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120 FORENINGER VENTER 120 FORENINGER VENTER 
 BARE PÅ DIG! BARE PÅ DIG!

Her er et magasin med informationer, som du 
har brug for, især efter forenings- og kultur-
livet i Tårnby stort set har været i hi i mere 
end halvandet år. 
Forenings- og kulturlivet har også ventet på 
magasinet, som kan puste fornyet liv i tilvæ-
relsen

Følgerne af halvandet år med corona har været 
mærkbare. Rigtig mange aktiviteter har været 
sat på pause og offentlige lokaler, haller til 
bold og svømning, dans og sammenkomster, 
aftenskoler og ældrecentre har være lukkede 
for at beskytte borgerne.

Samtidig med, at dette magasin skrives og 
redigeres (juli 2021), er samfundet meget tæt 
på ’normale’ forhold. Det regnede vi også med, 
at samfundet ville være; men ikke, at det kom 
så hurtigt, at vi nu kan se, at lyset for enden 
virkelig er et lys og ikke et modkørende tog.

Ikke kun på grund af corona

Nu er det ikke kun corona-pandemiens ophør, 
som gør dette magasin til et vigtigt og varigt 
dokument. Oplysninger om hvilket eneståen-
de forenings- og kulturliv, som udfolder sig i 

Tårnby, er nyttige informationer til hver en tid. 
Redaktionen er overbevist om, at du og din 
familie vil blive overraskede over ikke bare 
antallet, men også af det varierede udbud, 
som vil åbenbare sig ved gennemlæsning af 
magasinet.

Bag dette magasin - og adskillige tilsvarende 
fritidsaviser gennem de seneste 25 år - står 
Foreningernes Fælleskontor.

Du kan læse mere om dette fællesskab på 
side 4. Fællesskabet repræsenterer mere end 
120 meget forskellige foreninger og gennem 
Folkeoplysningsudvalget samarbejer vi med 
kommunens øvrige kulturaktører.

Magasinet støttes økonomisk af Tårnby Kom-
mune, mens den praktiske redigering af ind-
holdet udføres af Foreningernes Fælleskontor 
i form af fællesskabets sekretær og frivillige 
medarbejdere.

Du kan betragte dette magasin som et skatte-
kort, hvor der ikke kun er én skat at lede efter. 
Der er gevinst på alle sider.

God jagt til en aktiv og indholdsrig fritid.

Det er muligt, at der er flere og mere end 120 foreninger at finde i dette magasin

Eksempelvis har vi også medtaget en række kulturinstitutioner, som kan være både nyttige og fornøjelige at 
kende til.

Foreningernes Fælleskontor har tidligere stået for udgivelsen af såkaldte fritidsaviser/brochurer, som gav 
overblik over foreningerne og kulturinstitutionerne i Tårnby. Fritidsliv i Tårnby adskiller sig ved, at der står 
mindre om den enkelte forening, men der er web-adresser på så godt som samtlige, som foreningerne selv 
sørger for at opdatere, så udskiftning af formand eller telefonnumre ikke blokerer for kontaktmulighederne.
Oplysninger og tekster har de forskellige aktører selv meddelt redaktionen, som til gengæld har redigeret og 
tilstræbt en vis ensartethed. Oplysninger om enkelte aktører har redaktionen selv hentet på www.

Foto er fra Amager Fotoklub, hentet i Tårnby Bladets arkiv eller fremsendt af foreningerne selv. Er nogen af 
den opfattelse, at de ikke er krediteret korrekt, bedes de henvende sig til Foreningernes Fælleskontor. 

Hvor vi ikke har fået oplyst www- og mail-adresser, henviser vi til www-siden taarnbynet.dk, som ajourføres 
af Foreningernes Fælleskontor - hvis vi får oplysningerne fra foreningerne, når faktuelle informationer skal 
udskiftes.

Foreninger er levende organismer, som opstår og lukker. Når de opstår, får Fælleskontoret gerne oplysnin-
gerne, mens andre foreninger lukker i stilhed - men der er stadig nok at tage af.             

 Redaktionen august 2021
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KASTRUP-TÅRNBY KASTRUP-TÅRNBY 
IDRÆTSSAMMENSLUTNINGIDRÆTSSAMMENSLUTNING

TÅRNBY FORENINGS RÅDTÅRNBY FORENINGS RÅD

Fritidsforeningerne i Tårnby  har et unikt 
samarbejde. De er samlet i to paraplyorganisationer 
Tårnby Forenings Råd, TFR og Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, KTIS. Samarbejdet munder 
eksempelvis ud i dette fritids-magasin.

Blæksputten er de to 
paraplyorganisationers fælles 

logo. Dels er aktiviteterne 
mange-armede og dels beskyttet 

af paraplyen.

- I daglig tale blot KTIS eller lidt mindre smigren-
de K-tis er en paraplyorganisation for alle Tårnbys 
Idrætsforeninger

Af Jørgen Jørgensen, fmd. KTIS

KTIS’ formål er - som fællesrepræsentation for idræts-
udøvende foreninger i Tårnby kommune - at virke som 
bindeled mellem foreningerne, kommunale myndigheder 
og andre. Samtidig er det vores mål at fremme samarbej-
det og kammeratskabet mellem foreningerne til gavn for 
idrætten i kommunen.

KTIS ledes af en bestyrelse og ledere af særlige udvalg. 
Bestyrelsen udpeger de folkelige idrætsrepræsentanter til 
Folkeoplysningsudvalget, hvor regler og retningslinjer for 
det frivillige foreningsliv diskuteres og stort set besluttes. 
Se mere om Folkeoplysningsudvalget på side 47.

Det har tidligere været en betingelse for optagelse i 
organisationen, at foreningen var medlem af Danmarks 
Idræts Forbund, DIF eller Danske Gymnastik og Idrætsfor-
eninger, DGI. I dag dyrkes idræt og motion på mange for-
skellige måder, og det er derfor op til KTIS’ bestyrelse og 
generalforsamling at beslutte, hvem der kan lukkes ind. 

I KTIS er medlemmernes talerør 
over for Tårnby Kommune, som 
stiller haller, baner og svømme-
anlæg til rådighed - og som også 
sætter betingelserne for brugen. 
Samtidig arbejder  KTIS’ bestyrel-
se tæt sammen med forretnings-
udvalget i Tårnby Forenings Råd, 
TFR.

Flere idrætsforeninger er 
næsten enerådende over baner 
og anlæg; dog har skolerne en 
fortrinsret, som typisk benyttes 
i dagtimerne. Der er således en 
gymnastikhal, som overvejende 
benyttes af KG66 og nogle svømmehaller, hvor forenings-
tiderne domineres af Svømmeklubben KVIK. Desuden en 
ishal, som dog deles mellem kunstskøjteløb og ishockey, 
samt en curlinghal. 

På alle områder, deltager KTIS i diskussionerne om for-
deling af hal- og banetider og det bliver vi ved med – for 
foreningernes, medlemmernes og kammeratskabets skyld.

- I daglig tale blot TFR eller foreningsrådet

Af Terkel Spangsbo, fmd. TFR

Mens der stort set er idrætssammenslutninger i alle 
danske kommuner, er fællesskaber mellem ikke-idræts-
lige foreninger meget sjældne. Tilblivelsen af en sam-
menslutning i Tårnby skyldes populært sagt en duplika-
tor og en Børne-og ungdomsforening.

I 1960’erne og 70’erne samlede nogle foreninger sig 
for at diskutere samfunds- og mest ungdomsspørgsmål 
- samtidig med, at mange foreninger ansøgte kom-
munen om penge til en duplikator. Poul Feldvoss, en 
martkant kulturpersonlighed i Tårnby, fik udvirket, at 
’diskussionsklubben’ blev en organisation, Kastrup Tårn-
by Ungdoms Råd, KTUR, og at foreningerne i fællesskab 
og med en ansat sekretær (betalt af Tårnby Kommune) 
fik en duplikator.

Efterhånden fik de også et foreningscenter med kon-
tor, og repræsentanter fik sæde i kommunens fritidsud-
valg - og så udviklede det store foreningssamråd sig til 
den aktive organisation, den er i dag.

Da ledere inden for det frivillige  foreningsliv er lang-
tidsholdbare, måtte navnet ’ungdomsråd’ skiftes ud, 

men en del personer fra den-
gang er stadig med i ledelsen 
af paraplyorganisationen. 

TFR har været primus motor 
i mange såkaldte ’spræl-arran-
gementer’ Spræl i byen, Spræl 
i havnen - foreningsfester som 
udstillingsvinduer for for-
eningsmuligederne, men også 
bare som en ’kom og kig på og 
prøv-dag’.

TFR arrangerer sammen med 
KTIS kurser, workshop og semi-
narer for foreningsledere. Der 
er store foreningsleder-week-
ender, hvor lederne ’spærres 
inde’ på en kursusejendom og pumpes med informatio-
ner og underholdning, som de ikke møder til daglig.

TFR’s forretningsudvalg udpeger to repræsentanter 
til Folkeoplysningsudvalget. 

TFR drives af frivillige, der udover at passe deres 
egne foreninger også stiller sig til rådighed for det stør-
re fællesskab, som Tårnby Forenings Råd er.

Terkel Spangsbo, 
formand for TFR

Jørgen Jørgensen, 
formand for KTIS
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VELKOMMEN TILBAGE I  VELKOMMEN TILBAGE I  
TÅRNBY KOMMUNES FORENINGERTÅRNBY KOMMUNES FORENINGER

Tiden med Corona siden marts 2020 har været hård for samfundet herunder de mange fri-
villige, folkeoplysende foreninger og kulturaktiviter i Tårnby Kommune 

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Tårnby Kommunes samlede foreningstilbud i denne flotte pub-
likation, Fritidsliv i Tårnby. Her får Tårnbys borgere mulighed for at få et overblik over den mangfoldige vifte af 
aktiviteter og tilbud, som findes inden for foreningsområdet og på kulturområdet i Tårnby. 

Et enigt Folkeoplysningsudvalg besluttede at bevilge de resterende midler fra Initiativ- og Udviklingspuljen 
til en genstart af foreningslivet efter et år med restriktioner og nedlukninger på grund af Corona. – Forslaget 
blev udviklet i samarbejde med Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning. 

Pengene er blandt andet brugt til at udarbejde denne fine publikation. Vi glæder os over, at midlerne bruges 
samlet til at skabe mere opmærksomhed om foreningernes tilbud efter genåbningen. Der skal lyde en stor tak 
til Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning for det store stykke arbejde, der er lagt i 
udarbejdelsen af denne publikation, som bliver husstandsomdelt i hele Tårnby Kommune. 

Publikationen skaber som nævnt et overblik over det rige og mangfoldige foreningsliv, vi har i Tårnby Kom-
mune. Såvel de store, kendte som de mindre og måske mere ukendte foreninger formidler deres tilbud til bor-
gere i alle aldre. Publikationen er også med til at understøtte kommunens folkeoplysningspolitik; dannelsen 
og udviklingen af fællesskaber, som er med til at udvide vores horisont, skabe dialog og relationer på tværs af 
generationer, køn og personlig baggrund.

Tårnby Kommunes mange gode foreninger og fine kulturinstitutioner er vigtige i forhold til vores lokale, 
kulturelle identitet. 

Ud over nærværende publikation indebærer genstartsaktiviteterne, at der holdes en foreningskonference i 
august. Samtidig er der lavet en aftale med Motivu, Medlemsrekruttering til Idrætsforeninger, så foreningerne 
får mulighed for at synliggøre deres tilbud online. 

Vi håber, at Fritidsliv i Tårnby kan udvide jeres horisont, og at den vil få endnu flere til at deltage i de mange 
spændende fællesskaber, som foreningerne repræsenterer. 

Vi tror på en flot genrejsning af foreningslivet i Tårnby Kommune! 

Allan S. Andersen.                                                                       
Borgmester

Henrik Zimino. 
Formand for 
Folkeoplysningsudvalget 
og Kultur- og 
Fritidsudvalget



8 FRITIDSLIV I TÅRNBY 2021

FODBOLD FRA ØST TIL VEST FODBOLD FRA ØST TIL VEST 
- OG ANDRE STORE BOLDE- OG ANDRE STORE BOLDE
I Tårnby er der rundt regnet 4.200 aktive fodbold-
spillere, drenge og piger, herrer og damer og ikke at 
forglemme oldboys m/k, veteraner og så videre ???
Siden menneskets første dage på jorden har mennesker 
kastet med ting, først og fremmest for at skaffe føde. 
Det var alvor for stammen, om manden kom hjem med 
et dyr og var man en god kaster og havde en god sten, 
var der gode chancer for bøffer til aftensmad.

Kaste-færdigheden var også nyttig, når fjendskaber 
skulle afgøres på afstand og så var det godt at have 
øvet sig hjemmefra – som dyrebørn, der først tumler 
med deres søskende, før de derefter får deres første 
træner, moderen, som øser af de fif, hun selv har fået i 
barndommen af sin mor og således opstår grundlaget 
for klubidræt. Det starter som lege, hvor man kaster, 
sparker, slynger, støder med genstande og efterhånden 
forfiner legen med regler og udvikler bolde af forskelli-
ge størrelser og faconer, hvor det i mindre grad gælder 

om at skaffe sig føden og i langt 
højere grad drejer sig om at 
more og udvikle sig. Det med 
at kaste ting efter en uven er 
overladt til maskiner, kanoner 
og raketter.

Legen er blevet mangfoldig 
og organiseret og er havnet i 
blandt andet Tårnby Kommune, 
hvor det vrimler med klubber, 
som bedriver boldspil for børn, 
unge, voksne, seniorer og 
veteraner. Man kan blive ved 
hele livet og man får klublivet og sammenholdet oveni. 
Mange fortsætter fra en aktiv spilleperiode med at 
blive træner, leder på banen og i klubbernes organisati-
oner – hvilket også er nødvendigt for at få foreningerne 
til at fungere.

Vi har delt aktiviteterne med bold op i ’leg med store 
bolde’ og ’leg med mindre bolde’. Begge dele kan fore-
gå både inde og ude, men visse dele af legen/spillet 
med små bolde er indendørs aktiviteter.

AMAGER FF
AMAGER FODBOLD 
FORENING
Bane og klubhus: John Tranums Alle 1/
Ved Diget 21
Hold: Hold for alle aldersgrupper og begge køn.

WEB: amagerff.dk
MAIL: jj@amagerff.dk

FACEBOOK.com/Amager FF

AB TÅRNBY
Bane og klubhus: Vestamager Idrætsanlæg, 
Tårnby Stadion, Travbaneparken & Gemmas 
Allé 41
Hold: 5 år og opefter, begge køn.

WEB: abtaarnby.dk
MAIL: formand@abtaarnby.dk

FACEBOOK.com/AB-Tårnby
INSTAGRAM.com/forzaabt

Et fodbold-fællesskab, hvor eliten og bredden går 
hånd i hånd, og med udviklingsmuligheder på både 
det personlige og fodboldmæssige plan.

TÅRNBY FF
Bane og klubhus: Vestamager Idrætsan-
læg
Hold: Starter ved sandkasseholdet 3-5 år, 
og så opefter 

WEB: taarnbyff.dk 
MAIL: info@taarnbyff.dk

FACEBOOK.com/TaarnbyFF
INSTAGRAM.com/forzaabt 

En lokalforankret fodboldklub baseret på frivillige 
trænere og ledere. 

Alle er velkomne - også til prøvetræning. 

KASTRUP BOLDKLUB
Bane og klubhus: 
Røllikevej 1 & Ved Diget 22
Hold: Dreamteam / babybold og herefter 
fra 5 år og opefter

WEB: kastrupboldklub.dk
MAIL: formand@kastrupboldklub.dk

FACEBOOK.com/kastrup.boldklub
TWITTER.com/KastrupBoldklub

Vidste du at...

• Fodbold muligvis startede i det gamle Ægypten, da   
man har fundet bolde lavet af læder, træ og papyrus i 
Ægypten fra 2000 f.Kr. 

• Svenske Stefan Schwarz underskrev en fodboldkon-
trakt i 1999, hvori der stod, at han ikke måtte rejse ud 
i rummet.

• Salisbury FC betalte i 1957 en heksedoktor for at 
ændre deres dårlige statistik.

• Indien afstod fra at deltage i VM i 1950, da FIFA ikke 
lod dem spille barfodet. De har ikke siden kvalificeret 
sig til VM-slutrunde.
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Vidste du at ...
• Den første officielle american football-kamp blev 
spillet 13. november 1875 mellem collegeholdene 
Harvard og Yale.
• I Super Bowl i 2017 kunne man ikke kun spille på, 
hvem der scorede point og vandt kampen, men også 
hvilken hårfarve Lady Gaga ville have under sin op-
træden i pausen.

Vidste du at ...
• Det siges, at rugby blev opfundet i 1823, da William 
Webb Ellis fik skudt en bold i armene under en fod-
boldkamp og så løb med den – det blev kaldt Rugby 
Fodbold, da han gik på skolen Rugby School.
• Vinderholdet af Rugby VM modtager William Webb 
Ellis trofæet, opkaldt efter drengen, der angiveligt 
opfandt spillet under en fodboldkamp i 1823.
• Rugby blev først anerkendt som en officiel profes-
sionel sport i 1995. Før blev det anset som en ama-
tørsport.

• Jim Naismith opfandt basketball i 1891.
• Indtil den første basketball bold blev markedsført i 
1894, blev der brugt en fodbold.
• Det var først i 1912, at der blev vedtaget et net med 
hul i bunden i stedet for en kurv.

Vidste du at ... 
• Det første håndboldsregelsæt blev udgivet i 1906 af 
Holger Nielsen.
• Holger Nielsen opfandt en verdensberømt kunstig 
åndedrætsmetode i 1932 – den er nu forældet.
• Bolden har to forskellige størrelser i mande- og 
kvindehåndbold.
• Håndbold er den næststørste sport i Europa efter 
fodbold.

TÅRNBY HÅNDBOLD KLUB (THK)
Bane og klubhus: Travbanehallen
Hold: Fra 7 år og opefter

WEB: taarnbyhk.dk
MAIL: formand@taarnbyhk.dk

FACEBOOK.com/taarnbyhk
INSTAGRAM.com/taarnbyhk

Håndbold er en sport, der skaber fællesskaber og ven-
ner for livet. Her er plads til nybegyndere og øvede.

RUGBYKLUBBEN SPEED
Bane og klubhus: Løjtegårdsvej 58 
ved siden af Amagerhallen
Hold: Vi har hold for herresenior (over 
18 år), damesenior (over 16 år) og for 
børn og unge i alle årgange fra 8 år og 
op. Desuden optager vi passive med-
lemmer og har en gruppe old boys.

WEB: rkspeed.dk
MAIL: henning@rkspeed.dk

FACEBOOK.com/RugbyklubbenSpeed

AMAGER DEMONS spiller 
american football
Baner og klubhus: Amagerhallen,  
Løjtegårdsvej
Hold: Fra 10 år og opefter. 

WEB: amagerdemons.dk
MAIL: football@amagerdemons.dk

FACEBOOK.com/amagerdemons
TWITTER.com/amagerdemons

Amager Demons er Amagers lokale amerikanske fod-
boldklub. Vores yngste medlemmer er 8 år gamle, og 
vi har hold i alle aldersrækker helt op til seniorniveau. 
En sport hvor fællesskabet er i højsædet. Alle uanset 
kropsbygning kan deltage. Her er både brug for de 
små og hurtige og de store og tunge.

Amerikansk fodbold er ikke så voldsomt, som 
mange tror og børn kan sagtens dyrke sporten. Vi gør 
meget ud af at beskytte hinanden til træning og kamp, 
og lærer spillerne de korrekte teknikker, så vi undgår 
skader og uheld.

BK AMAGER 
(Basketball Klubben Amager)

Bane og klubhus: Amagerhallen, Ka-
strupgårdskolen & Tårnby Gymnasium
Hold: Fra 4 år og opefter. 

WEB: bkamager.dk 
MAIL: formand@bkamager.dk 
FACEBOOK.com/BasketballKlubbenAmager

INSTAGRAM.com/bkamager
YOUTUBE.com/BK Amager
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BOLD OG BOLD IMELLEM BOLD OG BOLD IMELLEM 
- MEN KNAP SÅ STORE- MEN KNAP SÅ STORE
Det går stærkt, når boldene er til fodbold, håndbold, 
rugby, men der findes roligere spil, selvom man altid 
får sved på panden, når der er en ’modstander’ i den 
anden ende af banen

Helt uvidenskabeligt har vi på redaktionen af dette 
fritidsmagasin funderet over, hvordan magasinets man-
ge aktiviteter er opstået. Det er nemmere at gengive 
reglerne i badminton eksempelvis, som er en ketsjer-
sport for to eller fire spillere. Der konkurreres i single, 
double og mixdouble. Formålet med spillet er at slå til 
fjerbolden med ketsjeren, så den flyver over nettet til 
den anden banehalvdel, sådan at modstanderen ikke 
kan nå bolden, før den rammer jorden inden for banens 
grænser. 

Men hvorfor nogen er begyndt at klistre fjer på en 
korkprop og samtidig har spændt kattetarme om en 
træring og så ovenikøbet har sat et mandshøjt m/k net 
op midt på banen (som også skulle opfindes) for deref-
ter at slå ’bolden’ efter hinanden... det ved vi ikke!

Eller er man derude, hvor ketsjerne er kommet 

til først og så har man taget en (forhåbentlig død) 
gråspurv og givet den et gevaldigt slag i rumpetten – 
eller har også den sport sine rødder i nødvendigheden 
af at skaffe mad på bordet? Måske.

Noget sværere har vi det med at hitte logikken i 
bordtennis. Wikipedia kommer med følgende svar: 
Spillet kom til verden som et tidsfordriv blandt 
1800-tallets engelske officerer, der af ren kedsomhed 
skar runde kugler ud af champagnepropperne og hev 
lågene af cigarkasserne, som de brugte til at spille 
med. Bordtennisspillet bredte sig i begyndelsen af 
1900-tallet til resten af Europa og især Asien. I en 
tidlig fase markedsførte en producent det nødvendige 
udstyr under mærket ’ping-pong’ – et navn, der stadig 
bruges, særligt om spillets uorganiserede udøvelse.

Vi lader det stå ved det! Find selv den aktivitet med 
’små bolde’, som Fritidsmagasinet byder på. Her er 
idrætter, som er indendørs (på klub-niveau) og en ty-
pisk vintersport, der kan kombineres med medlemska-
ber af udendørsaktiviteter.

AMAGER LAWN TENNISKLUB
Bane og klubhus: Gl. Kirkevej 92-94, Kastrup
Amager Lawn Tennisklub råder over 6 uden-
dørsbaner og 1 indendørsbane.
Aktiviteter: Holdkampe, motionsspil, ju-
niorspil, træning, sommerskole for børn, 
sociale arrangementer og mange andre 
tennisrelaterede aktiviteter.

WEB: amagerlawntennis.dk • altennis.mono.net
MAIL: amagerlawntennis@gmail.com

FACEBOOK.com/alttennis/

AMAGER VIKINGS SOFTBALL CLUB
Softball er en variant af amerikansk 
baseball og minder lidt om rundbold. 
En bold, et bat samt en læderhandske 
er det vigtigste udstyr. Det er en akti-
onfyldt sport, der kan spilles på
alle niveauer.
Det er ikke en dyr sport, du kan bare 
møde op i træningstøj og med sko, der har knopper 
under, så har vi bat, bold og hjelm, der kan lånes.

WEB: amagervikings.dk
MAIL: mail@amagervikings.dk
FACEBOOK.com/Amagervikings

INSTAGRAM.com/amagervikingssoftball/

NTK-AMAGER TENNISKLUB
Spiller i Vestamagerhallen, hvor 
klubben råder over seks grusbaner, to 
kunstgræsbaner og fire soft-tennisba-
ner til sommerhalvåret samt en inden-
dørsbane til vintermånederne. 
150 medlemmer fra nybegyndere, der 
vil prøve kræfter med sporten, til mo-
tionister, der vil vedligeholde formen 
og elitespillere, der ønsker at spille turneringstennis.

WEB: ntk-amager.dk/
MAIL: ntk@ntk-amager.dk  

FACEBOOK.com/NTK-Amager Tennisklub

Vidste du at ...
• Softball udviklede sig fra indendørs baseball i 1887. 
Det var først i 1923, at der blev udviklet et fast regel-
sæt.
• Dansk Baseball Softball Forbund blev stiftet i 1978, 
og Dansk Softball Forbund løsrev sig fra det i 2008.

Vidste du at ...
• Det var først i Wimbledon-turneringen i tennis i 
1986, at man skiftede til den gule tennisbold, da de 
var lettere for tv-seere at se end de hvide bolde.
• Det er ikke maling, men 2.000 liter hvidt pulverler, 
der markerer Wimbledonbanerne. 
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KMB2010 –  
KASTRUP MAGLEBY BADMINTONKLUB

I KMB2010 udgør vores ungdomsspillere 
en central del af klubben, og det er vigtigt 
for klubben at opretholde en stor og stærk 
ungdomsafdeling.
Fantastiske lokaler med 8 badmintonbaner på Gl. 
Kirkevej 92 i Kastrup.

WEB: kmb2010.dk
MAIL: kontoret@kmb2010.dk

FACEBOOK.com/kmb.dk

Uanset, om man blot ønsker at motionere, lære noget 
nyt og hygge sig med vennerne til træning, eller om 
man satser på at blive en dygtig konkurrencespiller, er 
det essentielt, at man har det sjovt.

BK12 AMAGER
KLUBHUS: Amagerhallen, 
Løjtegårdsvej 32-34
HVEM: Ældre. Der er lang venteliste
HVAD: Vi spiller bordtennis

MAIL:  clyhne@gmail.com 

SKELGÅRDENS BORDTENNISKLUB
Spiller i Vestamagerhallen  
Klubben er kun for ’voksne’ spillere; der trænes to 
gange om ugen. Da man ikke har haltimer eller træne-
re til børne- og ungdomsspillere, henviser man derfor 
til Amager bordtennisklub i Amagerhallen for disse.

WEB: skelgården.dk
MAIL: kj@rgaard.dk 

AMAGER BTK
Vi spiller året rundt og er 
ikke afhængig af vejr og 
vind. Der findes konkur-
rencer og træningshold på 
alle niveauer. Vores yngste medlem er 5 år og vores 
ældste 82 år.
Hver onsdag har vi et introhold for børn, hvor man 
bare møder op.

WEB: amagerbtk.dk
MAIL: Formand pernille@amagerbtk.dk 

FACEBOOK.com/amagerbtk

Bordtennis for fysisk handicappede børn og tæt sam-
arbejde med www.parasport.dk. Landstræneren er fast 
tilknyttet klubben. INFO: kontakt Christoffer Petersen 
på cpe@parasport.dk

NBK AMAGER 
(NØRAGERSMINDE BADMINTON KLUB)

Spiller alle ugens dage i en decideret 
badmintonhal i Vestamagerhallen. 
Klubben tæller ca. 300 medlemmer 
fordelt på ungdom, senior, veteraner og 
motionister på alle niveauer - nybegyndere, let øvede 
og turneringsspillere.

WEB: nbk-amager.dk
MAIL: info@nbk-amager.dk
FACEBOOK.com/nbkamager

Vidste du at ...
• Den moderne badminton kan spores til Indien, hvor 
britiske soldater tog en børneleg til sig i 1860’erne.
• Spillet er opkaldt efter hertugen af Beauforts resi-
dens Badminton House, fordi indiske soldater omtalte 
det som badminton, når de spillede med hertugens 
børn.

Vidste du at ...
• Bordtennis blev opfundet i Indien i 1880’erne af 
udstationerede engelske officerer. Battet var cigarkas-
selåg og bolden en afrundet champagneprop.
• Bordtennis bliver kaldt verdens hurtigste spil, da den 
2,7 g lette bold kan opnå en fart på cirka 150 km/h i et 
hårdt smash.
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DET DER OGSÅ KAN TRILLEDET DER OGSÅ KAN TRILLE
Ikke alt, der kan trille, er til fodbold – og slet ikke 
de runde genstande som bruges i de sportsgrene, vi 
omtaler på denne side 

Der skal nogen fantasi til at forestille sig, hvordan 
nogen eksempelvis har fundet på bowling, men ved at 
huske på ungdomslæsningen af eventyrfortællingen 
om Robinson Crusoe og dennes møde med kannibaler 
af værste slags, så opstår billedet i redaktionens for-
skruede hjerne, at kranierne, som der ikke er meget 
kød på, godt kunne være forlægget til en bowlingkug-
le. To fingre i øjenhulerne og en finger i munden, så er 
den vel hjemme.

Petanque eller boules eller bare kuglespil behøver 
ikke have lige så makaber en baggrund som bowling, 
men der findes jo en teknik med skrumpehoveder, men 
lad det ligge. Er man en ældre årgang, husker man sine 

lerkugler, som kunne spilles op – enten tabte man dem 
til en bedre spiller, eller de blev slidt op på cementen. 
Lykkelig var man, hvis man havde glaskugler, men de 
blev ikke sat på spil på gaden. 

Sporten er traditionelt en hyggebeskæftigelse i 
sommervarmen i det sydlige Europa. Der er en masse 
kultur og traditioner forbundet med at tage et slag 
petanque. Eksempelvis er det for de ældre mænd i 
Frankrig normen at tage en pastis i forbindelse med en 
kamp, når det skal være ekstra hyggeligt.

I Frankrig siger de ’vil du spille kugler?’, da boules 
betyder kugle.

Får man ondt i ryggen af at samle sine pe-
tanque-kugler op efter hvert sæt, kan man i stedet 
spille med dem på et billardbord og så er vi ligesom 
hele vejen rundt.

Der er forklaringer på alt – mere eller mindre trovær-
dige.

Vidste du at...
• Den første bowlinghal i Danmark blev bygget i 1931.
• Den største bowlinghal i verden er Inazawa Grand 
Bowl i Japan med 116 baner. Den største i Danmark er 
Løvvang Bowling Center i Nørresundby med 30 baner. 
• Petanque tilhører familien af kuglespil, hvor Boccia 
og Boules også hører under. Petanque og Boules er 
opfundet i Frankrig, og Boccia i Spanien.

SPARES AND STRIKES (SAS)
Bowlinghallen i Tårnby, BBC, Eng-
landsvej 337, Kastrup. 

Bowlingklubben Spares And Strikes 
er en af Danmarks største og mest 
succesfulde bowlingklubber. Vi har spillere 
i alle aldre fra 6 år og opefter samt på forskellige ni-
veauer lige fra nybegyndere til landsholdsspillere.

WEB: sparesandstrikes.dk/
MAIL: formand.sparesandstrikes@gmail.com

FACEBOOK.com/Spares and Strikes

Man er altid velkommen til at komme tirsdage og få en 
gratis prøvetime.

SAS PETANQUE KLUB
Ved Diget 25, 2770 Kastrup

For SAS-folk og ikke SAS-folk på egne baner med et 
’Mini Klubhus’ i haven ved SAS Klubhus.

WEB: 123hjemmeside.dk/saspetanque 

Vi spiller og træner hver mandag & onsdag fra ca. 
14.30 til 18.00. Desuden spilles der ofte turnerings-
kampe arrangeret under FSKBH.

AMAGER P96 TÅRNBY 
I petanqueklubben er der både mulighed 
for at dyrke petanque som en seriøs 
konkurrencesport og som et socialt 
familiespil.

WEB: p96-amager.dk
MAIL: info@p96-Amager.dk

Vi deltager i DPF’s Sommerlandsturnering for klub-
hold, samt i DGI’s mere sociale klubholdsturneringer 
for 6-mandshold, hvor alle kan deltage.

PS: Tårnby Kommune er ved at færdigøre et større 
petanque-center i Idrætsområdet på vestamager. 
Forventes færdigt efterår 2021/forår 2022

BILLARD KLUBBEN AMAGER 
Amagerhallen, Løjtegårdsvej 62, indgang B

Billard Klubben Amager tilbyder både pool-, carambo-
le- og keglebillard. Klubben råder over i alt 8 borde.

WEB: B-K-A.dk
MAIL: ebbe.eg@mail.dk

Klubben er en nøgleklub med åbningstider
alle dage kl. 9 - 21, vi er ikke en eliteklub, så alle kan 
være med. En gruppe pensionister mødes fast tirsdag 
og torsdag formiddage.
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TÅRNBY RADIOKLUB – OZ7AMG
- tidligere Eksperimenterende Danske Radioamatø-
rer

WEB: oz7amg.dk
MAIL: info@oz7amg.dk

FORENINGSLOKALE: Pavillonen på Husbyvej  
under antennen

Det er stedet for dig med interesse for teknik! 

Hos radioamatørerne i Tårnby Radioklub ekspe-
rimenteres der med alle praktiske, teoretiske og 
tekniske aspekter af radio, data og elektronik. Vores 
fælles omdrejningspunkt er kommunikation via radio, 
samt alt hvad der måtte ligge i forlængelse og nærhed 
heraf.

Mulighederne hos os er uanede, hvad angår kom-
binationer af teknologi i et praktisk øjemed. Vi er en 
blandet men sammentømret og dynamisk flok, med 
forskellige baggrunde og interesser for vores hobby 
og de medfølgende aspekter. Der hygges og nørdes 
med de sidste nye teknologier samt med de mere 
klassiske og traditionelle - og der er altid plads til nye 
idéer.

Vores fysiske rammer giver rig mulighed for udfol-
delse; det gælder praktisk radiokommunikation ud 
i verden, eksperimenteren med computerbaserede 
netværk, antenne-teori omsat til praksis, selvbyggeri 
o.m.a. Og blot almindeligt hyggeligt samvær, gode 
snakke og diskussioner med teknologi i centrum. Vo-
res aktiviteter spænder vidt og vi har højt til loftet.

Har du en radioamatør eller tekniknørd gemt i ma-
ven, er det rigtigt at kigge forbi os i Tårnby Radioklub.

Klubben tilbyder også undervisning i elektronik og 
radioteknik med beståelse af certifikatprøven som 
slutmål.

AMAGER FOTOKLUB
Fotoklubben har lokaler i Det ’nye’ Vandtårn på Olie-
fabriksvej. Her er mange forskellige kameramærker 
repræsenteret hos klubbens 65 medlemmer. 

WEB: amagerfotoklub.dk
INSTAGRAM.com/amagerfotoklub
MAIL: mail@amagerfotoklub.dk

En klubaften kan byde på et indlæg fra et eller flere 
medlemmer af klubben, eller vi kan have inviteret en 
foredragsholder. Vi kan også være på tur.

Amager Fotoklub er storleverandør af billeder til 
Tårnby Bladet - opgaver som bringer klubbens med-
lemmer på mange spændende oplevelser som eksem-
pelvis fugle- og blomstertur på Peberholm samt et 
utal af første spadestik og snoreklipninger.

ENGANG HED DET ’ER DU HELT ENGANG HED DET ’ER DU HELT 
ELEKTRISK’ - NU HEDDER DET ELEKTRISK’ - NU HEDDER DET 
’ER DU HELT ELEKTRONISK’’ER DU HELT ELEKTRONISK’
Der er stadig mennesker, som ved, hvad et mørkekam-
mer er og som ikke tror, det er det seneste påhit i Tivoli, 
hvor det hedder Scary-house.

Næh, det var her, man fremkaldte billeder, fotografier 
i fremkalder- og fikser-væsker i en rød lampes romanti-
ske skær. Men glem det! Mørkekammeret kommer aldrig 
tilbage. Det gør smalfilmen heller ikke.

Selv H.C. Ørsted ville næppe tro sine egne øjne, selv-
om han er ophavsmanden til den elektroniske verden, vi 
nu lever i. Foto og levende billeder er hvermands eje - 
men er foto og video nu af en sådan kvalitet, at du vover 
at vise dem i selskabeligt samvær?

Hvad med at give feriebillederne et løft og de selv-
producerede levende billeder behøver ikke bare være 
egnede til TV Charlies ’Klipfiskerne’.

Mobiltelefoner, Smart- og iPhones har dog ikke slået 
klassiske kortbølge-radioer af æteren. Her kan man på 
de korte bølger tale med folk langt væk. 

Vidste du at ...
• Alexander Graham Bell var en skotsk-amerikansk 
døvelærer og manden bag telefonen.
• Det amerikanske firma Tesla Inc. er opkaldt efter 
Nikola Tesla, der opfandt radioen i slutningen af 
1800-tallet.
• Ordet fotografi stammer fra oldgræsk og betyder 
’lys-tegning.’

AMAGER VIDEO KLUB
WEB: amagervideoklub.dk

MAIL: klaus@buron.dk

Har du lyst til at lave 
andet end halvkede-
lige videofilm fra din 
sommerferie, som kun 
moster Erna gider se? 
Eller vil du lære at 
redigere spændende 
video på din compu-
ter? Så kom og vær 
med i Vandtårnet, 
Oliefabriksvej 102, 3. 
hver tirsdag, hvor en 
af Danmarks ældste 
videoklubber holder 
til !
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ULLERUP LINEDANCE 
Vi danser på Tårnby Skole om onsdagen og på Skel-
gårdsskolen om torsdagen. Vi danser oftest til coun-
trymusik

WEB: ulleruplinedance.dk.
MAIL: ulleruplinedance89@gmail.com

Linedance stammer oprindeligt fra USA, men er meget 
udbredt i Europa. Det er en let danse-form, som kan 
danses af alle og ikke kræver nogen dansepartner.

AMAGER SQUARE DANCERS
Amager Squares Dancers er en mindre forening, hvor 
der også er plads til flere i alle aldre, der gerne vil be-
væge sig til rytmisk og afvekslende musik og samtidig 
have det sjovt.

WEB: amagersquaredancers.dk
MAIL: bestyrelsen@amagersquaredancers.dk

Vi har almindeligt tøj på og behagelige sko – gerne med 
lædersål – men det er absolut ingen betingelse.

HISTORISKE ENGELSKE DANSE
Danserepertoiret rækker fra midten af det 17.år-
hundrede i England indtil nu med deres traditionelle 
dansehistorie

WEB: historiskeengelskedanse.dk
MAIL: iaakwal@gmail.com

Et skatkammer af dejlige danse med skønne melodier 
og dansefigurer, som vi danser en gang om måneden 
på udvalgte søndage. Vores medlemmer kommer fra 
hele landet.

AMAGER FOLKEDANSERE
Folkedans er god motion, både for krop og sjæl og 
ikke mindst lattermusklerne og er for alle – ung som 
ældre, begynder som øvet

WEB: amagerfolkedansere.dk • amfo.dk 
MAIL: formand@amagerfolkedansere.dk

FACEBOOK.com/amagerfolkedansere 
Amager Folkedansere med folkedans af dansk traditi-
on, når den er bedst. Vi danser hver mandag i sæsonen 
på Løjtegårdsskolen i almindeligt tøj og bløde sko.

Vidste du at ...
• I USA er linedance meget udbredt som en dans med 
en partner, mens det hos de fleste andre ses som en 
dans uden partner.
• at dansen til the Ketchup Song i 2002, er en form for 
linedance, der i 1960’erne blev kaldt ’Hully Gully’, der 
opstod på dansegulve, diskoteker og i klubber.
• Brudevalsen er det tætteste, vi kommer på en kul-
turel og traditionel folkedans i Danmark, som alle har 
tilfælles uanset social status.

Man skal ikke mange år tilbage i tiden før ingen 
betragtede gåturen efter familiemiddagen eller 
boldlegen med børnebørnene på græsplænen som 
decideret motion. Det hed ’at slå mave’ eller ’rart 
lige at røre sig’ inden kaffen med kage. Ikke mindst 
fremkomsten af googles skridttæller har ændret den 
opfattelse. Nu bliver turen fra kontorstolen til firma-
ets kaffemaskine omregnet til skridt

I antikkens olympiske lege var alle disciplinerne ud-
sprunget af de færdigheder, som er nyttige for solda-
terne i krige (som der var mange af allerede dengang). 
Løb, spydkast og kuglestød (før man fik kanoner til at 
udvikle den disciplin), springe højt og langt eventuelt 
hele tre sammenhængende spring i rækkefølge, bryd-
ning, boksning (nærkampe, men uden våben).

Snart kom der redskaber (og heste) med i legene. 
Redskaberne kunne være diskos og hammer, en kugle 
i en kæde, som næppe var anvendelig i gør-det-selv-
håndværk i villahaven.

Senere kom våben som buer, sværd og sabler med 
og ingen kan være i tvivl om, at disse genstande ikke er 
udviklet til discipliner i konkurrencesammenhæng.

Disse discipliner finder man grundlæggende også 
i dagens videreudviklede øvelser. Løb, som strækker 
sig fra 100 meter til maratonlængden 42.195 meter 
(indendørs helt ned til til 60 meter), med indlagte 
besværligheder i hækkeløb, forhindringsløb med vand- 
og sandgrave eller ude i naturen på terrænløb.

Stangspring kunne nok være anvendelig på slagmar-
kerne, men hollandske bønder, hvis marker var fyldt op 
med afvandende grøfter, havde brug for dette hjælpe-
middel for at komme tørskoet rundt mellem agrene. 

Glem gerne aktiviteternes krigeriske historiske 
oprindelse, der ligger bag fornøjelserne ved at dyrke 
atletik og udendørssport. Nu er atletik ifølge Wikipedia 
en idrætsgren, som består af et antal løbe-, spring- og 
kastediscipliner. Ordet atletik stammer fra det græske 
ord athlos, som betyder konkurrence. Atletik var på 
programmet under de første antikke olympiske lege 
776 f.Kr. og kan altså også nydes i klubber i Tårnby.

- Og livslang fornøjelse er det at danse med og uden 
særlige sko.
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Vidste du at ...
• Dart udviklede sig i England 1900-tallet som værts-
hustidsfordriv.
• De bedste danske dartresultater var sølvmedaljer 
ved VM i Australien i 2005. Per Laursen i single, og Per 
Laursen og Brian Sørensen i double.

MOTIONSFORENINGEN KØBENHAVN
Vi arrangerer vandre- og gåture af forskellig længde. 
Hver uge året rundt har vi førte træningsture om man-
dagen og om torsdagen. 
Der er altid udendørs startsteder, oftest fra en S-togs-
station eller en Metro-station i københavnsområdet.

WEB: motionsforeningen-koebenhavn.dk
MAIL: k.b.lintner@stofanet.dk

Det er os, som arrangerer Havfruemarchen (i starten 
af januar) • Tårnbyvandringen (2. lørdag i november) 
• Nissehuetur (ført tur) (sidste eller næstsidste lørdag 
inden jul).

MOTIONSKLUBBEN AMAGER
Klubhus Amager Strandvej 341
Vi er en social motionsklub for dig, der 
gerne vil ud og motionere.

WEB: motionsklubbenamager.dk 
 MAIL: grethe.kristensen@webspeed.dk

Aktiviteter i klubben: Løb, gang, gymnastik, funktions-
træning, svømning og meget mere. Desuden er der 
stavgang for seniorer.

KT BJØRNEN DART KLUB
Holder til i vandtårnet,  
Oliefabriksvej 102, 5. sal.  

WEB: kt-bjoernen.dk 
MAIL: mail@kt-bjoernen.dk

AMAGER CYKLE RING - ACR
ACR er en elite- og motionscykelklub under Danmarks 
Cykle Union. Vi er en af landets største cykelklubber. 
Klubben blev stiftet i 1940 og mange eliteryttere er 
begyndt her, blandt andre Brian Holm, Amalie Didrik-
sen og Mattias Skjelmose.

WEB: amagercr.dk 
MAIL: info@amagercr.dk 

FACEBOOK.com/amagercr 
INSTAGRAM.com/amagercyklering  

Klubben består af tre 
afdelinger under samme 
tag: Børn og Unge 9-16 
år, Licensryttere fra 
17-90 år, samt en stor 
motionsafdeling. 

Amager Cykle Ring råder over racercykler, der kan 
lejes af nye ryttere. Så det er muligt at prøve at ’gå til 
cykling’ uden først at skulle investere i en dyr cykel.

Amager Orienterings Klub, AMOK arrangerer oriente-
ringsløb og træning i parker, byområder og skove - lige 
fra Frederiksberg til Kongelunden på Amager. 

WEB: amagerok.dk
MAIL: info@amagerok.dk

FACEBOOK.com/amagerok 
INSTAGRAM.com/amagerok

Klubben arrangerer fast træningsløb hver tirsdag kl. 
17.30 - 18.30, hvor man typisk kan vælge baner på 
3 og 5 km. Begyndere kan både få instruktioner og 
hjælp til kort og kompas.
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Vidste du at ...
• 85% af cyklistens pedalenergi bruges ved 32 kilo-
meter i timen på at overvinde luftmodstand.

KASTRUP-TÅRNBY KVINDELIGE 
GYMNASTIKFORENING
KTKG koncentrerer sig om motionsgym-
nastik for piger fra 16 år. Der er ingen 
øvre aldersgrænse, de ældste er op til 
80 år.

WEB: ktkg.dk
MAIL: formand@ktkg.dk • kasserer@ktkg.dk 

Foreningens formål er at arrangere gymnastikunder-
visning, samt ved andet kulturelt virke at fremme den 
enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

CYKLISTFORBUNDET TÅRNBY
Cyklistforbundet Tårnby er en del af det 
landsdækkende Cyklistforbundet/Dansk 
Cyklist Forbund, som er interesseorgani-
sation for cyklister 

WEB: Cyklistforbundet.dk/afdelinger/Tårnby
MAIL: perja c@youmail.dk

Vi arbejder for at fremme cyklismen, forbedre cykel-
forholdene, gøre det mere sikkert at cykle osv.  
Og vi arrangerer cykelture.

KG 66
Gymnastikklub, der holder til på Kamillevej 5 ved 
siden af Hovedbiblioteket.   

WEB: kg66.dk 
MAIL: support@kg66.dk

Gymnastikklubben har hold for så godt som alle ald-
re(!) og rummer såvel bredde som elite. 

VA Gymnastik er en klub for alle børn og unge mellem 
2-15 år, der har lyst til at prøve forskellige former for 
gymnastik og dans.

WEB: Vagymnastik.dk
MAIL: Vagymnastik@gmail.com
FACEBOOK.com/VA-Gymnastik  

Vi tilbyder gymnastik, spring og rytme, hiphop og tik 
tok-dans. Ingen af vores hold deltager i konkurrencer. 

Når sæsonen 
slutter, har 
vi en lokal 
opvisning, 
hvor børne-
ne viser det, 
de har lært i 
sæsonen, for 
deres fami-
lier.



 FRITIDSLIV I TÅRNBY 2021 15

DET TUNGE, DET GLADE, DET TUNGE, DET GLADE, 
DET HURTIGE OG DET SJOVEDET HURTIGE OG DET SJOVE
Vi er nogle stykker, som synes motion er sjovest, når 
det kan måles og vejes

- og det kan det i aller-
højeste grad, når det 
drejer sig om løftning 
om det så er den klas-
siske vægtløftning eller 
den noget yngre disciplin 
som styrkeløft. Begge 
dele kan trænes som 
ren motion og som 
en konkurrencesport.

Også atletik er 
både til konkurrence 
og til motion. Her gæl-
der det om at komme 
hurtigt væk (?) på de sær-
este måder - eksempelvis kan man 
stille såkaldte hække i vejen eller man kan kan grave 
vand- og sandgrave på strækningerne.

I Island og på Færøerne ligger der ved mange små 
havne og anløbspladser fire sten af varierende stør-
relse og vægt. Det er til jævnlig mandstest og - hæv-
des det - også til at bestemme din status på et fartøj. 
Klarer du kun den mindste, kan du godt blive i land og 
blive skolelærer. Der ligger en ledende stilling foran 
dig, hvis du klarer nummer fire. Ikke et ord om redakti-
onens evner til søs målt på denne måde. Så vi lader de 
andre stå. Det var måske et underholdningsmoment, 
hvis man en mørk nat kunne placere sådan fire sten i 
Kastrup Lystbådehavn og så fra en usynlig position på 
en magelig bænk i nærheden kunne se de lokale søul-
ke måle deres stilling på deres fartøjer.

PS: Mange kvinder/piger går til vægtløftning!

AK-VIKING
Vægtløftning og Motionscenter  
Klubhus Ved Diget 25, Kastrup

AK Viking er stærkt forankret i lokal-
samfundet og har siden starten af 
1951 været med i toppen af Dansk 
Vægtløftning. 

WEB: akviking.dk
FACEBOOK.com/AK-Viking

Foreningen er meget social og har den holdning, at 
alle unge og voksne skal have mulighed for at dyrke 
vægtløftning og motion. 

Derfor har vi valgt, at unge under 18 år ikke skal 
betale for at dyrke vægtløftning. 

Vægtløftning er for begge køn og AK Viking har et 
stort hold af piger og kvinder.

AMAGER ATLETIK CLUB
Klubben har base på Tårnby stadion, hvor al træning 
foregår det meste af året suppleret om vinteren 
med lokale skoler og indendørs anlæg i København

WEB: amageratletik.dk
MAIL: amageratletik@email.dk

FACEBOOK.com > Amager Atletik Klub
INSTAGRAM.amageratletik

Amager Atletik Club er en løbe og atletikklub, der blev 
stiftet i 1993 som en sammenslutning af tre klubber 
på Amager. 

Klubben har ca. 300 medlemmer, hvor en stor del 
hører til klubbens store aktive ungdomsafdeling, her-
under med mange aktive minier i aldersgruppen 4-7 
år. Klubben tilbyder både elite- og motionstræning.

Vidste du at ...:
• Atletik blev opfundet i antikkens Grækenland, og 
kommer af det græske ord ’athlos’ der betyder kon-
kurrence.
• De forskellige discipliner indenfor atletik er inddelt i 
tre kategorier: Banekonkurrencer, kast- og springkon-
kurrencer og mangekamp.

TÅRNBY STYRKELØFTER KLUB
Klubben er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og 
Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) og har lokaler på Fugle-
bækvej 4C, Kastrup

WEB: tsk-styrke.dk/ 
MAIL: tsk@styrke.dk 

Vi har både kvindelige og mandlige konkurrenceløftere 
og er repræsenteret med løftere i alle aldersklasser 
herunder sub-junior, junior, senior og master.

Der er forskel på vægtløftning og styrkeløft
Styrkeløft og vægtløftning bliver ofte forvekslet, men 
faktisk stopper ligheden imellem disse to idrætter ved 
at udøverne skal løfte en stang med så meget vægt som 
muligt i tre forsøg. 

Vægtløftning består af de mere sammensatte øvelser 
træk og stød, mens styrkeløft består af øvelserne squat, 
bænkpres og dødløft.
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STÅ GERNE TIL SØS, LAD DE STÅ GERNE TIL SØS, LAD DE 
ANDRE STÅ - OG SE PÅANDRE STÅ - OG SE PÅ
Tårnby er vandliggende. På østsiden (derfra hvor 
solen står op) er kilomtervis af hav og lidt strand er 
der også blevet plads til, så der er al mulig grund til 
ikke at følge admiralens råd fra operetten Pinafore 
om aldrig at stå til søs, lad de andre stå...

Det er let at blive skibsejer i Tårnby og udvalget af 
størrelser af både, joller, sejlskibe er stort og der er 
plads til alle. 

Hos Søspejderne (se side 26) kan de grundlæggende 
regler trænes og måske lægges ønsket om eget skib 
her. Fortroligheden med det til tider farlige vand læres 
her i optimist- og Svenborg-joller. Her kan man også 
blive fortrolig med fagtermer som styrbord, bagbord 
og hvornår det hedder dørken og hvornår det hedder 
dækket.

Det er også muligt at 
følge det gamle råd om, at 
trænger du til ro, så meld 
dig ind ind i en roklub, 
her får du ro i årevis

Andre fjollerier af sam-
me skuffe kan være ’Kan 
frakker flyde? Ka’ jakker? 
og småbådene kajakker 
og robåde er oplagte 
sociale fartøjer til ulke i 
alle aldre. Skal det være 
det rene vandplaskeri er 
kajak-polo en seværdig 
sport.

Hele fire foreninger byder dig indenfor, hvis du har 
et fartøj, der går for sejl- og/eller motorkraft. Også 
disse foreninger har et stort socialt islæt, hvor skrøner 
som ’dengang jeg la i Biscayen ...’ kan fortælles uden 
nogen sætter spørgsmålstegn ved troværdigheden.

KASTRUP SEJLKLUB
Kastrup Strandpark 1, Kastrup

Vi har et dejligt 
klubhus placeret 
midt på Kastrup 
ny Lystbådehavn, 
som kan bruges 
frit dagligt; der er 
en grill i gården til 
fri afbenyttelse.

Kastrup Sejlklub 
har en Hobie af-
deling, som blev 
startet op år 2000 
og er velfunge-
rende. Hobiecat 
sejlads henvender 
sig til sejlere fra 
16 år og opefter.

WEB: Kastrupsejlklub.dk
MAIL: kastrupsejlklub@gmail.com

Kastrup Sejlklubs målsætning er at øge interessen 
for sejlsport ved at afholde kapsejladser, tursejladser, 
drive sejlerskole, ungdomsafdeling og mange andre 
fælles aktiviteter. 

KAJAKKLUPPEN NEPTUN
Kastrup Strandpark 4, Kastrup
Kajakklubben Neptun er en aktiv kajakklub i Kastrup. 
Klubben tilbyder en lang række af aktiviteter for unge 
såvel som gamle inden  for almindelig kajakroning og 
elite kajakroning.

WEB: kajakklubbenneptun.dk
MAIL: bestyrelse@kajakklubbenneptun.dk

FACEBOOK.com/KajakklubbenNeptun

Klubben tilbyder hvert år et grundkursus for nye ka-
jakroere. For de unge medlemmer er der udover ka-
jakroning mulighed for at spille kajak polo.

KASTRUP KAJAKKLUB 
En lille hyggelig kajakklub med klubhus og en tilhø-
rende bådhal i den gamle lystbådehavn, tæt på Luft-
havnen (Amager Strandvej 413L, Kastrup)

WEB: kastrupkajakklub.dk
MAIL: kontakt@kastrupkajakklub.dk

FACEBOOK.com/kastrupkajakklub 

Klubben har omkring 80 aktive medlemmer i alderen 
25-70 år.

I bådhallen har klubben 17 HAV kajakker i plast, 10 
TUR kajakker og en enkelt Surf-ski, som frit kan benyt-
tes af medlemmerne, med det rette IPP bevis. Der er 
endvidere mulighed for at få opbevaret private kajak-
ker i bådhallen i begrænset omfang.

Klubben optager naturligvis medlemmer som har et 
IPP2 certifikat. Nye medlemmer skal aflægge en svøm-
meprøve på 600 meter i HAV vand, eller kunne fremvi-
se en svømmeprøve på 1.000 meter i svømmehal. For 
at kunne ro om vinteren uden instruktør, skal du kunne 
forevise en soloredning uden brug af hjælpemidler.

Der gen-
nemføres 
som regel 
1 kursus i 
foråret. De 
senere år 
har der det 
været HAV 
kajak, som 
har være i 
fokus.

Vidste du at ...
• Kajak stammer fra det grønlandske ord ’qajaq’ og 
betyder ’båd for mænd’.
• Kajakker blev opfundet og udviklet af Inuitterne og 
blev oprindelig lavet af sælskind og drivtømmer. 
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ØRESUNDS ÆLDREROERE
Amager Strandvej 413, Kastrup

Øresund Ældreroere er en selvstændig roklub under 
Dansk forening for rosport og DIF. Vi samarbejder med 
Roklubben Øresund og Ældre Sagen i Tårnby. 

WEB: oresunds-aldreroere.dk

Her kan du få motion, komme ud på vandet på Øre-
sund og være med i en velfungerende klub med et 
godt socialt samvær. 

KØBENHAVNS MOTOR YACHTKLUB 
KMY
Kastrup Strandpark 17-19, Kastrup
Oprindeligt var det et af klubbens vigtigste formål at 
virke for mortorbåds-sportens fremme. I dag handler 
det mere om at samle alle, som har interesse for søen 
og mortorbådssejlads samt at bidrage til at dygtiggøre 
medlemmerne.

MAIL: kmykastrup@gmail.com
WEB: kmy-kastrup.dk

Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion og KMY’ere er en 
forsamling af glade og positive mennesker som nyder, 
at hygge sig i hinandens selskab året rundt. 

KASTRUP TURSEJLER FORENING
Amager Strandvej 341, Kastrup
Kastrup Tursejler Forening er en forening af aktive tur-
sejlere med aktiviteter og arrangementer året rundt 

WEB: kastruptursejler.dk

Vi ønsker at animere til hjælpsomhed, forståelse og 
godt kammeratskab mellem lystsejlere og dermed 
fremme interessen for søsporten. 

Dette gør vi ved at arrangere 4-6 årlige ture, hvoraf 
to af dem er fiskekonkurrencer med flotte gaver. 

ROKLUBBEN ØRESUND

Kastrup Gamle Lystbådehavn, Amager Strandvej 413, 
Kastrup
Roklubben Øresund har eget klubhus med udsigt over 
vandet, en hyggelig gårdhave samt gode faciliteter 
(bad, sauna og motionsrum).

ROCHEF: rochef@roklubbenoeresund.dk
FORMAND: formanden@roklubbenoeresund.dk

WEB: roklubbenoeresund.dk
FACEBOOK.com/Roklubben Øresund

Man behøver ikke (som mange tror) at være stor og 
stærk for at ro. For roning er i høj grad en holdsport, 
dvs. man hjælpes ad med at trække båden. 
Samarbejder med Øresunds Ældreroere.

SAS SEJLKLUB DANMARK
Ved Diget 25, Kastrup
SAS Sejlklub er en sektion under SAS Klubben; har 
egen klubbåd i Kastrup havn og klublokale. Alle kan 
blive medlem af SAS Sejlklub såsom SAS ansatte, SAS 
pensionister og eksterne.

WEB: sassejlklub.mono.net
MAIL: sassejlklub@gmail.com
FACEBOOK.com/SASsejlklub

Måske har du ikke båd endnu, men vil gerne i kontakt 
med sejlermiljøet inden bådkøb eller ønsker at lære at 
sejle i klubbåden eller deltage i klubbens fantastiske 
stævner rundt om i verden.

Vidste du at ...
• Det ældst kendte rofartøj i Nordeuropa blev fundet i 
Nydam Mose, kaldet Nydambåden, i 1862 og er fra år 
320 e.Kr.
• I dag er almindelige robåde beregnet til 1-4 perso-
ner, mens vikingeskibe havde plads til op til 40 roere.

RØSE KAJAKKLUB
Amager Strandvej 413, Kastrup

Røse Kajakklub er for alle uanset alder og ambitions-
niveau. 

WEB: roesekajakklub.dk/
FACEBOOK.com/Røse Kajakklub

Røse Kajakklub er medlem af Dansk Kano- og Kajak-
forbund samt KTIS (Kastrup Tårnby Idræts Sammen-
slutning).
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KASTRUP SØBADERE
Kastrup Strandpark ved siden af klubben Neptun. 

FACEBOOK.com > Kastrup Søbadere
MAIL: kastrupsoebadere@jubii.dk

SVØMMEKLUBBEN KVIK KASTRUP
Vi har hold i Korsvejsbadet, 
Pilegårdsbadet, Kastrup Svøm-
mehal og Vestamager Svøm-
mehal, hvor vi holder vores 
mangeartede træninger og 
pop-up events. 

WEB: kvikkastrup.dk 
MAIL: kontor@kvikkastrup.dk 
FACEBOOK.com/KVIKKastrup

INSTAGRAM.com/svommeklubbenkvik 

Vores ambition er at lære alle at svømme og tilbyder 
hold fra babysvømning til voksensvømning.

Desuden har vi fitnesshold, konkurrencesvømning, 
vandpolo, triatlon samt gravid- og efterfødselstræ-
ning. 

Vidste du at ...
• Den første offentlige søbadeanstalt blev bygget i 
1850 og var kun til mænd. I 1876 blev der bygget en 
til kvinder

.• Johnny Weismuller, der i 1920’erne satte 67 ver-
densrekorder i svømning og vandt 5 olymiske guldme-
daljer i svømning, spillede senere hen Tarzan i 12 film 
mellem 1932-1948 og Jungle Jim i 13 film, mellem 
1948-1954.

• At man ved disciplinen ’fri svømning’ må benytte alle 
svømmearter på ryg og mave og skift, men det er ikke 
tilladt at gå på bunden.

SAS SKI CLUB DENMARK

WEB: sasski.dk
FACEBOOK.com > SAS Skiklub Danmark  

(privat gruppe)

VI KAN IKKE GÅ PÅ VANDET, VI KAN IKKE GÅ PÅ VANDET, 
MEN VI KAN SÅ MEGET MEN VI KAN SÅ MEGET 
ANDETANDET

Der findes næppe en kommune 
noget sted i Danmark, der har 

så meget indendørs bade-
vand som Tårnby - og ikke 
kun til konkurrencer, men i 

høj grad til offentligheden

Den danske sommer er svi-
gefuld og temperaturen i 
det nærliggende Øresund 

ligeså - og det er lidt ær-
gerligt, da vi har det mest 
spektakulære havbad i 

form af den prisbelønnede ’Sneglen’ (se 

foto herunder), som afløste den klassiske søbadean-
stalt, da Øresundsforbindelsen krævede plads. Tag en 
tur i søbadet året rundt, helt gratis. Vi har handicapven-
lige omklædningsrum og toiletter.

Sneglen har inspireret ikke bare til havbadning året 
rundt, men også til koncerter og ikke mindst som foto-
gen ramme for mange optagelser.

Kommunens mindre svømmehaller, bare kaldet bade, 
er til skolerne, så alle Tårnby-børn har mulighed for at 
lære at svømme. Skal der gås mere seriøst til værks, har 
vi en af  Danmarks største svømmeklubber i Kvik.

I foråret 2021 åbnede kommunens nyeste svøm-
mehal med fire 50-meters baner, som kan bruges i de 
tidlige morgentimer af Kvik og desuden med mange 
aktivitets-bassiner, som er til for offentligheden. Uden-
dørs er der midt i Vestamager Idrætscenter anlagt en 
legeplads, som har sidste skrig i avancerede lege-in-
strumenter for modige børn.
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AMAGER JETS - Amager Ishockey Club

Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1, Kastrup
Vores hold spænder lige fra de mindste på Hockeysko-
len (3-6 år) og op til de ældste på +60 år.

WEB: amar-jets.dk
HOCKEYSKOLE: hockeyskolen@amar-jets.dk

FACEBOOK.com/AmarJets

Som helt ny ung spiller starter du din karriere på 
Hockeyskolen, før du rykker videre til det hold, hvor 
du aldersmæssigt passer ind. Amar Jets tilbyder alle 
nye børn 1 måneds gratis træning og gratis lån af 
udstyr ved opstart.

TÅRNBY CURLING CLUB
Tårnby Curling Club af 1985
Kastrup Curlinghal, Røllikevej 3, 
Kastrup

- også for personer med fysisk 
handicap og curling for personer, 
der har problemer med knæ og ryg eller andre små- 
skavanker

WEB: taarnbycurlingclub.dk
FACEBOOK.com/taarnbycurling

Klubben søger ligefrem kørestols-brugere, der vil 
overraskes over mulighederne. 

Om sommeren holder vi os i form med petanque.

Vidste du at ...
• Curling kaldes ’det brølende spil’ på grund af den 
rystende lyd stenene laver, når de glider over isen.

• Der var to dopingskandaler til de vinter-paralympi-
ske lege, også kaldet handicap-OL, i 2010.

• Curlingstenene er lavet af en sjælden form for granit 
og vejer mellem 17 og 20 kg.

TÅRNBY SKØJTE KLUB (TSK)
Er du en konge eller skøjteprin-

sesse. Eller har du bare lyst til at 
gøre isen usikker. Klubben har 
masser af events, fælles spis-
ning, sjov og ’varme’ både for 

bredden og eliten.

WEB: taarnbyskojteklub.dk
MAIL: tsk@sporty.dk

FACEBOOK.com/taarnbyskojteklub.dk

Der er hold fra ca. 3 år og meget kompetente trænere 
- sågar dobbelt OL-deltager ;-)

TÅRNBY CURLING CLUB var i 2008 vært for en interna-
tional turnering i kørestols-curling for fire landshold. 
Det danske hold vandt sølv, kun slået af Norge, der på 
daværende tidspunkt var Paraolympiske mestre. Det 
danske landshold skulle blot to måneder senere videre 
til Prag for at kvalificere sig til verdensmesterskaberne i 
kørestols-curling.  

Vidste du at ...

• Pucken (bol-
den i ishockey) 
er en skive 
bestående af 
hårdt, vulkani-
seret gummi, 
som vejer 156 
til 170 gram.
• Da Kjøben-
havns Skøjte-
løberforening, 
KSF, dannede 
en Ishockeyaf-
deling i 1938, 
blev der spillet 
på Peblinge-
søen i Køben-
havn, når vejret 
tillod det. 

DE KOLDE DE KOLDE 
OPLEVELSEROPLEVELSER
Når sne og is ikke vil kom-
me til os, så kan Tårnby 
heldigvis klare lidt inden-
dørs-vinter selv!

Tårnby var med på beatet, da 
det var moderne med kunst-
frosne udendørs baner og 
fulgte efter, da ballonhaller 
også var det. Nu har man i  
kommunen både en skøjte-
hal (og får snart en ny og moderne) og en helt unik hal 
til noget så sjældent som curling. Isen i en curlinghal 
er noget af det reneste - den bliver jo også fejet hele 
tiden og så er den ekstraordinært glat.
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KONGELUNDENS RIDEKLUB
Tømmerupvej 276, 2791 Dragør
Kongelundens Rideklub (KRK) er en moderne rideklub 
beliggende i skønne omgivelser tæt på skov og strand 
og stadig tæt på København. 

MAIL: Bestyrelsen@kongelunden.com 
WEB: www.kongelunden.com 

FACEBOOK.com/KongelundensRideklub

Vi er ca. 240 medlemmer, der primært er aktive 
spring-, dressur-, islænder- og hyggeryttere. KRK er en 
ride-klub. Vi er altså ikke en rideskole, og vi udlejer 
ikke heste/ponyer.

TØMMERUP SPORTS RIDEKLUB
Vi driver rideskole Skelgårdsstræde 21, mandag til 
lørdag med 27 ridehold fordelt efter elevernes alder 
og kunnen. 

MAIL: tsr@tspr.dk 
WEB: tspr.dk 

FACEBOOK.com/tommerupsportsrideklub 
INSTAGRAM.com/tommerupsportsrideklub 

Vores ridefaciliteter omfatter to ridehuse, et 20x40m 
og et 20x60m, to udendørsbaner, rytterstue, rideskole-
kontor, sekretariat samt undervisningslokaler på 1. sal

Dyr er kære, kække, sjove, yndige og 
kælbare - men at eje og skulle tage vare 
på dyr kræver eksperter. Det kan du 
blive, hvis du melder dig ind i en af de 
mange foreninger for dyre-ejere, som 
Tårnby byder på:

I 501-året for en større indvandring 
af hollændere til Amager er det måske 
værd at huske, at de kom her på grund 
af deres evner til at dyrke grøntsager – 
for særlig synlige er de grønne jorder 
ikke mere på Amager. Det, der er tilbage 
af grønne jorder, bliver enten solgt som 
rullegræs eller ædt af heste. Amager er 
nemlig blevet hesteland.

Vi ELSKER dyr! Og derfor elsker vi 
også at læse bøger om at være venner 
med dyr. Kender du fx historien om 
Tiberius Tudefjæs, der møder en hund 
og tager den med i skole? Eller hvad 
med klassikeren om drengen Jakob, 
der er ven med Peter Plys og alle de 
andre dyr i hundredemeterskoven?

Hvis du også er vild med dyr og selv 
ønsker dig et eller måske drømmer 
om at kunne tale med dyr, så læs med 
i de her gode bøger, der handler om 
venskaber med og mellem dyr.

FORENINGEN FÆLLEDHESTENE
Kalvebod fælled 
’Hestene på fælleden’ har været på stedet i årtier – og 
har haft én ejer, men en masse tilknyttede parter, der 
har stået for den daglige pasning af hestene.

Forening for ’Fælledhestene’ - heste, hesteejere og 
støttemedlemmer, der har til huse på Kalvebod fælled.

MAIL: faelledhestene@gmail.com 
WEB.com/faelledhestene.com

I sommeren 2014 købte den nystiftede forenings 
medlemmer hver især deres tidligere partheste - og 
hestene fik lov at blive på løsdrifts-folden i den helt 
unikke natur på fælleden.

KASTRUP-TÅRNBY RIDEKLUB (KTR)
Rideklubben har ridehus, dressurbaner, springbaner 
og rotunde på Ugandavej 13-21, Ullerup. For at bruge 
faciliteterne, skal man være medlem af klubben.

WEB: kastruptaarnbyrideklub.dk
MAIL: firspand@gmail.com

FACEBOOK.com/KTRRideklub

Der er ikke mulighed for opstaldning, og der er ikke 
tilknytning af rideskole - man skal således selv have 
hesten med. Der er faste og freelance undervisere i 
både dressur og springning tilknyttet rideklubben.Vidste du at ...

• Den største hesterace er Shire-hesten med en maksi-
mal vægt på over 1.200 kg og 1,78 meter over ryggen.
• Den største Shire-hest blev målt til at være 2,19 
meter høj.
• Skellet mellem en pony og en hest er 148 cm. Er 
dyret 148 cm eller lavere er det en pony, men er den 
højere end 148 cm, så er det en hest. 
• Ponyer har proportionelt kortere og kraftigere ben, 
bredere brystparti, kraftigere skelet samt kraftigere 
hoveder end heste.
• Den Belgiske Kæmpe er verdens største kaninrace og 
kan veje op til 7 kilo, og den mindste er Hermelinkani-
nen med en idealvægt på 1,3 kilo.
• På verdensplan findes mere end 20.000 vilde biarter.
• Der er fundet et 15.000 år gammelt hulemaleri i 
Spanien der afbilleder en honningjæger.

DYR KAN VÆRE BÅDE DYRE OG DYREBAREDYR KAN VÆRE BÅDE DYRE OG DYREBARE

DYRENES MINDEGRAVE
Gravpladsen på Glamsbjergvej 5 i Tårnby blev anlagt 
i 1949 af grosserer A.C. Andersen, da han ønskede at 
skabe et smukt sted, hvor dyrevenner kunne mindes 
deres kæledyr. Siden 1995 har gravpladsen været 
drevet på foreningsbasis.

WEB: dyregrave.dk

Foreningen Dyrenes Mindegrave er stiftet af en kreds 
af dyrevenner, som alle har oplevet den smerte at 
miste et højt elsket kæledyr. Foreningens formål er at 
drive en gravplads for alle mindre husdyr og således 
videreføre grosserer A.C. Andersens oprindelige ide. 
Foreningen henvender sig til dig, der lige har mistet 
eller står for at miste dit kæledyr.
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AMAGERLANDS FJERKRÆAVLER 
FORENING
I Amagerland er medlemsskaren 
først og fremmest mennesker, 
der holder af at have med leven-
de dyr at gøre. Nogle er interes-
serede i den sportslige side, og 
konkurrerer på udstillingerne: 
Hvem kan præstere det mest fuldkomne af årets op-
dræt ?

WEB: amagerland.dk
MAIL: connie.baagoe@gmail.com

FACEBOOK.com/Amagerlands Fjerkræavlerforening

I Amagerland er der plads til alle, og foreningen søger 
at leve op til medlemmernes mange forskellige inte-
resser omkring det mindre fjerkræhold i haven.

AMAGER FUGLEFORENING
Stuekułtur for stuefugłe, akvariefisk, planter og krybdyr 

MAIL: lprs1962@gmail.com
Foreningen er startet i 1953 
som amagerstuekultur  og 
ændrende  senere navn til 
Amager Fugleforening.
Møder i klubhuset første 
torsdag  i måneden på Tøm-
merupvej 34.

Foredrag om alt om fugle, 
pasning og pleje osv. Fug-
lemarked en gang om året i 
september .

AMAGERLANDS 
KANINAVLER-
FORENING

WEB: amagerkaniner.dk
MAIL: lprs1962@gmail.com.

Vi er  en gammel forening, der blev stiftet i 1906 for at 
fremme kaninavlen på Amager.

Vi har et klubhus på Nøragersmindevej 72, hvor der 
holdes møder to gange om måneden: den anden tors-
dag og den sidste onsdag i måneden.

Der arrangeres aktiviteter året rundt efter behov, 
det kan være hjemmekåring, små kurser om kaniner, 
kaninhop hvor vi har en fin træningsbane  osv.

Vi har to gange om året kaninudstilling, henholdsvis 
sommer og vinter. 

HUNDEFORENINGEN AF 1970
WEB: hf70.dk

FACEBOOK.com.HF70/Amager agility
TRÆNING: Gemmas Alle 92, Kastrup

Vi tilbyder træning for hvalpe og unghunde, lydighed, 
rally-lydighed, agility og nose work. Vi bruger udeluk-
kende positive træningsmetoder og vi lægger vægt på, 
at det skal være sjovt for både hund og ejer.

AMAGERLANDS AGILITY- OG 
LYDIGHEDSCENTER (AAL)
Foreningen tilbyder 
hvalpemotivation, lydig-
hedstræning på hver-
dags- og konkurrenceni-
veau (DKK-programmer), 
agilitytræning for sjov og 
på konkurrenceniveau, 
rally-lydighed, hoopers, 
tricks og forskellige spotkurser.

WEB: www.amagerlands.dk 
FACEBOOK.com/amagerlands

Alle instruktører, der underviser, er uddannet hos 
autoriserede uddannelsesudbydere (DGI, DKK, Hund 
og Træning osv.), så en stor del af foreningens indtæg-
ter går til grund- og videreuddannelse.

Schæferhundeklubben for Danmark har byens bed-
ste helårsbaner og klubhus

WEB: schaeferkreds2.dk
MAIL: formand@schæferkreds2.dk

Ekstra boom i hundesalg under corona-nedlukningen, 
ikke mindst af hvalpe, giver ekstra mange logrende 
elever i de kommende sæsoner!

Træningsbaner og klubhus på Selinevej 2, 2300 
København S er i hvert fald helt klar og indbydende, 
for det hele var splinternyt efter en flytning, da ned-
lukningen ramte sidste år.

Der er særlige hold kun for schæfere, og blandede 
hold inden for spor, agility og meget mere.

Klubben prøvede sidste år at starte et familiehold 
og det prøver vi en gang til for at sondere interessen. 
Her lærer hundene basal lydighed og de bliver socia-
liserede til at være sammen med andre hunde. Ikke 
noget, der giver guldpokaler, men en harmonisk og 
glad familiehund, der lystrer lidt bedre, samtidig med 
at man har det hyggeligt med andre hundeejere i alle 
aldre.

AMAGER BIAVLERE
Klublokaler Tømmerupvej 34
Vi bor på en lille nedlagt 
gård, som vi deler med andre 
’natur-foreninger’. Her har vi fået lavet klublokaler og 
fået indrettet os med eget slyngerum.

MAIL: info@amagerbi.dk 
WEB: amagerbi.dk 

FACEBOOK.com/Amager Biavlerforening

Amager biavler forening starter begynderkursus op i 
april i samarbejde med Københavns Amts biavlerfor-
ening (KABF). Der er bi-dragter samt andet udstyr, man 
kan låne.
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DE KREATIVE, SAMLERE, STORE DE KREATIVE, SAMLERE, STORE 
OG SMÅ BILER OG RACERBILER OG SMÅ BILER OG RACERBILER 
OG DET GAMLE FUTTOGOG DET GAMLE FUTTOG
Det er muligt at sidde helt stille og alligevel være 
superaktiv - næsten

Antalsmæssigt er der væsentlig flere udøvere inden for 
idræt end i ikke-idræt, men udbuddet af ikke-idrætslige 
aktiviteter er langt større. Se eksempelvis tilbuddene 
på disse sider. 

Ingen siger, at det skal være et enten eller, når det 
gælder om at finde frem til en fritidsaktivitet. Man kan 
jo sagtens dyrke fællesskabet i American Car Club, ACC, 
en gang om ugen (plus de mange timer på værkstedet) 
og en motionsaktivitet på andre tidspunkter. Det vil 
ligefrem være sundt.

Og er køretøjerne i ACC for store og dyre, så kan man 
komme på fire hjul i Amager Minirace i en hyggeligt 
indrettet kælder under Kastrupgårdsskolen.

Mulighederne for at samle på noget kan også opfyl-
des i Tårnby. Hvad med at samle på penge – altså det 

der hedder numismatik. 
De har historier om, at 
det kan kaste mange 
penge af sig at have de 
rette mønter. En enøre af 
af en særlig årgang og i 
god stand kan blive kro-
ner værd.

I Sverige har de hem-
sløjds foreninger - hos os 
hedder det Kreativ Klub 
og Tårnby Malerne med 
seneste skud på stam-
men med Tova, der er en 
filte- og spindeforening. 
At der er tale om kreative 
foreninger vidner deres mange udstillinger om. Og her 
er det kreative ikke kun noget man gør ’hemma’. Det gør 
man i godt og hyggeligt selskab - samtidig med, at man 
bliver klogere og dygtigere i fællesskab.

Du får ikke at vide, hvem Fandens Oldemor var, men 
du kan finde svar på din egen familie sammen med 
skægtsforskerne.

TÅRNBY KREATIV KLUB
(Det gamle rådhus) Kastruplundgade 16, 2. Kastrup 
Foreningen samler mennesker med interesse for kre-
ativt håndværk for at udveksle ideer og erfaringer og 
derigennem ved gensidig råd og vejledning at inspirere 
hinanden. 

MAIL: tkklub@gmail.com

Åben mindst tre gange ugentligt og et månedligt fælles-
møde. Af og til afholder vi kurser med eksterne under-
visere.

AMAGER SLÆGTSFORSKERE
Vi er en forening af personer med interesse for at 
slægtsforske og som vil finde sine rødder, uanset hvor 
de er.

WEB: amagerslaegt.dk
MAIL: amagerslaegt@gmail.com

FACEBOOK.com> Amager SlægtsForskere 

Vi hjælper hinanden, tager på udflugter og får inspirati-
on fra eksterne foredragsholdere.

AMAGER MARINEFORENING AF 1988 
Sammenkomster og ugentlige åbninger 
for medlemmerne i Marinestuen på 
Tømmerupvej 36, Kastrup er for borgere 
med en fortid eller nutid i Søværnet og 
Marinehjemmeværnet og til borgere med 
maritim interesse generelt.

WEB: amagermarineforening.dk

Vi er én af 75 marineforeninger samlet i Danmarks Mari-
neforening. Du modtager regelmæssigt vores lokalblad 
LOGGEN og nyhedsbreve samt Danmarks Marinefor-
enings tidsskrift Under Dannebrog.

TÅRNBYMALERNE
Egne lokaler/værksted på Husbyvej bag Tårnby Skole
Der arbejdes både abstrakt, naturalistisk, im- og eks-
pressionistisk, surrealistisk i olie, akryl, akvarel og voks.

WEB: Taarnbymalerne.dk
Vi er en sammenslutning af mennesker +50 med vidt 
forskellige kunstneriske udtryksmåder og former. 

FILTFORENINGEN TOVA
- er en filte- og spinde-forening for øvede filtere/
spindere, der mødes på Foreningscentret Postkassen en 
gang om måneden. Vi hjælper, inspirerer hinanden, og 
får nye ideer.

 WEB: taarnbynet.dk
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AMAGERLANDS NUMISMATISKE 
FORENING
Vi er en af landets største møntklubber og pt. er vi 225 
medlemmer.

WEB: anf-mont.dk/
MAIL: formand@anf-mont.dk

FACEBOOK.com/MontklubAmager
INSTAGRAM.com/anfcoinsdenmark/

To gange om måneden holdes møder i Foreningscentret, 
Postkassen, Amager Landevej 71. Her mødes 40-50 
medlemmer og der byttes mønter/sedler mv., udveksles 
erfaringer og vi holder samtidig anvisningssalg blandt 
medlemmernes mønter/sedler mv.

DANSK FRAGT- & BANEMÆRKEKLUB
- er klubben for folk, som samler på de fragtmærker, 
der tidligere blev brugt af jernbane-, skibs-,  rutebil- og 
fragtbilselskaber.  

WEB:  fragtmaerker.dk 
MAIL:  perfut@dfbk.dk

Vi beskæftiger os med både de filatelistiske aspekter af 
samleriet og den lokal-, jernbane- eller sø-fartshistori-
ske side af sagen. Klubben er landsdækkende og holder 
byttemøder 3-4 gange om året. Klubben udsender med-
lemsblad 5-6 gange om året.

AMAGER MINIRACE
Klublokale og baner på  Kastrupgårdskolen.

Vi kører racerløb med små racerbiler eksempelvis af 
mærket Scalextric eller Slot.it og i MiniRace kan såvel 
yngre som ældre køre ligeværdigt mod hinanden 

WEB: amagerminirace.dk
MAIL: formand@amagerminirace.dk

FACEBOOK.com/amagerminirace

Vi kører både analogt race (4 spor, en bil i hvert spor) og 
digitalt race (2 spor som deles af 6 biler). Som medlem 
hos os deltager du også i banebygning, udsmykning, 
tuning af biler og sociale arrangementer.

  JERNHESTEN er en modeljernbaneklub, som har et 
lokale i Tårnby på ca. 100 m² til rådighed. 

WEB: jernhesten.dk
MAIL: mjk.jernhesten@gmail.com

Banen er en dobbeltsporet strækning på i alt ca. 75 m 
i Skala N (1:160). Dertil kommer lokalbaner, stationer, 
rangéranlæg osv. Der er én storbanegård med tilhøren-
de godsbaneterræn og flere små stationer.

AMERICAN CAR CLUB, 
Ladegårdsvej 8, Kastrup. Venskabet og 

bilerne fører os rundt til træf, race og alle 
mulige former for fælles arrangementer.

WEB: acc.dk
MAIL: formanden@acc.dk 

ACC er Danmarks ældste Amerikanerbilsklub. Vores klub 
blev dannet i 1978. Vi har en lang og farverig historie, 
og har samlet stor erfaring. Så er du ny i miljøet og bo-
siddende i nærheden af os, hjælper vi dig gerne på vej.

SAS TRAVEL CLUB 
Magle alle 3, Kastrup
- har som første prioritet at hjælpe sine medlemmer til 
bedst mulig ferie, og forhandle aftaler og rabatter til 
fordel for sine medlemmer.

WEB: sastravel.dk
MAIL: Office@sastravel.dk

FACEBOOK.com/sastravel.dk
Du modtager som medlem og annoncør tre gange om 
året TRAVEL NEWS, som er klubbens blad. 

TÅRNBY SKAKKLUB...
... spiller skak hver mandag fra 19.15 i Postkassen,  
Amager Landevej 71, 1. sal, lokale 4-6.

WEB: taarnbyskakklub.dk
MAIL: ebbek@ruc.dk

Vi er en hyggeklub og tilbyder ikke undervisning, men 
du er velkommen til at spille mod os. 

TÅRNBY PATCHWORK
MØDESTED: Hovedbiblioteket

MAIL: taarnbypatchwork@gmail.com

TÅRNBY DESIGN BRODERI FORENING
MØDESTED: Pilegårdsskolen

MAIL: taarnbydesign@gmail.com

I TDB anvender vi vores broderisymaskiner til broderi 
som vi bruger til fx beklædning, tasker, quilt etc. Der 
holdes kursus med eksterne undervisere eller vi selv 
laver kurser for hinanden. 
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Vidste du at ...
• Karate kan oversættes fra 
japansk til ’tom hånd’.
• Der skelnes mellem to for-
mer for selvforsvar: passivt 
og aktivt selvforsvar. Passivt 
forsøges der at undgå ska-
der, men aktivt selvforsvar 
går ud på at uskadeliggøre 
angriberen.
• Der er udviklet et dansk 
selvforsvarssystem, Selv-
forsvarsmærket, der bruges 
ved Hjemmeværnet, Det Danske Forsvar og Civil-
forsvaret.
• Judo er blev videreudviklet fra ju-jitsu i 1882.
• Der findes 30 forskellige retninger inden for 
aikido.

JU-JITSU KLUBBEN AIKI-DO
WEB: jujitsu-amager.dk 

MAIL: info@selvforsvar-amager.dk
FACEBOOK.com> Ju-jitsu klubben Aiki-do

Ju-jitsu klubben Aiki-do blev stiftet i 1965 
under navnet judo-klubben. Vi træner ju-jitsu og 
selvforsvar hver mandag og torsdag på Tårnby skole, 
pigegymnastiksalen.

SHOGUN TÅRNBY SELVFORSVAR 
TRÆNING OG KLUBHUS: Tårnby skole - drengesalen

WEB: shogun-Jujitsu.dk
Japansk jujitsu i Shogun er effektivt selvforsvar ba-
seret på Nihon Jujitsu grundlagt af vores mester Sato 
Sensei. Vi lærer at bruge kroppen optimalt for at stop-
pe et angreb så nemt og effektivt som muligt. 

Seniorinstruktørerne har mellem 29 og 37 års erfa-
ring og de bliver ved med at dygtiggøre sig ved semi-
narer i indland og udland. Det er en udviklingssti, du 
kan fortsætte på resten af livet. 

Det er vigtigt for os, at træningen er motiverende og 
sjov, man lærer teknikker med substans og lærer re-
spekt for hinanden og opbygger et godt sammenhold.  
Børn fra 8 til 14 år. Derefter er man blandt voksne.

COPENHAGEN WUZUQUAN 
ACADEMY
Vi underviser i kampsportsstilen, Wuzuquan, som er 
traditionel Shaolin Kung fu.

WEB: wuzuquan.dk
MAIL: bogrubbe@gmail.com

Vi har medlemmer i alle aldre. Børn er velkomne, hvis 
de er store nok til at træne med en voksen. Mindre 
børn træner med en forælder eller større søskende.

KEIKOKAN KARATE KOBUDO RYU
Vi træner IKKE sportskarate, og deltager som hovedre-
gel ikke i stævner, men deltager gerne i mangeartede 
træningsformer indenfor kampkunst, karate, kobudo. 

WEB: www.keikokan.dk
MAIL: j.vollesen@youmail.dk

FACEBOOK.com/Keikokan Karate

Keikokan karate kobudo Ryu henvender sig 
til både børn og voksne. Man kan træne 
fra man er 5 år. Vi har specielle børne-
hold (Tumle), hvor man igennem leg og 
disciplin lærer karate og dermed bliver 
et mere selvsikkert barn.

Kobudo (som er gammel Okinawask 
våben træning) trænes hver torsdag. 

AMAGER KARATE KLUB
Vi træner efter karatens ånd, hvor 
respekt og ydmyghed er en stor del 
af læringen

WEB: amagerkarate.dk
MAIL: info@amagerkarate.dk

LOKALE: Fuglebækvej 3A, 1 sal, Tårnby. 
Vi er en karateklub med rødder i stilarten Gensei Ryu. 
Vi dyrker dog også andre stilarter inden for traditionel 
karate og vi er en klub med plads til alle, ung og gam-
mel, ny og erfaren. 

Udover den daglige træning har vi endvidere et 
stævnehold, der tager til nationale og internationale 
stævner, og vi har pt. (august 2021) tre elever på det 
Danske Landshold og flere på talentcenteret i kata. 

Vi tilbyder en alsidig træning med fokus på karaten, 
men som er udviklende både fysisk og mentalt.
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 Vidste du at ...
• Den første pistol blev lavet i 1400-tallet, hvor 
der kun var ét skud, og det var først i slutningen af 
1500-tallet, at revolveren blev opfundet, hvor der var 
flere skud; den var dermed var mindre tidskrævende. 

• Skyttebevægelsen i Danmark startede i 1861, da 
kaptajn H.P.V. Mønster sendte et indlæg til avisen 
Fædrelandet.

• De Danske Skytteforeningers, DDS’, formål var ’ved 
skydning som idræt og andet kulturel virke at fremme 
det folkelige foreningsarbejde’.

• DDS var Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisa-
tion, indtil de fusionerede med Danske Gymnastik- og 
Idrætsforeninger, DGI, i 2013.

SKYTTEFORENINGEN PILEN AF 1927
- en forening med to aktive adresser

Amager Landevej 221 skyder vi indendørs og på Seli-
nevej skyder vi udendørs.

WEB: pilen-1927.dk/om-pilen/
MAIL: pilen1927@hotmail.dk

FACEBOOK.com/Pilen 1927

I klubhuset på Amager Landevej er der mulighed 
for at skyde med riffel kaliber 22. Der er endvidere 
mulighed for at skyde pistol kaliber 22, der skal man 
deltage i et kursus.

På Selinevej skydes der med riffel kaliber 22 på 
50 og 200 meter baner. Pistol i kaliber 9 mm. I pistol 
skydes der nogle forskellige discipliner. Foreningen 
har våben, man kan låne. 

TÅRNBY SKYTTEFORENING
Klubhus med skydebaner: Amager Landevej 221, 
Kastrup

MAIL: berit_klg@mail.dk (med underscore)
FACEBOOK.com/Tårnby Skytteforening

WEB: taarnbyskytter.dk

Vi er en skytteforening, hvor man gennem skydning, 
træner sin koncentrationsevne og møder andre med 
samme interesse. Det er en sport for alle både børn fra 
7 år og voksne i alle aldre.

KASTRUP TÅRNBY SKYTTEFORENING,KTSF
Kastrup-Tårnby Skytteforening 
er grundlagt i 1975 og er en aktiv 
skytteforening med mere end 
100 medlemmer. Vi har egne baner og skyder med 
gevær og pistol indendørs og udendørs hele året

WEB: ktsf.dk
MAIL: ktsf@ktsf.dk

KLUBLOKALER: Amagerhallen i Tårnby
SKYDEBANER: Københavns skyttecenter, Kalvebod 
(hele året) og Amagerhallen i Tårnby (vinterhalv-

året). 

Har du lyst til at prøve, kan du kontakte os på vor mail 
med navn og telefonnummer så ringer vi dig op. Vi 
aftaler en tid, hvor du i fred og ro kan prøveskyde og 
få en fornemmelse af det at være skytte. 

Du kan låne våben og købe ammunition i forbindel-
se med skydning.

Der skydes med riffel på langbane, riffel og pistol 
på kortbane, fugleskydning og vinterterrænskydning.

API SKYTTEFORENING 
Skydning er en idræt for hele familien, så tag ende-
lig mor og far eller vennerne med

WEB: api1949.dk
MAIL: info@api1949.dk

FACEBOOK.com/API Skytteforening

Du får: ro, koncentration og struktur gennem skyde-
idræt. Dette er tre elementer i skydeidrætten, som har 
vist sig at være gavnlige for børn og unge med ADHD 
og lignende opmærksomhedsforstyrrelser; og tre ting, 
som er med til at give børnene gode oplevelser på 
skydebanen.

På vores 15 m baner indendørs, skydes der med 
riffel og pistol (kaliber 22).

Åbent hus hver torsdag aften mellem kl. 19.00 og 
22.00, hvor du finder os på skydebanerne.

I november 2021 flytter vi til nye lokaler i Amager-
hallen i kælderen, Løjtegårdsvej 64, Indgang B, indtil 
da Amager Landevej 221.

DE DANSKE JENSERDE DANSKE JENSER
... og nu i lige så høj grad jensiner

Der er langt fra aktiviteten Bjørnejagten i Tivoli og til 
sporten, der udfolder sig i Skytteklubberne, sig endelig 
ikke skydeklubber.

Skytteklubber skal heller ikke forveksles med jagt-
klubber, selv om der er lighedspunkter. Der er mere 
luft end krudt i skytteklubberne, især for begyndere. Få 
klubber har så stærke restriktioner og forsigtighedsreg-
ler som skytteklubberne - det drejer sig både omkring 
selve skydningen som omgangen med udstyret. Ikke 
bare har skytteforeninger i Tårnby deres eget klubhus 
med baner, der er også indrettet baner i kælderen un-

der Amagerhallen. Måske er det af sikkerhedshensyn, 
klubberne ikke giver så meget lyd af sig - bortset fra, 
når salonrifler og andre typer krudtdrevne discipliner 
tages i brug.

Udover Bjørnejagten i Tivoli (som skyder med lys/la-
ser) er der langt til Hopalong Cassidy, for yngre kunne 
det være Rambo, Dirty Harry, som man bliver ophidset 
af at se. Skytteklubberne er derimod kendt for at skabe 
ro og koncentration omkring skytterne. For personer 
som har brug for ro og koncentration i sjælen har skyd-
ning en overraskende positiv effekt.

- Og så er det altså også dejligt at kunne aflæse sin 
præstation med det samme - en ti’er!
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Vidste du at ...
• I begyndelsen (1902) var FDF kategoriseret som en 
idrætsforening.
• Holger Tornøe, en af FDF’s grundlæggere, var inspi-
reret af det britiske Boy’s Brigade, en kirkelig ung-
domsorganisation i Storbritannien.
• Spejderbevægelsen startede i 1907 af Lord Robert 
Baden-Powell i England.
• I 1909 startede den første spejdergruppe i Hellerup. 
• Det Danske Spejderkorps blev dannet i 1910.
• De Danske Søspejdere blev oprettet i 1920 og blev 
tilknyttet Det Danske Spejderkorps.

KASTRUP SØSPEJDER
WEB: kastrupsøspejder.dk

Kastrup Søspejder holder til i den 
gamle lystbådehavn nær lufthav-
nen yderst på molen i huset kaldet 
Pynten.

Vi er medlemmer af Det Danske 
Spejderkorps og har 3 afdelinger:

Søulvene (8-10 år) sejler i vore 16 optimistjoller og 
3 kanoer. Der er fast mødedag torsdag.

Juniorerne (10-12) sejler også i optimistjollerne og 
kanoerne og mødes tirsdag.

Søspejderne (12-16 år) sejler i bådtypen Svendborg 
Senior, som vi har fem af – en mindre kølbåd med 
plads til fem sejlere.  Der er fast mødedag torsdag.

Vestamager Gruppe er Amagers største KFUM – Spej-
dergruppe, og en af de største i korpset. 

WEB: vestamager.dk
INSTAGRAM: @vestamager.dk

FACEBOOK.com/vestamagergruppe

Til hverdag holder vi til i ’Ørnereden’, der ligger direk-
te ud til Kalvebod Fælled og tæt på Kongelunden.

FDF KORSVEJEN
WEB: fdfkorsvejen.dk

MAIL: fdfkorsvejen@gmail.com
KREDSHUS: Gemmas Alle 100 

Man kan meldes ind fra 6 år, hvilket i FDF sprog hedder  
Pusling. Der er ugentlige møder samt weekendture, 
sommerlejre med mere. Kredsen har et flot kredhus 
på mere end 250 m2, to sheltere og en bålhytte, som 
bruges rigtigt meget.

KLØVER – OLE WASS (KLOW)
Vi er en aktiv spejdergruppe, der tæller 
ca. 60 medlemmer og med en god foræl-
dreopbakning.

Vi er en gruppe i vækst og er så heldige, at vi har 
nogle meget aktive ledere. Vi har nogle dejlige uden-
dørs arealer, der gør, at vore møder hovedsageligt 
bliver afholdt udenfor, hvor man lærer at tænde op og 
lave mad over bål. Der bliver øvet med dolk og økse, 
trænet førstehjælp og bygget med rafter. 

Teltopsætning og ned igen, knob og forskellige 
former for løb og leg og ikke mindst dyrker vi sam-
menholdet på tværs af gruppen.

Du kan starte, når du er 6 år og fortsætte...,

MAIL: jannie@jlaebel.dk 
WEB: klow.dk

KREDSHUS: Glamsbjergvej 16, Kastrup 

Vi bor i de hvide barakker på Tårnby Skole (for enden 
af Husbyvej). I vil ofte se os på græsplænen ved det 
gamle vandtårn.

WEB: taarnbynet.dk

Vi tager på ture og lejre, hvor vi dyrker pigefællesska-
bet. Vores mission er, at gøre piger i stand til at udvikle 
og udnytte deres fulde potentiale.
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STIFINDERNE
Amager division, Det danske Spejderkorps
Hvis du møder lugten af røg og mad, lyden af sjov og 
kammeratskab, synet af børn der leger og hygger sig, 
så har du sandsynligvis fundet os. 

WWW: Stifinderne.net
FACEBOOK.com/stifinderne-spejderne

SPEJDERHUS: Nordstjerne alle 8, Kastrup

Hos Stifinderne arbejder vi hele tiden på at lave godt 
spejderarbejde kendetegnet ved kammeratskab, fri-
luftsliv, sjov og udfordringer. Vi er alle sammen med, 
og vi lærer at tage ansvar både for os selv og for an-
dre. I enden af det hele står en solid gruppe af voksne 
ledere, der altid er parat til at åbne kredsen for nye 
børn og voksne, der vil være med til at udvikle spej-
derarbejdet i Stifinderne. 

FDF TÅRNBY
Kan du lide at lege, lave fjollede 
ting, lave mad på bål, snitte med 
dolk, være ude i naturen, sove i telt og tage på lejre/
kurser, få nye venskaber og venner for livet, få et fæl-
lesskab samt være sammen med voksne/ledere, der 
har tid og synes, at FDF er det FEDESTE I VERDEN, så 
skal du begynde hos FDF Tårnby.

WEB: fdftaarnby.com
MAIL: Tjek på hjemmesiden under fanen ’Kontakt os’

FACEBOOK.com/FDFTarnby
KREDSHUS: Løjtegårdsvej 232, ved vandtårnet

Vi er en FDF-kreds på ca. 70 medlemmer, hvoraf leder-
flokken er ca. 10 stk. Lederne er lige fra 18 år og op 
efter. 

Hos FDF Tårnby har vi løbende opstart hele sæso-
nen og ingen venteliste, så det er aldrig for sent at 
begynde til FDF. Du kan begynde hos FDF Tårnby, når 
du skal i 1. klasse og være der resten af livet. 

Vidste du at ...
• i 1973 blev Det Danske Spejderkorps og Det Danske 
pigespejderkorps slået sammen under Det Danske 
Spejderkorps.

CISV AMAGER
Vil du se verden med andre og andres øjne, så er 
CISV noget for dig

CISV er en international uddannelsesorganisation med 
70 medlemslande fordelt over hele verden.

Vi er ikke religiøse og ikke politiske, men hylder 
forskellighed, samarbejde og tolerance. Vi gør børn og 
unge til aktive verdensborgere, gennem leg og vores 
syv forskellige uddannelsesprogrammer.

Vi arbejder ud fra fire forskellige temaer som er 
menneskerettigheder, konflikthåndtering, forskellig-
hed og bæredygtighed.

WEB: cisv.dk/om-cisv/lokalforeninger/amager
FACEBOOK.com/cisvamagerjb
FACEBOOK.com/cisvdanmark

MAIL: mosterolga@gmail.com

Informationsmøde (i 2021)  2. november kl. 18.30,  
Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, Kastrup
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PARKINSONFORENINGEN
Storkøbenhavns Kreds
Møder i Foreningshuset Postkassen, Amagerlandevej 71.

MAIL: pp@ppspedition.dk

Parkinson Klub Amagerland er oprettet for Parkinson-
ramte samt deres pårørende, der bor i Tårnby og Dra-
gør kommuner. Vi holder kaffemøder en gang om må-
neden, oftest torsdage fra kl.14-17 og de fleste gange 
arrangerer vi vedkommende foredrag. Vi tager også på 
udflugt af og til.

BEDRE PSYKIATRI - lokalafdeling Amager
Vi kæmper for bedre behandling til mennesker med 
psykisk sygdom og deres pårørende.

WEB: bedrepsykiatri.dk
FACEBOOK.com/bedrepsykiatriamager1 

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtale-
grupper, foredrag og meget mere. Vores budskab er 
klart – uanset om det er på Christiansborgs gange, i 
kommunale råd eller i pressen: 

Med tilstrækkelige ressourcer og bedre hjælp til syge 
og pårørende KAN psykisk sygdom kureres.

PENSIONISTFORENING Kastrup - Tårnby
Foreningscentret postkassen, Amager Landevej 71.
Fra 60 år og opefter. Mødedag hver onsdag kl.12 til 
hygge og andet, og hver fredag spiller vi banko kl.11.

WEB: taarnbynet.dk
KONTAKT: Jette Schrøder 2081 5644 eller  

Anne-Margrethe Petersen 3251 2732

OK-KLUBBEN 
Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71
- er en klub for 60-årige og opefter. Fast møde hver 
torsdag kl.10 med foredrag - sang og musik - hygge og 
andet.

WEB: taarnbynet.dk
KONTAKT: Anne-Margrethe Petersen  

TLF.: 3251 2732 – 6065 4976

GIGTFORENINGEN 
lokalafdeling Amager
Vi har til huse på 5. sal i vandtårnet på Oliefabriksvej 
102 (der er elevator).

WEB: taarnbynet.dk • www.gigtforeningen.dk

Vi er en gruppe gigtramte, der mødes hver tirsdag kl. 14 
til hyggeligt samvær og erfaringsudveksling.

HJERTEFORENINGEN KØBENHAVN S
- er også forening for Tårnby og Dragør

WEB: kbhs.hjerteforeningen.dk
FACEBOOK.com/hjerte2300s

KONTAKT: formand Margit Grome:  
margitgrome@gmail.com

Gangmotion/stavgang på Hjertesti på Amager Fælled 
• Hjertemotion i motionscenter • Flimmergruppe • 
Hjertecafé med foredrag • Samvær med ligestillede • 
Nytårsmarch • Samarbejde med andre lokalforeninger 
• Diverse ture.

DU ER IKKE ALENE -DU ER IKKE ALENE -
Det sker jo, at du selv rammes, eller at du bliver 
pårørende til en person, som bliver ramt af en svær 
sygdom eller skavank - så er det godt, at der findes 
nogen, som du kan tale med om din situation

Ikke et ondt ord om sundhedsvæsenet, men der er nu 
noget trygt ved i hverdagen at kunne komme sammen 
med andre i din eller dine pårørendes situation og 
som du ikke skal forklare alt fra bunden, før du/I har en 
samtale i gang. 

At interessegrupperne også er politiske og sociale 
magtfaktorer, er en anden sag og måske ikke den mest 
oplagte, hvis det er sygdom og skavanker, som er det 
store aktuelle problem.

Det er også muligt, at du søger socialt samvær i en 
aktiv kreds, der har det lidt som dig. Og her på siderne 
præsenterer vi de mange specialforeninger, hvor du 
kan føle dig i gode hænder.

Og det er også her, vi præsenterer foreninger, hvor 
du kan gøre nytte, hvis du er en af dem, der heldigvis 
har overskud i hverdagen.

Disse sider er 
ikke kun for perso-
ner med skavanker, 
men handler også 
om andre mulig-
heder for socialt 
samvær for voksne 
for ikke at sige 
folk i pensionist- 
alderen. Indrøm 
det bare sammen 
med halvdelen af 
redaktionen, at det 
ikke altid gælder 
om at være ung 
med de unge.

Uden at se hverken originaler eller genindspilninger 
på film af Morten Korchs romaner (de gamle sort/hvide 
er faktisk de bedste), så er det ikke sikkert, at de år-
gange, vi taler om, ser film med Bruce Willis og Arnold 
Schwarzeneggers aftagere. Her er Lisbeth-klubben en 
god mandagformiddags-beskæftigelse med kvalitets-
film af nyere dato.
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Vidste du at ...
• udtrykket psykiatri blev opfundet i 1808 af lægen Jo-
hann Christian Reil og betyder ’bogstaveligt medicinsk 
behandling af sjælen.’
• ’Psyche’ fra oldgræsk betyder sjæl, men også som-
merfugl og den optræder i Storbritanniens Royal Col-
lege of Psychiatrists våbenskjold.
• Blind stammer fra det norrøne ord ’blindr’, eller tyske 
’blind’ der begge betyder ’utydelige’ ’uklar’. 

Vidste du at ...
• Lions Club har 46.000 klubber globalt i 190 forskel-
lige lande, med 305 klubber i Danmark, Færøerne og 
Grønland.

SOROPTIMIST
International Kastrup Tårnby 

- er en klub bestående af glade og friske 
modne kvinder, der arbejder for at for-
bedre kvinder og pigers uddannelses-
muligheder og status lokalt, nationalt 
og internationalt.

WEB: soroptimist-danmark.dk/kastruptaarnby/
MAIL: ulla.madsen@soroptimisteurope.org 

FACEBOOK.com/Soroptimistdanmark 

Soroptimist International arbejder for fremme af men-
neskerettigheder og for forbedring af kvinders og pi-
gers status i alle lande. Vi er neutrale i partipolitiske 
og religiøse spørgsmål og lægger vægt på at skabe et 
bredt netværk mellem kvinder både socialt og profes-
sionelt.

LIONS, KASTRUP - TÅRNBY
Vil du være med til at gøre en forskel for dem i samfun-
det der har behov for hjælp? Kan du afsætte tid til et 
klubmøde i Bordinghus på Klitrose allé 30 hver måned 
og nogle timer til vores spændende aktiviteter?

MAIL: Kastrup-taarnby@lions.dk

Vi er pt. 11 medlemmer fra 39 år og op efter. Er oven-
nævnte, sammen med hyggeligt samvær med ligesin-
dede, inspirerende for dig?

DANSK BLINDESAMFUND 
- kreds Storkøbenhavn Syd

I Dansk Blindesamfund gør vi alt, hvad vi kan for at yde 
hjælp til blinde og svagsynede.

WEB: blind.dk •  taarnbynet.dk
MAIL: lars-peter-brogaard@nielsen.mail.dk 

Få støtte, når synet svigter • Ring til Synslinjen og snak 
med én, der forstår din situation.

HØREFORENINGEN -  Tårnby Lokalafdeling 
Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de 
mennesker, der er berørt af høreproblemer eller syg-
domme i øret. 

WEB: hoereforeningen.dk 
MAIL: taarnby@hoereforeningen.dk

FACEBOOK.com/hoereforeningen 

Høreforeningen udgiver det/de af Hovedbestyrelsen 
fastlagte medlemsblad(e). 

DIABETESFORENINGEN 
Lokalforeningen i Tårnby og Dragør
- er en del af Diabetesforeningen, og virker lokalt med 
diabetes-relaterede foredrag, arrangementer og orga-
nisering af forskellige motionsformer.

WEB: taarnby-dragoer.diabetes.dk • diabetes.dk

Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbed-
re livet med sygdommen diabetes gennem forebyggel-
se og bekæmpelse af diabetes og dens følgevirkninger. 



30 FRITIDSLIV I TÅRNBY 2021

BLIXEN KLUBBEN
Blixen Klub Tårnby er for 
udadvendte, sociale kvin-
der 60+, som ønsker at få 

ny inspiration, finde fællesskaber og danne netværk.

WEB: blixenklub.dk/taarnby
MAIL: taarnby@blixenklub.dk

Klubben tilbyder socialt samvær, engagerede foredrag, 
samtalesaloner, workshops og udflugter og er med til 
at opbygge nye venskaber med jævnaldrende kvinder.
Medlemmerne mødes hver anden tirsdag i lokalet Ved 
Diget 21, 1. sal, Kastrup

Klubben optager pt. (august 2021) ikke nye medlem-
mer, men man kan blive skrevet på venteliste.

KRÆFTCAFÉEN I TÅRNBY
Tilbuddet er åbent for både kræftramte, tidligere 
kræftramte og pårørende. Det er et frirum, hvor man 
både kan og må tale om alt. Også når det ikke handler 
om kræft. Vi har alle tavshedspligt. Vi mødes hver 
anden onsdag i måneden.

FACEBOOK.com/Kræftcafeen
MAIL: Taarnbycafe@gmail.com

Kommunens kræft- og rehabiliterings-koordinatorer 
og SundhedsCenter Tårnby har længe efterspurgt 
noget, de kan tilbyde efter gennemført genoptræning. 

Nye frivillige har meldt sig til at genstarte 
Kræftcaféen i Tårnbyparkens selskabslokaler, Tårnby-
park alle 22.

PUGAD 
People Uniting and Generating Aid for Development

Vi blev oprettet i 2005 og har 
haft projekter under DANIDA i 
Filippinerne siden 2007 i fiskeri, 
landbrug, mikrolån i kooperati-
ver for jobs til kvinder, reform af 
fængselsvæsenet/resocialise-
ring via uddannelse og arbejds-
fællesskaber mellem kristne og muslimer mv.

WEB.pugad.org
MAIL: nc.lyduch@gmail.com

FACEBOOK.com/pugad

PUGAD er en NGO, der arbejder for at fremme tilslut-
ningen til FN’s verdensmål 2000-2015 og i dag FN’s 
17 bæredygtighedsmål 2015-2030. Vi arbejder kon-
kret på at sikre et langsigtet perspektiv i udviklingsar-
bejdet gennem netværksopbygning og partnerskaber 
nationalt og internationalt.

Vi arbejder for at sætte folk i stand til at gøre en for-
skel for deres egen og andres livssituation, og for at 
skabe folkelig opbakning til udviklingsbistanden.

Arbejder på tværs i CISU og Globalt Fokus med mil-
jø, klima, biodiversitet, fra ide til projekt, regnskaber, 
monitorering af projekter mv.; er med i kampagner 
og events og afvikler en årlig generalforsamling samt 
5-6 bestyrelsesmøder årligt; dertil medlemsmøder, ar-
bejds- og temagrupper. 

LISBETHKLUBBEN
- en omsorgsklub for Tårnby borgere, der mødes til 
filmforestilling mandage formiddag kl. 10.30 i Kastrup 
Bio.

WEB: taarnbynet.dk

Filmvalget er bredt og for det 
meste de sidste nye både in-
den- som udenlandske. Vi har 
10 forestillinger i efteråret og 
10 forestillinger i foråret. Salg 
af billetter/medlemskort an-
nonceres i lokalpressen.

Vidste du at ...
• Stifterne af Ældre Sagen kunne varemærkebeskytte 
navnet, som et navn/brand, da det blev stavet i to ord 
frem for ét. 
• Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 viser at 60-89-åri-
ge er lykkeligere end de 50-59-årige.
• Høreforeningen blev grundlagt som ’Tunghøres Vel’ i 
1912 og var den første af sin slags i Norden.
 • Mænds Mødested bruger den irske håndbog fra grup-
pen Irish Men’s Sheds Association, der blev finansieret 
af blandt and HSE National Office of Suicide Prevention. 
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NETVÆRKSHUSET KASTRUPLUND
Netværkshuset Kastruplund er et samarbejde mel-
lem Røde Kors Hovedstaden og Tårnby Kommune.

MAIL: stiwel@rodekors.dk
FACEBOOK.com > Netværkshuset Kastruplund

Netværkshuset Kastruplundgade 13, baghuset, hen-
vender sig til borgere mellem 18-65 år, som på den 
ene eller anden måde oplever ensomhed i sit liv og 
som ønsker at være en del af et aktivt netværk. Vi har 
en omsorgsfuld og familiær omgangstone, vi hjælper 
hinanden og deltager aktivt i husets aktiviteter og 
hjælper til med at holde hus og have.

Husets aktiviteter drives primært af frivillige og vi 
byder blandt andet på zumba, yoga, krea-værksted og 
Walk ’n talk (5 km gåtur), fællesspisning m.m. Vi har 
mange traditioner som at fejre fastelavn og julehygge. 

Huset er åbent, når der er aktiviteter. Alle aktiviteter 
er åbne for alle - undtagen mandag i ulige uger, som 
kun er for unge mellem 18-30 år. 

Vær opmærksom på, at nogle af vores aktiviteter 
kræver tilmelding. Vi lægger aktivitetsprogram op for 
hver uge på vores Facebookside. 

Du er også velkommen til at tilmelde dig vores uge-
program på sms ved at sende dit mobilnummer til 2811 
2110.

MÆNDS MØDESTEDER – TÅRNBY
Mænds Mødesteder Tårnby er som alle andre Mænds 
Mødesteder i Danmark et frirum, hvor mænd kan mø-
des og lave meningsfulde aktiviteter sammen og få en 
god snak over en kop kaffe, skulder ved skulder. 

Sirgræsvej 134, bag Foreningscentret Postkassen
MAIL: maends.moedested.taarnby@gmail.com 

FACEBOOK.com/maendsmoedesteder

Hvis vi ikke har en aktivitet, du finder interessant, men 
har du selv gode ideer til noget, du gerne vil lave, så 
hold dig ikke tilbage 
– måske der er andre 
end dig, der vil være 
med til at igangsætte 
det.

- I TÅRNBY
Vi er en landsdækkende social-humanitær forening 
med over 900.000 medlemmer. I lokalforeningen her i 
Tårnby er vi over 7.400 medlemmer.

WEB: aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
MAIL: aeldresagentaarnby@gmail.com

FACEBOOK.com > ældresagen tårnby
PERSONLIG KONTAKT:  tirsdage fra kl. 10-15,  

Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71.  
TLF.: 2170 0516

Vi har en besøgstjeneste, en vågetjeneste, besøgs-
venner til demensramte hjemmeboende, spisevenner, 
gåvenner, ”skubbere” ideCafé, strikkeCafé, tirsdags-
klub, cykling. it-Café, vandrehold, Cafe Livsglæde, 
bisidder, søndagsCafé samt en handymand og mm. 
kontakt kontoret.

NATTERAVNENE I TÅRNBY
Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livs-
glæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum

MAIL: taarnby@natteravnene.dk

Natteravnene Tårnby er en frivillig social forening, der 
går ture i hold på tre m/k’er efter lokalt behov – mid-
dag, aften eller nat - i de karakteristiske gule jakker.

Gennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksen-
kontakt, er vi med til at skabe tryghed og støtte børn og 
unge, der måtte have behov. 

En af sideeffekterne ved denne indsats er, at hær-
værk, vold og anden småkriminalitet i de områder, hvor 
vi færdes, ofte falder drastisk.

Natteravnene Tårnby er blevet til på lokalt initiativ 
og etableret i samarbejde med Natteravnenes Landsse-
kretariat og tilsluttet samme.

I Tårnby har vi stadig brug for flere ansvarlige voks-
ne, der vil bruge lidt fritid på frivilligt arbejde hos Nat-
teravnene, og på den måde være med til at gøre en for-
skel i lokalsamfundet.



32 FRITIDSLIV I TÅRNBY 2021

KASTRUPLØVERNE
WEB: Kastruploeverne.dk • taarnbynet.dk

MAIL: klausenbent5@gmail.com 

Vi er en gruppe af pensionister, der synger og spiller 
musik fra Irland og Skotland med et repertoire, der be-
står af sang på både dansk og engelsk krydret med lidt 
fortællinger om den keltiske kultur m.v.

Vi er pt. (august 2021) musikere og sangere, som 
spiller harmonika, violin, mandolin, fløjte, guitar og 
banjo og vi tager af og til ud og spiller - fortrinsvis på 
Amager / København, hvor vi skaber en god stemning 
med vores glade musik.

Foreningen er 
drevet af frivillige 
og har til formål at 
arrangere koncerter 
med både kendte og 
ukendte musikere

WEB: musikforeningensneglen.dk
FACEBOOK.com > Musikforeningen Sneglen

Vi holder koncerter 3-4 gange om året på Skottegårds-
skolen og bestræber os på at have en udendørskoncert 
om året, som afvikles ved søbadet Sneglen på stranden.

Alt overskud går til afholdelse af efterfølgende kon-
cert. Du kan støtte foreningen og blive medlem.

TÅRNBYKORET
Kendetegnet for koret er det gode humør blandt 
medlemmerne. I 2019 modtog koret prisen som 
årets forening i Tårnby

MAIL: dorrittorben@mail.dk
WEB: taarnbykoret.dk

FACEBOOK.com > Tårnbykoret

Tårnbykoret er et kor med 77 års eksistens. Gennem 
alle årene har koret kastet sig ud i forskellige sangud-
fordringer, men for tiden synges mest underholdende 
og munter musik. 

Vi er et 4-stemmigt kor og synger derfor stemmerne 
sopran, alt, tenor og bas. Vi har både dirigent og pianist 
til at skabe de gode prøver og koncerter.

Koret holder til i Korsvejens skoles festsal, Tårnbyvej 
5, i Kastrup og har fast øveaften mandag fra klokken 19.

Alle har mulighed for at deltage, da der ikke er op-
tagelsesprøve. For tiden mangler vi herrer, især basser. 
Kom og syng dig glad.

Hyldest da koret modtog prisen som årets forening i 
Tårnby

CROSS ROAD GOSPEL
Vi synger hver onsdag fra kl.19.00-21.30 i Korsve-
jens kirke, Sirgræsvej 81, Kastrup

WEB: crossroadgospel.dk/
MAIL: mail@crossroadgospel.dk

FACEBOOK.com > Crossroad Gospel

Koret består af 50 sangere; vi 
synger både traditionel gospel 
og lidt mere over i den funky 
stil. Vi lægger stor vægt på det 
sociale i koret, så alle kan være 
med. Vi har ingen optagelses-
prøve og vi har en ung korleder, 
der udfordrer os sangmæssigt. 

Vores mål er, at vi altid går 
glade hjem fra en koraften.   

I TONERNES VERDENI TONERNES VERDEN
Det siges, det er en særlig 
kvalitet at komme fra et hjem 
med klaver. Det gør jeg. Det 
blev slæbt op på en fjerde 
sal i en ejendom i Sundby, og 
der stod det relativt ubrugt, 
indtil det blev slæbt ned 
igen. Jeg har også pustet lidt 
i en kornet i min FDF-tid, men 
udøvende blev jeg aldrig – 
hvilket kan ærgre i dag.

Derimod er jeg som fler-
tallet en rigtig god lytter og 
det er derfor en særlig for-
nøjelse at kunne præsentere 
så mange bands, grupper og 

andre udøvende musikanter – oveni har Tårnby en me-
get aktiv musikskole for de helt uden. Læs om den på 
side 46. På disse sider drejer det sig om musik for og 
med voksne.
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Vidste du at ...
Sang og musik:
• Grunden til harmonikaen blev lagt i år 3000 f.Kr. 
• Zyrill Demian tog patent på harmonikaen i 1829.
• Kabaret stammer fra det fransk ord ’cabaret’, der be-
tyder værtshus/kro’.
• Gospel betyder evangelium på engelsk og betragtes 
som en religiøs musikgenre i USA, da det blev udviklet i 
afroamerikanske kirker. I Danmark bruges det i høj grad 
som koncertmusik ved kirkekoncerter.
• Musik stammer fra det latinske ord musica og græsk 
mousike (techne) hvilket betyder ’musernes (kunst)’.

BRANDVÆSNETS MUSIKFORENING
Brandvæsnets Musikforening 
er fortsættelsesforening, 
efter at Københavns Brandvæ-
sen overgik til Hovedstadens 
Beredskab og i det regi ’ned-
lagde’ Københavns Brandvæ-
sens Orkester

WWW.brandmusik.dk
MAIL: bimunk@youmail.dk

Som aktive medlemmer kan optages enhver, som er 
fyldt 16 år, som læser noder og behersker et musikin-
strument inden for rammerne af et harmoniorkester, 
herunder janitshar/slagtøjsinstrumenter.

BORDINGHUS SPILLEMÆNDENE
Underholdningsorkestret Bordinghus Spillemænd

WEB: Bordinghus-musik.dk
HJEMSTED i Bordinghus, Klitrose Alle 30, Kastrup

Orkestret består for tiden af 12 amatørmusikere, som 
øver hver torsdag fra 9.30 til 12.00 i Bordinghus. In-
strumentsammensætningen er violiner-klaver-harmo-
nika-guitarer (vokal)-tenorsax-altsax-klarinet-trompet.

Skulle man få lyst til at deltage, er der også mulighed 
for det; vi forventer bare, at du kan læse noder, har godt 
humør og passer socialt i gruppen.

Vil du vide mere om os, så kom til en øvedag eller gå 
ind på vores hjemmeside, hvor du også finder kontakt-
personer.

Vi lægger stor vægt på det sociale samvær, og holder 
forskellige arrangementer, hvor vores passive medlem-
mer (koner-kærester-mænd) deltager.

 Vi tager ud og spiller til forskellige arrangementer 
både i Tårnby og andre steder. Vi har spillet til et guld-
bryllup på Valdemar Slot, for flygtninge i Kongelunden, 
i Køge Miniby, Ældreforening i Jyllinge, i kirker, på dag-
centre og plejehjem, til arrangementer i samarbejde 
med Ældre Sagen og Tårnby Kommune og også ved pri-
vate arrangementer som fødselsdage m.v.

Vores motto: Spil musik til glæde for dig selv, og 
mange andre.

AMAGER KABARETEN
Amager Kabareten har til formål at fornøje og more

MAIL: ellen.rasch@hotmail.com.
WEB: amagerkabaret.123hjemmeside.dk

Vi har en stab på 12 solister og vort eget orkester på 4 
musikere og vore faste pianister, som igennem de sid-
ste 28 år har fornøjet vores medlemmer den 1. tirsdag 
i hver måned fra september til april. 
Vi skaber hver måned en forestilling i Tårnby Skoles 
festsal, Sneserevej, der er en skønsom blanding af stort 
set alle genrer med sange og sketchs, med vægt på at 
more og underholde. Og der er også plads til fællessan-
ge, hvor alle kan få luftet deres sangglæde.

AMAGER HARMONIKAKLUB
Klubbens formål er at udbrede og fremme harmoni-
kamusik ved samspil på tværs af øen 

WEB: amagerharmonikaklub.dk
FACEBOOK.com > Amager Harmonikaklub

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1

Der er en orkestergruppe, som 
spiller musik i flere stemmer. En 
gårdsangergruppe, der fortrinsvis 
spiller gamle gårdsanger-melodi-
er. En sømandsgruppe, som spiller 
alle de gode kendte sømandssan-
ge.
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VISENS VENNER PÅ AMAGERLAND
Foreningen mødes til viseaftener og andre arrange-
menter, hvor udøvende medlemmer fortolker viser 
og sange akkompagneret af vores dygtige musikere; 
desuden synger vi fællessang 

WEB: www.vvpa.dk
MØDESTED: Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3

Viseaftener holdes månedligt i festsalen på Korsvejens 
skole. Udøvende sangere og musikere holder ugentlige 
’hulemøder’ - her præsenterer vi viser for hinanden. 
Øvrige medlemmer og gæster er publikum til de hyg-
gelige viseaftener.
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DET SKÆG VI SELV LAVERDET SKÆG VI SELV LAVER
Der er mange aktiviteter til fritid og kultur i Tårnby og 
rigtig meget af det er noget, aktive borgere selv har 
sat i sving - her kan du både være tilskuer og aktiv

Grundlovens §§ 78 og 79 - garanterer borgernes ret til 
uden forudgående tilladelse at danne foreninger i et-
hvert lovligt øjemed og borgernes ret til uden forudgå-
ende tilladelse at samle sig ubevæbnede.

Stk. 3 i § 78 sikrer samtidig, at ingen forening kan oplø-
ses ved en regeringsforanstaltning. Og så er scenen ellers 
sat for et omfattende og rigt forenings- og forsamlingsliv 
i Tårnby.

Andre §§ pålægger ligefrem Kommunen at give til-
skud og stille lokaler til rådighed, så grundlaget for fest 
og ballade er til stede – hvis nogen vil gribe chancen og 
være igangsættere og drifte aktiviteter. Således har vi 
Musikforeningen Sneglen, som har taget navn efter sø-
badeanstaltens form – fordi de første arrangementer var 
planlagt at finde sted på og i nærheden af Sneglen. Lidt 
en pendant til de klassiske koncerter på 5-øren, et strand-
område i Amager Strandpark på københavnersiden.

Byens største kræmmermarked afvikles af FDF Kors-
vejen og det næststørste af KFUM Vestamager. Korsvejs-
markedet holdes i den lille lund på Gemmas allé, men 
hedder Korsvejsmarkedet pga FDF-gruppens historiske 
tilknytning til Korsvejskirken, som dog er erstattet af 
Tårnby kirke.

Lisbethklubben er en filmklub, som står for 20 film-
forevisninger om året, afviklet i formiddagstimerne, så 
medlemmerne er typisk folk i pensionistalderen. Reper-
toiret er film, der var premierefilm året før; så kan man 
vente, er Lisbeth et godt parti. ’Lisbeth’ skulle ifølge ryg-
tebørsen være navnet på initiativtagerens ældste datter, 
som i givet fald skulle være omkring 53 år nu.

Tilsvarende tager Amagerteatret sig af professionelle 
teaterforestillinger på ’hjemmebane’, se side 36. 

Ildsjælene er en ak-
tiv gruppe, som er her 
og der og allevegne. 
Ildsjælene er en frivil-
lig forening, der er stif-
tet grundet interessen 
for at udvikle, afvikle 
og deltage i arrange-
menter, der primært 
har til formål at støtte 
velgørende og frivilli-
ge formål, primært på 
Amager. De støtter ikke 
projekter, som en fond 
ville gøre, men i stedet 
stabler de underhol-
dende arrangementer 
på benene, som i sid-
ste ende er til fordel 
for udsatte mennesker eller til gavn for lokalsamfundet. 
Som forening er den åben for alle, der vil have det sjovt 
samtidig med, at de støtter andre.

Stjerner i natten er Tårnbys undervisnings- og kultur-
institutioners store udendørs kulturnat-arrangement om-
kring naturcenter Vestamager. Sammen med foreninger 
og enkeltpersoner er der sang, opvisninger og aktiviteter 
fra sen eftermiddag til mørkets frembrud og traditionelt 
myldrer borgere med madkurv og godt humør ud til ar-
rangementet, som samtidig er en fremvisning af kommu-
nens mange kulturtilbud.

Uge 41 er traditionelt Sundhedsuge i Tårnby. Navnet 
siger selv, hvad det drejer sig om – men det er ikke kun 
svedige træningslokaler med løbebånd, men en lang 
række aktiviteter, som har sundhed og motion som tema. 
I denne uge udnævnes sundhedsambassadører og årets 
sundhedspris uddeles.

Stjerner i natten og Sundhedsugen er arrangeret af 
medarbejdere i Tårnby Kommune, men har stor deltagel-
se af medlemmer fra de frivillige foreninger.

ILDSJÆLENE
Ildsjælene er en niche forening i Tårnby, der har til formål at støtte 
velgørende og frivillige formål. 

WEB: ildsjaelene.dk 
MAIL: Info@ildsjaelene.dk

INSTAGRAM.com/ildsjaelene
FACEBOOK.com/Ildsjaelenedk

Vi er omkring 25 medlemmer i al-
deren 18 til 82 år. Vores aktivite-
ter spænder vidt fra Huskedagen, 
hvor vi samler penge ind til de-
mens forskning, til Fjolles Legedag 
for børn med handicap, diagnoser 
og ensomhed, Fjolles Jul, som er 
en juletræsfest for udsatte, Recy-
cled by Ildsjælene, som genbruger 
tøj i tøjcontainerne ved Vestama-
gercentret og Spar, samt sørger for 
udlån af konfirmationstøj til kon-
firmander i pengenød eller med en grøn indstilling.

FINDER DU PÅ NOGET ...?
... kreativt, noget musikalsk, noget som 
kan deles med andre...?

... så er der flere muligheder for at realisere 
en ’Roskildefestival i Tårnby’, en udstilling, 
en særlig optræden eller turnering - også 
selvom det skal koste noget.

Der er tilskudsmuligheder i Tårnby og det 
skader aldrig at søge Folkeoplysningsudval-
get eller Kultur- og fritidsudvalget, hvis du 
og dem du vil lave et arrangement med ikke 
er i en forening på forhånd.

En betingelse er, at arrangementet skal 
være åbent for alle - kun begrænset af 
pladsmangel. Er din idé ikke færdigudviklet, 
kan du henvende dig på Foreningernes Fæl-
leskontor, som måske kan hjælpe dig lidt på 
vej. Ikke med penge, men med praktiske råd. 

Om Fælleskontoret: Se side 49.
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UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET
MAIL: diget26@youmail.dk

WEB: taarnbybib.dk

Det hele begyndte som en midlertidig udstilling i for-
bindelse med Kulturby København 1996; dengang hed 
det af naturlige årsager Udstillingscenter Plyssen, da 
man holdt til huse i historiske lokaler fra Dansk Plys 
og Møbelstof-fabrik i Kastrup. I mange år var Plyssen 
eneste overlevende aktivitet fra Kulturbyåret – og med 
samme ankermand, Heinrich Ehrenreich.

Da bygningen skal gøres klar til en ny funktion som 
et led i et byggeprojekt, flyttede aktiviteterne til går-
den Ved Diget, som står tilbage som et levn fra gamle 
dage. Som på Plyssen drives centret af frivillige kusto-
der med en daglig leder, ligeledes frivillig.

Gården er en trelænget gård; det nuværende stuehus 
blev bygget tilbage i 1870, dengang Kastrup kun var en 
lille landsby, som så meget anderledes ud. Siden 1747 
har gården kun været ejet af to slægter. 

Tårnby Kommune overtog ejendommen i 2007 og vil 
i de kommende år lade gården gennemgå en omfatten-
de renovering.

Planerne for det nye udstillingscenter 

1. ETAPE: Øst-længen (2020)
Øst-længen skulle renoveres, så den kom til at frem-

stå som den oprindelige længe, men der var omfatten-
de skader på bygning og fundament; derfor måtte det 
opgives. Efter renoveringen af længen i 2020 er det 
kun porten og gavlen, der er originale, alt det øvrige 
som mure, døre og tag fremstår udvendigt som ved år-
hundredeskiftet i 1900.

Udstillingen, som nu er i øst-længen, består af gen-
stande, der var i den tidligere udstilling Plyssen, men 
der er blevet sat system i effekter og historier; alt er 
optimeret, forbedret og nyt er kommet til.
2. ETAPE: 

Hovedbygningen skal renoveres i 2021. Den har sin 
helt egen dagsorden, da der er udfordringer med un-
dergrunden, hvilket skaber forsinkelser i renoverings-
processen.

Bygningen kommer til at indeholde køkken, toiletter, 
mødelokale, lokalmateriale, udstillingslokale til skif-
tende kunst mv. samt et område til Bevaringsforenin-
gen for Tårnby. 
3. ETAPE: 

Vest-længen (ca. 2023-24) skal indeholde lokalar-
kivets skiftende udstillinger og den permanente ud-
stilling, som i øjeblikket er på Kastrup Gårdsamlingen. 
Endelig udformning er endnu ikke afklaret og bevilget.

FORENINGEN NORDEN
WEB: taarnbynet.dk

MAIL: Terkel.spangsbo@mail.dk

Vi forsyner hinanden med information om nordiske for-
hold, aktuelle som historiske. Vi formidler kontakt med 
Tårnby Kommunes venskabskommuner ved gensidige 
besøg og vi arrangerer cirka hvert andet år nordiske 
grupperejser. 

Vi er flest seniorer, men der er plads til alle aldre. Der 
er en Foreningen Norden i de fleste kommuner og en 
landsorganisation, der fyldte 100 år i 2019.

Tårnby Teater er en amatørteaterforening med mange 
år og forestillinger på bagen og eget teater i tre etager 
på Englandsvej 290 ved Tårnby Torv

WEB: tårnbyteater.dk

Vi ved også, at teater ikke kun handler om premierer 
og gribende øjeblikke på scenen. Før det  ligger et stort 
stykke arbejde og igen bagefter.

Vi er et medlemsdrevet teater, så det er i høj grad 
medlemmerne selv, der foreslår og producerer vo-
res  forestillinger.  Er du er fuld af ideer, virketrang og 
gerne vil være aktivt medlem, så mød os på teateret 
den første  mandag i hver måned kl. 19.30.

Det er der, alting starter, hvor der er mulighed for at 
foreslå forestillinger, kurser eller andre arrangementer. 
Det er også  her, man kan melde sig ind i teatrets udvalg, 
der sørger for alt det, der ligger uden om forestillinger-
ne og til at passe vores værksted og lagre.

Endelig har vi teater- og dramaundervisning for børn 
og unge.
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Foto fra forestillingen ’KRAN’ på Kastrup Havn.  
Foto: Lars Lindegaard Gregersen).

GLIMT 
- NYCIRKUS, dans og fysisk teater

GLiMT arbejder med at kombinere cirkus, dans og fy-
sisk teater til nye udfordrende former, der kan udtrykke 
de spørgsmål, som er mest presserende i vores tid.

VÆRKSTED OG TLF: Sundholmsvej 8, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 2860 5521.   

WEB: glimt.info/da
MAIL: info@glimt.info

FACEBOOK.com/glimt.info
INSTAGRAM.com/glimt.info

GLiMT er et scenekunstkompagni, der kombinerer cir-
kus, dans og fysisk teater til nye, spændende former. 
GLiMT arbejder med alle typer scenerum; udendørs, 
indendørs, skove, bygninger, kirker, kraner etc. og ud-
forsker, hvordan scenografi og scenerum kan bruges 
kropsligt til at udtrykke handling og fysiske metaforer.

GLiMT har igennem mange år skabt forestillinger og 
undervisningsprojekter i Tårnby, og har blandt andet 
spillet på Kastrup Havn, Kalvebod Fælled, Biblioteker, 
Kulturzonen, skoler etc. 

I 2021 modtog GLiMT Tårnby Kommune’s første kul-
turpris på baggrund af deres mange forskelligartede ak-
tiviteter i Tårnby.  

Aktiviteterne foregår både i Tårnby, Amager Vest og 
på turné i hele landet.

TEATERFORENINGEN 
AMAGERTEATRET

WEB: amagerteatret.dk
MAIL: info@amagerteatret.dk

Amagerteatret er en lokal teaterforening, som ikke selv 
producerer teaterforestillinger, men hjemkøber pro-
fessionelle opsætninger fra anerkendte danske teatre, 
som behersker at bearbejde nye og klassiske forestil-
linger, så de egner sig til en turnés vilkår.

Typisk hjemtager vi fire forskellige forestillinger, 
som hver spiller to gange i Kulturhuset Kastrup Bio.

Publikumsforholdene er stærkt forbedrede, ligesom 
der er sikret niveaufri pladser til kørestolsbrugere.

Dertil kommer, at forestillinger, spillet i teaterfor-
eninger, modtager støtte, så billetpriserne kan holdes i 
ave. Abonnenter får samme pladser i hele sæsonen og 
vil derfor møde de samme mennesker igen og igen. Det 
kommer der megen god snak ud af!

Alle, som køber et abonnement til Amagerteatrets 
fire årlige forestillinger, bliver medlem i foreningen.

Vidste du at ...

• mens Kong Christian VI var konge, lukkede han ned for 
teatrene mellem 1730 og 1746.

TÅRNBY KUNSTFESTIVAL
WEB: Taarnbykunstfestival.dk

MAIL: Taarnbykunstfestival@mail.dk 
Foreningen er stiftet 8. januar 2020 og har til formål at 
samles mindst 1 gang årligt og fremvise vores kunst for 
offentligheden, samt at inspirere andre i Tårnby Kom-
mune til at udføre en kunstart uanset baggrund.

Der er muligheder for at afholde jævnlige Work-
shops, samt at invitere gæstekunstnere for at inspire-
re til aktiviteter i kunstens verden. Der er pt. 17 aktive 
medlemmer, og der optages kun aktive kunsterne med 
bopæl i Tårnby Kommune.

Lyt & se. Hold øjnene åbne og slå ørerne ud på stereo. Tårnby byder også på 
store kulturoplevelser, hvor du blot skal dukke op og lade dig fornøje (måske 
koster det noget)

NOGET AT GÅ TILNOGET AT GÅ TIL
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KULTURHUSET KASTRUP BIO
WEB: kulturhusetkastrupbio.dk

MAIL: kkb@taarnby.dk
FACEBOOK.com/Kulturhuset-Kastrup-Bio

Kulturhuset Kastrup Bio er et kombineret kulturhus og 
biograf, hvor gæsterne har mulighed for blandt andet 
at opleve Danmarkspremiere på film, opera på lærre-
det, Pyjamasbio og teater.

I den store foyer i stueetagen er det muligt at hyg-
ge sig med brætspil, surfe på internettet, læse dagens 
avis og også læse bøger om skuespillere og film. Der er 
også et udvalg af børnebøger. 

I de to sale er der god benplads på alle rækker og 
mulighed for at læne sig tilbage. Salene har hhv. 354 
og 104 pladser inkl. kørestolspladser.

Vidste du at ...
• Kommunalt støttede eller kollektivt drevne biografer 
opstod efter ændring i Filmloven i 1972, da der var 
frygt for ’biografdød’.
• Biograf er en afkortning af biografteater, der egentlig 
betyder ’teater til levende (billed)beskrivelser’.

BEVARINGSFORENINGEN  
FOR TÅRNBY KOMMUNE 

MAIL: bevartaarnby@gmail.com.
WEB: taarnbynet.dk

Foreningen er stiftet af en kreds af borgere med det 
formål at nedtage og genopføre Pogeskolen til brug for 
kulturelle og sociale formål. Pogeskolen er en historisk 
bygning, som måtte vige for Øresundsforbindelsens 
landanlæg.

Vi står på skuldrene af topprofessionelle folk fra 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og 
er en interesseorganisation med folkelig opbakning, 
der går i dialog med politikere og andre beslutnings-
tagere uanset partifarve. Vi arrangerer udstillinger og 
byvandringer, og holder pressekontakt for at skabe op-
mærksomhed om traditionel byggeskik og handicap-
venlige, men æstetisk gode løsninger på udfordringer 
i byggeri gennem samarbejde med skoler og forældre.

Vi vil stadig gerne genopføre Taarnby Poge- og Ha-
andgjerningsskole og gøre bygningsbevaring til en fol-
kesag!

Hvert år uddeler vi arkitekturpris for kvaliteter i byg-
geri i Tårnby Kommune. I 2020 gik den  til det smukke 
stråtag på østlængen på Tårnby Kommunes Udstillings-
center på Ved Diget 26.
 

Pogeskolen på Englandsvej før eksproprieringen på 
grund af Øresundsforbindelsen. Foto: Tårnby Stads- 
og Lokalarkiv, B6455.

KASTRUPGÅRDSAMLINGENS VENNER
WEB: kastrupgaardvenner.dk

MAIL: post@kastrupgaardvenner.dk

Kastrupgårdsamlingens Venner er en støtteforening til 
kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen. Se side 46.

Venneforeningen er en forening for alle, som elsker 
kunst. 

Hvert år er foreningen vært ved 8-10 arrangemen-
ter med kunst som omdrejningspunkt. Det kan eksem-
pelvis være omvisninger på Kastrupgårdsamlingen, 
udflugter til andre kunstmuseer, foredrag om kunst 
og Nytårskoncerter. Hvert år holder foreningen en ge-
neralforsamling, hvor der trækkes lod blandt medlem-
merne om kunstværker.

Vidste du at ...
• Kastrupgård blev opført i perioden 1749-1754 og fre-
det i 1924. Den er den ældste af de 5 fredede bygning-
er i Tårnby og den første til at blive fredet.

• I Englandskrigene under det Københavnske bombar-
dement i 1801 blev Kastrupgård hovedkvarter for kon-
gens livjægerkors 1. regiment.

LISBETHKLUBBEN
- en omsorgsklub for Tårnby borgere, der mødes til 
filmforestilling mandage formiddag kl. 10.30 i Kastrup 
Bio.

WEB: taarnbynet.dk

Filmvalget er bredt og 
for det meste de sid-
ste nye både inden- 
som udenlandske. Vi 
har 10 forestillinger 
i efteråret og 10 
forestillinger i foråret. 
Salg af billetter/med-
lemskort annonceres i 
lokalpressen.
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Pensionisthuset Pilehaven Pensionisthuset Pilehaven 
- Pilehaven - vores andet hjem, siger de glade og 
dejlige mennesker, der kommer her.

Hvis du er pensionist og bor i Tårnby, kan du frit bruge 
Pilehaven. 

HJEMSTED: Kongelundsvej 298, Tlf: 3252 0972

Gennemsnitsalderen er høj, men vi gør vores bedste for 
at tilbyde gode oplevelser for alle de friske og for dem, 
hvor mærker alderen trykke.

Her lægges vægt på varme, tryghed, stemning, hu-
mor, oplevelser, input og at vi alle trives og synes, at 
tilværelsen er spændende på trods af udfordringerne 
som ældre. Mulighederne i dette lille hyggelige hus 
udnyttes maksimalt, og der er som regel mange spæn-
dende aktiviteter på programmet - som udkommer 
hver måned og kan hentes i huset.

Man skal ikke være medlem, men kan komme lidt el-
ler meget, som man lyster. Nogen aktiviteter koster no-
get, da hver aktivitet tilstræbes at løbe rundt i sig selv, 
ligesom der betales lidt for kaffe og brød.

 Pensionisthuset Bordinghus Pensionisthuset Bordinghus 
Når du er fyldt 60 år og 
bor i Tårnby, kan du bruge 
Bordinghus. Bordinghus 
har mange aktiviteter i 
deres hyggelige lokaler og 
flotte gamle have. Bruger-
bestyrelsen planlægger 
aktiviteterne. Du kan læse mere om aktiviteterne i en 
folder eller på hjemmesiden. Folderen er gratis og du 
finder den i blandt andet i Bordinghus. Der er en ny 
folder hvert kvartal.

WEB:  bordinghus.dk 
MAIL: bordinghus@gmail.com

HJEMSTED: Pensionisthuset Bordinghus,  
Klitrose Allé 30, Kastrup. Telefon: 3250 7395

Pensionistcentret Pensionistcentret 
Solgården Solgården 

Solgården er et mødested for friske og raske folkepen-
sionister. Når du er folkepensionist og bor i Tårnby, kan 
du bruge Solgården. Du må også gerne tage din ægte-
fælle eller samlever med.

På Solgården kan du komme og gå som du har lyst. 
Faste aktiviteter i huset: Billard, bridge, dart, glas-

værksted, gymnastik, lancier, mindfulness, nærgymna-
stik, fællessang, line dance, musikere (kastrupløverne), 
petanque, stavgang, sundhedshold, strikke- og hækle-
hold, syværksted og yoga.

Du kan også

• Deltage i arrangementer og foredrag
• Blive aktiv i vores faste aktiviteter
• Tage med på udflugter og rejser.
• I vores café tilbyder vi varm mad 6 dage om ugen. 

Læs vores hus-avis

Du kan købe vores hus-avis på Solgården. I hus-avisen 
kan du læse nyheder og aktiviteter fra Solgården.

WEB: taarnby.dk/borger/seniorer/pensionisthuse/
pensionistcentret-solgarden/

HJEMSTED: Nordmarksvej 90, Kastrup, tlf. 3252 
9500

Vidste du at ...
• Bordinghus blev opført som sommerhus i 1920. 
• Bordinghus blev opkaldt efter Kristen Mortensen Bor-
ding, der var Folketingsmedlem i 1918 og landbrugs-
minister 1924-1926.
• Tårnby Kommune opkøbte Bordinghus i 1967 efter 
Kristen Mortensen Bordings død.
• Aktivitetscentre er først kendt fra år 1966.
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Tårnby Bladet er let gen-
kendelig med sit specielle 
format, som ingen andre 
lokalaviser på AMAGER 
har og så husstandsom-
deles Tårnby Bladet i hele 
2770-området.

Bladet omdeles til 
godt 16.200 husstande 
i by og på land i Tårnby. 
Knapt 6.000 stk. for-
deles via biblioteker, 
rådhus, og aktivitets-
centre, udvalgte bu-
tikscentre og butikker 
til tag-selv.

TÅRNBY BLADET  TÅRNBY BLADET  
• FORENINGERNES OG KULTURLIVETS EGEN AVIS• FORENINGERNES OG KULTURLIVETS EGEN AVIS

Det er i forenings- og kulturlivet, vi finder folk til 
at indsamle stof, fotografere, skrive, redigere og 
layoute den månedlige avis, som kort sagt sørger for, 
at Tårnby Bladet eksisterer

Foreningslivet med Tårnby Forenings Råd, TFR og 
Idrætssammenslutningen, KTIS i spidsen dannede i 
1993 Tårnby Bladforening og igangsatte dermed end-
nu en fælles-opgave til gavn for ikke mindst forenings- 
og kulturlivet. Første udgave af Tårnby Bladet kom 
september samme år.

Det er væsentligt for Tårnby Bladet, at opgaven med 
at producere bladet hviler på et foreningsmæssigt kul-
turelt grundlag. Samtidig følger redaktionen alle etiske 
pressemæssige regler.

Engagerede aktive

Redaktionen ledes af folk med presse-/avismæssig 
baggrund. Bladet hviler økonomisk i sig selv og det er 
medlemmer af Tårnby Bladforening, som skriver, fo-
tograferer, redigerer og layouter Tårnby Bladet - uden 
at de får en krone for det og de allerfleste er samtidig 
dybt engagerede i lokalsamfundet.

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra of-
fentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra sports-, 
forenings- og kulturlivet samt oplysninger om arran-
gementer. Endelig kan man læse noveller, skægge 
historier, se foto fra livet i kommunen og andre skæve 
påfund. 

På alle måder ligner Tårnby Bladet en klassisk lo-
kalavis, bare med den forskel, at den bæres af frivillige 
både i administrationen, i bestyrelsesopgaverne og i 
produktionen.

Fra starten i 1993 hjalp redaktionen også sine med-
lemmer - typisk fra foreninger - med den nye opfindel-
se desktop publishing, dette at producere tryksager på 
computer, og mange personer har været på de kurser, 

som Tårnby bladforening arrangerede i sine første 
levedage. Redaktionen har desuden ofte praktikanter 
på kortere eller længere ophold.

Det er en forening

Ansvarshavende udgiver af Tårnby Bladet er Tårnby 
Bladforening - og her kan alle melde sig ind, enkeltper-
soner, foreninger, virksomheder. Det er foreningens og 
bladets eksistensberettigelse, at der er folkelig opbak-
ning til aktiviteten. Derfor opfordrer vi alle til at blive 
medlem af Tårnby Bladforening.

Vi du hjælpe med telefonpasning og kontoropgaver 
eller være aktiv i redaktionen, så kontakt os. Se

www.taarnbybladet.dk

Arkivfoto fra de aller første dage. Produktionen ligner 
sig selv - det gør den tidligste bestyrelse (herunder) 
ikke længere.

Foto ældre end Tårnby Bladet. Sammen med Tårnby 
Teater bebor avisen komplekset ud mod Englandsvej. 
Til venstre ses Tårnby skole, før festsalen blev bygget.
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POLITIK I FRITIDENPOLITIK I FRITIDEN

Det er en ofte hørt bemærkning, at ’jeg interesserer 
mig ikke for politik’ 

Men lige så ofte har personerne bag sådan en ytring 
meninger om lokaltrafik, parkeringspladser med tilhø-
rende gebyrer/p-bøder, mangel på børnehavepladser, 
nabohjælp og politi, miljøindgreb, beskatning og fort-
sæt bare selv. Så du er jo interesseret i politik!

En meget kort definition på ordet 
politik kan være ’at blande sig’ og man 
kan også sige, at det drejer sig om at 
være med til at forandre. På Wikipedia 
skriver ukendte kilder, at Politik er et 
begreb, der refererer til processen, 
med hvilken en gruppe tager beslut-
ninger for at styre eller påvirke udvik-
lingen inden for et område.

Her i kommunen er der otte politiske foreninger med 
medlemmer, som er dybt interesserede i at blande sig for 
at forandre. Det er en af deres fritidsinteresser at mødes 
og diskutere både de store linjer (så store de nu kan være 
i en kommune) og en række detaljespørgsmål.

Partierne spiller en alt-afgørende rolle, når der hvert 
fjerde år er kommunalvalg (ikke kommunevalg). Det er 
blandt deres medlemmer, man finder de personer, bor-
gerne har at vælge mellem, når der skal vælges medlem-
mer til Kommunalbestyrelsen, som faktisk bestemmer 
ret meget af din og min tilværelse.

19 af disse medlemmer ender med at blive valgt til 
Kommunalbestyrelsen, som via syv udvalg med under-
udvalg diskuterer sig frem til de lokale forhold, vi som 
borgere i Tårnby skal leve med og under.

SOCIALDEMOKRATIET I TÅRNBY
Vi arbejder politisk for en kommune 
med fokus på rammerne for nye som 
eksisterende virksomheder og nye 
arbejdspladser. Og med inddragelse 
af borgerne.

WEB: allanandersen.dk og  
socialdemokratiet-tårnby.dk

MAIL: taarnby-kommune@socialdemokratiet.dk
FACEBOOK.com/socialdemokratiettaarnby

Vigtigt for os er et stærkt fællesskab omkring børn, 
skoler, ældre, kultur og fritid; en bæredygtig kommune 
med blik for både klimaet og de grønne oplevelser.

VENSTRE I TÅRNBY
Lokalt og liberalt: Venstre kæmper 
for Tårnby

WEB: venstre-taarnby.dk
MAIL: pryhmer@gmail.com

FACEBOOK.com/venstretaarnby.dk
INSTAGRAM: venstretaarnby

LINKEDIN: venstre-i-taarnby-kommune

Vi er VILDE med Tårnby - men der er plads til forbed-
ring. Derfor har Venstres medlemmer udarbejdet en 
stribe konkrete initiativer, som vil gøre vores by til et 
endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.

Eksempelvis:
• bygge en helt ny og moderne folkeskole på Vesta-

mager og afsætte yderligere 70 mio. kr. til renovering 
af kommunens nuværende skoler. 

• fastholde Tårnby som Klimakommune+ og plante 
et ekstra nyt træ for hver ny borger, der fødes i kom-
munen.

• øge antallet af ungdomsboliger, som er til at be-
tale

•  give borgere med Diabetes type 1 Sensorudstyr 
efter lægeerklæring

- og rigtig meget mere.

Vidste du at ...
• Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, 
Venstre og Det Radikale Venstre er de fire ældste 
og mest indflydelsesrige partier i Danmark igennem 
tiden.
• Venstre kan spores tilbage til 1870, hvilket gør det til 
Danmarks ældste parti. Socialdemokratiet kan spores 
tilbage til 1871, hvilket gør det til det næstældste.

Fra foreningernes 
vælgermøde forud for 

kommunalvalget 2017.

Vidste du at ...
• Politik kommer af det græske ord politike (techne) 
der betyder ’statskunstskab’, men også roden af poli-
tes der betyder ’borger’.
• Socialdemokratiet blev grundlagt i 1871 og blev 
kaldt Den Internationale Arbejderforening for Dan-
mark. Partiet blev formelt grundlagt i 1878 som So-
cialdemokratisk Forbund. 
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SOCIALISTISK FOLKEPARTI / SF
SF Tårnby arbejder for at SF skal være borgernes kom-
mune. Vi ønsker, at besluningerne skal tages sammen 
med borgerne. Vi ønsker en kommune, hvor gennem-
sigtigheden er høj og alle, der har andel i emner, føler 
sig hørt.

SF arbejder for, at klimaet sættes højt på dagsor-
denen i det kommunalpolitiske arbejde. Tårnby er en 
rig kommune og derfor mener vi, at vi bør være fore-
gangskommune, når det gælder arbejdet med klimaet.

FACEBOOK.com/sftaarnby

SF mener, at Tårnby skal være for alle hele livet. 
Med dette mener vi, at der altid skal arbejdes hårdt 
for, at kommunen kan levere et højt niveau af service 
til både børn og voksne.

DANSK FOLKEPARTI
Dansk Folkeparti Tårnby kæmper for 
at forbedre Tårnby kommune samt 
borgernes vilkår gennem Kommu-
nalbestyrelsen. Her har vi 3 medlem-
mer: Paw Karslund, Brian Bruun og 
Marlene Nyberg. 

Vi har et medlem i hvert af de 7 politiske udvalg, 
samt i flere råd og udvalg. 

Vi er helhedsorienterede, og vi værner meget om 
de ældre og syge, samt børnenes vilkår og sportsakti-
viteter. 

Vi er måske de mest lempelige overfor borgernes 
byggeansøgninger, og har måske sagt mest fra overfor 
de store bygherrer. 

Man kan følge os i de lokale aviser og på kandida-
ternes egen facebookprofil eller ’Tårnby på Tværs’.

FACEBOOK.com > Tårnby på tværs

WEB:  taarnby.radikale.dk/
FACEBOOK.com/RadikaleVenstreTaarnby

Som lokal politisk partiforening er vores omdrejnings-
punkt, hvordan vi bedst kan udvikle Tårnby til gavn for 
alle borgere. Vi har fokus på, at Tårnby skal være en 
STÆRK kommune, at der er FRIHED til at være og gøre, 
og at GRØN er tænkt ind i alle hjørner af udviklingen. 
Du er meget velkommen til at være med i foreningen 
og i dialogen om fremtidens kommune.
Det radikale Venstre har (august 2021) et medlem i 
Kommunalbestyrelsen i Tårnby.

ENHEDSLISTEN
Enhedslisten vil en anden vej med Tårnby kommune

MAIL: kontakt@enhedslisten-taarnby.dk
FACEBOOK.com/enhedslistentd

INSTAGRAM.com/enhedslistentaarnbydragoer/

• Den gode borgerservice
• En bæredygtig kommune med miljøet i top
• Åbenhed i forvaltningen
• En folkeskole vi kan være stolte af
• Solidarisk erhvervspolitik
• Værdighed, kvalitet og tryghed i omsorgsområdet
• Bolig som man har råd til.
• Ordentlig kollektiv trafik
• For en solidarisk kommune med plads til forskellig-
hed

WEB: Taarnby.konservative.dk
MAIL: Taarnby@konservative.dk

FACEBOOK.com/CTaarnby
INSTAGRAM: @ctaarnby

De Konservatives vision - For et bedre Tårnby
Bedre service, tryghed for borgerne, mere selvsty-
ring på de kommunale institutioner, seniorlivet skal 
bestemmes af seniorerne selv, flere arbejdspladser 
og bedre vilkår for virksomhederne, og et grønnere 
Tårnby.

TÅRNBY LISTEN
MAIL: info@taarnbylisten.dk

FACEBOOK.com/TaarnbyListen
INSTAGRAM: taarnbylisten

Tårnby Listen er et fællesskab og et 
sted at viden- og erfaringsdele på 
tværs af politiske, sociale, kulturelle 
og religiøse forskelle. Listen bunder 
i tanken om at politikudvikling i dag 
bør foregå på en helt anden måde end 
tidligere. 

Vores fokus er på de lokale forhold og arbejdsvilkår, på 
det hele menneske, uden at være farvet af landspolitiske 
ideologier, samt tidligere procedurer og kutymer.

Vi kæmper for den helhedsorienterede sagsbehand-
ling og mere decentraliseret ledelse. Beslutningerne 
skal tages der, hvor de skal bruges. Der skal være 
indsigt og indflydelse, inddragelse og åbenhed og 
vigtigst af alt respekt og ordentlighed.
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KORSVEJSMARKED
Første lørdag i juni bugner Gemmas Alle af tusindvis 
af gæster og knap 300 kræmmere

WEB: korsvejsmarked.dk
MAIL: info@korsvejsmarked.dk

Markedet, som startede bag Korsvejskirken og siden 
flyttede til Gemmas Alle, er en 30 år gammel tradition. 
Der er live musik, børnekræmmermarked, foreninger, 
der underholder og ikke mindt den traditionelle vand-
kamp med brandvæsenet, hvor der dystes om ’Den 
Gyldne Brandhane’. 
PS: I 2021 afvikles Korsvejsmarkedet 1. lørdag i sep-
tember.

VESTAMAGER HØSTMARKED
KFUM-Spejderne Vestamager Gruppe har siden 2011 
drevet Vestamager Høstmarked

WEB: vestamager.dk

Markedet holdes typisk anden weekend i august på 
spejdergrunden Ugandavej 179. Markedets særpræg 
er de mange aktiviteter for børn og unge. Man kalder 
sig også gerne for et familiemarked.

Ud over mindst 90 kræmmerboder kan du på marke-
det finde hoppeborge, klatrevæg, legeland og works-
hop, bålplads, madsalg og lotteri. 

Alt overskud fra markedet går ubeskåret til spejder-
nes børne- og ungdomsarbejde.

TÅRNBY SUNDHEDSUGE
WEB: taarnby.dk/sundhedsuge

MAIL: sundhedsuge@taarnby.dk 
Tårnby Sundhedsuge holdes hvert efterår i uge 41. 
Målsætningen med ugen er at styrke det lokale sund-
hedsfremmende og forebyggende arbejde til gavn for 
folkesundheden i kommunen.

Programmet for Tårnby Sundhedsuge byder på en 
lang række af spændende aktiviteter, som hele famili-
en kan deltage i på tværs af generationer.

Programmet bliver offentliggjort medio september 
og tjener til inspiration til at prøve nye aktiviteter, der 
kan give alle en sjovere og sundere hverdag.

Sundhedspris og sundhedsambassadører

I forbindelse med sundhedsugen uddeles også Sund-
hedsprisen på 25.000 kroner til en person, virksom-
hed, institution eller forening, der har gjort noget 
særligt for sundheden i Tårnby Kommune. 

Derudover udnævnes sundhedsambassadører, som 
for eksempel kan være ildsjæle, der formidler tiltag 
om sundhed. Ambassadørerne tildeles en præmie på 
2.500 kroner. Pengene skal gå til at understøtte videre 
arbejde for sundheden i kommunen.

STJERNER I NATTEN - KULTUR I TÅRNBY

En række af Tårnbys undervisnings- og kulturinstituti-
oner har siden 2008 i samarbejde med interesserede 
foreninger skabt en samlet Kulturbegivenhed for 
Tårnby Kommunes borgere: Stjerner i Natten på Natur-
skolens område med aktiviteter, der henvender sig til 
både børn, unge og voksne. 

WEB: stjernerinatten.dk
FACEBOOK.com/stjernerinatten

Konceptet har vist sig holdbart såvel i godt som i min-
dre godt vejr, og hver gang er det lykkedes at skabe 
en række gode oplevelser for et bredt udsnit af kom-
munens borgere. Programmet har gennem årene budt 
på både nye overraskelser og velkendte aktiviteter for 
alle aldre.

BEGIVENHEDER SOM VENDER BEGIVENHEDER SOM VENDER 
TILBAGE EN GANG OM ÅRETTILBAGE EN GANG OM ÅRET
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STAFET FOR LIVET
Stafet For Livet er en årlig begivenhed – en 24 ti-
mers stafet, som løber over weekender fra maj-sep-
tember. Stafet For Livet holdes verden over, i Dan-
mark deltager over 70 kommuner

WEB: stafetforlivet.dk/stafet/taarnby
MAIL: taarnby@stafet.cancer.dk

FACEBOOK.com/StafetForLivetTaarnby

Et døgn fyldt med holdstafet, underholdning, aktivi-
teter og en generel hyldest til livet. Vi sætter fokus på 
kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er en 
anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb 
til dem, der stadig kæmper. 

Stafet For Livet handler blandt andet om fællesskab, 
nærvær, sammenhold, oplysning, men også om at 
indsamle penge til arbejdet mod kræft. Du kan tilmel-
de dig som hold, fighter, deltager eller støtte vores 
aktiviteter.

Stafet For Livet i Tårnby 2021 holdes lørdag 4. og 
søndag 5. september på Tårnby Skole, Sneserevej 10.

NYTÅRSKONCERT
Kastrupgårdsamlingens Venner arrangerer hvert år 
i januar måned en nytårskoncert med store danske 
musikalske navne

WEB: kastrupgaardsamlingen.dk
Nytårskoncerten læner sig op af ntårskoncerten i Wien 
i Den gyldne Sal i Musikverein, som bringes worldwide 
1. nytårsdag. 

Medlemsskab af Venneforeninger er ingen betingelse 
for at sikre sig billet til koncerterne som afvikles ’i 
foreningens hjemlige omgivelser’ i Stakladen på Ka-
strupgård.

Hold øje med annonceringen i lokalpressen og vær 
hurtig til at bestille.

TÅRNBY TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKERKOMMUNEBIBLIOTEKER
Bibliotekerne formidler kultur, viden og lokalhistorie 
og er møde- og værested for borgerne. De drives med 
udgangspunkt i visionen:

Levende rum: Vi skaber kultur, viden og læring sam-
men med borgerne

WEB: taarnbybib.dk
MAIL: bibliotek@taarnby.dk

INSTAGRAM.com/taarnbybibliotek
FACEBOOK.com/TaarnbyBibliotek

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK: Kamillevej 10, Kastrup
VESTAMAGER BIBLIOTEK: Ugandavej 111, Kastrup

Nogle af de tilbagevendende 
aktiviteter:
• Babycafé
• Rytmik for småbørn
• Børneteater
• Kreative workshops
• Foredrag
• Scenen er din – arrangementer
• Litteraturcafé
• En gåtur og en god historie
• Skriveworkshop
• Læseklubber
• Erindringscafé
• Sangeftermiddag
• Musikcafé
• Jazz at the library
• Tårnby Musikuge
• Kulturbazar
• Filmperler
• Dokumentarfilmklubben
Tårnby DOX:
• Livestream fra Århus Universitet 
- foredrag om forskellige faglitte-
rære emner
• Juridisk førstehjælp

Vi har ikke glemt idrætten, som ...
... hver for sig har årligt tilbageværende stævner, lø-
bende konkurrencer og andre arrangementer.

Andre som Lions har to store bankospil og andre 
foreninger har udadvendte aktiviteter hver uge. 

Dem må man læse om i lokalpressen - hvis for-
eningerne husker at fortælle aviserne om det!
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Aftenskoler har længe været noget andet  
end peddig-rør, men lidt hænger ved

En aftenskole tilbyder undervisning i fritiden, og tidli-
gere var det kun om aftenen; heraf navnet, som dog er 
ændret til fritidsundervisning. 

Begrebet aftenskole har været kendt siden starten 
af 1800-tallet; men dengang var indholdet ikke helt 
det samme som i dag. Aftenskoler gav undervisning til 
børn og unge mennesker, der om dagen var optaget af 
andet arbejde. I København indgik aftenskoler fra 1815 
som et led i den offentlige undervisning. Kl. 17-20 
undervistes arbejdende børn samt børn, der ikke kunne 
blive optaget i dagskolerne af mangel på lokaler.

I købstæderne og på landet var undervisningen i 
aftenskolerne ifølge anordning 1814 beregnet for unge 
mennesker, der efter konfirmationen ’ønsker at blive 
ved at søge Skolen for der at øve sig videre i Skrivning 

ell. Regning ell. tage Del i anden nyttig Undervisning’, 
der skulle finde sted to gange ugentlig om vinteren.

Det første oplysningsforbund 1924

I 1924 oprettede arbejderbevægelsen Arbejdernes Op-
lysningsforbund, AOF. I 1941 fulgte dannelsen af Dansk 
Folkeoplysnings Samråd som en konsekvens af en frygt 
for tyskernes krav om indskrænkninger i forsamlings- 
og mødefriheden.

I de første år efter Anden Verdenskrig oprettede 
både Venstre, Det Konservative Folkeparti og det Ra-
dikale Venstre egne oplysningsforbund, hhv. LOF, FOF 
og FO. Også amatørkulturelle foreninger oprettedes i 
forbindelse med Danmarks besættelse og i tiden lige 
efter besættelsen (eksempelvis Dansk Amatørteater 
og Scenekunst). Flere oplysningsinitiativer fulgte i de 
følgende årtier.

KONTOR: Humletorvet 27, 1799 København V 
ÅBNINGSTIDER: Man-tors kl. 10-13, fre kl. 10-12

WEB: fofkbh.dk
MAIL: adm@fofkbh.dk 
FACEBOOK.com/fofkbh

INSTAGRAM.com/fofkbh
 

Vi giver dig undervisning og oplevelser, som udvider 
din horisont og gør livet større. Som landets største 
aftenskole, spænder vores udbud bredt: Fra det høj-
aktuelle foredrag, over kurser i sprog, mad og motion 
til kreative kurser, børne- og familiekurser samt mu-
sikundervisning. Aktiviteterne finder sted i Tårnby og 
resten af hovedstadsområdet.

AT LÆRE I FRITIDEN – HELE DØGNET RUNDTAT LÆRE I FRITIDEN – HELE DØGNET RUNDT

Forsættes næste side...

GIGTSKOLEN 
Varmtvandsbassin - Motion og bevægelse

KONTAKT: kontor@gigtskolen.dk eller 4976 3100 
mandag, tirsdag, torsdag kl. 10 - 12

WEB: gigtskolen.dk
FACEBOOK.com > Gigtskolen aftenskole

Bevægelse i vand er en skånsom motionsform ideel 
for dig med smerter, spændinger eller andre fysiske 
skavanker. 

Gigtskolen udbyder bassinhold i Kastrup Svømme-
hal og Vestamager Svømmehal.

Sæsonstart uge 34. Gratis prøvetimer hele uge 34. 
Tilmelding er nødvendig.

TIRSDAGSKLUBBEN  
I TÅRNBY OG DRAGØR
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd 
holder klubmøder hver tirsdag eftermiddag kl. 13.30-
16.00 i Skelgårdskirken, Sindingvej 9, Tårnby (bortset 
fra første tirsdag i måneden).

MAIL: lars-peter-brogaard@nielsen.mail.dk  
• bew@blind.dk

WEB: taarnbynet.dk • www.blind.dk

Det primære formål er, at blinde og svagsynede kan 
mødes og udveksle erfaringer og være sammen på 
lige vilkår. Vi mødes til hyggeligt socialt samvær og 
underholdning eller ture ud i området.

Vi har frivillige hjælpere til stede og det er muligt at 
få kørsel til og fra klubmøderne.
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AOF Amager
KONTOR: Saltværksvej 65, 2770 kastrup

WEB: aof-amager.dk 
MAIL: info@aof-amager.dk

FACEBOOK.com/aofamager.dk 
INSTAGRAM.com/aofamager 

AOF Amager er en af landets største aftenskoler. Af-
tenskolen udbyder primært kurser, ture og foredrag 
i Tårnby og Dragør kommune, men laver også skræd-
dersyede arrangementer for virksomheder, foreninger, 
klubber m.fl. 

To gange årligt udarbejder AOF Amager et katalog 
med mere end 400+ aktiviteter inden for områderne 
ture & udflugter, foredrag & debat, kreative fag, sprog, 
musik, motion & bevægelse, IT og mad. 

Flere af AOF Amagers kurser er hensynstagende, det 
vil sige kurser målrettet personer med særlige fysiske 
behov. Alle er velkomne hos AOF Amager. 

... forsat fra forrige side

Verdens bedste fritidslov 1968

I 1968 kommer en ny lov for en stor del af det folke-
oplysende arbejde, som også omfatter foreningslivet 
og blandt andet åbner for lokaletilskud. Den får hurtigt 
kælenavnet ’verdens bedste fritidslov’. I den nye lov 
erstattes begrebet aftenskole af begrebet fritidsunder-
visning.

Det betyder et farvel til den traditionelle aftenskole 
med hovedvægten på de grundlæggende fag, som også 
kendes fra folkeskolen. I højere grad bruger folk deres 
fritid på at tilegne sig viden om deres hobbyaktiviteter.

En parallel udvikling finder sted på højskolerne i 
70’erne. Her får kreative værkstedsfag større betydning. 
Foredrag og studiekredse bliver mange steder afløst af 
gruppearbejde og projekter. 

Og eleverne samles om alle typer af kreative værk-
stedsfag.

Vi har samlet en mindre udvalg af mulighederne for 
undervisning/aktivitet på aftenskolerne... undskyld 
fritidsundervisningen:

Friluftsliv • Kreativ fritid • Mennesker imellem • Mo-
tion og bevægelse • IT/EDB • Sprog (som eksempelvis 
thailandsk, tigrinsk, tyrkisk, ungarsk, urdu, vietnamesisk, 
bosnisk, kroatisk, serbisk, Nepalesisk og Somali • Mu-
sik/Sang/Drama • Familieaktiviteter • Kommunikation 
• Oplev din by med ekskursioner, rundvisninger og 
byvandringer • Foredrag og debat• Årets traditioner • 
Sundhed og livsstil • Erhvervskurser • FVU og ordblind• 
Rejser • Film/Teater/Koncert • Mad og vin.

Deltagerne betaler for undervisningen, men det 
offentlige har derudover ydet tilskud, der har varieret 
gennem tiden. AOF og FOF er de to ledende oplysnings-
forbund i Tårnby.

PS: Peddigrør, et bambusmateriale til fletning af fade 
og kurve som især i 50’erne og 60’erne var vældig 
populært. Populariteten falmede noget og blev brugt 
(bliver det stadig) nedsættende om aftenskolekurser.

UNG • UNG • TÅRNBY TÅRNBY -  -  
TÅRNBY UNGDOMSSKOLETÅRNBY UNGDOMSSKOLE

WEB: us.taarnby.dk
INSTAGRAM.com/ung_taarnby
FACEBOOK.com/UngTaarnby

PERSONLIG KONTAKT: Ungdomsskolens kontor:  
Løjtegårdsvej 167. Tlf.: 3250 1751

Ungdomsskolen er et tilbud til 
Tårnby Kommunes unge fra man 
går i 7.klasse til og med det 18. 
år; uanset om man går i skole 
eller er i anden beskæftigelse. 

Man skal bo i Tårnby Kommu-
ne og/eller gå på en kommunal 
skole i Tårnby.  Særlige bestem-
melser gælder for undervisning 
i knallertkørekort og færdsels-
relateret førstehjælp. 

Tilmelding  til hold på Ung-
domsskolen foregår via hjemmesiden,  us.taarnby.dk 
under fanerne ’Ungdomsskolens hold’ eller ’Weeken-
darrangementer.
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KULTURZONEN
Tårnby Musikskole og Kulturhus. Nøragersmindevej 90

MAIL: info@kulturzonen.net
WEB: kulturzonen.net

FACEBOOK.com/kulturzonen
Kulturzonen er et kulturelt samlingspunkt på Vestama-
ger. Et levende og dynamisk kulturhus, som samarbej-
der med borgere, skoler, daginstitutioner, foreninger 
og kulturinstitutioner om at tilbyde og skabe mangfol-
dige aktiviteter, kulturtilbud og oplevelser for borgere 
i alle aldre.

Tårnby Musikskole har base på Kulturzonen og bi-
drager til et kreativt miljø med masser af fællesskab 
og liv for og med børn, unge og familier. 

Kulturzonen har endvidere lokaler - mødelokaler og 
sal - som foreninger og institutioner kan booke, samt 
udendørsfaciliteter, som frit kan benyttes af alle.

Tårnby Musikskole tilbyder undervisning i musik til 
alle kommunens børn og unge op til 25 år.

WEB: taarnbymusikskole.dk
På musikskolen undervises der i mere end 20 forskel-
lige instrumenter og sang.

Der er mulighed for at tilmelde sig både solo- og 
holdundervisning, og derudover har musikskolen en 
lang række kor- og sammenspilstilbud, hvis du gerne 
vil synge og spille sammen med andre. For de yngste 
er der Babyrytmik og Musik, rytmik & bevægelse.

Undervisningen foregår på Kulturzonen, på flere af 
folkeskolerne samt på Tårnby Hovedbibliotek. 

KASTRUPGÅRDSAMLINGEN
- er et statsanerkendt kunstmuseum drevet af Tårnby 
kommune. Udover de permanente udstillinger præ-
senteres et antal særudstillinger i løbet af året med 
fokus på billedkunst fra det 20. århundrede.

WEB: Kastrupgaardsamlingen.dk
MAIL: ks.uk@taarnby.dk

BILLEDSKOLEN
På første salen i den gamle hovedbygning huser Ka-
strupgårdsamlingen Tårnby kommunes billedskole.

MAIL: kra.ks.bk@taarnby 

Billedskolen er et fritidstilbud, hvor børnenes kreative 
kompetencer bliver dyrket og udviklet via teoretiske 
og praktiske værktøjer for at kvalificere deres kunst-
neriske potentiale. 

Undervisningen er gratis for børn og unge, som 
enten bor eller går i skole i Tårnby Kommune, men der 
kan blive tale om delvis egenbetaling til særligt dyre 
materialer.

Trinbræt til oplevelser i Naturpark Amager med café - 
cykelleje - udstyr til friluftsliv – information – natur-
vejledning - naturskoler – vandposter - toiletter m.m.

MAIL: ns.uk@taarnby.dk
WEB: taarnby.dk

FACEBOOK.com/naturcenteramager

Naturstyrelsen Hovedstadens naturformidling retter sig 
primært mod 
børnefamili-
er, skoler og 
institutioner 
og sker gen-
nem det nye 
Friluftshus. 
Naturcenter 
Amager va-
retager na-
turformidling 

til lokale skoler og institutioner i Tårnby, Københavns, 
Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk kommuner. 

Traktørstedet Vestamager er et nyt spisested med 

den skønneste udsigt ud over Kalvebod Fælled.

Tårnby Naturskole ligger som en del af Naturcenter 
Amager. På Naturskolen er det primære mål at give før-
skolebørn og skoleelever gode, spændende og lærerige 
oplevelser i og med naturen.

Kalvebod Fælled  har kun været oven vande siden 
1943, hvor det 20 km2 store område blev inddæmmet 
som et beskæftigelsesprojekt, men naturen – ikke 
mindst fuglelivet – indtog det hurtigt. De første 40 år 
var det militært øvelsesterræn, men nu er det en fæl-
led, hvor alle kan færdes frit. Kalvebod Fælled er i dag 
en del af Naturpark Amager.

Blå Base

Den Blå Base Holder til i et mastehus med udstyr til 
maritim naturformidling og en flydebro med et åbent 
kigge- og rørebassin i Kastrup nyeste lystbådehavn. 
Bassinet giver mulighed for, at børnene kan møde og 
lære om krabber, fisk, rejer, tangplanter og andet spæn-
dende fra havet.

NATURCENTER AMAGER OG TÅRNBY NATURSKOLE SAMT NATURCENTER AMAGER OG TÅRNBY NATURSKOLE SAMT BLÅBLÅ BASE BASE
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STØTTEMULIGHEDER  STØTTEMULIGHEDER  
TIL DE GODE IDEER !TIL DE GODE IDEER !
Udover medlemstilskud, som gives til alle medlemmer 
i en forening under 25 år, så kan der også søges om 
støtte fra to puljer: 

Initiativpuljen kan søges af alle folkeoplysende 
foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby 
Kommune - men ikke af enkeltpersoner. Der kan ydes 
tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter.
Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 
10.000 kr. pr. forening pr. år. Puljen er p.t. på kr. 
200.000, og der kan søges 4 gange årligt. 

Udviklingspuljen kan søges af alle folkeoplysende 
foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med 
folkeoplysende aktiviteter m.m. Udviklingspuljen 
skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med 
organisationsformer, nye initiativer eller projekter. 
Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter, der 
foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der 
foregår i selvorganiserede grupper.

Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysnings-
arbejdet. Puljen er p.t. på kr. 50.000,- og kan søges 4 
gange om året. 

PÅSKØNNELSE AF DE PÅSKØNNELSE AF DE 
FRIVILLIGE ! FRIVILLIGE ! 
Der sættes stor pris på det frivillige arbejde i klubber, 
foreninger med mere. Derfor uddeles hvert år en ræk-
ke priser i Tårnby kommune. Alle kan indstille kandida-
ter til priserne.

Årets Idrætsklub, Årets Idrætsleder og Årets Fund er 
alle priser, der uddeles årligt ved en ceremoni på råd-
huset, hvor borgmesteren og formanden for kulturelt 
udvalg deltager. 

Årets Forening og Årets Foreningsleder er ligeledes 
priser, der uddeles på rådhuset, men til ikke-idræts-
området. 

Frivillighedsprisen er en ny pris, som uddeles til en 
enkeltperson, små og uorganiserede grupper/netværk 
eller større eller mindre foreninger/organisationer. 
Formålet er at hylde og anerkende de frivilliges store 
engagement og indsats for at skabe livskvalitet og 
glæde for borgere i Tårnby Kommune. Prisen gives 
i forbindelse med det landsdækkende arrangement 
’Frivillig Fredag’.  

Handicapprisen er også en ny pris. I december udde-
ler Tårnby Kommunes Handicapråd en handicappris, 
som gives til en lokal ildsjæl, organisation eller virk-
somhed, der fortjener en særlig anerkendelse for at 
fremme eller sikre handicappede borgeres livsvilkår 
og livskvalitet. Prisen uddeles på FN’s internationale 
handicapdag, 3. december. Prisen uddeles for at mar-
kere dagen og hylde det gode initiativ og det personli-
ge engagement.

DET ER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN, SOM SKABER GRUNDLAGETDET ER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN, SOM SKABER GRUNDLAGET
Folkeoplysningsloven fastslår, at kommunerne skal 
yde støtte til folkeoplysende og idébestemt arbejde 

Folkeoplysningsloven fra 1990, formelt ’Lov om støtte 
til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folke-
oplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om 
Folkeuniversitetet’, er en dansk lov, der sikrer styring 
og kontrol for voksenuddannelse og folkeoplysning, 
der finder sted i blandt andet foreninger, aftenskoler, 
daghøjskoler og på Folkeuniversitetet. 

Tidligere havde man haft en såkaldt fritidslov, der 
blev vedtaget første gang i 1969 og som også gav støt-
te til foreningsaktivet i form af lokale- og medlemstil-
skud. 

Den nye Folkeoplysningslov, som med en del revisi-
oner stadig er gældende for offentlig støtte økonomisk 
og lokalemæssigt, lagde op til et større samarbejde 
mellem det frivillige foreningsliv og aftenskolevirk-
somheden.

I Tårnby

Alle kan danne en forening, men for at blive godkendt 
som folkeoplysende og dermed være berettiget til 
offentlig (kommunal) støtte og lån af offentlige lokaler, 
er der en række betingelser, som skal være opfyldt.

Foreningen skal i sin virksomhed bygge på demokra-
ti, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 
fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 
Gør de det, er der meget vide rammer for, hvilke akti-
viteter man kan sætte i værk på et foreningsmæssigt 
grundlag.

Formålet med Folkeoplysningsloven er at styrke den 
enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for sit eget liv 
og lysten til at deltage aktivt i samfundets liv. Grundlo-
vens §78 giver ret til stiftelse af forening uden styring 
eller kontrol fra det offentlige, blot foreningens formål 
er lovligt. 

Den enkelte kommune kan selv bestemme størrelsen 
på tilskud og sætte andre rammer for virksomheden. 

Tårnby har virkelig gode økonomiske rammer for 
børn og unge i foreningerne og stiller mange moderne 
og specialiserede haller, baner og lokaler til rådighed 
for det frivillige foreningsliv og aftenskolevirksomhe-
den. 

Såfremt borgere ønsker at stifte en forening og øn-
sker svar på spørgsmål i forbindelse med udformning 
af vedtægter, kan der rettes henvendelse til Fælleskon-
toret og/eller kommunen.
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FORENINGSPORTALENFORENINGSPORTALEN
Du/I kan låne kommunale lokaler, der kræver, at man er registreret i for-
eningsportalen, enten som forening eller som virksomhed (dog kun grund-
ejer-, andels- og boligforeninger). 

HTTPS://foreningsportalen-taarnby.kmd.dk/ 

Portalen er altså et link mellem kommunen og foreningerne til at holde 
styr på lån af haller og lokaler, til at indberette antal medlemmer (til brug 
for beregning af tilskudsstøtte), til at foreningerne kan aflevere deres 
årsregnskab og endelig til kommunikation frem og tilbage mellem for-
eningerne og kommunen. 

Portalen var eksempelvis et rigtigt godt redskab i corona-tiden, hvor man 
løbende skulle orientere foreningerne om hvilke regler, der p.t. var gæl-
dende i kommunens lokaler.  

DATOER, DER ER VÆRD AT HUSKE: DATOER, DER ER VÆRD AT HUSKE: 
Primo februar Frist for indstillinger til Idrætsleder-, idræts- og Årets  
 Fund prisen, som uddeles marts eller april. 
1. marts Ansøgningsfrist for Initiativ- og Udviklingspuljen 
1. marts Haller for perioden 1.8. – 30.6.
1. juni  Svømmehaller for perioden 1.8. – 30.6. ca.   
 alt efter hvornår hallerne har ferielukket.
1. juni  Skøjtehal for perioden 15.8. – 15.4.
1. juni  Gymnastiksale for perioden 15.8. – 15.6.
1. maj  Mødelokaler for perioden 15.8. – 15.6.
1. juni Ansøgningsfrist for Initiativ- og Udviklingspuljen
1. september Ansøgningsfrist for Initiativ- og Udviklingspuljen
1. september Frist for indstillinger til Frivilligprisen, som uddeles  
 på Frivillig Fredag, sidst i september
Primo september Frist for indstillinger til Sundhedsprisen, uddeles i  
 sundhedsugen, uge 41
31. oktober Frist for indstillinger til Handicapprisen, som uddeles  
 primo december
1. november Ansøgningsfrist for Initiativ- og Udviklingspuljen
Ultimo oktober Frist for indstilling til Forenings- og  
 Foreningslederprisen som uddeles ultimo november
1. november Sportspladser (fodboldbaner mv.)  
 for perioden ca. 1.4. – 30.10.

MEST FOR FORENINGER:MEST FOR FORENINGER:
BOBLBERG.DKBOBLBERG.DK

Hvor går du hen, når du ikke vil 
ind i den traditionelle forening, 
men alligevel søger en form for 
fællesskab? 

Venskaber, kreativitet, motion, 
madklubber, 

På boblberg.dk kan du oprette 
bobler og finde nye fællesskaber, 
venskaber, interesser mm.

Boblberg er et digitalt fællesskab 
og mødested. Du og andre med-
lemmer kan skabe nye fællesska-
ber baseret på jeres fælles inte-
resser og søge efter nyt indhold i 
hverdagen.

På Boblberg.dk kan du møde an-
dre, som også leder efter nogle at 
dele deres interesser med eller 
søger nye interesser.

Del dine interesser med andre i 
dag. Opret en bobl med netop det, 
du brænder for, og tag del i fælles-
skabet. Det er helt gratis.

Vidste du at...

• På Boblberg er der 376.686 
medlemmer, som bobler sammen 
(august 2021).

På Boblberg kom 
Susanne i kontakt med 
Connie, som i dag er 
hendes bedste ven-
inde. De hygger sig 
derhjemme, shopper, 
går på café og handler 
sammen. 

Gennem Boblberg 
er 79-årige Hanne 
blevet en del af en 
strikkegruppe på 10 
kvinder, som strikker 
til gode formål.
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Et mødested mellem foreningerne 
og skolerne

Skolen i Virkeligheden er skolens 
vej ind i foreningslivet. Kort fortalt 
kan lærerne finde foreningerne her, 
hvis de har oprettet et ’tilbud’ til 
skolen om at lære noget i den vir-
kelige verden. 

Skolen skal ud i virkeligheden og 
virkeligheden skal ind i skolen

Folkeskolen skal løbende inddrage 
virksomheder, foreninger og andre 
interessenter, så undervisningen 
bliver mere virkelighedsnær for 

eleverne, både i teori og praksis. 
Skolenivirkeligheden.dk er 

en landsdækkende uafhængig 
non-profit portal, der gør det nemt 
at finde et forløb, en oplevelse eller 
en inspirationskilde, der passer 
ind i de fleste udeskoleforløb. Lige 
fra at lave sin egen køkkenhave til 
hvorfor man betaler skat, eller til 
hvordan man får bevægelse ind i 
skoledagen.

Gevinst og ulempe

Gevinsten går begge veje. Under-
visningen for eleverne bliver mere 

interessant og betydelig mere 
alsidig og foreningen bliver mere 
synlige i kommunen og måske kan 
det give nye medlemmer til deres 
aktivitet(er).

Eneste ulempe kan være tiden. 
De fleste foreningsfolk går på 
arbejde mellem kl. 8  og 16, hvor 
eleverne skal undervises. Det giver 
til gengæld en fordel for de for-
eninger, som har pensionister, de 
kan trække på. 

Bemærk, at man ikke behøver at 
begrænse sit tilbud til Tårnby kom-
mune alene (hvis det er relevant 
at nå længere ud), og derfor er der 
også tilbud fra andre kommuner 
end Tårnby. 

SKOLEN I VIRKELIGHEDENSKOLEN I VIRKELIGHEDEN

For rigtigt at forstå, hvad begrebet 
Skolen i virkeligheden er for noget, 
bør både de forventede brugere, 
skoler og anden undervisning 
samt foreninger kigge ind på 
hjemmesiden.
Lærerne for at finde aktiviteter, 
der støtter deres undervisning og 
foreningen for at kunne præsentere 
deres hobby/aktivitet for skoleelever.

FÆLLESKONTORETFÆLLESKONTORET
- er sekretariat for foreningernes fællesaktiviteter og central for udlån 
af diverse fællesmaterialer og servicies

Se hvilke tilbud foreningerne i Tårnby kan byde ind med her:

WEB: skolenivirkeligheden.dk/taarnby

Lige midt i Tårnby ligger Fælles-
kontoret placeret på 1. sal, i samme 
hus som Tårnby Teater og Tårnby 
Bladforening i ’den lille skolegård 
på Tårnby Skole.’ Kontoret er be-
mandet tre dage om ugen med 
en sekretær, som er foreningerne 
behjælpelige med næsten alt, de 
måtte ønske.

Der tilbydes:

- Kopiservice (sh/farve, A3-A4-A5, 
80-200 g papir, duplex, folde og 
hæfte) til en billig penge
- Plotter til plakater i A1 format
- Laminering i A4 og A3 formater
- Udlejning af to kvalitetstelte (6x6 
meter pr. stk.)
- Projektor og PC til udlån

- Flagbank med mere end 50 landes 
flag til udlån
- Mobilt teleslyngeanlæg
- Kraftige sceneelementer 
- Assistance med hjemmesider, 
bladproduktion, ansøgning om 
tilskud og fonde med meget mere.

Samtidig er Fælleskontoret

... sekretariat for samarbejdet mel-
lem foreninger tilsluttet KTIS og 
TFR (se side 4).

Her fostres  idéer til eksempelvis 
lederuddannelse, fællesaktiviter 
som udstillinger, workshop - som 
aktivitetsformen Spræl i byen, 
Spræl i Havnen.

Nærværende brochure er et 
eksempel på idéer vokset frem på 

Fælleskontoret.
Samarbejdet mellem for-

enings-organisationerne har også 
ført til oprettelsen af Tårnby Blad-
forening, som blandt andet udgiver 
Tårnby Bladet.

Endelig assisterer Fælleskontoret 
også foreninger, som har rodet sig 
ud i interne konflikter og er i klem-
me organisatorisk - og man hjælper 
med nye initiativer.

Foreningernes Fælleskontor
Englandsvej 290.1. (parkering i lille 
skolegård)
30 509 290 • tfr@tfr.dk
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Fandt du noget du kunne bruge?
... ellers må du kontakte, læse, 
www.taarnbynet.dk,foreninger-
nes egen hjemmeside, hvor kon-
takterne til foreningerne altid er 
opdateret

Oplysningerne i denne brochure er 
foreningernes egne ord - redigeret 
og layoutet af medlemmer af Tårn-
by bladforening.

Læsere og brugere af tidligere 
fritidsaviser udgivet af Foreninger-
nes Fælleskontor vil måske savne 
oplysninger på foreningsformænd 
og kontakt til foreningerne.

De direkte kontakter blev i man-
ge tilfælde forældede ret hurtigt. 
Vi tror at WEB-adresserne holder 
længere.

Fælleskontoret opdateret en 

aktuel oversigt på www.taarnbynet.
dk og endelig kan Fælleskontoret 
kontaktes direkte.  
Se www.taarnbynet.dk

OG HVILKE AKTIVITETER HAR OG HVILKE AKTIVITETER HAR 
VI SÅ IKKE I TÅRNBY? VI SÅ IKKE I TÅRNBY? 
Tårnby er velforsynet med sports- og idébetonede 
foreninger og andre kulturelle aktiviteter. 

Men som samfundet udvikler sig, udvikles der også 
idéer hos kreative personer, som finder på noget nyt el-
ler kender til aktiviteter, som ikke findes i nærområdet.

Tjae! For eksempel: 
• Bueskydning
• Volleyball
• E-sport
• Boksning

• Brydning
• Fægtning (findes i Dragør)
• Parkour
• BMX-cykling
• Gocart
• Motocross
• Baseball
• Golf og det på trods af, at Dansk Golf Union er det 
næststørste forbund under Danmarks Idræts-Forbund 
efter fodboldens Dansk Boldspil-Union.
• Flyvning med varmluftballoner, svæveflyvning og 
faldskærmsudspring ( vi er jo en luftfarts-kommune)

Hvis man kigger lidt rundt i landet, kan man jo altid lade sig inspirere: 
• Fiduso, Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu
• Dansk Håndtryksforening
• Foreningen for stemmehørere
• Landsforeningen mod Sommertid
• Dansk Kinderægforening
• Foreningen Læsesal til Aarhus
• Nordøstfalsters Fremtidsforening 
• Nordsamsøs forening for hobbyhønseavl, fritgående økologiske sandorm (selvpluk) – og petanque!
• Dansk-nordkoreansk venskabsforening
• Dansk forening for Albinisme (folk der mangler pigment i huden). Foreningen har i øvrigt Pjerrot som protektor!

VIDSTE DU AT:VIDSTE DU AT:
• I 2019 havde hver 3. dansker over 16 deltaget i frivil-
ligt arbejde.
• Filantropi stammer fra græsk og betyder menneske-
kærlighed og frivilligt arbejde er filantropi, da der ikke 
er forventning om nogen belønning til donoren.
• Tårnby har 134 foreninger under Folkeoplysningslo-
ven...

... ellers burde du være overbevidst efter gennemkig 
af nærværende brochure. En tidligere opgørelse viste 
at en tredjedel af Tårnby borgere (målt på cpr-numre) 
var/er medlem af en eller flere foreninger under folke-
oplysnings-systemet.

Vi er vildt aktive i Tårnby

Flere og flere dyrker selvorganiseret idræt eller anden 
foreningsaktivitet. I opgørelsen er slet ikke medtalt 

aktive i grundejer- eller boligforeninger, fagforeninger, 
deltagere i bestyrelsesarbejde i institutioner, skoler og 
kirker. 

Så er du ikke allerede i gang ...?

... så afspejler denne brochure, at det i al fald ikke er 
muligheder, der mangler.

Redaktionen håber, du vil kommentere denne 
brochure, dele oplysningern med venner, naboer og 
familie.

• Tårnby kommune bruger mere end 6 mill. kroner 
årligt  i direkte tilskud til foreningsaktiviteter.
• Tårnby bruger 45 millioner om året på drift af idræts-
anlæg
• Tårnby Kommune har de seneste 20 år bygget otte 
store  idrætsanlæg, senest Vestamager Svømmehal til 
140 millioner.

August 2021
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Denne brochure er en del af indsatsen for at genstarte forenings- og kulturlivet i Tårnby  
efter den lange nedlukningsperiode på grund af Covid-19 truslen

Udgivet af Tårnby Forenings Råd, Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 
 
 
og Folkeoplysningsudvalget i Tårnby Kommune 


