 
for, ser jeg med glæde frem til et efterår og en vinter, der både byder på bærerdygtig-
hedsuge, teaterforestilling med Glimt samt et særligt NordLit-program, hvor vi sætter 
fokus på Norden i kultur, litteratur og sprog i anledning af Foreningen Nordens 100-års 
jubilæum. 
Velkommen til et kig på forårets aktiviteter på biblioteket - og på gensyn til efteråret.

Biblioteksleder 
Bente Nielsen    
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EUROPA- OG FOLKETINGSVALG

Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager bibliotek modtog i alt 1381 brevstemmer til 
EU-valget fordelt med 973 på Hovedbiblioteket og 408 på Vestamager Bibliotek.
De første fem uger blev der brevstemt i alt 542 gange, mens der på valgets sidste 
fire dage blev brevstemt i alt 839 gange.

Til folketingsvalget modtog vi 2015 brevstemmer på bibliotekerne. 
Heraf 620 brevstemmer på VB og 1395 på HB. 

Samtidig med at vi havde EU-valg kom der 877 borgere og brevstemte til 
folketingsvalget. Efter EU-valget kom der 1138 og brevstemte til folketingsvalget.

De officielle tal for brevstemmer i Tårnby Kommune ser sådan ud:
EU-valget: Rådhuset har haft 587 og bibliotekerne 1455 brevstemmer
Folketingsvalget: Rådhuset har haft 739 og bibliotekerne 2051 brevstemmer.

3
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JANUAR MARTSFEBRUAR

Kan børn finde 
dinosaurer? 
For børn fra 6 til 12 år

Ja, det kan de! Ved amatør-
palæontolog og dinosaurnørd 
Steen Sigurd Andersen. 

Kulturbazar 2019
På Kulturbazaren i februar 
kunne du opleve:

Marimbaorkesteret fra Tårnby 
Musikskole ▪ Folkedanse 
▪ Baptisternes Gospelkor 
▪ Københavnsmesteren i 
poetryslam, syrisk fødte Sara 
Rahmeh ▪ Vestafrikansk 
historiefortælling v. 
Ibrahima Diallo ▪ Eritreansk 
kaffeceremoni ▪ Arbejdende 
værksted ved Tårnby Kreativ 
Klub

I januar havde vi besøg af to 
forfattere, Karen Schultz med 
erindringsromanen Uren og 
Hanne Garborg med bogen
Alt var kun en drøm. 

Vlado - hele 
Danmarks 
færdselsbetjent
Væltede nærmest biblioteket i 
marts da han holdt foredrag for 
fuldt hus.

For de mindste
Førstehjælp, babymassage og 
musik og bevægelse for babyer 
var populære arrangementer i 
januar.

Glasmarked 2019
For tiende år i træk afholdt 
Glashistorisk Selskab i samar-
bejde med Tårnby Kommune-
biblioteker glasmarked på 
Hovedbiblioteket.
Der var ca 500 besøgende til 
forårets glasmarked
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JUNIMAJAPRIL

Stjernestøv og 
Galakser
Et stjernebestøvet foredrag 
med astrofysiker Anja Andersen

Build a bughotel 
and save the bees 
and their friends 
Arrangeret af Amager-
Village and Tårnby-bi.

Filmperler - 
Loveless
De håndplukkede 
kvalitetsfilm har en 
trofast tilskuerskare, der 
mødes og nyder de gode 
film. Biblioteket udgiver 
en separat folder med 
sæsonens film forår og 
efterår.

The Eagels - Tjek 
ind på hotel 
California
Som optakt til rockbandet The 
Eagles’ koncert i Royal Arena 
tjekkede musiker, journalist 
og foredragsholder Thomas 
Ulrik Larsen ind på et af 
rockmusikkens mest berømte 
hoteller, Hotel California. 

Plantebyttedag
Sommer på Scenen blev 
indviet med plantebytning 
den første lørdag i juni.Gør din tablet 

rejseklar
I juni hjalp vi med at fylde 
tabletten med bøger, musik 
og magasiner, så kufferten 
blev lidt lettere.
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FUNFACTS 

Mest populære søgninger:
på hjemmesiden: 
o  1. verdenskrig
o  Jeffrey archer
o  Lucinda riley
o  Krimi
o  Jussi-adler Olsen

De mest udlånte voksenbogsforfattere 
var:        udlån
1. Lucinda Riley       737
2. Sara Blædel            667
3. Jeffrey Archer       628
4. Danielle Steel       414
5. Michael Katz Krefeld      371

De mest populære arrangementer var:
1. Kulturbazar, 250 
2. Politibetjenten Vlado, 120 (udsolgt)
3. Tina Horsted: Medicinsk cannabis, 115
4. Peter Hummelgaard: Den syge kapitalisme, 110
5. Beat og brøl i Monsterland, 100 (udsolgt)

De mest udlånte børnebogsforfattere 
var:    udlån
1. Marie Duedahl  1.300 
2. Kirsten Ahlburg  1.184 
3. Jørn Jensen   1.143
4. Kim Fupz Aakeson       797
5. Per Østergaard     659

Funfact: 
o  Den 2. januar 2019 blev 
    hjemmesiden besøgt 812 gange

Funfact: 
o  I januar startede bogmærkekonkurrencen for børn. 
    Inden den sluttede, havde mere end 500 børn deltaget

Funfact: 
o 111 læste nyheder om arrangementer, 
      kurser og café i janaur måned

6



77Brevstemning på Tårnby Hovedbibliotek

NYHEDER 

Netværkstedet holder nu aftenåbent

Fra september begynder vi at have aftenåbent i Netværk-
stedet én gang om måneden, nærmere bestemt kl. 17-19. 
Det vil være den første torsdag i hver måned, de øvrige 
torsdage er der åbent kl. 14-16 som normalt.

Foto: Tårnby Lokalarkiv B7388 Foto: Tårnby Lokalarkiv B1392 - Forsvarsværker

Foto: Tårnby Lokalarkiv B1235 - Beværtninger

LOKALHISTORIE

        Arkivets frivillige 2019

Første halvår har arkivet tre frivillige, der fast hjælper til. 
To har været med siden 2016, hvor arkivet startede med 

frivillige på en mere systematisk måde med faste rammer og 
opgaver. De har tilsammen været på arkivet en gang 

om ugen, hvor de har arbejdet med opgaver udpeget af arkivet. 
Det har blandt andet været identificering af løse fotografier og en 
ejendomsmæglers salgskartotek med næsten 2.500 poster, som 

skulle sættes sammen med tilsvarende fotografier. 
Derudover har arkivet haft en frivillig, der har arbejdet hjem-

mefra med indtastning af folketællinger fra Tømmerup. 
To af de frivillige har tillige været medskribenter på 

Glemmer Du nr. 2 og 4, 2019. 
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TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK  Tlf. 32 46 05 00  
Kamillevej 10,                  bibliotek@taarnby.dk 
2770 Kastrup   
Mandag - fredag:  Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag: Kl. 9 – 16

VESTAMAGER BIBLIOTEK     Tlf. 32 53 54 99  
Ugandavej 111,                  bibliotek@taarnby.dk 
2770 Kastrup   
Mandag - fredag:  Kl. 9 – 19
Lørdag. Kl. 9 – 16
Søndag: lukket

Set & sket på biblioteket, forår 2019taarnbybib.dk

Beat og brøl i Monsterland
musikalsk underholdning for de 3-8 årige



Bilag: 2.3. Program Kulturhuset Kastrup Bio 20/6 - 31/7 2019.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 173466/19



© Kastrup Bio, foyer

© Kastrup Bio, bio 1

© Kastrup Bio, bio 2
© Disney

© United International Pictu
res

© SF Studios

© United International Pictu
res

© United International Pictu
res

BABYBIO
TIRSDAGE KL. 11.00
(biografen åbner kl. 10.00)

3/9: SER DU MÅNEN, DANIEL 
 med danske undertekster

Læs mere om BABYBIO på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Kom til forpremiere  
på Sundhedsugen!
Foredrag med  
Karen Marie Lillelund: 

 
Hold balancen - Nyd Livet

30. september kl. 18.00
Der er hjælp til trivsel og plads til latterkrampe,  
når Karen Marie Lillelund holder foredrag som  
forpremiere på Tårnby Sundhedsuge 2019. 
 
Forsalget starter 25/6 kl. 12.00  
på www.kulturhusetkastrupbio.dk 

Vi glæder os til at se jer og Karen Marie!

Kulturhuset

KastrupBIO
 20/6 - 31/7 2019

BILLETTER:  www.kulturhusetkastrupbio.dk  
 tlf. 32 50 55 07

Kulturhuset KastrupBIO
Kastrupvej 270
2770 Kastrup

Telefon 32 50 55 07 
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Åbningstid
Mandag - fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter
Lørdag - søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter
Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes ferier (eksklusive 
sommerferien) vil udvidet åbningstid kunne forekomme.  
Ved udvidet åbningstid åbner huset 30 min. før første film starter.

TIRSDAGSBIO 
tirsdage kl. 10.30 (biografen åbner kl. 10.00). 

3/9: SER DU MÅNEN, DANIEL  
 med danske undertekster

For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag.

P. S. Der er lift op til salen, så trappen er ingen hindring!

Kom og gå på nettet
Har du prøvet vores internetpc’ere i foyeren? Du er velkommen til at 
kigge forbi og surfe en tur ganske gratis.

Vi glæder os til at se dig!

Billetpriser og rabatkort
Billetpris fra kr. 75,- Børnebillet (til og med 12 år)  fra kr. 60,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, forpremiere, helaftensfore-
stillinger, foredrag, særarrangementer og 3D-forestillinger.
10-turs voksenrabatkort kr. 550,-  
Hvert ”klip” dækker optil kr. 65,- af billetprisen, så man får kr. 10,- i rabat 
pr. billet. Rabatkortet kan ikke kombineres med andre rabatter, herunder 
f. eks. børnebilletter og Biografklub Danmark billetter.

Gavekort udstedes på valgfrit beløb og pakkes fint ind.  
Gavekort og billetter kan også købes på  
www.kulturhusetkastrupbio.dk og Tårnby Hovedbibliotek.

Koncert på lærredet:

André Rieu Maastricht 2019 koncerter:
27/7: kl. 20.00 og 28/7:kl. 16.00

I pausen serveres et glas cava

Mangler du studentergaven?
Vi sælger gavekort på lige det beløb, du ønsker, og 
pakker det fint ind med rødt eller blåt bånd.

Forpremiere 1/7: kl. 17.00:

med dansk tale



ALADDIN, 2D – dansk tale
22 – 23/6: kl. 14.00
29 – 30/6: kl. 16.00
t. o. 11

ROCKETMAN
22/6: kl. 16.30
24 – 26/6: kl. 19.00
t. o. 11

DE FRIVILLIGE
20 – 21/6: kl. 17.30 + 19.30
22/6: kl. 17.00 + 19.30
23/6: kl. 17.00
24 – 25/6: kl. 17.30 + 19.30
26/6 – 1/7: kl. 19.30
2 – 3/7: kl. 18.00
6 – 7/7: kl. 17.30
8 – 10/7: kl. 17.00
15 – 16/7: kl. 17.00
28 – 31/7: kl. 19.30
t. o. 11
Vises med danske undertekster

BLINKY BILL – PÅ EVENTYR,  
dansk tale
20 – 21/6: kl. 17.00
22 – 23/6: kl. 13.00 + 15.00
24 – 28/6: kl. 17.00
29 – 30/6: kl. 14.00
6 – 7/7: kl. 15.30
13 – 14/7: kl. 15.00
t. f. a.

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL, 
2D
20 – 22/6: kl. 19.00
23/6: kl. 16.30
t. o. 11

YESTERDAY
27 – 28/6: kl. 19.00
29 – 30/6: kl. 17.00 + 19.00
1/7: kl. 19.00
2 –7/7: kl. 19.30
8 – 10/7: kl. 19.00
11 – 14/7: kl. 17.00
25 – 26/7: kl. 19.30
fr. u. 7

KAPTAJN BIMSE
27 – 28/6: kl. 17.30
29 – 30/6: kl. 13.30 + 15.15
1/7: kl. 17.30
2 – 5/7: kl. 17.00
6 – 7/7: kl. 13.30
13 – 14/7: kl. 13.00
20 – 21/7: kl. 13.30
27/7: kl. 15.30
t. f. a.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
2 – 5/7: kl. 20.00
6 – 7/7: kl. 17.00 + 20.00
8 – 16/7: kl. 19.30

KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2  
– dansk tale

1/7: kl. 17.00

4 – 5/7: kl. 17.30
6 – 7/7: kl. 13.00 + 15.00
8 – 12/7: kl. 17.30
13 – 14/7: kl. 13.30 + 15.30 + 17.30
15 – 19/7: kl. 17.30
20 – 21/7: kl. 15.30 + 17.30
22 - 26/7: kl. 17.30
27/7: kl. 13.30 + 17.30
28/7: kl. 13.30
29 – 31/7: kl. 17.30
fr. u. 7

MIDSOMMAR
11 – 14/7: kl. 20.00
15 – 16/7: kl. 19.00
17 – 24/7: kl. 19.30

LØVERNES KONGE  
– original version med danske 
undertekster
17 – 26/7: kl. 20.00
27/7: kl. 19.45
28 – 31/7: kl. 20.00

LØVERNES KONGE – dansk tale
17 – 19/7: kl. 17.00
20 – 21/7: kl. 14.00 + 17.00
22 – 26/7: kl. 17.00
27 – 28/7: kl. 14.00 + 17.00
29 - 31/7: kl. 17.00

ALLE I VERDEN HAR GLEMT THE BEATLES,  
ALLE UNDTAGEN JACK...
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Billetbestilling på www.kulturhusetkastrupbio.dk / tlf. 32 50 55 07.  Se husets åbningstider på bagsiden. Ret til ændringer forbeholdes.

Kulturhuset KastrupBIO filmprogram 20/6 - 31/7 2019

FORPREMIERE

TARON EGERTON ER 
ELTON JOHN

HANS H IS TO R I E  K AN KU N  
FO RTÆLLES  V E D AT  

G E N N EMLE V E  HANS FANTA S I

  

  

  

  

  

  

  

  

     
 

   

     
 

   

 

 

    

     
 

KEND DIN PLADS - HOLD TEMPOET
DE FRIVILLIGE 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

                        
             

   

                

Peter Frödin · Jesper Asholt
Sidse Babett Knudsen · Nanna Marqvorsen
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Bilag: 2.4. Program  Kulturhsuet Kastrup Bio 1/8 - 11/9 2019.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 194602/19



© Kastrup Bio, foyer

© Kastrup Bio, bio 1

© Kastrup Bio, bio 2

Forpremiere på Sundhedsugen: 

Foredrag med Karen Marie Lillelund

© SF Studios

© Martin
 Dam Kriste

nsen

© Disney

© SF Studios

© Scanbox

Forpremiere-weekend:
TOY STORY 4  
med dansk tale
24 og 25/8 kl. 15.15
Forsalget startet 5/8 kl. 10.00 på  
www.kulturhusetkastrupbio.dk

BABYBIO
TIRSDAGE KL. 11.00
(biografen åbner kl. 10.00)

3/9: SER DU MÅNEN, DANIEL  
 med danske undertekster
10/9: POMS

Læs mere om BABYBIO på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Kulturhuset

KastrupBIO
 1/8 - 11/9 2019

BILLETTER:  www.kulturhusetkastrupbio.dk  
 tlf. 32 50 55 07

Kulturhuset KastrupBIO
Kastrupvej 270
2770 Kastrup

Telefon 32 50 55 07 
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Åbningstid
Mandag - fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter
Lørdag - søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter
Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes ferier (eksklusive 
sommerferien) vil udvidet åbningstid kunne forekomme.  
Ved udvidet åbningstid åbner huset 30 min. før første film starter.

TIRSDAGSBIO 
tirsdage kl. 10.30 (biografen åbner kl. 10.00). 

3/9: SER DU MÅNEN, DANIEL  
 med danske undertekster
10/9: POMS

For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag.

P. S. Der er lift op til salen, så trappen er ingen hindring!

Kom og gå på nettet
Har du prøvet vores internetpc’ere i foyeren? Du er velkommen til at 
kigge forbi og surfe en tur ganske gratis.

Vi glæder os til at se dig!

Verdis RIGOLETTO:
Vises 17/9 kl. 19.30

I pausen serveres et glas cava

Billetpriser og rabatkort
Billetpris fra kr. 75,- Børnebillet (til og med 12 år)  fra kr. 60,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, forpremiere, helaftensfore-
stillinger, foredrag, særarrangementer og 3D-forestillinger.
10-turs voksenrabatkort kr. 550,-  
Hvert ”klip” dækker optil kr. 65,- af billetprisen, så man får kr. 10,- i rabat 
pr. billet. Rabatkortet kan ikke kombineres med andre rabatter, herunder 
f. eks. børnebilletter og Biografklub Danmark billetter.

Gavekort udstedes på valgfrit beløb og pakkes fint ind.  
Gavekort og billetter kan også købes på  
www.kulturhusetkastrupbio.dk og Tårnby Hovedbibliotek.

Kom til forpremiere  
på Sundhedsugen!
Foredrag med  
Karen Marie Lillelund: 

 
Hold balancen - Nyd Livet

30. september kl. 18.00
Der er hjælp til trivsel og plads til latterkrampe,  
når Karen Marie Lillelund holder foredrag som  
forpremiere på Tårnby Sundhedsuge 2019. 
 
Forsalget starter 25/6 kl. 12.00  
på www.kulturhusetkastrupbio.dk 

Vi glæder os til at se jer og Karen Marie!



KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2  
– dansk tale
1 – 2/8: kl. 17.00
3 – 4/8: kl. 13.00 + 14.30
5 – 7/8: kl. 17.00
10 – 11/8: kl. 12.30
fr. u. 7

LØVERNES KONGE - original version 
med danske undertekster
1 – 4/8: kl. 19.30
6 – 7/8: kl. 19.30
t. o. 11

LØVERNES KONGE – dansk tale
1 – 2/8: kl. 17.30
3 – 4/8: kl. 15.00 + 17.30
5 – 7/8: kl. 17.30
8 – 9/8: kl. 17.00
10 – 11/8: kl. 14.30 + 17.00
12 – 14/8: kl. 17.00
17 – 18/8: kl. 13.30
24 – 25/8: kl. 14.00
31/8 – 1/9: kl. 14.30
7 – 8/9: kl. 12.45
t. o. 11

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
1 – 2/8: kl. 20.00
3 – 4/8: kl. 16.30 + 20.00
5 – 7/8: kl. 20.00
8 – 14/8: kl. 19.30

ANGRY BIRDS 2 – dansk tale
8 – 9/8: kl. 17.30
10 – 11/8: kl. 13.00 + 15.15 + 17.30
12 – 14/8: kl. 17.30
15 – 16/8: kl. 17.00
17 – 18/8: kl. 13.00 + 15.15
19 – 21/8: kl. 17.00
24 – 25/8: kl. 13.00
31/8 – 1/9: kl. 12.15
7/9: kl. 10.45 + 15.15
8/9: kl. 15.15

POMS
8 – 14/8: kl. 20.00
15 – 28/8: kl. 17.30
t. f. a.

ONCE UPON A TIME IN… 
HOLLYWOOD
15 – 16/8: kl. 19.30
17 – 18/8: kl. 16.30 + 19.30
19 – 28/8: kl. 19.30
29/8 – 1/9: kl. 17.00
2 – 4/9: kl. 19.30

FISHERMAN’S FRIENDS
15 – 21/8: kl. 20.00
22 – 28/8: kl. 17.00
fr. u .7

ANGEL HAS FALLEN
22 – 28/8: kl. 20.00
29/8 – 1/9: kl. 20.15

TOY STORY 4 – dansk tale

24 – 25/8: kl. 15.15

29 – 30/8: kl. 17.30
31/8 – 1/9: kl. 13.00 + 15.15 + 17.30
2 – 6/9: kl. 17.30
7 – 8/9: kl. 12.15 + 14.45 + 17.30
9 – 11/9: kl. 17.30
t. f. a.
Forsalget starter 5/8 kl. 10.00!

SER DU MÅNEN, DANIEL  
med danske undertekster
29/8 – 1/9: kl. 19.45
2 – 4/9: kl. 17.00 + 20.00
5 – 11/9: kl. 17.00 + 19.30

IT del 2
5 – 11/9: kl. 20.00

©
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Billetbestilling på www.kulturhusetkastrupbio.dk / tlf. 32 50 55 07.  Se husets åbningstider på bagsiden. Ret til ændringer forbeholdes.

Kulturhuset KastrupBIO filmprogram 1/8 - 11/9 2019

MANUSKRIPT AF ANDERS THOMAS JENSEN  BASERET PÅ PUK DAMSGÅRDS BESTSELLER

FORPREMIERE
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Kulturzonen   

Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør   

 Tlf. 20 29 38 13 - info@kulturzonen.net - www.kulturzonen.net  

  

   

Det sker på Kulturzonen august 2019  

 
Familierytmik med Tårnby Musikskole  
Lørdag d. 17. august kl. 9:30, 10:30 og 11:30  

  

Kom og deltag lørdag formiddag sammen med dit barn 

eller barnebarn. 

 

Kl.   9:30 Musik, leg og bevægelse for 1-5-årige 

Kl. 10:30 Musik, leg og bevægelse for 1-5-årige 

I en verden fuld af musikalsk magi skal vi synge, danse, 

lytte, hoppe og klappe. Musik, leg og bevægelse giver 

nærvær og styrker barnets motorik og sprog. 

 

Kl. 11:30 Babyrytmik for 3-12 måneder 

Barnet stimuleres musikalsk, motorisk og sansemæssigt. 

Glæde, kontakt og nærvær er i fokus. 

 

Underviser er Nanna Khoury Sabroe fra Tårnby Musikskole. 

 

Det koster 30 kr. pr. barn at deltage. Begrænset antal pladser og 1 voksen pr. barn. 

Køb billetter på kulturzonen.net/tilmelding.  

 

Vi gentager Familierytmik d. 11/1 og 25/4 – også på Hovedbiblioteket.  

  

Sted: Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.  

 

 

  

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub 

http://www.kulturzonen.net/
http://www.kulturzonen.net/


 

Kulturzonen   

Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør   

 Tlf. 20 29 38 13 - info@kulturzonen.net - www.kulturzonen.net  

 

Veteranbiltræf 
Søndag d. 25. august kl. 12-16 

 

Velkommen til Kulturzonens årlige Veteranbiltræf for hele familien.  

 

Oplev de mange flotte veteranbiler fra 1994 og ældre. 

Der er levende musik med swingband, og vi får besøg 

af Hepcats swingdansere, som viser den originale 

swingdans Lindy Hop fra slutningen af 20’erne og 

30’erne.  

 

I Caféen kan du købe mad og drikke. 

 

Konkurrence: Vær med til at stemme på og kåre de 

tre flotteste veteranbiler. 

 

Program 

Kl. 12:00-16:00 Oplev de mange flotte veteranbiler 

Kl. 12:30-14:00 Prøvetur i en veteranbil - 30 kr. 

Kl. 12:30-13:15 The Engine Swingers spiller swingmusik i absolut topklasse 

Kl. 13:15-13:45 Intro til swingdans med Hepcats Copenhagen 

Kl. 13:45-14:30 Tid til en svingom til vores swingband 

Kl. 14:30 Kåring og præmieoverrækkelse ved Tårnby Kommunes borgmester  

  Allan S. Andersen 

 

Til veteranbilejerne: Duk op på Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør på plænen mellem kl. 11 og 

12. Ingen tilmelding. 

  



 

Kulturzonen   

Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør   

 Tlf. 20 29 38 13 - info@kulturzonen.net - www.kulturzonen.net  

 

Musikskolens kor Nordlys synger ved ”Stafet For Livet” 
Lørdag d. 31. august kl. 22 på Tårnby Skole.  

 

 

  



 

Kulturzonen   

Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør   

 Tlf. 20 29 38 13 - info@kulturzonen.net - www.kulturzonen.net  

 

Spil musik i din fritid 
Tilmeld dig musikskolen nu - der er rift om pladserne! 
 
Går du til soloundervisning - er det gratis at spille i band, orkester og 
synge i kor. 
For de yngste er der Babyrytmik og Musik, leg og bevægelse og for 0.-3. 
klasse er der bl.a. Musik og eventyr og Musikkarrusel. 
 
Lær at synge og spille - og få masser af oplevelser. 
Læs mere og tilmeld dig på kulturzonen.net. 
 
Tårnby Musikskole er Faglighed, Fællesskab og Fordybelse! 
 
 

Åbent Hus på Tårnby Musikskole  
Søndag d. 1. september kl. 10-13 på Kulturzonen 
 

 Prøv instrumenterne 

 Hør koncerterne 

 Mød lærerne 

 Mød eleverne 

 Deltag i konkurrencer 

 Gå på musikalsk skattejagt 
 
Sæt x i kalenderen, når vi slår dørene op til Åbent Hus for 
musikinteresserede elever og forældre. 
  
Sted: Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.  
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TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT                                               JULI / AUGUST 2019

NUMMER 4 / 2019

KORSVEJENS SKOLES 
PIGEKOR
Sang, diciplin og ambitioner



Forside: 
Korsvejens Skoles Pigekor med deres nye kordragter og nyt emblem. 
Helle Nordstrand står yderst til venstre, Hanne Pedersen er nr. fire og 
Linda Larsen er nummer to fra højre – i øverste række. Annie Jensen 
er nummer tre og Lilian Møllegaard nummer fem i den midterste 
række. Fotograferet i 1964.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8403

ISSN 1397-5412
© Tårnby Stads- og Lokalarkiv  2019

Tidsskriftet GLEMMER DU

Research: Lilian Heneberg
Tekst og redaktion: Lone Palm Larsen
Layout: Anne Petersen

Copyright:
Ophavsretten på billederne og illustrationerne tilhører Tårnby Stads- og Lokalarkiv, en anden 
institution eller en professionel fotograf. Fotografierne må ikke bruges i andre sammenhænge 
uden tilladelse. Har du brug for et billede eller en illustration, kan du henvende dig til Tårnby 
Stads- og Lokalarkiv. 
For enkelte billeder har det været umuligt at finde frem til den retmæssige ophavsretsindehaver. 
Dersom Tårnby Stads- og Lokalarkiv krænker ophavsretten, er det ufrivilligt og utilsigtet. Såfremt 
du mener, der er materiale, der tilhører dig, bedes du derfor kontakte bibliotek@taarnby.dk

Kilder:
Hjem & Skole – et blad udgivet af Tårnby Kommunes Skolevæsen
Æ6490 Korsvejens Skoles Pigekor

Helle Nordstrand, Lilian Møllegaard – gift Heneberg, Annie Jensen – gift Mørk Hansen, 
Marianne Rahr, Linda Larsen – gift Corlin og Birgitte Wehage har bidraget med fotografier, 
oplysninger og historier til dette nummer af Glemmer Du.

Hvis du vil vide mere:
Tjek arkivets del af bibliotekets hjemmeside på www.taarnbybib.dk 
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Korets logo blev brugt på den nye 
kordragt i 1964. Svend Ørving teg-
nede emblemet. Det første udkast 
var med en lyre. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B8324

KORSVEJENS SKOLES PIGEKOR
- Sang, disciplin og ambitioner

Korsvejens Skoles Pigekor har givet nogle fantastiske oplevelser til korets 
medlemmer. Ligesom publikum på skoler, på plejehjem, i kirkerne og ved 
mange andre lejligheder har nydt sangen.
Der har sjovt nok også været drenge tilknyttet pigekoret.
Arkivet har næsten samtlige års scrapbøger, som korlederen Carrit Værgman 
udfærdigede om koret. Desuden skrev pigerne dagbøger fra udenlandsturene. 
Alt dette, plus input og beretninger fra en række tidligere medlemmer i koret, 
der startede i 1960, danner baggrunden for dette nummer af Glemmer Du.

i maj 1952. Selvom det blev 
til et pigekor – har der blandt 
medlemmer af koret ofte 
været drenge. Drengene har 
blandt andet spillet på nogle af 
instrumenterne. Koret startede 
således også med at hedde 
Korsvejens Kor & Orkester. 
I 1950 var der stadigvæk et 
orkester, der akkompagnerede 
koret. 
Den allerførste optræden var 
på forældremødet den 24. no-
vember 1947. Næste offentlige 
optræden var til en skolekon-
cert den 23. og 24. april 1948. 
Siden har pigekoret udgivet 
plader og optrådt mange ste-
der – også i udlandet. 

 

KORET
Overlærer Carrit Værgman fik 
i 1947 etableret et kor på Kors-
vejens Skole. Formentlig blev 
det første gang kaldt pigekor 
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Carrit Værgman som lærer for en 4. mellem på Korsvejens Skole i 
skoleåret 1955-1956.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8395

I 1970 skriver Carrit Værgman 
i Hjem og Skole om koret i 
et nummer, arkivet desværre 
ikke er i besiddelse af:
I årenes løb er der i korarbejdet 
opstået et mønster, som det 
har vist sig praktisk at følge år 
efter år. Grundmønstret er, at 
koret opdeles i to hold – yng-
ste og ældste hold. Tilgangen 
til yngste hold sker ved opta-
gelsesprøve hvert år i august 
blandt skolens 3. klasser.
I yngste hold, der har en 
ugentlig eftermiddagsprøve 
af en times varighed, bliver 

pigerne derefter i 3-4 år, inden 
de i 6.-7. klasse oprykkes til 
ældste hold.
Korets faste årlige opgaver er 
medvirken ved modtagelsen af 1. 
klasserne i august, en julekoncert 
for korets forældrekreds, 
forårskoncert og medvirken ved 
skolens afslutningsfest for II. og 
III. real i juni.
Bag koret, der tæller 95 piger, 
står en meget interesseret 
forældrekreds. Korets regel-
mæssige avisindsamlinger er 
blevet en opgave, som så godt 
som alle hjem tager aktivt del i. 
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Det beløb, disse indsamlin-
ger indbringer, anvendes til 
anskaffelse af kordragter, in-
strumenter tilskud til koncer-
ter, koncertrejser til udlandet 
m.m.

Det har måske ikke altid væ-
ret helt så strømlinet, som det 
fortælles, når der ses tilbage 
på over 20 års kor på Kors-
vejens Skole, men det giver et 
godt indtryk af, hvor godt det 
hele var organiseret og gen-
nemtænkt. Det har været et 
kæmpe projekt, hvad arkivets 
materiale om koret vidner om. 

CARRIT VÆRGMAN 
PÅ TÅRNBY SKOLE
Carrit Værgman blev født den 
18. juni 1918. I hans perso-
nale-sag i Tårnby Kommune 
har han anciennitet i Tårnby 
Skolevæsen siden den 1. juli 
1942. Han var nemlig først ti-
melærer fra den 1. april 1945 
og blev fastansat fra den 1. 
januar 1947. Først var han på 
Tårnby Skole, men blev for-
flyttet – som han selv kaldte 
det – til Korsvejens Skole 
med udgangen af skoleåret 
1946-1947. 

Et af de ældste fotos af Korsvejens Kor og Orkester fotograferet i 1949-1950.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8377
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Da Værgman var lærer på 
Tårnby Skole, startede han 
Tårnby Skoles Kor den 22. 
maj 1943. Der var 35 deltagere. 
Koret bestod af både piger og 
drenge. Allerede i julen 1943 
optrådte koret til De Gamles 
Jul. Der var andre koncerter 
blandt andet én sammen med 
Kastrup Bys Sangkor, som 
også var et meget ambitiøst 
kor. For Værgman var forløbe-
ren lagt til, hvordan han greb 
pigekoret an på Korsvejens 
Skole. 
Da han blev lærer på Kors-
vejens Skole, opløste han 
Tårnby Skoles kor. Lige inden 
koret blev nedlagt, var koret 
på tur til Prag, hvor de 
optrådte i forbindelse med 
en verdensungdomsfestival 
afholdt af World Federation of 
Democratic Youth - forkortet 
WFDY. Efter Anden Verdens-
krig var det en bred 
ungdomsforening for fred, 
senere trak de fleste vestlige 
organisationer sig ud.

I medlemslisten fra 1955-1956 
er der rigtigt mange af de 31 
piger, der havde fået kryds for 
at være mødt til kor hver ene-
ste gang. Der blev nøje holdt 
øje med hvem, der var mødt 

de 23 gange, koret skulle sam-
les. Det hele var styret af en 
listefører. 
Annie Mørk Hansen fortæl-
ler om læreren Værgman: Jeg 
havde også Carrit Værgman i 
sang i de almindelige timer på 
skolen – hvor de, der elskede 
at synge og spille blomstrede, 
mens de andre var knap så be-
gejstrede for timerne.

EGEN SANG
Fra 1950 – og sandsynligvis 
også tidligere – findes der i 
arkivet oplysninger om Kors-
vejens Skoles Pigekors helt 
egen sang. Den er komponeret 
af Carl Th. Gram og hedder 
Danmarks ungdom. Den bæ-
rer præg af at være fra efter-
krigstiden. 
Første vers lyder:
Vi er Danmarks raske ungdom af i dag: 
vi har sol og sang i sinde!
Og som vagt og værn om folkets frie flag 
skal man ungdomsskarer finde!

Derudover var der et omkvæd 
og et vers yderligere. I marts 
1957 indsang ældste hold en 
plade tiltænkt komponisten 
Carl Th. Gram til hans 70 års 
fødselsdag som en tak for san-
gen. Sangen er nok ikke blevet 
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sunget efter 1960. Pigerne fra 
1960-koret kender i hvert til-
fælde ikke sangen. 

I 1950 blev der komponeret 
endnu en sang – en kendings-
sang. Det var medlemmer af 
koret, der stod for den. Mu-
sikken var af Gunner Wentzel 
Olsen og teksten var af Gurli 
Wentzel Olsen og Kirsten 
Hvidsteen. Af programmerne 
fra før 1960 kan det ses, at 
kendingssangen ofte var med 
på repertoiret.

KIRSTEN DREJØ
I 1951 startede Kirsten Drejø 
som 13-årig i koret. Hun var 
med på turen til Sydslesvig i 
1953. Kirsten var også med på 
turen til Norge i 1956, hvoref-
ter hun holdt op som kormed-
lem i 1958. Hun var dog langt 
fra færdig med at være med i 
korarbejdet i Korsvejens Sko-
les Pigekor, idet hun fortsatte 
som korleder fra 1959. Hun 
blev tillige gift med korlederen 
Carrit Værgman i 1959 i Frede-
riksværks Kirke.

Alvin Major fra USA og Kirsten Værgman med Korsvejens Skoles Pigekor 
optræder i Søndermarksskolens festsal på Frederiksberg i 1975. Han var 
gæstelærer på Korsvejens Skole.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7604
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Kirsten fortsatte med at syn-
ge med i koret, og hun havde 
også roller som en af de voks-
ne i blandt andet Henry.
Også Kirsten blev lærer – lige-
som sin mand. 
De to ægtefæller arbejdede så-
ledes sammen til op i 1970erne 
med koret, indtil Carrit døde 
den 14. oktober 1973. Kirsten 
fortsatte med arbejdet til midten 
af 1980erne. Aktivitetsniveauet 
er stadig højt, men med færre 
kormedlemmer. I forbindelse 
med 35-års jubilæet i 1982, ud-
trykker Kirsten usikkerhed om 
korets fremtid på grund af de 
mange andre tilbud, der er.

TUREN TIL 
SYDSLESVIG
I 1953 går turen til Sydsles-
vig, som den eneste gang. Det 
rejsemål var måske lidt usæd-
vanligt, så tæt på Anden Ver-
denskrig. Til turen var der et 
tilskud udefra på hele 600 kr., 
men der var en egenbetaling 
på 30 kr. – et ret højt beløb for 
de fleste i 1953. 
Den 21. oktober tages med tog 
fra Københavns Hovedbane-
gård mod Tønder. Pigekoret 
overnatter så på Tønder Van-
drehjem, hvorefter turen går 
til Vyk på Før. Her bliver koret 
privat indkvarteret. 

Korsvejens Skoles Pigekor optrådte blandt andet med Kunigunde.  
Fotograferet på Sydslesvigsturen i 1953.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8405
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Næste dag går turen til Vitdyn 
på Amrum med en ny ind-
kvartering. Den 26. oktober 
går turen hjemad med et stop 
i Flensborg, hvor pigerne får 
brugt de sidste lommepenge. 
På de fire dage i Tyskland blev 
der afholdt koncert hver aften, 
så det var et ret hårdt program, 
koret blev sat på. De mange 
anmeldelser vidner om gode 
koncerter med velsyngende 
piger, som det hed.

TURE TIL NORGE
Allerede fra den første tur i 
1950 har der tegnet sig et fast 
mønster med ansøgning af 
penge hos Tårnby Kommu-
ne, fremskaffelse af tilbud på 
buskørslen, kormedlemmerne 
skulle skaffe penge til tu-
ren ved indsamling og meget 
mere. Alt er kørt i stilling til 
de mange efterfølgende ture 
til udlandet.
Hvordan turene til udlandet 
kom i stand, er ikke helt klart, 
men besøget af de norske pi-
ger var i påsken, da de danske 
skoleelever dermed ikke mis-
sede så mange skoledage for at 
være sammen med deres gæ-
ster. Det har i alle tilfælde væ-
ret arrangeret af Foreningen 

Norden i 1950. Korsvejens 
Skoles Pigekor var på genbe-
søg i efterårsferien. Besøget i 
Norge gjaldt Sagdalens Skole 
i Strömmen i Skedsmo Kom-
mune. Også her var et pigekor. 
De kom senere til at hedde 
Strömmens Jentekor. 
Marianne Rahr fortæller om, 
hvordan det var at bo hos den 
norske pige, Snefrid, og hen-
des familie i 1964: Min første 
udenlandstur var spændende 
og gav også megen hjemve. 

Søskendeparret Gurli og Gunner 
Wentzel Olsen på Norgesturen i 1950. 
Chaufføren ligger på køleren for at 
ordne noget, før der køres.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B8389
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Grænsefotoet på pigernes første 
udenlandsrejse foran skilt om højre 
trafik i Norge. Fra venstre: Birgitte 
Wehage, Lisbeth Møller og Lilian 
Heneberg. Fotograferet i 1964.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B8394

Sproget var svært, og Snefrids 
far kom fra det nordlige Nor-
ge og var meget svær at forstå. 
Maden var så anderledes bl.a. 
fårekød. Skulle vi på udflug-
ter, fik vi madpakker med, så 
vi kunne overleve alt.
Det var bestemt ikke hvert 
år, at turen gik til Norge, da 
der var rigtig meget ekstraar-
bejde bare alene med at skaffe 
penge til turen, men også at øve 
til selve koncerterne krævede 

en kraftanstrengelse. Der var 
ture til Norge i 1950, 1956, 
1959, 1964, 1967 og 1969. Der 
var desuden en Norgestur i 
1972, hvor det ældste kor kom 
afsted. I 1964 var pigerne på 
Norgesturen mellem 12-14 år.
Turen blev lagt i efterårsferien, 
så blev der heller ikke forsømt 
timer. Der blev kørt med Al-
bert Bentsens Busser fra Ka-
strup. Chaufføren var altid hr. 
Oluf Hansen – i alle tilfælde i 
perioden fra 1950 til 1969.
Norgesturen i 1964 bød på 
mange anbefalinger og hen-
stillinger til, hvad der skulle 
med på turen – fra praktisk og 
varmt rejsetøj til en pakkeplan 
for soveposen sammen med 
lagenpose, toiletsager og nat-
tøj til overnatningen på vej til 
Norge. Det var et gennemtestet 
program, hvor korlederne vid-
ste, hvad der skulle til, og gav 
klar besked om deres erfarin-
ger. Det var ikke alle pigerne, 
der havde en sovepose, derfor 
måtte nogle af pigerne låne sig 
til det, de ikke selv havde. 
Foruden koret var der udstyr, 
instrumenter, bagage og kulis-
ser med på rejsen.
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INDSAMLING TIL 
REJSER
For at få penge nok til rejser-
ne, blev der samlet aviser og 
flasker ind til genbrug samt 
frimærker til samlere. Det blev 
så solgt videre, og pengene 
blev brugt til turen. Aviserne 
blev samlet hos det enkelte 
kormedlem. Når Lilian skulle 
samle ind, lånte hun en træk-
vogn i bebyggelsen, som hun 
kunne hente de mange aviser 
på. Hun hentede fast hos nog-
le af naboerne, som ikke smed 
deres aviser ud. På bestemte 
dage skulle alle pigernes avi-

ser samles i skolegården, hvor 
Studenternes Avisindsamling 
hentede dem. Derefter blev de 
solgt til genbrug, så pigerne 
på den måde fik penge. Hver 
enkelt deltager skulle indsamle 
et vist antal meter for at kun-
ne komme gratis med, ellers 
skulle forældrene betale det, 
som manglede. Langt de fleste 
piger samlede nok aviser ind, 
så de ikke behøvede at betale 
noget til turen.

Fra 15. marts 1964 og indtil 
31. august 1965 – med otte 
indsamlinger – samlede korets 

Korsvejens Skoles Pigekor samler aviser ind. Lastbil er fuldt pakket i 1964.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8397
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piger 53,4 tons papir ind. Det 
indbragte 6.566,44 kr. ifølge 
Carrit Værgmans opgørelse. 
For én enkelt indsamlingsdag 
var det 4.940 kg aviser, 1.010 kg 
ugeblade og ca. 700 flasker.
 Derudover blev der indsamlet 
frimærker, der også gav penge 
til korets udgifter. Foruden 
turen til Norge blev der også 
samlet aviser ind til at finan-
siere kordragter med.
Rekordindehaveren Hanne 
Pedersen havde i alt samlet 100 
meter aviser ind, hvilket sva-
rede til 5,7 tons eller 684 kr. 

Værgman skriver i et nyheds-
brev fra 31. august 1965: På et 
spørgsmål fra mig svarer Han-
ne, at der i øjeblikket ligger 16 
meter aviser i garagen og ven-
ter på den næste indsamling, 
og denne 9. indsamling finder 
sted midt i september.

Der blev også foretaget anony-
me pengeindsamlinger blandt 
korets medlemmer, hvor der 
blev givet penge i en lukket 
konvolut, så det ikke kunne 
ses, hvor mange penge fami-
lien gav. Det var fint gjort, så 

Korsvejens Skoles Pigekor på besøg hos Strömmens Jentekor i Norge i 1964. 
Kari Jørstad, Hanne Pedersen, Lilian Heneberg og Ruth Anne Moen ven-
ter på at blive kørt til koncerten af Ruth Annes far.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8407
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dem, der havde mindre råd, 
ikke blev udstillet.
På turen til Norge i 1967 var 
der 35 kormedlemmer med. 
For at komme gratis med 
skulle der indsamles 20 meter 
aviser. Der var 12 piger, der 
måtte betale, én af dem måtte 
betale hele beløbet på 150 kr. 

REKRUTTERING
I 1960 kunne alle melde sig 
til prøven, når man gik i 3. og 
4. klasse. Der var klart ambi-
tioner for koret, for alle delta-
gere skulle synge rent. Lysten 
var altså ikke nok. På papiret 
til forældrene om optagelse 
står der ovenikøbet: Piger fra 
3. klasse med lyst til at synge, 
med en god sangstemme, med 
gode musikalske anlæg og med 
en god opførsel kan nu blive 

optaget på pigekorets yngste 
hold … Under prøver og un-
der koncerter må vi forlange en 
stilfærdig og høflig optræden.
En ad gangen blev pigerne 
hørt i skalaerne, så det kunne 
bestemmes, hvor stemmen lå – 
højt til sopran eller lavere som 
alt. Det er ikke helt sikkert om 
pigerne selv måtte vælge en 
sang til optagelsesprøven, eller 
om det var korleder Værgman, 
der foretog udvælgelsen. San-
gene, der blev brugt til opta-
gelse omkring 1960, var blandt 
andet I Østen Stiger Solen Op og 
De Grønne Lunde. I alle tilfælde 
nævner Birgitte, at hun med 
sin mor havde øvet Hør Den 
Lille Stær, men det var ikke 
sangen, hun havde sunget til 
optagelsesprøven.

Lilian fortæller: 
Jeg startede i koret i 4. klasse 
ved skoleåret 1960/1961. Vi var 
til optagelsesprøve, og det var 
meget spændende. Jeg sang 
I østen stiger solen op […] jeg skul-
le synge den i et højere og hø-
jere toneleje. Dengang tænkte 
jeg overhovedet ikke over, at 
det var for at placere mig stem-
memæssigt. Jeg synes bare, at 
det var mærkeligt, men jeg blev 
optaget og var stolt og glad.

Hvis der ikke var samlet nok meter 
avis ind, blev restbeløbet indbetalt i 
mindre rater. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
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LILLE OG STORE KOR
Hvordan det helt praktisk er 
foregået med at opdele piger-
ne efter, hvor lang tid de havde 
sunget og i forhold til deres al-
der, er ikke helt klart for korets 
piger, som begyndte i 1960. 
Der har dog til forskellige ti-
der været flere kor samtidigt. 
I en årrække kaldet Lille Kor 
og Store Kor. Det var måske 
heller ikke det, 9-10 årige piger 
tænkte mest på, hvordan det 
hele var organiseret.

I arkivets papirer om koret 
kan det ses, at Lille Koret var 
i Strömmen i perioden 15. 
oktober til 22. oktober 1950. 
Navnet havde indtil 1952 ikke 
udelukkende noget at gøre 
med pigernes alder, men de 
var færre i antal. En udvalgt 
skare, der havde mulighed for 
at komme med på tur til Nor-
ge i en tid, hvor rationering var 
en del af livet i Danmark og i 
Norge.

Korsvejens Skoles Pigekor – det såkaldte Lille Kor. I midten med ternet 
kjole står Jette Rahr, som var med i 1964-1970. Skråt ovenfor til venstre 
står storesøster, Lisbeth Rahr, med i koret fra 1964 til 1969. Begge to min-
dre søskende til Marianne Rahr, som var med i koret fra 1960 til 1968.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8411
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Korene blev i slutningen af 
1960erne kaldt for yngste, 
mellemste og ældste hold. De 
ældste blev fra 1969 kaldt ung-
domsholdet og faldt vel sam-
men med tidens ånd. 

OPTRÆDEN OG 
DISCIPLIN
Lige fra korets start har der 
været koncerter og anden op-
træden som en fast del. For-
uden at kunne synge blev det 
forventet, at kormedlemmer-
ne kunne gå roligt ind på sce-
nen, stille op i formation, være 

bomstille – både bag tæppet 
og mellem numrene. Alt, hvad 
de professionelle kor gjorde, 
var en del af Korsvejens Sko-
les Pigekor.

Lilian Heneberg fortæller:
Min tid i Korsvejens Skoles Pige-
kor står for mig som en dejlig 
positiv tid med gode kamme-
rater, fantastiske oplevelser 
og om noget: Glæden ved at 
synge. Et andet ord, der kom-
mer frem er: Disciplin. Ambi-
tionerne for koret var høje, og 
vi ville gerne være med til at 
holde det høje niveau. Så når 

Korsvejens Skoles Pigekor med drenge fotograferet i 1955. De var vetera-
nerne, dermed har der også været et yngre hold. Det er Kirsten Hvidsteen 
ved klaveret og Gunner Wentzel Olsen yderst til højre. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8382
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der var koraften, var man kon-
centreret, fokuseret og sang og 
sang og sang. Selvfølgelig blev 
der også dannet mange ven-
skaber på tværs af klassetrin. 
Vores fællesnævner var koret, 
og ambitionsniveauet var højt. 
En ting jeg husker tydeligt var, 
at hr. Værgman altid indskær-
pede os, at godt nok skulle vi 
være koncentrerede, og godt 
nok skulle vi huske tekster, 
men vigtigst: smil, smil, smil 
– vis dem alle sammen, hvor 
fantastisk det er at være en del 
af Korsvejens Skoles Pigekor.

Det er faktisk en ting, jeg al-
tid hæfter mig ved, når jeg ser 
kor optræde, hold op, hvor er 
der mange kor, der glemmer at 
vise os tilhørere, hvor vidun-
derligt det er at være en del af 
et hold, der leverer.

Pigekoret optrådte mange ste-
der og ved mange forskellige 
lejligheder. 
Lilian mindes videre:
Vi gik blandt andet Luciaoptog 
på plejehjem, spillede krybbe-
spil i kirken til jul, holdt forårs-
koncerter, sang de nye elever 

Det var en fast tradition for Korsvejens Skoles Pigekor at synge Lucia. 
Fotograferet i 1968 på Korsvejens Skole.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8412
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velkommen til skolen og de 
gamle elever farvel til skolen, 
det var en dejlig tid. Jeg husker 
ingen misundelse over, at nog-
le skulle være solister og andre 
synge kor, vi nød udfordrin-
gerne og hinandens selskab. 
Koret sang også til gudstje-
nester i Store Magleby Kirke. 
Det blev også til krybbespil i 
Tårnby Kirke, ligesom det var 
fast, at koret sang til De Gam-
les Jul på Skottegårdsskolen. 

Ved optagelsen til koret i 
scrapbogen for 1965-1966 er 
også et papir på, hvilke be-

stemmelser, der gælder for ko-
ret vedrørende optagelse, ud-
meldelse og udelukkelse. Det 
er skrappe sager:
Et kormedlem, der ikke pas-
ser prøverne regelmæssigt 
(sygdom naturligvis undtaget) 
eller, som udebliver fra prø-
verne, uden at lovligt forfald 
er meddelt korlederne, vil for 
bestandigt blive udelukket fra 
koret.

Efter Norgesturen i 1959 ud-
trykker korlederne skuffelse 
over korets engagement ved 
koncerterne. I første omgang 

Korsvejens Skoles Pigekors bustur til Norge. Fra venstre: Annie, Linda, 
Lilian - foran bussen ses Birgitte med benet ud til siden.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8406
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blev korets aktiviteter indstil-
let fra efterårsferien og indtil 
starten af januar 1960. Efter 
besøget fra Stömmens Jente-
kor i påsken 1960 blev Nor-
gesholdet opløst. Det bestod 
af 50 piger udvalgt af ko-
rets aktive medlemmer. Det 
fremgår af medlemslisten, at 
ingen fortsatte efter skole-
start i august 1960. 
Til gengæld startede et helt nyt 
kor, hvor nogle fra 4. klasse 
undtagelsesvist tillige blev op-
taget sammen med 3. klasser-
ne. De kendte selvfølgelig ikke 
til betegnelsen lille og store 
kor, fordi de var det eneste. 

Næste tur til Norge blev først 
i 1964.
Til dagbogen skrev Susan og 
Alice om lørdag den 17. ok-
tober 1964: "... da vi så var 
kommet lidt uden for Halm-
stad, spiste vi frokost - samme 
sted som Norgesfarerne havde 
gjort det i 1956 og 1959. Det 
var hundekoldt. Tænderne 
klaprede i munden på os, så vi 
ikke behøvede at tygge, og vi 
drak iskold sodavand til, som 
Marianne Holms far havde gi-
vet os med."
En af de mere sjove regler for 
koret: Tyggegummi er absolut 

forbudt i bussen, under kon-
certerne og under prøver! 
Som det pointeres for turen 
til Norge i 1964, så burde den 
eneste regel være: Hvis I hele 
tiden har i tankerne, at I er re-
præsentanter for koret, skolen 
og Kastrup, skulle yderligere 
ordensregler være overflødige. 

KORDRAGTER
Også kordragterne blev i 1964 
finansieret ved indsamlinger. 
Der blev indsamlet 3.893,80 
kr., og det dækkede de 38 kor-
dragter, der blev indkøbt. I 
1967 svarer én ny kordragt til 
44 meter aviser.
Da først kordragterne kom i 
hus, var der selvfølgelig også 
en del arbejde med dem. Pi-
gerne skulle selv holde dem 
rene og hele, selvom det var 
korets ejendom.
En af udfordringerne var, at 
pigerne jo stadigvæk vokse-
de, så fru Andersen blev sat i 
stævne en efterårsdag i 1965 
for at gennemgå om pigerne 
skulle have en ny dragt. Det 
blev kaldt mønstring. 
Til Norgesturen i 1964 var 
der strenge instrukser om-
kring påklædningen ved den 
formelle optræden. Koncert-
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dragten, som den kaldes her, 
skal være med påsyet Dan-
nebrog og mærkeskjold. Des-
uden skulle pigerne selv sørge 
for hvidt undertøj, skørt – der 
ikke måtte være stift, som mo-
den var dengang – og hvide 
sko. 

DE ØVRIGE 
KRÆFTER
Der skulle flere kræfter til at 
have et så godt organiseret 
kor som Korsvejens Skoles 
Pigekor. Ikke mindst fordi 
det eksisterede i så lang tid. 
Der skulle blandet andet bru-
ges ekstra mandskab, når ko-
ret skulle på ture i udlandet. 
Fra 1952 fik korlederen to 
medhjælpere, Jørgen Ougård 
– som dog stoppede allerede 
i 1954, og Georg Bruun som 
instruktør, korleder og med på 
turene til Norge. Han sluttede 
først i 1968.
Også ved de flotte opsætnin-
ger var der brug for yderligere 
kompetence. Der var nogle, 
som var behjælpelige som ku-
lissemalere til de mange bag-
grunde til syngespil. I 1948 
var det P.M. Lund og Svend 
Ørving. Sidstnævnte malede i 
øvrigt kulisser til rigtige tea-
terstykker. Mange af de flotte 
dekorationer blev brugt igen 
og igen. 
Svend Ørving var også med til 
at optræde i nogle af de voksne 
roller i Henry, i Skolen på Ho-
vedet og De 24 Timer. Første 
gang i forårskoncerten 1950 
og er stadigvæk med ved jubi-
læumskoncerten 22 år senere.

Svend Ørving tegnede og stod for alle 
dekorationerne, der var brug for, når 
koret skulle optræde. Her er det de 
store kulisser til Henry i 1965. Der var 
også mange andre, der hjalp koret.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B8401
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Fra 1964 opstod der en for-
ældregruppe, som hjalp til 
med meget af det praktiske 
med de store syngeproduk-
tioner, men også med at or-
ganisere avis-indsamlingerne 
til Norgesture og kordragter. 
I 1984 havde Forældregrup-
pen 20 års jubilæum, der blev 
markeret som en begivenhed i 
korets papirer.

MUSIKKEN
Koret havde forskellige instru-
menter, der blev brugt til sang-
ene. Dertil kom også et fast ak-
kompagnement på klaver eller 
flygel. I starten var det Solveig 
Kongsted – fra 1953 til 1960 – 
og Britta Ludvigsen var med 
fra 1954 til 1960. Senere var 
det Viggo Iversen. De ledsa-
gede de almindelige sange. 
Til de forskellige større op-
sætninger og syngespil var det 
Pandrups Kvartet, som til ti-
der også var en del af Jørgen 

Ved en optræden hvor Jørgen Pandrup spiller klaver og Gunner Wentzel 
Olsen er på sin trompet. Fra forårskoncerten i 1956.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8378
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Pandrups Orkester. Gunner 
Wentzel Olsen kendte Jørgen 
Pandrup fra Tivoli-Garden, 
hvor de begge spillede og var 
kammerater. Det var gennem 
Gunner, at Pandrup begyndte 
at akkompagnere pigekoret.

OPTRÆDEN MED 
"HENRY"
I 1956 optræder Korsvejens 
Skoles Pigekor i fjernsynet med 
jazzoratoriet Henry i børne-
timen, men det bliver først vist 
senere. Dengang var det Gurli 

Wentzel Olsen, der spillede ho-
vedrollen som Henry. Hun var 
med i koret fra 1950 til 1957 og 
var så heldig at være med på 
tre udlandsture – Norge i 1950 
og 1956 samt Sydslesvig i 1953. 
Gurli var datter af glasmager 
Kai Olsen fra Kastrup Glasor-
kester og var altså ud af en fa-
milie med interesse for musik. 
Hun blev født i 1938 og var 
altså omkring 18 år, da hun 
optrådte i tv. Første gang det 
blev sendt var tirsdag den 26. 
februar 1957 fra kl. 15.30 til 
kl. 16.00. Anden gang det blev 

Under besøget i Norge spiller Lilian klaver og Ruth Anne spiller blokfløjte. 
Normalt var det omvendt. Det var godt, de ikke skulle optræde med det 
nummer, de øvede. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8408
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sendt var fredag den 1. marts 
1957. Desuden blev forestil-
lingen genudsendt tirsdag den 
22. og fredag den 25. septem-
ber 1959. Optagelserne findes 
sandsynligvis ikke mere.
I øvrigt var hendes storebror, 
Gunner Wentzel Olsen, også 
med i koret fra 1947 til 1950, 
da det også omfattede et orke-
ster. Gunner har, siden fade-
ren ikke længere kunne, vare-
taget Kastrup Glasorkester og 
dets unikke glasinstrumenter.

Birgitte Wehage har fortalt, 
at hun så Henry i fjernsynet 
ved genudsendelsen i 1959. Da 
hun opdager, at det er hendes 
egen skoles pigekor, så vil hun 
også være med. Heldigvis var 
der optagelsesprøve i 1960, 
og hun kom med i koret, hvor 
hun senere også optrådte med 
Henry.
Den 2. oktober 1965 optrådte 
Korsvejens Skoles Pigekor 
igen i tv. Programmet hed 
Firklang og var en musik-
quiz. Optagelsen foregik på 
Korsvejens Skole i festsalen, 

I stykket Henry var pigerne klædt ud som drenge. Lilian var Henry. 
Der var en del sceneskift og mange kulisser. Det gjaldt om at være på 
den rigtige plads på scenen på det rigtige tidspunkt. Fotograferet i 1965.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8409



G
L

E
M

M
E

R
 D

U
 | N

U
M

M
E

R
 4 | JU

L
I / AU

G
U

ST
 2019

23

hvor Store Kor sang og spil-
lede. Det var et kormedlem, 
Birgitte, som med sin mor og 
far samt lillebror skulle dyste i 
deres viden om al slags musik. 

Lilian Heneberg fortæller: 
Vi blev bedre og bedre. Det 
betød også større udfordrin-
ger. Jazzoratoriet Henry var 
en af dem. Det var med store 
kulisser – og flere lærere med-
virkede. Skolen på Hovedet 
var en anden udfordring, og 
vi nød det. Vi spillede og sang, 
vi havde det dejligt. Jeg husker 
ikke noget tidspunkt, hvor vi 

syntes, det var for hårdt. 
Vi ville dét!
Bag alt det stod hr. Værgman – 
godt hjulpet af hr. Bruun og fru 
Værgman. Jeg tror ikke, vi gav 
det mange tanker, hvor stort et 
arbejde det har været at få ma-
skineriet til at køre. Hr. Værg-
man var en ildsjæl, og uden ham 
var Korsvejens Skoles Pigekor 
aldrig blevet til det, det blev.
Nu hvor Lilian har set Værg-
mans materiale, som er afleve-
ret til arkivet, er det klart, hvor 
meget, der egentligt skulle til 
at drive et så ambitiøst kor – 
og i så mange år.

Forældrene til koret hjælper med at bygge og male scenen, som blandt 
andet bruges til Henry. Fotograferet i 1965.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8402
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UDSTYRSNUMRE OG 
KRYBBESPIL
Koret optrådte med flere ud-
styrsnumre. Det kunne være 
Skolen på Hovedet, som det 
store kor fremførte. Til den 
slags opførelser var der god 
brug for kulisser og andet 
udstyr samt selvfølgelig ko-
stumer. Svend Ørving desig-
nede, men forældregruppen 
og kormedlemmer hjalp til 
med at male, hamre mv. Alt 
sammen skulle der være styr 
på under forestillingen, men 
også bagefter, når det skulle 
opbevares til næste gang, 

stykket blev sat i produktion.
Til produktioner som Henry 
var der også nogle af de vig-
tige scener, der fik en tegning 
med, så alle kunne finde ud 
af, hvor og hvordan de skulle 
være på scenen. Det kaldes i 
fagsprog for et storyboard. 
Desuden byggede forældrene 
scenen, det hele skulle foregå 
på. Scenen bestod af en sam-
ling specialfremstillede kas-
ser, der kunne sættes sammen 
på forskellig vis.

Til disse forestillinger var det 
ikke kun sangevne, men også 

Xylofongruppen øver forud for jubilæumskoncerten i 1972. 
Fra venstre: ubekendt, Helle Nordstrand og Ulla Møller.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8416
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skuespillertalentet, der skulle 
findes frem i eleverne. Der var 
også lange og mange replik-
ker, der skulle huskes.

SPILLE IND OG UD 
AF SKOLEN
Der var mange arrangementer 
i løbet af året. Ved alle lejlighe-
der blev det forlangt, at pigerne 
skulle kunne teksterne udenad, 
have hænderne på ryggen, smi-
le – også med øjnene - og se på 
dirigenten. 

Der var diciplin og krav til 
korets medlemmer. På scenen 
blev der ikke pjattet.

Koret sang og spillede ved 
skolestart – det blev en varm 
velkomst for alle skolens 1. 
klasses elever. Det har både 
givet dagen et ekstra festligt 
indslag for de nye og har gjort 
god reklame for koret, så in-
teresserede kunne aspirere til 
at blive optaget i Korsvejens 
Skoles Pigekor, når de gik i 3. 
klasse.

Koret blev optaget på bånd. I midten sidder kørelærer Svend E. Nielsen. 
Der hang en mængde mikrofoner fra loftet til at optage med. Det er mulig-
vis disse optagelser, der blev til en plade, som nu er på arkivet. 
Fotograferet omkring 1966.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8404
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Teksten til en af sangene for 
de nye elever startede:
Hvad mon vi lære skal?
ABC – ja og tal
Siger min mor…

Desuden blev der også sunget 
farvel til afslutningsklasserne. 

Korsvejens Skoles Pigekor – Norgesholdet fra 1972 i farverige kordragter. 
Rød kjole synger første sopran. Blå kjole synger anden sopran. Grøn kjole 
synger første alt. På billedet ses blandt andet:
Forreste række fra venstre: Nr. 2 Anne Værgman, nr. 5 Lis Værgman, 
nr. 6 Birgitte Værgman. Alle tre døtre af korlederne Kirsten og Carrit.
Anden række fra venstre: Nr. 2 Annie Jensen - gift Mørk Hansen.
Tredje række fra venstre: Nr. 4 Gitte.
Fjerde række fra venstre: Nr. 3 Kirsten Værgman - korleder og nr. 4 Helle 
Nordstrand.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7517

Det var nogle af korets faste 
opgaver til glæde for skolens 
øvrige elever.

Når der skulle synges farvel til 
realklasserne, var teksten:
Tænk når skoleklokkens klang
Ringer allersidste gang…
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KORETS EGET 
JUBILÆUM
I anledningen af korets 25-års 
jubilæum blev der sat en efter-
lysning i Hjem & Skole allere-
de i maj 1971. Carrit Værgman 
søgte tidligere kormedlem-
mer, som ønskede at være med 
i et jubilæumskor. Han lovede, 
at jubilæumsmedlemmerne 
ville få genopfrisket minderne 
om korlivet ved at deltage i 
forårskoncerten i 1972. 

Nogle af pigerne, der har mødtes for at tale om Korsvejens Skoles Pigekor, 
her fotograferet i 2018.
Fra venstre: Helle Nordstrand var i koret 1960-1970, Lilian Heneberg var 
medlem fra 1960 til 1967, Linda Corlin var med fra 1962 til 1972, Marianne 
Rahr var i koret 1960-1968 og Annie Mørk Hansen kom med i 1960 til 1970.
Selv 58 år efter stiller pigerne op med et stort smil og hænderne på ryggen, 
når man repræsenterer koret.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Værgman var altså ude et helt 
år i forvejen for at festliggøre 
Korsvejens Skoles Pigekor. 
Selve koncerten løb af stablen 
tirsdag den 28. marts 1972, 
hvor skoleoperaen Svinedren-
gen opføres. Inden da har der 
været talrige prøver. Igen har 
det krævet meget engagement, 
disciplin og sangglæde at få 
hele det store arrangement til 
at lykkes.
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Korsvejens Skoles Pigekor og Orkester på Teknisk Skole.
Fotograferet i 1948.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8386

VIL DU VÆRE MED TIL AT SKRIVE 
TÅRNBYS HISTORIE?
Hvis du har været med i Korsvejens Skoles Pigekor – pige som dreng, må du 
meget gerne fortælle om dine oplevelser. Det kan også være, du har været med 
til at hjælpe med til at male kulisser, sætte lyset eller andet. 

Måske har du været med i et andet af kommunens skolekor, dem vil vi også 
meget gerne høre om. Arkivet er meget interesseret i din fortælling.

Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du. 
Skriv til arkivet på bibliotek@taarnby.dk og fortæl din egen historie.
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STATUS  - PÅ ”HJEMMEHØRENDE 
KRITERIET” FOR ALLE FORENINGER

SØG OM TILSKUD HOS FRILUFTS  
RÅDET INDEN D. 1. SEPTEMBER

Lokale foreninger under Frilufts-
rådets medlemsorganisationer 
kan søge om støtte til at styrke 
foreningens arbejde med frilufts-
liv. Der uddeles i alt 2.425.000 
kroner, og foreninger kan søge op 
til 50.000 kroner. Der er ansøg-
ningsfrist 1. september 2019.

Mangler din lokalforening penge 
til nyt udstyr til friluftsaktiviteter, 
møbler til klublokalet eller ud-
dannelse af instruktører? Frilufts-
livets foreninger kan nu igen søge 
om tilskud fra lokalforeningspul-
jen, som Friluftsrådet admini-
strerer. Der er ansøgningsfrist 1. 
september 2019.
 
For at søge friluftslivets lokalfor-
eningspulje skal foreningen være 
tilknyttet en af de 85 organisatio-
ner, som er medlem af Friluftsrå-
det. 
 
Man kan søge om op til 50.000 
kroner til aktiviteter, materialer 
eller faciliteter, der kan styrke 
lokale foreningers arbejde med 
friluftsliv, og der er ikke krav om 
medfinansiering. 

"Med lokalforeningspuljen kan 
vi give tilskud til alt det kedelige, 
som andre fonde normalt ikke 
støtter. Det behøver hverken være 

innovativt eller sexet, og der er 
ingen krav om, at man skal lægge 
en bondegård i egenfinansiering. 
Det skal bare være noget, der vil 
gøre en forskel for lokalforenin-
gens aktiviteter og udvikling," 
siger Jan Ejlsted, direktør for 
Friluftsrådet. 

Da friluftslivets lokalforenings-
pulje blev uddelt for første gang 
i starten af året, blev der givet 
tilskud til både elinstallationer, it-
udstyr og grillriste. Friluftsrådets 
direktør, Jan Ejlsted, understreger 
dog, at det ikke er noget krav, at 
det man søger om støtte til skal 
være kedeligt. 
 
Lokalforeningspuljen er et re-
sultat af den politiske aftale, som 
regeringen indgik i 2017 om en 
ny og permanent fordeling af 
de såkaldte spillehalsmidler til 
lokale, almennyttige foreninger.

Otte hovedorganisationer inden 
for det frivillige foreningsliv er 
udpeget som puljeansvarlige for 
hver deres pulje. Friluftsrådet 
er udpeget som ansvarlig for en 

pulje til friluftsforeninger, som i 
2019 er på 2.425.000 kroner.

Foreninger, der i det indeværende 

kalenderår har fået støtte fra én 
af puljerne under Spillehalsmid-
lerne, f.eks. fra Friluftsrådet, DUF 
eller DIF/DGI, kan ikke søge 
puljen.
 
De har tidligere fået tilskud:
•  Rollespilsforeningen Dragon-
factory har fået støtte til låneud-
styr, så alle børn kan blive klædt 
flot på og låne sværd, uanset om 
de har råd til at købe selv.

•  Brede Å Lystfiskerforening har 
fået støtte til en shelterplads til 
gavn for lystfiskere og alle andre.

•  Toftlund Modelflyveklub har 
fået støtte til en brændeovn i 
klubhuset, så flere medlemmer 
også kommer ud og flyver i vin-
terhalvåret.

•  Danmarks civile Hundefører-
forening (DcH) Svendborg har 
fået støtte til indhegning af et 
område til træning af hvalpe.

•  Assens Amatørfiskerforening 
har fået støtte til et mobilt røre-
bassin med levende fisk og skal-
dyr til formidling om fritidsfi-
skeri ved "gågadearrangementer", 
træskibstræf og lignende.

(www.friluftsraadet.dk)

Og så er det ved at være ferietid! Selv sekretæren på Fælleskontoret tillader sig at tage en kort 
slapper, men dog kun i perioden d. 20. juli til og med 13. august! 

Rigtig god sommer til alle!  

Ingen tvivl om at intentionen 
med at indføre en klausul der 
kræver mindst 50% Tårnbybor-
gere i en forening - og senere det 
modererede forslag om at der 
”blot” skal være et flertal af Tårn-
byborgere - har sat gang i tingene. 

Folkeoplysningsudvalget brugte 
to timer på det punkt alene, 
hvorefter man valgte at udskyde 
beslutningen til mødet i septem-
ber! 

Fra Fælleskontoret er der skrevet 
rundt til alle for at få et overblik 
over konsekvensen, hvis et forslag 
om ”at der skal være et flertal af 
Tårnby borgere i en forening” 

bliver vedtaget. 

Ændrer det så meget på tingene 
at ingen i så fald umiddelbart 
bliver ramt? 

Mange har reageret, og en del vil 
fortsat blive berørt, og spørgsmå-
let er naturligvis - hvad så?! 

Der er givet udtryk for at ”ingen 
bliver smidt ud - i hvert fald ikke 
de første 10 år....” Det er dog ikke 
nedfældet på skrift i forslaget. 

Hvis ikke jeres forening allerede 
har svaret på hvilken betydning 
forslaget får for jeres forening, så 
send lige et par linjer herom til 
Fælleskontoret på tfr@tfr.dk. 



MADSTATION - NY IDEEVALUERING AF 
FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

Vifo evaluerer imam ændringer-
ne i folkeoplysningsloven

TV2-udsendelsen, der førte 
til lovændringerne

DFS’ formand kaldte det en 
hovsaløsning af et udokumenteret 
problem. Videncenter for Folke-
oplysning skal nu evaluere den 
ændring af folkeoplysningsloven, 
der indgik i Folketingets imam-
pakke fra 2016.

I kølvandet på en TV2-udsen-
delse, der anklagede imamer og 
muslimske foreninger for at drive 
anti-demokratisk propaganda for 
offentlige midler, vedtog Folketin-
get i 2016 en række lovændringer, 
som blev omtalt som imamlo-
vene.
I pakken var også en ændring af 
folkeoplysningsloven, der skulle 
virke som en værn mod akti-
viteter, der modarbejder eller 
underminerer demokrati eller 
grundlæggende friheds- og men-
neskerettigheder.
Nu skal ændringen i folkeop-
lysningsloven evalueres. Viden-

center for Folkeoplysning (Vifo) 
skal gennemføre evalueringen 
for Kulturministeriet. Vifo skal 
undersøge, hvordan folkeoplys-
ningslovens nye bestemmelser 
er blevet implementeret i kom-
munerne, og hvilken effekt de nye 
regler har haft siden deres ikraft-
træden i 2017.

Ændringen af folkeoplysnings-
loven indebar blandt andet, at 
foreninger, der modarbejder eller 
underminerer demokratiet, ikke 
kan få tilskud eller anvist lokaler, 
og at kommunerne har pligt til at 
føre tilsyn med, at foreningerne 
overholder lovens krav. Desuden 
skal kommunerne offentliggøre 
indsendte foreningsregnskaber og 
lister over, hvilke foreninger der 
har fået støtte og afslag.

I strid med grundlæggende fri-
hedsrettigheder

Mens lovændringen blev for-
handlet i Folketinget, advarede 
DFS mod konsekvenserne. På 
repræsentantskabsmødet i april 
2016 sagde Per Paludan Hansen;

”Regeringen vil løse et problem, 
som stort set ikke eksisterer. Med 
den nuværende lov har kommu-
nerne alle de nødvendige midler 
til at forhindre støtte til religiøs-
ekstremistisk propaganda. Na-
turligvis skal vi bekæmpe anti-
demokratiske tendenser, men det 
er helt grundlæggende for folke-
oplysningen, at det gør man med 
oplysning og debat.”

Da lovforslaget lå klar, indsendte 
DFS et høringssvar, hvor Trine 
Bendix Knudsen blandt andet 
skrev
”Os bekendt var der tale om en 
enkelt tv-udsendelse, der påstod 
at en koranskole modtog folkeop-
lysningsmidler. Denne påstand er 
senere tilbagevist af den pågæl-
dende kommune. Om end DFS 
har stor sympati for formålet med 
lovændringsforslaget, finder vi 
det betænkeligt i et oplyst demo-
krati, at lovgivning kan ske på et 
udokumenteret grundlag,” skriver 
sekretariatsleder Trine Bendix i 
høringssvaret.
DFS advarede også mod lovfor-

Ribe Madstation bliver en reali-
tet - med støtte fra Realdania

Tomme stationsbygninger i Ribe 
bliver forvandlet til et folkeligt 
madhus med fokus på lokale fø-
devarer og formidlingsaktiviteter. 
Med en bevilling fra Foreningen 
Realdania er projektet nu fuldt 
finansieret.

Ribe stations smukke bygnin-
ger fra 1887 bliver inden for de 
næste år transformeret til Ribe 
Madstation, hvor ventesalene i 
fremtiden skal bruges til folke-
køkken og til at sælge lokalt og 
regionalt producerede fødevarer. 
Overetagen får plads til madskole 
og formidlingsaktiviteter.

Foreningen Ribe Madstation 
består af lokale aktører, der gen-
nem en årrække har arbejdet for 
projektet. De har allerede truffet 
aftale med den forpagter, som i 
fremtiden skal drive stedet: 

”Ribe Madstation vil udbrede 
kendskabet til egnens fødevarer 
for borgere, turister og branchens 
aktører gennem markeder, kur-
ser, events og foredrag. Desuden 
vil bygningen danne ramme om 
fællesarrangementer som kon-
certer og foredrag for beboere. 
Vi glæder os til se projektet leve,” 
siger Niels Toft, formand for For-
eningen Ribe Madstation. 
Bygningsarven skal bruges

Foreningen Realdania har be-
vilget 4,2 millioner kroner til 

projektet.

"I Realdania vil vi gerne være 
med til at udvikle bygningsarven 
og give den et nutidigt indhold. 
Ribe Madstation forener poten-
tialerne, der ligger i den smukke 
stationsbygning, den lokale 
fødevareproduktion og hos de 
lokale aktive borgere. Samtidig 
har projektet opbakning fra 
Esbjerg Kommune og DSB. Vi 
glæder os til at se stationen i Ribe 
fortsat være en vigtig del af byens 
historie og identitet som et nyt 
lokalt samlingssted for mad og 
fællesskab,” siger Henrik Lund, 
projektchef i Realdania.

DSB Ejendomme ejer stations-
bygningerne:
”Ribe Madstation er et godt 
eksempel på, hvordan DSB kan 
genaktivere gamle stationer. 
Projektet er lokalt forankret og 
drevet af lokale ildsjæle. Det er 
udadvendt og vil skabe liv, ikke 
kun på stationen men også om-
kring den, og det er lige præcis 
de ting, vi sigter efter i vores ind-
sats ’Nyt liv på stationerne’, hvor 
vi arbejder med at genaktivere 
de stationer, der står tomme eller 
halvtomme,” siger underdirektør 
i DSB Ejendomme, Jes Transbøl.

Overbys Tegnestue A/S har 
speciale i bygningsarv, og de skal 
nu udarbejde en endelig plan for 
ombygningen af de fredede byg-
ninger. Dernæst skal projektet i 
udbud, og først da kan byggeriet 
gå i gang.

slagets brug af ordet ”adfærd”:
”Vi vurderer, at det vil pålægge 
foreningerne en intern kontrol, 
der ikke er i overensstemmelse 
med de grundlæggende friheds-
rettigheder, og potentielt lægge 
begrænsninger i medlemskred-
sen, som ikke er i overensstem-
melse med folkeoplysnings-
lovens krav om åbenhed og 
medlemskab.”

Disse formuleringer og de 
upræcise eksempler betyder 
ifølge DFS, at der er stor risiko 
for tilfældigheder, når kommu-
nerne skal administrere den nye 
lov. Derfor foreslår DFS dels at 
adfærd erstattes af ”handlinger”, 
dels at bestemmelsen alene om-
fatter foreninger og ikke enkelt-
individer.

(Sakset fra www.vifo.dk)

(Fortsættes på side 5)

(Fortsat fra side 4)



KØBENHAVN INDFØRER GEBYR PÅ 
LÅN AF FACILITETER

LAV ET ÅRSHJUL - ELEKTRONISK

Det følger af folkeoplysningslo-
vens § 22, stk. 4, at en kommune 
kan opkræve gebyr for forenin-
gers brug af faciliteter. 

Gebyrindtægten skal anvendes til 
at øge det supplerende lokaletil-
skud. Det bemærkes i den forbin-
delse, at Københavns Kommune 
køber facilitetstider i DGI-Byen 
og stiller disse tider til rådighed 
for folkeoplysende foreninger og 
aftenskoler, hvilket kan sidestilles 
med et supplerende lokaletilskud. 

Kommunen kan i vidt omfang 
selv beslutte ordningen, herun-
der om gebyret skal gradueres, så 
børn og unge sikres bedre vilkår 
end voksne.
Visionen med ordningen i Kø-

benhavn er, at voksenforeninger 
betaler gebyr, mens børn- og 
ungeforeninger i videst muligt 
omfang friholdes. Samtidig skal 
gebyret medvirke til en endnu 
mere effektiv udnyttelse af facili-
teterne. For at friholde foreninger 
med mange børn og unge foreslås 
gebyrmodellen justeret på føl-
gende områder:

- at der ikke frikøbes tid til 
foreninger, og at pengene afsat 
til dette i stedet bruges til øget til-
skud til børn- og ungeforeninger,

- at indtægter, udover de i busi-
nesscasen forudsatte, ligeledes 
anvendes til øget tilskud,
- at foreninger ikke kan få højere 
indtægter end udgifter på gebyr-

ordningen, og
 
- at der kun skal betales for 
lokaler med eksklusiv adgang i 
brugstiden.

- Indtægterne går til øget med-
lemstilskud

(Sakset fra Københavns kommunes Folke-
oplysningsudvalg)

Københavns voksende befolkingstal skaber mangel på sportsanlæg og hæmmer foreningslivet. Lykkeligvis 
har de trange kår for idrætten sat gang i kreativiteten blandt arkitekterne, og nu er den danske arkitekt-
virksomhed Werk så kommet med et bud på, hvordan man skaber mere plads til idrætten - det skal ifølge 
Werk ske ved at opføre sportsbaner i lag! 

Et årshjul er et enkelt og effektivt 
værktøj, der flytter din forening 
eller organisation fra at have mål, 
til at få resultater.

Mange organisationer har et stort 
behov for at have formaliteterne 
på plads, så arbejdsgangen flyder 
optimalt. Ligeledes for foreninger 
brug for at være godt organiseret 
for at få aktiveret frivillige til at 
hjælpe med de mange opgaver, 
som ligger i en forening. En 
årsplan fra Plandisc kan netop 
give din organisation og forening 
det overblik over opgaver, mål og 
information, som er nødvendigt.

Årsplanen som styringsredskab 
og planlægningsværktøj bør være 
dynamisk. Den skal konstant 
være i bevægelse og den skal være 
let at tilgå for alle parter omkring 
årsplanen.

Plandisc gør op med Word- og 
Excel dokumenter der skal 
opdateres og sendes ud på mail. 
Plandisc er et redskab som gør, 
at årsplanen/overblikket er let 
tilgængeligt for alle.

En simpel indlejringsfunktion gør 
det muligt at gøre jeres plandisc 
interaktivt på et site eller intranet. 
Derved er alle frivillige og invol-
verede i og omkring foreningen 
opdateret på de aktiviteter/opga-
ver, der ligger henover året. Bru-
geren kan klikke rundt i årshjulet 
for at åbne og lukke aktiviteter.

Plandisc har en smart funktio-
nalitet som gør, at du nemt kan 
vedhæfte filer til hver aktivitet i 
årshjulet. Det kunne være vagt-
planer, mødeoplæg, beskrivelser 
af udviklingsmål, telefonlister osv.

Flere brugere kan arbejde sam-
tidigt på årshjulet. Styrken ved 
plandisc er, at der altid kun findes 
én version af årshjulet. Du behø-
ver derfor ikke være nervøs for at 
arbejde på en kopi.

Du kan opbygge dit årshjul fuld-
stændigt efter dit eget behov. Har 
du brug for inspiration findes der 
et hav af skabeloner, som du kan 
tage udgangspunkt i.

Du kan opbygge dit årshjul med 

flere ringe i samme årshjul. 
Derved kan hver afdeling, ud-
valg, opgave have sin egen ring 
i samme årshjul, hvilket giver et 
unik overblik og samtidig mu-
lighed for at opnå synenergier. 
Du bestemmer selvfølgelig selv 
farven på hver ring.

På plandisc.com finder du mas-
ser af skabelon-eksempler samt 
et hav af videovejledninger, så du 
kan komme godt i gang.

(www.plandisc.com)

Rabat på digitalt årshjul!

Som medlem af DUF får I 
halv pris på en årshjul-løs-
ning fra Plandisc.

Sådan fungerer rabatten
- Få Plandisc gratis i 30 dage
- Opgradér din Plandisc-
konto til Premium/Business
- Få 50% i rabat ved at bruge 
rabatkoden: DUF50



”VI TROEDE VI VAR FORSIKRET...”
Da Vig Hallen brændte, mistede 
flere idrætsforeninger mere
eller mindre alt inventar. Ingen
af dem var forsikret, og det har
siden kostet dem dyrt!

Vig Bordtennisklub i Odsher-
red var én af de foreninger, der 
mistede alt, da en kraftig brand 
raserede Vig Hallen i 2012. Klub-
ben havde levet i troen om, at de 
var dækket af hallens forsikring, 
men det viste sig at være forkert. 
Som medlem af DIF eller DGI 
er alle klubber forsikret på visse 
områder, men ikke på alle.

»Lige siden jeg var ung, har det 
heddet sig, at vi var forsikret un-
der hallen. Hallen havde en for-
sikring, der dækkede alle forenin-
ger. Det var et mundtligt rygte, 
som ingen undersøgte. Men den 
dag det så virkelig gjaldt, viste det 
sig, at vi ikke var forsikret,« siger 
Lars Jensen, formand for Vig 
Bordtennisklub.

Mistede alt
Branden kostede bordtennis-
klubben dyrt både økonomisk 
og i form af medlemmer. I første 
omgang mistede klubben hele sit 
ungdomshold, fordi deres midler-
tidige nødlokaler lå for langt væk 
for de unge spillere. 
»Jeg håbede selvfølgelig, at det 
ikke var hele hallen, der var 
brændt ned, men det var det. Vi 
mistede inventar for omkring 
60.000-70.000 kroner. Alt lige fra 
bat og borde til fjernsyn. Nu har 
vi brugt omkring 50.000 kroner 
af klubbens egne penge 
til at købe nye remedier. Det er 
omkring halvdelen af vores egen-
kapital, der er røget på det. Det 
er altså mange penge for sådan en 
lille klub,« siger Lars Jensen. 

Udover de materielle genstande 
mistede klubben også vandrepo-
kaler og billeder tilbage 
fra klubbens oprindelse – ting 
med høj affektionsværdi for med-
lemmerne.
 
Sidder fast i harpiks
I dag er Vig Bordtennisklub 
tilbage i en ny og mere moderne 
udgave af Vig Hallen. Desværre 
uden egne bordtennislokaler. Det 
går blandt andet ud over klub-
bens ældre spillere, der sidder 
fast i den harpiks, der blev brugt i 
samme del af hallen under hånd-
boldspillernes træning. 
»Vi er selvfølgelig forsikret i dag, 
og mit råd til andre foreninger er, 
at de skal være fuldstændig 
sikre på, at de rent faktisk er for-
sikret. Ofte er det de samme tre 
til fire ildsjæle, der sidder i besty-
relsen i 10-15 år, og de glemmer 
altså at overlevere information, 
når der kommer nye til. Den dag 
man skifter formand eller besty-
relse, så sørg for at spørge, om 
man er forsikret. De nye tror ofte, 
at man er forsikret, og det er altså 
en dyr fejl at begå,« siger Lars 
Jensen.

Spiller jeres forsikringer?
Skader på udstyr og inventar ved 
vandskade, tyveri eller brand er 
ikke omfattet af den kollektive 
forsikringsaftale, som DGI og 
DIF har tegnet hos Tryg. Her skal 
den enkelte forening selv sørge 
for at forsikre sig. Derfor kan det 
kan værd at vurdere om der er 
behov for supplerende forsikrin-
ger. 

Idrættens forsikringer
-  er en fælles forsikringsaftale, 
som DIF og DGI har tegnet hos 
Tryg blandt andet på vegne af 
organisationernes medlemsfor-
eninger. 

Den kollektive aftale indeholder 
fem forsikringer:
- En lovpligtig og en frivillig
arbejdsskadeforsikring
- ansvarsforsikring
- retshjælpsforsikring
- rejseforsikring
- psykologisk krisehjælp

Hvis foreningen derudover øn-
sker dækning af løsøre, svindel, 
bygninger eller transport, skal 
man tilkøbe en forsikring. 

Find info på idraettensforsikrin-
ger.dk

Kunne I 
tænke jer 
en nem, 
ekstra 
indtjening 
til jeres 
hold/klub?

SÆLG FYRVÆRKERI 

MELLEM JUL OG NYTÅR

HELT 
RISIKOFRIT!
STOR FORTJENESTE

VIA SPONSORAT

Der er lidt planlægning i ugerne op til, og så én hektisk uge 
med stor aktivitet. Det er hårdt og samtidigt rigtig sjovt.

LOUISE, B1908

I forberedelsen, ved 
bestilling og returne-
ring var Krudtteltet 
yderst behjælpelige, 
så det hele kørte som 
smurt.

PETER NIELSEN,  
NÆSTVED BOLDKLUB

Har du lyst til at vide mere:
 salg@krudtteltet.dk
www.krudtteltet.dk
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Fremtid i foreningen – Unges fællesskaber på spil! Spillet er målrettet lokale bestyrelser, hovedbestyrelser 
og udvalg, der ønsker at skabe udvikling i forhold til at engagere unge eller have en diskussion af forenin-
gens tilbud til unge.
Spillet koster 250 kr. for medlemmer af DUF og 350 kr. for ikke-medlemmer. Prisen dækker udelukkende 
produktionsomkostninger. Tre spil kan købes til medlemspris for 500 kr. Betalingen overføres på mobile-

pay til 6020 1424. 

Husk at notere 
dit navn og evt. 
organisation. 

Spillet sendes, 
når betalingen er 
registreret. 

Købes på www.
duf.dk. 

Familietid er kvalitetstid. Derfor 
har Toms og Danmarks Idræts-
forbund skabt Toms Guldpulje. 
Puljens formål er at forgylde ini-
tiativer, der kan få flere familier 
ud og røre sig.

Familieidræt handler om velvære, 
at være aktive på tværs af gene-
rationer og sammen om gode 
idrætsoplevelser. Toms Guldpulje 
kan give økonomisk støtte til 
idrætsforeninger, der ønsker at 
skabe bedre rammer for familie-
idræt. Det kan både være gennem 
nye initiativer og eksisterende 
aktiviteter.

Fakta om Toms Guldpulje
Puljen er på 2 mio. kr. i år, som 
uddeles i bevillinger op til kr. 

20.000,-. Puljen er åben for an-
søgning i perioden 1. april til 31. 
august 2019.
 
Puljen kan støtte initiativer og 
aktiviteter med fokus på familie-
idræt, der finder sted i perioden 
9. september 2019 - 31. august 
2020.

Puljen kan ansøges af alle idræts-
foreninger under Danmarks 
Idrætsforbund (medlemmer af de 
62 specialforbund).

Inspiration til ansøgere
Familieidræt kan være mange 
ting og indrettes forskelligt fra 
forening til forening. Herunder 
kan interesserede foreninger finde 
inspiration til forskellige typer af 

initiativer, der kan sætte gang i 
idræt for familier og fællesskaber 
på tværs af generationer.

Sidste år smed gavmilde dan-
skere intet mindre end 13 mil-
lioner kroner i indsamlingsbøs-
serne. De har allerede gjort en 
kæmpe forskel for mennesker 
på flugt i nogle af verdens vær-
ste kriser.

I Yemen har vi delt telte og nød-
hjælp ud samt sikret adgang til 
hospitaler og rent drikkevand. 
I og omkring Syrien har vi reno-
veret tusindvis af midlertidige 
boliger, hjulpet syriske børn i 
skole og forældre i arbejde. I 
verdens største flygtningelejr i 
Cox’s Bazar i Bangladesh har 
vi uddelt materiale til at bygge 
over 23.000 hytter og sørget 
for beskyttelse til tusindvis af 
udsatte familier.

Landsindsamlingen løber af 
stablen
 søndag den 3. november 
hvor vi samler ind til Rohing-
yaerne i Bangladesh, Syrien og 
Yemen.

Fælleskontoret lægger som sæd-
vanlig lokaler til, så har du og/
eller din forening lyst til at gøre 
en forskel i et par timer, så sæt 
fluks kryds i kalenderen!

SVINDELMAILS
 
Sommertiden er desværre høj-
sæson for såkaldt CEO-svindel 
eller kontaktbedrageri, og ifølge 
politiet er der lige nu en tendens 
til, at gerningsmændene går 
efter foreningslivet. Politiet kører 
derfor aktuelt en forebyggende 
indsats målrettet foreningslivet.

ET KONKRET SEKSEMPEL

Karsten er 47 år og bor i Viborg 
med sin kone, Malene, og deres 
tre børn. I sin fritid er han enga-
geret i badmintonklubben Viben 
som træner og kasserer. Badmin-
tonklubben har 10 års jubilæum, 
og Karsten og formanden John 
har derfor besluttet, at der skal 
indkøbes nye badmintonnet i 
den anledning. Karsten og John 
har derfor været i gang med at 
indhente tilbud på de nye net.

En dag får Karsten en e-mail fra 
John om, at han hurtigst muligt 
skal overføre 48.350,07 kr. til et 
kontonummer i Nordea. Karsten 
undrer sig over, at John ikke sen-
der yderligere oplysninger, men 
på den anden side har de jo lige 
skrevet frem og tilbage om tilbud 
på nye net. Måske har John fun-
det et godt tilbud og vil handle 
hurtigt. Karsten logger derfor ind 

på klubbens konto og overfører 
pengene til John.

Om aftenen mødes de til træ-
ning, og Karsten spørger ham 
grinende: ”Hvad i alverden skulle 
du bruge de 50.000 kr. til i den 
fart?” John ser helt forkert ud 
i hovedet og spørger, hvad han 
snakker om. John har aldrig 
sendt ham en e-mail.

HVAD KAN DU SELV GØRE?
Det bedste råd
Undlad, hvis muligt, at have of-
fentligt tilgængelige oplysninger 
om bestyrelsesmedlemmer på 
en hjemmeside. Oplys kun en 
hovedmail for kontakt til for-
eningen

Yderligere gode råd
Hav en robust vedtægt/pro-
cedure, fx ”ret altid personlig 
henvendelse til afsender ved an-
modning om overførsel af store 
beløb”, samt en regel om, at flere 
skal godkende en transaktion, og 
gerne ad andre kanaler, fx sms
Vær opmærksom på udansk 
sprogbrug og mærkelige formu-
leringer
Reagér hurtigt, hvis uheldet er 
ude, så bankoverførsler om mu-
ligt kan hindres, inden de gen-
nemføres

BØRNEATTESTER!
Har du styr på det og hvilke 
regler som gælder? Ellers så 
download denne vejledning: 

http://kortlink.dk/yf58

TOMS GULDPULJE

FREMTID I FORENINGEN?



FÆLLESKONTORET TILBYDER...
TELTUDLEJNING

Vi har to telte a 6 x 6 meter i 
kraftig kvalitet som står på en 
trailer, lige til at koble på bilen 
og køre afsted med. 

De kan stilles op hver for sig el-
ler samlet som 6 x 12 meter. 

De er nemme at slå op. men 
kræver dog nogle stykker, da de 
vejer godt til.  

PLAKATER

Vi har en plotter, hvor der kan 
printes i store størrelser, helt op 
til A1. 

Papiret er på ruller så i teorien 
kan der trykkes op til 60 cm 
bredt og 30 meter langt....! 

Papirskvaliteten er 140 g, men 
der kan også trykkes på egent-
ligt fotopapir. 

Prisen regner maskinen selv ud 
fra forbrug af toner og papir. 
Så en plakat med tekst alene er 
ekstremt billig. 

SCENE

Vi har en scene på 50 m2 som 
kan klappes sammen og slås op, 
både i fuld størrelse, eller det 
der er mindre. 

Den er lavet i moduler og kan 
derfor tilpasses efter behov.

Har virket i DR-Byen inden den 
fandt vej til os:-)

PROJEKTOR

Vi har to projektorer hvis der er 
behov for at smide noget op på 
en skærm. 

Man kan bruge en hvid væg og 
ellers har vi også et lærred. 

Vi kan også levere en bærbar 
computer med, hvis der er be-
hov for det. 

KOPISERVICE

Vi trykker i A3, A4 og A5. 

Der trykkes i såvel farver som 
sort. 

Papirskvalitet fra 80 g til 160 g. 

Papir i faver. 

Der kan både hæftes i hjørner 
og der kan foldes og hæftes i 
ryg. 

Prisen er som udgangspunkt kr. 
0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 
med farver i A4. 

MØNTTÆLLER

Så har vi en mønttæller som 
kan være god til arrangementer 
hvor der kommer mange kon-
tanter ind.

Det går tjept at få talt op, og 
letter det efterfølgende arbejde i 
banken.  
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        avne info 
                                  Kastrup Lystbådehavn           Juli 2019

 
                                                                                

 

H 
 

Information om implementering af nyt kran og stativsystem. 

 

Kastrup Lystbådehavns nye kran og stativsystem opstarter implementering efterår 
2019. Det er blevet besluttet at vinter plads 3 og 4 bliver de første der klargøres, så 
pladserne kan modtage både i nye stativer, til opbevaring i sæson 2019 / 2020. 
Pladserne skal herfor tømmes for både og stativer og alt grej.  
Derefter kommer de resterende vinterpladser i efteråret 2020. De enkelte pladslejere 
får besked i E-boks/brev, med en fastsat tidsgrænse for fjernelse af stativ/bukke og alt 
grej.  

 

          Procedure for fjernelse af stativer. 
Som udgangspunkt er det bådejerens ansvar at fjerne stativ/bukke inden for 
tidsgrænsen. 

 
Skal stativet/bukkene sælges, skal der påsættes grøn mærkat, (mærkaten udleveres 
på havnekontoret) derefter skal stativet/bukkene fjernes. 

 
Skal stativet/bukkene destrueres, skal der påsættes rød mærkat, (mærkaten udleveres 
på havnekontoret), derefter skal stativet/bukkene fjernes, hvis du vil bruge den 
anviste plads skal stativet/bukkene skilles ad så det fylder mindst muligt. 

 
Havnen vil gerne være behjælpelig til fjernelse af stativ/bukke, havnen vil anvise plads 
hvor de adskilte stativer/bukke kan anbringes, træ for sig og jern for sig. 

 
Bemærk !!! Skal havnen adskille og fjerne stativer/bukke og grej, ud over på de anviste 
pladser, vil der blive sendt en regning til pladslejeren. 

 

 

Vi har nu modtaget bore prøven for det sted på kajanlægget hvor svingkranen skal etableres. 2 
entreprenører har afgivet tilbud på anlæg af fundament til svingkranen, ligeledes har 2 fabrikanter 
af svingkraner kommet med tilbud. 
 

Der er taget beslutning om at der ikke kommer både på land med mast, før den nye kran er 
etableret og en nye procedure er effektueret. Procedure for optagninger, herunder tildeling af 
stativer, er under udarbejdelse. 
 

Har du spørgsmål vedr. den nye kran- og stativløsning eller havnen generelt er du altid velkommen 
til at henvende dig på Havnekontoret, Kastrup Strandpark 31 -  2770 Kastrup. 
Telefon: 32 50 21 27- E-mail: kl.tf@taarnby.dk. 
 

 

Venlig hilsen 

 

Havnekontoret. 
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Kastrupgårdsamlingens Venner 

Nyhedsbrev nr. 3 – 2019 

 

 

Åbent hus på Kastrupgårdsamlingen  

Søndag den 18.august kl. 14-17 

Da vi meget gerne vil have nye medlemmer 

til vores forening, har bestyrelsen besluttet at 

afholde dette arrangement i samarbejde med 

museet. Det er blevet muligt på grund af støtte 

fra Tårnby Bladforening. 

Programmet er flg. 

Kl.14 Museet åbner. 

Hele eftermiddagen kan børn lave tryk på 

muleposer i cafeen. 

kl.14.15 Formand for venne oreningen, Ninna 

Feldvoss, byder velkommen. 

Museumsleder Mette Mansa præsenterer 

Kastrupgårdsamlingen. 

Kl. 15 Gensyng spiller Kim Larsen sange. 

Kl.15.30 Skattejagt for voksne på museet. 

Salg af særtryk og indmeldelser af nye 

medlemmer.. 

Kl. 16 Gensyng spiller Kim Larsen sange. 

Kl.16.30 Præmieoverrækkelse til skattejagten. 

kl.17 Museet lukker, og vi siger tak for i dag. 

 

 

 

Gensyng består af Jacob Smedegaard 

Andreasen, René Madsen, Jacob Broholm og 

Marco Spallanzani. De har tidligere med stor 

succes optrådt her og på Kulturzonen med 

Benny Andersen sange. 

Tag derfor jeres venner og familie med og 

hjælp os med at få nye medlemmer. Der er 

gratis adgang. 

 

Invitation til fernisering 22.8 kl.16 

 

 

Tur til Folketinget 

Den 12.september. Kl. 13-ca.14 

omvisning i Folketinget 

NB MØDETID 12.30 

 

 

 



Det er vores lokale folketingsmedlem, nu 

beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, 

som har lovet at vise os rundt. 

Der vil blive lagt vægt på, at vi får tingets 

megen kunst at se. 

Der er ikke alene tale om de talrige 

ministerportrætter, som er udført af en broget 

skare af vor samtids kunstnere. De fleste af de 

kunstværker, vi støder på, tilhører Statens 

Museum for kunst, altså os alle. De skiftes ud 

med jævne mellemrum, så mest mulig kunst 

når ud til befolkningen. Hertil kommer den 

‘faste’ kunst på Christiansborg. Mon ikke vi 

får at se de nye - og omdiskuterede -  malerier 

af Jacob Brostrup, der har afløst Maja Lisa 

Engelhards i Socialdemokratiets 

mødelokaler? 

Da vi skal gennem sikkerhedskontrollen, 

mødes vi ved den store trappe over for 

indgangen til Tøjhusmuseet i 

Folketingsgården kl.12.30 præcis. 

Efter omvisningen får vi kaffe og kage i 

Snapstinget. 

Hvis den igangværende renovering af Tårnet 

er blevet færdig, (hvilket vi ikke har turdet 

satse på), er der mulighed for at tage 

elevatoren op til udsigtsplatformen og nyde 

udsigten fra Københavns højeste tårn. 

 

Pris for hele arrangementet kr.50, som betales 

ved fremmøde - venligst helst med seddel. 

Bindende tilmelding til 

ninnafeldvoss@gmail.com eller SMS på 

22643472. Husk at oplyse NAVN og 

MEDLEMSNUMMER og SENEST fredag 

30. august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Amager 2019” – 

et lokalhistorisk genremaleri 

Tirsdag den 1.oktober kl. 19. 

Mødested Nordgård, Hovedgaden 4, 

Store Magleby 
 

 
 

Kunstneren Peter Carlsens maleri ”Amager 

2019” blev afsløret på Amagermuseet den   

27.juni. Det er et moderne genremaleri, og en 

visuel fremstilling af, hvordan Amagers 

lokale identitet har forandret sig, siden Julius 

Exner malede sine berømte billeder fra 

Hollænderbyen.  

Museumsleder Søren Mentz fortæller om 

maleriets tilblivelsesproces, om arbejdet med 

de kommunale folkeskoler i Dragør og 

Tårnby og hvordan man overhovedet kan 

male noget så udefinerbart som lokal identitet 

under forandring. 

Elevernes egne fortolkninger af nutidens 

lokale identitet på vores ø er desuden udstillet 

Der er selvfølgelig mulighed for at gå på 

opdagelse i maleriet. 

Vi serverer kaffe og kage. 

Pris 50 kr. der betales kontant ved fremødet. 

Bindende tilmelding senest 23.9 til 

mild@mail.tele.dk eller sms på 61787537. 

Husk jeres navn og medlemsnummer. 

 

  

 

 

 

 

mailto:ninnafeldvoss@gmail.com
mailto:mild@mail.tele.dk
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Tidsplan for anlæg af Tårnby Skatepark i Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning 8. juli 2019

Aktivitet Juni Juli August September Oktober November December

Uge 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Udsendelse af udbudsbrev

Licitationsperiode

Udvælgelse af entreprenør

Klagefrist og mobilisering

Kontrahering

Opsætning af byggeplads

Anlægsperiode

Aflevering - mangelgennemgang

Der tages forbehold for tidsforbruget til Myndighedsbehandling og høringer (VVS) og andre uforudsigelige forhold



Bilag: 2.11. Naturens dag den 8. september 2019.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 174200/19



Giv borgerne glæde, bevægelse og 
oplevelser på Naturens Dag den 8. september

Bevægelse i naturen

NATURENS
DAG  

8. sep 2019



Naturens Dag er den årlige mærkedag for 
naturoplevelser over hele landet.

Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser og frilufts-
aktiviteter. Det er en dag, hvor børn og voksne over hele landet myldrer ud 
i naturen og kommer glade hjem med nye oplevelser i rygsækken. Oplevelserne 
arrangeres af lokale friluftsforeninger, naturcentre, naturvejledere, lokalråd, museer 
osv. Rigtig mange kommuner har allerede taget Naturens Dag til sig og bruger på 
forskellig vis den årlige mærkedag for naturoplevelser som en anledning til at give borgerne 
oplevelser i naturen. 

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening står bag Naturens Dag og sørger hvert år for 
en omfattende markedsføring og pressekampagne, der betyder, at rigtig mange danskere får 
øjnene op for Naturens Dag. 

I dette hæfte finder I ideer og gode eksempler, der forhåbentlig kan inspirere jeres 
kommune til at være med på Naturens Dag søndag den 8. september 2019. 

Mange hilsner 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet
Naturens Dag støttes af Nordea-fonden. 

Sådan er I med på Naturens Dag

1. lave et arrangement, hvor kommunen inviterer borgere på na-
turoplevelser, indvier nye projekter, naturområder, stier eller 
faciliteter. Det kan fx ske i et samarbejde mellem flere forvaltninger.

2. lave en kommunal platform for Naturens Dag i kommunen, hvor 
I opfordrer lokale foreninger og frivillige til at lave arrangementer 
på Naturens Dag, koordinerer program og fælles markedsføring. 

3. opfordre skoler og institutioner til at være med på Naturens Dag.

4. markedsføre Naturens Dag på Facebook, med annoncer i lokal- 
aviser, plakater, cityinfoskærme, plakatsøjler mv. 

I kan gøre Naturens Dag til en fantastisk mærkedag for 
jeres borgere ved at:

Fra maj 2019 kan I annoncere jeres arrangement 
på naturensdag.dk



Naturens Dag for kommunen 
og kommunens borgere

Flere og flere kommuner bruger 
Naturens Dag til at inspirere sine 

borgere til at få oplevelser, motion og fælles 
glæder i kommunens natur. Nogle kom-
muner laver deres eget arrangement og 
inviterer borgerne på naturoplevelser samt 
viser kommunens natur, nye shelters, stier  
eller legepladser frem. Andre skaber  
rammerne for en fælles Naturens Dag i kom-
munen, hvor foreninger inviterer borgerne 
ud i kommunens natur. 

Naturens Dag har mange facetter, som flere 
forvaltninger med fordel kan samarbejde om 
og dermed sætte fokus på kommunens natur 
og friluftsliv. I nogle kommuner samarbejder 
Teknik- og Miljøforvaltningen med kom-
munens sundhedsafdeling om rammerne 
for Naturens Dag, andre steder er det en fri-
villigkoordinator eller Kultur- og Fritidsområ-
det, der er med, og der er eksempler på, at 
biblioteker, museer og ældrecentre også har 
taget Naturens Dag til sig med henholdsvis 
udstillinger med bøger om natur og friluftsliv 
og udendørsaktiviteter for ældre.

I 2018 var der over 340 lokale arrange-
menter i hele landet, og ca. 250.000 børn 
og voksne var ude på Naturens Dag og i 
Naturens uge, som er ugen op til Naturens 
Dag, hvor skoler og institutioner deltager.

Naturens Dag i 
kommunen - derfor:

Med Naturens Dag kan I 

markedsføre jeres kommu-

nes grønne og aktive tilbud 

og inspirere børn og voksne 

til oplevelser, motion og 

samvær i naturen. Naturens 

Dag er samtidig en løfte-

stang, der styrker det lokale 

foreningsliv og samarbejdet 

med lokale foreninger. 

FAKTA om kommuner og Naturens Dag
Naturens Dag er Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige mærkedag for naturoplevelser. Naturens Dag er altid den 
anden søndag i september. I år er det søndag den 8. september med 
temaet ”mærk naturen”. Alle arrangører får gratis PR- og synlig-
hedsmateriale. Naturens Dag er støttet af Nordea-fonden 

Læs mere: naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor/kommuner



Naturens Dag i Middelfart og Vejle Kommuner
Både Middelfart og Vejle Kommuner har i en årrække ageret platform for Naturens Dag og stået 
for at invitere foreninger og andre aktører på natur- og friluftsområdet til at byde ind med  
aktiviteter for borgerne. 

De bruger samtidig dagen til forskellige kommunale events og indvielser.

Det gør Middelfart og Vejle Kommuner på Naturens Dag
Arbejdet for kommunernes projektledere består eksempelvis i at opfordre foreninger mv. til at 
lave arrangementer, afholde informationsmøder, koordinere på tværs af forvaltninger, lave fælles 
program og markedsføring. 

I Middelfart stabler kommunen også et åbningsarrangement med borgmesteren på benene, 
ligesom kommunen stiller en underskudsgaranti. 

Fælles for begge kommuner er, at de har gode erfaringer med Naturens Dag og hvert år møder 
samlet set ca. 4500 borgere op til arrangementerne i de to kommuner.

Naturens Dag i 
Middelfart og Vejle Kommuner

naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor

Vi bruger dagen til at synliggøre kommunens natur- og 
friluftsfaciliteter og til at oplyse om foreningers aktive 
tilbud. Der kommer mange ud, og derfor er Naturens Dag 
en festdag i Vejle Kommune”

”
LINE LAURSEN
Vejle Kommunes Teknik- & Miljøforvaltning, Natur & Friluftsliv. 

Naturens Dag er et stort samarbejdsprojekt, hvor omkring 
40 foreninger og klubber går sammen. Det styrker fælles-
skabet, og det er fantastisk at opleve det store engage-
ment fra foreningerne”

”
VIBEKE NØRBY 
Projektleder i Middelfart Kommunes Teknik-
& Miljøforvaltning.



Det betyder Naturens Dag 
for Middelfart og Vejle 
Kommuner
For både Middelfart og 
Vejle Kommune er Naturens 
Dag en festdag med flere 
langtidsholdbare gevinster. 
Begge kommuner har haft 
stor succes med at synlig-
gøre kommunens natur på 
Naturens Dag og med at vise 
kommunens naturarbejde og 
friluftsfaciliteter frem for bor-
gerne. Samarbejdet med de 
mange foreninger og klubber 
og den store opmærksomhed 
om Naturens Dag gør, at flere 
tusinde borgere kommer 
ud og får gode oplevelser 
og inspiration til at dyrke 
friliftsliv og bruge de mange 
natur- og udeområder, som 
kommunerne har. Naturens 
Dag er derfor en løftestang til 
at fremme borgernes natur- 
glæde og livskvalitet og til at 
skabe forståelse for naturen. 

Samtidig oplever begge 
kommuner, at Naturens Dag 
er med til at styrke forenings-
livet og samarbejdet mellem 
kommunen og foreningerne. 
Ved at agere platform for 
Naturens Dag får de lokale 
foreninger og klubber øget 
opmærksomhed om deres 
arrangementer og de aktivi-
teter, de tilbyder til daglig. 

naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor



Naturens Dag i Tønder Kommune og på Raadvad Naturskole
Raadvad Naturskole, som er tilknyttet Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner har i 6 
år inviteret borgerne på naturoplevelser på Naturens Dag.

 I 2015 arrangerede Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Tønder Kommune 
en fælles aktivitetsdag på Naturens Dag. For begge parter er Naturens Dag en løftestang til at få 
flere borgere til at mærke naturen og sætte fokus på sundhed og læring i naturen.

Det gør Tønder Kommune og Raadvad Naturskole på Naturens Dag 
Arbejdet for kommunernes projektledere består eksempelvis i at planlægge aktiviteter og 
naturoplevelser for børn og voksne ud fra årets tema, indkøbe friluftsgrej, koordinere på tværs af 
forvaltninger og lave PR i forskellige medier. 

I Tønder Kommune fik sundhedskonsulent Louise Jensen også kommunens kompetencecenter til 
at lave rekvisitter til forskellige aktiviteter på Naturens Dag.

Naturens Dag i Tønder Kommune 
og på Raadvad Naturskole

Med Naturens Dag kommer vi bredere ud og kan skabe 
øget synlighed om vores naturskoles læringsaktiviteter 
og tilbud”

”
KLAUS PETER BRODERSEN
Biolog og naturvejleder, Raadvad Naturskole. 

Vi bruger Naturens Dag som et led i vores sundhedsind-
sats, hvor vi har fokus på, at vi gerne vil have borgerne ud 
og bevæge sig. Naturens Dag er en løftestang til at vise 
borgerne, at de ikke behøver at tage ret langt væk for at 
få nogle fantastiske naturoplevelser”

”
LOUISE JENSEN
Sundhedskonsulent i Social- og Sundhedsforvaltningen i Tønder Kommune.

naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor



Det betyder Naturens Dag 
for Tønder Kommune og 
Raadvad Naturskole
For både Tønder Kommune 
og Raadvad Naturskole er 
Naturens Dag et værktøj til at 
skabe synlighed om naturen i 
kommunen og inspirere flere 
til at få oplevelser i naturen 
hele året.  Begge parter op- 
lever flere langtidsholdba-
re gevinster, og i Tønder 
Kommune har Naturens Dag 
været nøglen til et langsigtet 
samarbejde mellem Social - 
og Sundhedsforvaltningen og 
kommunens naturvejleder i 
Teknik- & Miljøforvaltningen 
om natur og bevægelse. 
Naturens Dag er derfor en 
god anledning til at starte et 
bredt samarbejde mellem 
kommunernes forvaltninger.

På Raadvad Naturskole 
betyder den landsdækkende 
opmærksomhed om Naturens 
Dag, at der kommer flere 
mennesker til deres arrange-
ment. På den måde når na-
turskolen bredere ud og kan 
inspirere flere til friluftsliv og 
oplevelser i naturen. Natur-
skolen har et særligt fokus på 
naturen som læringsrum, og 
ved at være med på Naturens 
Dag får Naturskolen vist, at 
naturen er fuld af lærerige 
overraskelser, der skaber gla-
de minder og nysgerrighed. 

naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor



Invitér danskerne 
på unikke naturoplevelser
Naturens Dag er en landsdækkende kampagne, 
der skaber opmærksomhed om naturoplevelser 
og friluftsliv.  Din forening   kan være med til 
at invitere danskerne på et væld af aktiviteter 
og oplevelser i naturen. I 2018 deltog mere end 
250.000 danskere på Naturens Dag og Naturens Uge  
med op mod 340 arrangementer i hele landet.

Kontakt os – så hjælper vi
I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om 
Naturens Dag og hvordan, I kan gøre dagen til en mærke-
dag i jeres kommune. 

Vi har også fotos, tekster, videoer, grafik og inspirations-
materialer, som I kan få tilsendt eller finde på naturensdag.
dk . 

I kan også tjekke, om I har en grejbank i nærheden, og 
kontakte dem for at høre, om de har ledigt udstyr. Læs mere 
om, hvordan I kan låne friluftsudstyr på grejbank.dk 

Læs mere på:

naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor

Naturens Dag støttes af Nordea-fonden. 

Kontakt
Sune Møller Petersen
Konsulent i Friluftsrådet
Tlf. 24 67 66 43
Mail: smp@friluftsraadet.dk
www.friluftsraadet.dk 
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Se OVERBLIKKET i en browser

Velkommen til den nye kulturminister

"Som formand for Danmarks Biblioteksforening er jeg begejstret for den nye kulturminister Joy Mogensen (A), som
 med sin kommunalpolitiske tilgang som borgmester i Roskilde kender den lokale kulturpolitik indefra og bibliotekerne
 i særdeleshed. Biblioteket er nemlig blandt den hverdagskultur som folk bruger mest, og som byder mange ind i
 fællesskabet på tværs af sociale skel."

Læs hele velkomsten fra DBs formand Steen Bording Andersen (A) til Danmarks nye kulturminister Joy Mogensen.

Magtfuld og musikelskende borgmester
er ny kulturminister
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Roskildes populære borgmester, Joy Mogensen, skaffede socialdemokraterne absolut flertal i kommunen ved det
 seneste valg. Nu skal hun være minister for de kirkekoncerter og den klassiske musik, hun selv dyrker flittigt.
Læs Altingets portræt af vores nye kulturminister.

Høring om en National læsestrategi

Hvem tager ansvaret for at fremtiden læser?
Kom til høring på Christiansborg den 11. september 2019 kl. 10.00-13.00

Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser
 mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43
 procent internationalt. Og de danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011.

Det er baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening har igangsat arbejdet med at skabe en National Læsestrategi
 der skal sikre fremtiden læser. En bred koalitionsgruppe har arbejdet med læsning og præsenterer den 11.
 september”En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi” som de vil overrække til
 den nye regering

Mød centrale ministre, politikere, forskere, erhvervsledere, undervisere, kulturaktører og meningsdannere som
 sammen med dig kan være fundamentet for en ny National Læsestrategi. Sæt kryds i kalenderen den 11. september
 og tilmeld dig høringen på Christiansborg her
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En ny politisk retning for bibliotekerne?

"Kulturen stod som vanligt ikke højest på den politiske dagsorden i valgkampen, men bibliotekerne blev alligevel en af
 de mest omtalt kulturinstitutioner i debatten.

Det skete både i kølvandet på Henrik Sass Larsens udtalelse om “... biblioteker, hvor der snart ikke kommer nogen
 mere, det er ballet, det er klassisk musik og alt muligt andet. Desto færre og desto snævrere det er, desto flere penge
 bruger vi på det, lader det til”, som han sagde i P1-programmet Slotsholmen.

Det fik voldsomt mange både fra venstre og højre fløj til at komme med deres ubetingede opbakning til bibliotekerne i
 de sociale medier og i dagspressen. DB leverede selvfølgelig fakta til en del af de mange, der skrev om
 bibliotekerne, men ellers kan man sige, at det var den bedste brandingkampagne for bibliotekerne, vi har lavet uden
 at have direkte lod og del i det set-up. Mange greb chancen for at få fortalt historien om det moderne bibliotek – tak
 for det."

Læs hele formandens leder fra Danmarks Biblioteker nr. 3, 2019.

Bibliotekerne og KL

Fremtidens biblioteker er vi i fuld gang med!
Læs direktør Michel Steen-Hansens rapport fra paneldebatten på KL’s Kultur- og Fritidskonference i maj i Vejle.
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Udvalgte events
04-07/08 Conference on Literacy, København
09-15/09 Danmarks Biblioteksuge 2019 #læsløs
11/09 Høring om en National Læsestrategi, København
17/09 Klassikerdagen 2019
26/09 DB Kulturkonference 2019, København

Inger Christensen og "Det"
er Klassiker 2019

Det markeres den 17. september 2019 på Klassikerdagen og i efteråret af landets biblioteker og andre. Hent Johan
 Rosdahls introduktion til årets klassiker og download plakaten på http://www.klassikerdagen.dk/.

 En trykt udgave af plakaten udsendes til alle hovedbiblioteker i slutningen af august.

Ny formand for
Danske skønlitterære Forfattere

På et konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 27. maj blev forfatter og bestyrelsesmedlem Peter Adolphsen
 valgt til ny formand for Danske skønlitterære Forfattere.

Peter Adolphsen, der er født i 1972 og har siddet i Danske skønlitterære Forfatteres bestyrelse siden 2018, overtager
 formelt set formandsposten efter forfatteren Peter Rønnov-Jessen den 15. juni.
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Læs mere hos Danske skønlitterære Forfattere.

Danmarks Biblioteker nr. 3, 2019
» Hent som pdf
» Hent som e-magasin

Mange hilsner
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For mange mennesker er kunst og kultur en vigtig og uundværlig del af livet. Det gælder både 
til hverdag og til fest. De fleste ser et rigt og alsidigt kulturliv som en naturlig del af tilværelsen, 
som borger i et velfærdssamfund. Men det er ikke sådan for alle. 

For samtidigt med at nye samarbejder og eksperimenter med kunst og kultur vinder frem og 
skaber lokale fællesskaber, så øges afstanden til borgere, som aldrig eller sjældent oplever, at 
kunst og kulturtilbud er for dem. 

Vi ved, at kunstoplevelser har en evne til at rykke og berøre mennesker og til at samle os i nye 
og gamle fællesskaber. Her har alle noget at bidrage med. Det kommer bare ikke af sig selv. 
Kulturen og kunsten skal prioriteres og tænkes med. Derfor inviterer Statens Kunstfond dig 
og andre kommunale nøglepersoner til en konference, hvor vi kan dele viden og inspiration 
til det kulturpolitiske virke i kommuner og foreninger. 

Kom og hør om andres erfaringer. Bidrag selv til debatten, og bliv klædt på til at arbejde for 
kunst- og kultur, der gør en forskel for den enkelte og fællesskabet. Vi skal udveksle konkrete 
erfaringer med, hvad der gør kunst- og kulturoplevelser relevante at opleve og engagere sig i - 
også for de borgere, som er mindre kulturaktive end gennemsnittet. 

Debatten om nye tendenser er åben, og de konkrete modeller for, hvordan kunsten kan være 
drivkraft i lokalsamfundet og af betydning for de sociale fællesskaber, er klar.

• Hør om projekter, der går nye veje i udsatte boligområder for at skabe værdi og  
engagement blandt borgerne

• Vær med til at dagsordensætte vigtigheden af at skabe nye partnerskaber og indsatser 
mellem kultursektor, kommuner og boligsektor og få ideer til, hvordan vi i fællesskab kan 
gøre kunst og kultur endnu mere relevant for borgere i lokale samfund og boligområder

 
Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen
Caroline Søeborg Ahlefeldt, formand for Statens Kunstfonds repræsentantskab og  
Michael Bojesen, formand for Statens Kunstfond

PRE-INV I TAT I O N 

D I A L O G M Ø D E

HVORDAN KUNSTEN  
SKABER FÆLLESSKABER  

SÅ ER DATOEN SAT FOR ÅRETS STO RE DI ALO GMØ DE. 

KOM  OG HØR OM KUN STO P LEVELSER SOM  

DRIV K RA F T I  LO KALSAMFUN DET

O NSDAG DEN 6.  NOVEMBER KL.  10:00 –  16:00 I  AARHUS

SÆT ALLERE D E NU KRYDS I  KALENDEREN

 PROGRAM O G TILMELDINGSMULIGHED FØLGER

Tina Ratchers design workshop med kvinder fra Stengaardsvej , Foto: Torben Meyer
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HEGN OG SIKRING 
INDUSTRIHEGN – BALUSTERHEGN – BYGGEPLADSHEGN – STÅLMÅTTEHEGN - BOMANLÆG – PULLERT  

PORTE OG LÅGER 
GITTERPORTE – GITTERLÅGER – BALUSTERPORTE - BALUSTERLÅGER – SKYDEPORTE - ROTATIONSLÅGER 

LANDDÆKKENDE SERVICE OG REPARATION 
 

For hegnsarbejdet er beregnet, at der er ryddet, hvor hegnet skal opsættes samt linjer, punkter og højder er afsat eller angivet. 
Eventuelle skader på kabel eller lignende er os uvedkommende, såfremt der ikke i forvejen er givet os oplysning om placering. 

 

Tårnby kommune        
 
Att: Jørn Panduro                                                                                                                  Rødovre den 1.5.2019 
 
Det er os en fornøjelse at tilbyde dig følgende sikringsløsning. Vi tilbyder dig en løsning, hvor produkterne er af højeste 
kvalitet i Europa og monteret af danske autoriserede montører.  
 
Vores produkter er varmgalvaniseret iht. NEN ISO 1461 og NEN 10240 og korrosionsbeskyttet indvendigt iht. til den 
europæiske norm NEN 1275. Vores pulverlakerede produkter er udført iht. standard NEN 5254.  
 
Vi støber altid til frostfri dybde iht. statiske beregninger fra vores leverandører og med færdigblandet beton fra Danske 
beton værker. 
 
Det påhviler bygherre at fremkomme med lednings og forsyningslinjers oplysninger samt anvise disse. Eventuelle skader 
som følge af manglende anvisning er SER Hegn uvedkommende. Bygherre bærer ansvar for om der kræves 
gravetilladelse på arbejdsstedet. Ved ingen besked eller oplysning, er det at betragte som om der ikke forefindes noget i 
jorden. Ønskes det at SER hegn skal søge disse, kan dette gøres for et tillæg på kr. 1.844,- Samtlige oplysninger samles 
og udleveres herefter til bestiller efter endt arbejde via mail. 
 
Ovenstående er medvirkende til at du får den mest optimale løsning, der kan tilbydes, hvad angår kvalitet, 
pris og ikke mindst håndværksmæssig korrekt udførsel. 
 
Projektbeskrivelse: Tilbud på levering og opsætning af 10 meter højt hegn ved, Ved diget 21,2770 Kastrup. 
 
Speciel Boldfanger hegn i højde 10 m.  

 
 23 m speciel boldfanger hegn i højde 10 m dette monteres på 10 stk stolper 150x150x5 mm RHS søjler a 10 m 

med 20 mm fodplade og evt forstærkninger, vi beregner fodpladen 
10 stk 150x150x5 mm nedstøbningsbeslag a 1,5 m, med 20 mm top plade og evt forstærkninger 
Der er boltet en 50x50x3 mm firkantrør i toppen til trykstang, så wiren ikke spænder søjlerne sammen 
Der er enten en fodplade, eller 2 stk fladjern svejst på siden, til montage af søjle 
Der er svejst øjer på til wire i toppen af søjler og 2 m oppe på søjler 
Alt galvaniseret 
Alt malet i ral farve 
Der monteres nylon net med karabinhager på stolperne med maske størrelse 40mm lavet af 2 mm nylon snor 
som er syet på på 8 mm nylonsnor, dette montres på stolperne hvor der er monteret stålvire på stolperne  
Kr.228.634,-  

Note 
 

 Bygherre ryder og planere hegns linje for vækst mm. 
 Bortkørsel af overskudsjord er ikke inkluderet i det tilbudte  

 
Forbehold og betingelser er vedlagt dette tilbud! 
 
Kontaktperson fra bygherre: Jørn Panduro tlf: 3076 0208 mail: jpa.id.tf@taarnby.dk  
 
Kontaktperson fra SER Hegn: Jens Hagedorn tlf: 3178 2004 mail: jh@ser-hegn.dk 
 

Med fremsendte tilbud håber jeg, at den tilbudte løsning svarer til dine forventninger og dette vil danne grundlag for 
videre dialog.  
 
Skulle du have brug for yderligere oplysninger, referencer m.m., er du naturligvis mere end velkommen til at kontakte os. 
Med venlig hilsen 

 
Jens Hagedorn 

http://www.ser-hegn.dk/
mailto:info@ser-hegn.dk
http://www.ser-hegn.dk/
mailto:info@ser-hegn.dk
mailto:jpa.id.tf@taarnby.dk
mailto:jh@ser-hegn.dk


Bilag: 4.2. Tilbud hegn bilag 2

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 143021/19



From:                                 JENS NORDENTOFT LAURIDSEN
Sent:                                  21 May 2019 15:51:57 +0200
To:                                      JENS NORDENTOFT LAURIDSEN
Subject:                             VS: Tilbud på 2 sager Kastrup stadion
Attachments:                   Revideret tilbud 15.5.2019 Tårnby Kommune Kastrup Idrætsanlæg hegn.pdf, 
Standard forbehold og betingelser 16.03.17.pdf

 
 
Fra: Jørgen Panduro 
Sendt: 21. maj 2019 08:52
Til: JENS NORDENTOFT LAURIDSEN <JNL.HB.UK@taarnby.dk>
Emne: VS: Tilbud på 2 sager Kastrup stadion 

 
 
 
Venlig hilsen
 

Jørgen Panduro
Driftsleder IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje)
Ejendomscentret, Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE

AMAGERHALLEN
LØJTEGÅRDSVEJ 62-64
2770 KASTRUP
 
TEL. 32 50 75 75
MOB. 30 76 02 08
MAIL JPA.ID.TF@TAARNBY.DK
WWW.TAARNBY.DK
 
Fra: Jens Hagedorn <jh@ser-hegn.dk> 
Sendt: 15. maj 2019 10:01
Til: Jørgen Panduro <jpa.id.tf@taarnby.dk>
Emne: Tilbud på 2 sager Kastrup stadion 

 
Hej Jørgen
 
Hermed revideret tilbud på ændring af hegns højde fra 4 m til højde 6 m  langs med kunststofbane 
(vedhæftet) 
 
Projekt soft ball bane.
Hvis vi skal forhøje hegnet ved soft ball bane fra højde 6 m til højde 7 m med 1 m skrå ind  anbefaler jeg at 
der skal laves 4 stk barduner/afstivning på hegnet som skal gå væk fra  soft ball banen en i hver ende og 2 
stk på midten 
Overslagspris for at forhøje eksisterende hegn med samme type produkter som eksisterende panelhegn i 
ral 9005 sort 
kr.152.500,- ex moms. ønskes opgaven udført uden  barduner/afstivning kan der modregnes kr.18.000,- i 
tilbuddet ( ønskes dette fjernet kan vi ikke give garanti på projektet)

mailto:JPA.ID.TF@taarnby.dk
http://www.taarnby.dk/
mailto:jh@ser-hegn.dk
mailto:jpa.id.tf@taarnby.dk


 
 
Ringe eller skriv endelig hvis du har nogle spørgsmål til det tilbudte. 
 
Vores standard forbehold og betingelser er vedhæftet disse tilbud. 
 
 
 
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Best regards 

Jens Hagedorn
  
Telefon:
Mobil:

4717 3757
3178 2004

Email:
www:

jh@ser-hegn.dk
www.ser-hegn.dk

 
SER Hegn Øst
Egegårdsvej 24 A-B DK 2610 Rødovre

    Service og viden til forskel

 
 

mailto:jh@ser-hegn.dk
http://www.ser-hegn.dk/
https://www.facebook.com/serhegn
http://ser-hegn.dk/katalog/katalog.html


Bilag: 4.3. Tilbud på hegn - bilag  3
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 140455/19



 

            

 
     

             
 

SER HEGN Øst ApS 
 
Egegårdsvej 24A 
DK-2610 Rødovre 

 
T +45 4717 3757 
F +45 4717 5756 
 
www.ser-hegn.dk 
info@ser-hegn.dk 
 
CVR 30 52 44 38 
 
Bank: Sparnord 
9347 4585288689 

 
 

 

            

 
     

             
 

SER HEGN Øst ApS 
 
Egegårdsvej 24A 
DK-2610 Rødovre 

 
T +45 4717 3757 
F +45 4717 5756 
 
www.ser-hegn.dk 
info@ser-hegn.dk 
 
CVR 30 52 44 38 
 
Bank: Sparnord 
9347 4585288689 

 
 

 

HEGN OG SIKRING 
INDUSTRIHEGN – BALUSTERHEGN – BYGGEPLADSHEGN – STÅLMÅTTEHEGN - BOMANLÆG – PULLERT  

PORTE OG LÅGER 
GITTERPORTE – GITTERLÅGER – BALUSTERPORTE - BALUSTERLÅGER – SKYDEPORTE - ROTATIONSLÅGER 

LANDDÆKKENDE SERVICE OG REPARATION 
 

For hegnsarbejdet er beregnet, at der er ryddet, hvor hegnet skal opsættes samt linjer, punkter og højder er afsat eller angivet. 
Eventuelle skader på kabel eller lignende er os uvedkommende, såfremt der ikke i forvejen er givet os oplysning om placering. 

 

Kastrup Idrætsanlæg        
    
Att: Jørn Panduro                                                                                                                Rødovre den 15.5.2019 
 
Det er os en fornøjelse at tilbyde dig følgende sikringsløsning. Vi tilbyder dig en løsning, hvor produkterne er af højeste 
kvalitet i Europa og monteret af danske autoriserede montører.  
 
Vores produkter er varmgalvaniseret iht. NEN ISO 1461 og NEN 10240 og korrosionsbeskyttet indvendigt iht. til den 
europæiske norm NEN 1275. Vores pulverlakerede produkter er udført iht. standard NEN 5254.  
 
Vi støber altid til frostfri dybde iht. statiske beregninger fra vores leverandører og med færdigblandet beton fra Danske 
beton værker. 
 
Det påhviler bygherre at fremkomme med lednings og forsyningslinjers oplysninger samt anvise disse. Eventuelle skader 
som følge af manglende anvisning er SER Hegn uvedkommende. Bygherre bærer ansvar for om der kræves 
gravetilladelse på arbejdsstedet. Ved ingen besked eller oplysning, er det at betragte som om der ikke forefindes noget i 
jorden. Ønskes det at SER hegn skal søge disse, kan dette gøres for et tillæg på kr. 1.844,- Samtlige oplysninger samles 
og udleveres herefter til bestiller efter endt arbejde via mail. 
 
Ovenstående er medvirkende til at du får den mest optimale løsning, der kan tilbydes, hvad angår kvalitet, 
pris og ikke mindst håndværksmæssig korrekt udførsel. 
 
Projektbeskrivelse: Tilbud på levering og opsætning af hegn, Ved Diget 21,2770 Kastrup 

 
Heras Pallas Stålmåttehegn, type Sportshegn i Ral 9005 Sort. 
 

Levering og opsætning af 71 lbm. Sportshegn varmgalvaniseret (NEM EN ISO 1461) Heras Pallas stålmåttehegn 
Dim. Ø 8/6/8mm rundjern, maske str. 50x200 mm. Hegnet monteres på varmgalvaniseret  
(NEM EN ISO 1461) firkantstolper. (120x40x3 mm) Stolper sættes i beton i frostfri dybde. Panelerne fastgøres på 
stolperne med speciel støjdæmpende beslag i kunststof og udenpå liggende lodrette fladstål i hele stolpens høj-
de. Færdig hegnshøjde er 6.000 mm 
Kr. 209.364,- 
 

Ekstra arbejde. 
 

Nedtagning og bortkørsel af eksisterende flethegn 
Kr.7.500,- 
    

Samlet pris. Kr.218.708,- inkl ler oplysninger ex moms. 
 

Forbehold og betingelser er vedlagt dette tilbud! 
 
Kontaktperson fra bygherre: Jørn Panduro Tlf. 3076 0208 Mail: jpa.id.tf@taarnby.dk 
 
Kontaktperson fra SER Hegn: Jens Hagedorn Tlf. 3178 2004 Mail: jh@ser-hegn.dk  
 

Med fremsendte tilbud håber jeg, at den tilbudte løsning svarer til dine forventninger og dette vil danne grundlag for 
videre dialog.  
 
Du kan se de tilbudte produkter på vores hjemmeside www.ser-hegn.dk 

 

Med venlig hilsen 
 
Jens Hagedorn 

http://www.ser-hegn.dk/
mailto:info@ser-hegn.dk
http://www.ser-hegn.dk/
mailto:info@ser-hegn.dk
mailto:jpa.id.tf@taarnby.dk
mailto:jh@ser-hegn.dk
http://www.ser-hegn.dk/
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Eksisterende Hegn

Eksis
te

re
nde H

egn

Eksisterende Hegn - Forhøjes:
Hegnet forhøjes med 1,5 m. og 
yderligere med 1,5 m. skrå hegn ind 
over banen

Nyt Hegn
Længde 23 m.
Højde 10 m.
Der monteres nylon net med Karabinhager på stolperne med 
maske størrelse 40 mm. lavet af 2 mm. nylonsnor som er
syet på 8 mm. nylonsnor. Dette monteres på stolperne hvor
der er monteret stålwire. Nettet kan nedtages uden for sæson.

Udskiftning af eksisterende Hegn:
Der opføres et nyt Pallas 
Stålmåttehegn i 6 m. højde



Bilag: 5.1. Træfældninger primo 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 20544/19



Bilag til Indstilling: Træfældninger primo 2019 til Kultur- og 
Fritidsudvalget, sag 19/2141. 

Perioden 21. januar -  28. juni 2019.      Dokument nr.: 20544-19.

Indstillinger om træfældninger til Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling nr. 1
Træ: Pil Sted: Travbaneparken

Begrundelse: 
Hvidpilen står ved krolfbanen. I vinters 
smed den en del større grene, hvilket er 
tegn på at pilen er døende.

Anbefaling: 
Teknisk Forvaltning anbefaler ikke 
efterplantning. Randbeplantningen på 
skråningerne fylder flot på arealet. 

Indstilling nr. 2
Træ: Pil Sted: Travbaneparken

Begrundelse: 
Hvidpilen står på den sydlige bakke. Den 
har en del døende grene

Anbefaling: 
Teknisk Forvaltning anbefaler ikke 
efterplantning. Randbeplantningen på 
skråningerne fylder flot på arealet. 

. 

Oversigt over risikotræer eller andre akutte træfældninger på Kultur- og 
Fritidsudvalgets område, der er givet tilladelse til at fælde af Teknisk 
Chef i perioden 21. januar -  28. juni 2019.

Der er ikke konstateret risikotræer der skulle fældes i ovenstående periode. 



Bilag: 6.1. Materiale- og referencekatalog.pdf

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
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PÅ NATURENS PRÆMISSER

Visionen med udviklingen af Naturpark Amager er 

at skabe en naturpark, der fremstår med en entydig 

identitet, en klar landskabelig fortælling og en 

visionær men nænsom arkitektur, der understøtter 

naturparkens naturkvaliteter, muligheder for 

friluftsliv og aktivitet samt forskellige fællesskaber 

– nu og i fremtiden.

Naturen er i centrum i Naturpark Amager, og det 

er denne oplevelse, der skal gøre Naturparken 

til en aktiv og velbesøgt destination. Ved at 

tilgængeliggøre Naturparken med rammer, der 

både respekterer naturen og åbner op for en 

FREMTIDENS NATURPARK AMAGER

INTRODUKTION 01

mangfoldighed af forskellige aktiviteter, skabes 

en naturpark, der bruges af flere,  og på naturens 

præmisser. 

ET GRØNT TRÆKPLASTER

Fremtidens Naturpark Amager er kendt som et 

tilgængeligt beskyttet unikt naturlandskab, der 

rækker ud til lokale brugere og gæster langvejs fra 

– og er besøgt og benyttet netop derfor. 

Fremtidige anlæg i Naturpark Amager skal 

derfor arbejde med et arkitektonisk greb, der 

iscenesætter det særlige lokale landskab for på 

denne måde at skabe nye unikke destinationer i 

naturparken.

Ved at lade arkitekturen tale Naturparkens 

eget ordløse sprog sendes samtidig et tydeligt 

signal om, at man her træder ind i et terræn af 

enestående, beskyttet natur, som drives til glæde 

for befolkningen, der inviteres til at benytte den. 

Formålet med dette dokument er, at sikre at 

fremtidige anlæg i Naturpark Amager indgår i den 

nye klang, der sammenbinder hele naturparken i 

en stor totaloplevelse
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Det har været et gennemgående ønske at lade den 

arkitektoniske idé udspringe af Amager Naturparks 

eget DNA. Frem for at opfinde og introducere et 

fremmed element i parken, har vi ønsket at bygge 

videre på og styrke Naturparkens eksisterende 

vokabular. Udviklingen af Naturpark Amager skal 

foregå i symbiose med det eksisterende og naturen.

Naturparken dækker over et omfattende og varieret 

landskab bestående af naturlige lag i form af 

flora, fauna og landskaber, kulturelle og sociale 

lag, fysiske formsprog, eksisterende motiver 

og materialiteter samt rumlig programmering. 

Landskabets storslåethed og skala kan virke 

uoverskueligt og utilgængeligt – særligt for nye 

besøgende. Vildthegn og vildnis kan give en 

oplevelse af barrierer, og de store vidder uden 

tydelige opholdsrum og skiltning kan virke 

afskrækkende. 

At skabe en forståelse af helheden – og særligt 

for så stort et område – er både udfordringen og 

potentialet. 

Nye anlæg skal derfor finde sit afsæt i en læsning af 

Naturparken som helhed, Naturparkens DNA, samt 

en læsning af hver enkelt særlig lokalitet.

NATURPARKENS VARIENDE LANDSKABER

STEDET02   
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De landskabelige forskelligheder og fællestræk samt 

parkens eksisterende vokabular – bestående af 

landskabstyper, naturoplevelser og fritidsaktiviteter 

og materialiteter – danner naturparkens vokabular. 

Dette vokabular er det værktøj og et gennemgående 

dogme, der skaber helheden i fremtidige anlægs 

materialebrug og byggemetoder. 

I dette dokument anvises designguidelines for 

fremtidige bygninger, anlæg ved kysten, adgange 

henover landskabet samt en række anvisninger til 

fremtidigt inventar. 

Anvisningerne forholder sig til overordnede 

principper med det sigte at fastholde en 

arkitektonisk helhedoplevelse i Naturpark Amager, 

uden at blive så konkret at dokumentet spænder 

ben for fremtidige behov og anve ndelser.

Det sydligste blå støttepunkt Oversigtskort over Naturpark Amager 

og de igangsatte projekter omfattet af 

projektprogrammet for 

Naturpark Amager - Nye Muligheder

Det mellemste blå støttepunkt

Blåt støttepunkt ved Byskoven

Blåt støttepunkt ved Havneslusen Syd

Blåt støttepunkt ved Havneslusen Nord

Hovedindgang v. DR Byen

Hovedindgang v. Naturcenter Amager

Hovedindgang v. Asger Jorns Allé

NATURPARKENS VARIENDE LANDSKABER

STEDET 02   
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Simple former og karakterfulde farvetoner skaber 

markante bygværker, der iscenesætter det omkring-

liggende landskab. De har alle  det til fælles, at de 

træder frem i landskabet og markerer sig som præ-

cise pejlemærker i den vildsomme natur.

Nye bygværker udgøres af konstruktioner, lukkede 

eller åbne, med genkendelige naturlige materialer, 

samt boardwalks og trædæk i samme arkitektoniske 

sprog.

TAGE

Taget er den iøjnefaldende konstruktion, som med 

sin markante form og særlige materiale, giver det 

samlede bygværk sin pejlemærkefunktion.

Disse tage er inspireret af de eksisterende 

fuglestårnes identitetsfulde karakter. 

RUM

Nogle pejlemærker vil have behov for et isoleret 

lokale der udgør et samlingssted og undervisnings-

rum til alle 

årstider. 

Andre steder er der kun behov for at kunne søge ly 

for regnen eller gøre brug af et aflukket toilet. 

Under tagene kan opstå forskellige rumligheder 

med 

varieret størrelse og funktionalitet. Målet er, at nye 

rumligheder kan rumme et hav af forskellige sam-

lingssteder til et hav af forskellige brugere. 

BYGVÆRKER

KONCEPT03
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DÆK

Tagene ligger flere steder i forbindelse af hævede 

flader, boardwalks og trædæk. Nogle steder danner 

fladen sin egen selvstændige lokalitet, andre steder 

danner fladen et stiforløb igennem et krat eller en 

bro mod horisonten.

Gennemgående for fladen og funktionerne under 

tagene vil være synlige konstruktioner i naturtræ, 

der er beskyttet af de store tage. 

Konstruktioner og fundamenter indpasses nænsomt 

i terrænet ved at lave mindst mulig fodaftryk 

og samtidig hæve sig over terrænet således at 

eksisterende vegetation kan blive hvor den er.

Ved behov for mange funktionaliteter på en lokalitet, 

er disse således fordelt i flere mindre bygværker, 

fremfor samlet i et stort.

MATERIALER

De eksisterende sortmalede fugletårne, samt de 

brændte pæle ved landartmonumenterne ved 

Naturcenter Amager har inspireret projektets brug 

af karboniseret træ på pejlemærkernes tage og 

ledetrådenes inventar. 

Det karboniserede træ er særligt for Naturpark 

Amager.

BYGVÆRKER

KONCEPT 03
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Sammen med pejlemærkerne er ledetrådene 

genkendelige inventarelementer i naturparken, som 

på ordløs vis formidler og iscenesætter særlige 

overgange og steder i parken.  

Ledetrådenes primære funktioner er at være: 

• Markere ankomst til naturparken eller an-  

 komst  til destinationer inde i naturparken

• Wayfinding elementer i det store landskab 

• Lede besøgende ud i parken og ud til pejle-  

 mærkerne 

Ledetrådene dannes af et katalog af 

inventarelementer, der bliver en ‘rød tråd’ for de 

besøgendes naturparkoplevelse og bevægelsen 

igennem parken. 

I enkel form udgør ledetrådene i sig selv et 

formidlende element, som tegner Naturpark 

Amagers samlede identitet, gør opmærksom på at 

‘denne sti fører til et samlingssted’ eller at ‘dette 

sted er noget særligt’. 

 

LEDETRÅDE

KONCEPT03
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Det mellemste fugletårn ved Klydesøen Brændte pæle ved Naturcenter Amager

KONCEPT 03
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Bygværkerne følger en række arkitektoniske 

principper:

Gennemgående for fladen og funktionerne under 

tagene vil være synlige konstruktioner i træ. 

Konstruktioner og fundamenter indpasses nænsomt 

i terrænet ved at lave mindst mulig fodaftryk 

og samtidig hæve sig over terrænet, således at 

eksisterende vegetation kan blive, hvor den er.

Det er intentionen, at lave simple og synlige 

konstruktioner, der går igen på tværs af alle 

pejlemærkerne. Når facaden går ned langs siderne, 

vil konstruktionen ligge helt ude i facaden således, 

at facaden kan bæres af den primære konstruktion.  

Når et pejlemærke ikke udføres med facade på 

siderne trækkes konstruktionerne lidt tilbage, 

således at taget fremstår mere let og svævende.  

Eksempel 2  - Organisering  af bygninger på digeanlæg i tilknytning til broer ved kysten.  

Eksempel 1 - Spredt organisering af bygninger af forskellig typologi.  

BYGNINGER

DESIGN GUIDELINES04
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Gulve og dæk i trædæk i terræn smelter sammen til én 

sammenhængende fl ade.

Bygningsfacader og tag i karboniseret træ. 

MATERIALER OG REFERENCER

Bygningerne er bygget udelukkende i bæredygtigt 

FSC certificeret  gran- og fyrretræ. Dette gælder 

både facade og konstruktioner. Tagene udføres med 

tag-spån i brændt træ, eller karboniseret træ. 

Brændt træ er en imprægneringsmetode, der 

har sine rødder helt tilbage i vikingetiden men er 

samtidig et moderne svar på nutidens krav om 

bæredygtigt byggeri. Det giver en overflade, der er 

både smuk og ekstremt vejrbestandig. En overflade, 

der ligesom fugletårnene, vil skabe en tydeligt og 

elegant kontrast til landskabets farver. 

Indvendige vægge udføres så vidt muligt med 

krydsfiner i samme træsort som konstruktionerne. 

Evt. alternativt som CLT elementer.

Gulve udføres i samme træsort som trædæk i terræn 

– gulvene skal forpatineres grå, dette kan gøres ved 

en overfladebehandling inden de lægges, således 

at de fremstår sammenhængende med udvendige 

”gulve”.

BYGNINGER

DESIGN GUIDELINES 04
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Princip for boardwalk i terræn - opstalt

Principsnit for boardwalk i terræn 

For at lave så lille et indgreb i den eksisterende 

fredede natur som muligt, sker færdsel på svært 

fremkommelige områder i Naturpark Amager på 

boardwalks, som med enkle bugtende forløb lader 

besøgende opleve naturen på nært hold uden at 

forstyrre den.

Boardwalks er hævet lavt over terræn, og så vidt 

muligt uden værn og håndlister, ud fra et ønske om 

at komme tæt på naturen. 

Boardwalks udføres som simple konstruktioner i træ 

med små spænd og mange pæle. Pælene er trukket 

ind under boardwalken, så det færdige udtryk 

fremstår let og svævende.

Boardwalken skal have en minimumsbredde på 

2 meter og hjulværn i træ på begge sider. 

Boardwalks kan udføres med større bredde, med 

indarbejdede opholdselementer og med trin ned til 

terræn på udvalgte steder. 

BOARDWALKS I TERRÆN

DESIGN GUIDELINES04
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Eksempel på boardwalk udført i rette forløb med hjulværn. Eksempel på boardwalk udført i et kurvet forløb med 

variende bredde.

MATERIALER OG REFERENCER

Boardwalks funderes på træpæle eller skruepæle.

Boardwalks udføres i FSC certificeret træ, 

klassificeret i varighedsklasse 1-2. Træet skal have 

en garanteret 30 års levetid ved udendørs brug.  

Fladen udføres i naturtræ som f.eks. Kebony 

eller Organowood, der ligesom brændt træ er en 

bæredygtig imprægnering af lokalt fyrretræ.  

I trin, rampeforløb og forkanter indarbejdes en 

skridsikring som f.eks. striber i quarts epoxy.

Træet vil ved udsættelse for sollys og regn gradvist 

udvikle en smuk sølvgrå patina.  

BOARDWALKS I TERRÆN

04DESIGN GUIDELINES
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FASTE BROER OG FLYDEBROER

Broer giver adgang fra land til vand og fra vand 

til land. Broerne kan derfor både være faste 

broer eller flydebroer, afhængig af formål og 

placering geografisk.

Broerne og brofæster skal nænsomt folde ned 

over landskab og dige, faste broer og landfæster 

holdes så tæt på normalvandstand/terræn som 

muligt, dog skal højder aftales nærmere ud fra 

fremtidige driftshensyn.

Broernes faste konstruktioner skal være meget 

robuste. Broerne funderes med meget kraftige 

pæle i tropisk træ eller beton. Broernes bærende 

konstruktion udføres i beton eller tropisk træ.

Principsnit for trædæk på digeskråning med adgang til fl ydebro 

Principsnit for badebro på pæle med tilkoblet bygningsfacilitet

Principsnit for trappeanlæg på digeskråning

BROER OG KONSTRUKTIONER I VAND

DESIGN GUIDELINES04
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Træbeklædning af dæk og broer ved kysten

Eksempel på bro med stålværn og ophold.Eksempel på træbro med enkel træbeklædning.

MATERIALER OG REFERENCER 

Alle broer skal fremstå træbeklædte. Beklædning 

udføres i træ, klassificeret i varighedsklasse 1-2.  

Træet vil ved udsættelse for sollys og regn gradvist 

udvikle en smuk sølvgrå patina. 

I trin, rampeforløb og forkanter indarbejdes en 

skridsikring som f.eks. striber i quarts epoxy.

Broer ud i havet udføres med dæk i træplanker 

på pæle. Alle flydebroer er udstyret med trædæk 

ovenpå eventuel beton eller flydedæk. 

 BROER OG KONSTRUKTIONER I VAND

04DESIGN GUIDELINES
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Ledetrådene har en særlig, genkendelig identitet, 

men spiller alligevel naturligt sammen med 

omgivelserne i Naturpark Amager.

De fungerer som praktiske hjælpemidler, såsom 

skiltning, naturparkinformation, belægninger, riste, 

sveller, cykelparkering og andet inventar, m.m. 

Derudover kan ledetrådende suppleres af formidling 

integreret i selve elementet; tekst, miniskilte, 

QR-koder eller lignende teknologi, i tråd med 

Naturparks Amager ønsker om formidlingsindsats.

PORTMOTIV

Som markering af overgangen mellem Naturpark 

Amager og den omgivende by, anvendes rækker 

eller grupper af karboniserede pæle.  Portmotivet 

markerer adgangen til hovedindgangene og er til 

stede som mindre markeringer ved indgange til de 

enkelte projektområder. 

OPHOLDSMØBEL

På udvalgte steder placeres enkle opholdsmøbler 

i robuste trækonstruktioner, med funktion som 

mødesteder, lægivere og udsigtspunkter.

Portmotiv i karboniserede pæle - opstalt

Cykellæn - opstaltOpholdsmøbel i træ

 LEDETRÅDE / INVENTAR

DESIGN GUIDELINES04
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Karboniserede pæle ved Naturcenter Amager

Opholdsmøbel og mødested i træ

Bålplads med stensætning ved Naturcenter Amager

Legeplads i træ

MATERIALER OG REFERENCER

Inventarelementerne, der bruges i projektet, 

udføres primært i træ, så de er med til at definere 

naturparkens karakter. 

Cykelparkeringen er cykellæn, der består af 

karboniserede træpæle med forborede huller, hvor 

man kan fastgøre sin cykel. 

Opholdselementerne består af kraftige træsveller 

sat i forskellige kombinationer der giver 

opholdsmuligheder, læ, udsigtsmulighed og funktion 

af mødested. Herudover kan der opstilles bord-

bænkesæt i træ.

Naturlegepladser og aktivitetselementer udføres i 

naturmaterialer som sten og træ, og kan være med 

detaljer i reb og galvaniseret stål.  

Grill- og bålpladserne udføres enkle og robuste, i 

sten og galvaniseret stål. 

Inventar dele som affaldspande, håndlister, værn 

mm udføres i galvaniseret stål. 

BELYSNING

Der skal som udgangspunkt ikke etableres 

belysning i Naturpark Amager. Der kan om 

nødvendigt etableres udvendig belysning over 

indgange på bygninger.

LEDETRÅDE

04DESIGN GUIDELINES
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I Naturpark Amager arbejdes der med en enkel 

palette af belægninger, der alle understøtter 

naturparkens eksisterende karakter. 

Belægningerne er slotsgrus, asfalt med OB 

overflade, træ og insitu støbt beton.

Den primære belægning er grus, der bruges på 

alle nye pladser og stier. 

OB belægningen bruges på særlige strækninger 

af de eksisterende asfalt stier, hvor de krydser 

igennem et projektområde. OB belægningen 

giver en markant anderledes overflade, både 

visuelt og taktilt, og vil derved gøre den 

besøgende opmærksom på at de træder ind i et 

nyt område.

Insitu støbt beton bruges på udvalgte steder 

ved anlæg på kysten, hvor adgang til vand skal 

foregå på anden måde end ved en bro.

Alle belægninger udføres med en jævn og fast 

overflade, så de er tilgængelige for alle.

Reference - OB belægning Reference - kostet beton overfl ade

Reference - slotsgrusbelægning belægning Reference - broer med træbeklædning

BELÆGNINGER

DESIGN GUIDELINES04
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Projekter i Naturpark Amager skal udformes og 

placeres så deres fodaftryk bliver så minimalt 

som muligt, og derved griber så lidt ind i den 

eksisterende terræn og beplantning som muligt. 

Hvor naturen er ekstra følsom kan man ledes via 

boardwalks, der er hævet over landskabet, så 

området bliver tilgængeligt uden at der opstår 

unødigt slid. 

Hvis der tilføjes ny beplantning skal det være 

hjemmehørende arter, der hører til i de givende 

naturområder, så den nye beplantning får en 

naturlig sammenhæng med de omkringliggende 

arealer.

Hvis beplantningen skal reetableres i græs- og 

engområder, skal det ske med en special 

frøblanding, som Naturstyrelsen benytter i Naturpark 

Amager i dag.

BEPLANTNING

04DESIGN GUIDELINES



ARKITEKTUR PÅ LISTEFØDDER

Intentionen er at skabe en enkel arkitektur, hvor anlæg og 
bygværker lister sig igennem det fredede landskab og bliver ét 
med naturparkens egen fortælling. 

Ved at lade arkitekturen tale Naturparkens eget ordløse 
sprog sendes samtidig et tydeligt signal om, at man her træder 
ind i et terræn af enestående, beskyttet natur, som drives til 
glæde for befolkningen, der inviteres til at benytte den.

Nye anlæg i Naturpark Amager skal tilgængeliggøre naturen 
uden at spolere den, og føje endnu en dimension til oplevelsen 
af naturparken. 
På respektfuld og nænsom vis skal nye anlæg indskrive sig i sin 
kontekst og bidrage til at videregive naturparkens 
egen invitation ved at iscenesætte mødet mellem menneske og 
natur. 





Bilag: 7.1. Forslag til etablering af bro over kanalen ved Trekanten

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 169444/19



Sag 14/25227. Dokument 169444-19. Notat til indstilling om ”Forslag til etablering af bro som 
smutvej over kanalen ved Trekanten”

Forslag til etablering af bro over kanalen ved Trekanten.                                   Juni 2019

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler etablering af en broforbindelse mellem 
Kalvebod Fælled og ”Ugandabakkerne” på Trekanten. Placering af bro er angivet med gul på luftfotoet 
herunder samt illustrationen på skråfotoet.



Sag 14/25227. Dokument 169444-19. Notat til indstilling om ”Forslag til etablering af bro som 
smutvej over kanalen ved Trekanten”

Det er tanken, at broen etableres i stil med viste samt en simpel trampesti/grussti og en trappe på den 
stejleste side. Broen kan bygges af Amager Skovhjælpere.

Der arbejdes ud fra, at broen skal være helt simpel bestående af 2 vanger i eg eller douglasgran med 
planker som er ca.120 -150 m bred og ingen rækværk. Det bliver i stil med dem, som er over kanalen ved 
Ellevehøjevej. 

Adgangsvejen via trampestier, gravet ind i kanalens græsbeklædte sider. Altså så simpelt som muligt. Det er 
et lavt serviceniveau mht. tilgængelighed, så ønsker man en bedre tilgængelighed anbefales det, at man 
anvender en af de øvrige broer. 

Naturstyrelsen har tilkendegivet, at de er med på projektet, og vil derfor etablere en låge i hegnet. 

Pris for anlægget er ifølge tilbud af d. 9.juni 2019:

Samlet pris kr. 39.000 eksklusiv moms. Der kan forventes ekstra udgifter i forbindelse med forankringen af 
broen eller eventuelle uforudsete udgifter på op til ekstra 10.000 kr.  



Bilag: 7.2. Skema over broansøgninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. august 2019 - Kl. 8:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 172625/19



Skema over broansøgninger ved Trekanten.
Dok. nr. 172625-19. Sag 14/25227
Ansøgning. Dato Ansøger Løbenr. Sag Dok. nr. Svar. Dato Svar fra Løbenr. Dok. nr.
14.01.2019 Grf. Digevang 17577-19 19/1842 1 01.02.2019 Allan S. Andersen 19134-19 2
28.08.2014 Grf. Digevang 39361-15 14/25227 6 31.03.2008 Henrik Zimino 173530-19 34
03.03.2008 Grf. Digevang 145699-14 14/25227 1 31.03.2008 Henrik Zimino 145699-14 1
12.09.2005 Grf. Digevang 145699-14 14/25227 1 26.09.2005 Henrik Zimino 145699-14 1

2005
2001
1998 Grf. Digevang 09.06.1998 Teknisk Forvalting 176534-19 35
1992 13.04.1992 TF og Kommunaldirektør 176552-19 36
1991
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