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KORSVEJSMARKED

Lørdag d. 4. juni kl. 1000-2300 - Gemmas Alle 100
Mere
end 200
forskellige stader
at handle i!

Feststemning
i Lunden og
masser af hygge!
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Underholdning
fra scenen hele
dagen!

BEVINGEDE ORD FRA FORMANDEN

Efter først et år hvor vi
måtte aflyse, så et år hvor
vi flyttede markedet til
først i september, er vi
nu så klar igen, helt som
førhen, første lørdag i juni.
I år er det lørdag d. 4. juni
vi har Korsvejsmarked.
Det er selvfølgelig en
udfordring med pinsen,
men vi har gjort det før.
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Nye ting sker der i år. I vil
opdage alle vores hjælpere
har fået nye bluser på, nu
står der ikke navnet på
et bryggeri men Korsvejs
Marked med FDF-logo på.
Dette signalerer jo så også
at det er vores hjælpere

og al overskud går til FDF
Korsvejen.

Aktiviteter for børn ændres
i Lunden. En cykelbane
hvor de mindre kan lære
lidt om at færdes på cykel i
trafikken, Et legeland med
gamle lege, I kan se mere
om disse aktiviteter inde i
avisen.
Ganske som vanligt kan
både sulten og tørsten
afhjælpes. Vi har fire
madboder og fire barer og
underholdning fra scenen
i Lunden. Vandkampen
kommer også i år.
Vi får i år besøg af TV2

som ønsker at optage
Loppe de Luxe. To hold
med kamera vil går rundt
til kræmmerne, købe og så
senere dyste om hvem der
får flest penge ud af det
indkøbte.
Dette program vises til
foråret 2023.

Der ligger jo en god
reklame for vores Marked i
dette, så vi håber I alle vil
se velvilligt til dette.
Tak til alle som støtter os,
som gæster på markedet,
kræmmere, leverandører,
hjælpere og annoncører.

Vi håber alle får en god
dag.
På vegne af
Markedsudvalget og
FDF Korsvejen
Formand Hanne Præst
Pedersen

INDHOLD I MARKEDSAVISEN

For børn og barnlige sjæle:
Børnetrylleri med Lars................................................. 4
Nu skal vi quizze........................................................... 5
Børneloppemarked....................................................... 6
Børneulykkesfondens trafiklegeplads...................18
Gerlev Legepark..........................................................20
Underholdning:
Musik i teltet.................................................................. 8
Vestamager Gymnastik optræder...........................10
De Hårde Døre.............................................................14
Vandkamp.....................................................................17
Janice.............................................................................22
DJ i teltet.......................................................................23

D40

Spisesteder:
Korsvejscafeen.............................................................. 9
Jørgens pølsevogn......................................................11
Eveths Filipino Food...................................................15
Bullers Place.................................................................21
Den Sprøde Svær........................................................23

TÅRNBY

MULIGHEDERNES KOMMUNE
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Få
en snak
med både
Allan Andersen og
Peter Hummelgaard
på vores
stade

FDF og andre:
Stafet For Livet.............................................................. 6
Kunne du tænke dig at gå til FDF.............................. 7
Kort over markedspladsen................................. 12-13
TV 2 og Loppe De Lux filmer....................................18

TRYLLEKUNST FOR BØRNENE

Her tilbydes et forrygende
trylleshow, der er en god
blanding af humor, fingerfærdighed og overraskelser.

Med mere end 15 års
erfaring garanterer Lars, at
alle vil føle sig godt underholdt.

www.larsu.dk
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Kl.
11:00 på
scenen

Gå trygt på marked.
Der er samarittere på markedet, der
kan hjælpe med næsten hvad som helst
- indenfor førstehjælp.

Nu skal vi Quizze!

Kan du gætte eventyr?
Eventyr lavet som en
emoji!
Vi bruger emojis
i alle former for

kommunikation, så det
kan vel næppe være
svært - hvis man er ung!
Og for de ældre kan jeg
afsløre, at det ikke er så
svært som det ser ud
til:-)
Er det helt umuligt så
KAN løsningen findes
andet steds.
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Stafet For Livet

Stafet For Livet Tårnby
løber af stablen den 3. til
den 4. september 2022 på
Tårnby Skole.

Stafet For Livet er et døgn,
hvor 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
kæmper. Stafet For Livet er

fællesskab, oplysning og
indsamling - for kampen
mod kræft.

Vi glæder os derfor til at
se dig i weekenden hvor
Stafetten skydes i gang kl.
12:00 på boldbanen ved
Tårnby Skole.
I løbet af det døgn, som
stafetten varer, vil der
være mange aktiviteter for

både børn og voksne. Der
er mulighed for at købe
mad og drikke i madboden,
heppe på deltagerne og
meget andet.
Når mørket falder på,
tænder vi lysposer, for
at mindes dem, der
kæmper mod kræften
eller til minde om dem,
vi har mistet til kræft. En
meget smuk og gribende

BØRNELOPPEMARKED
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Igen i år giver vi muligheden
for at børn op til og med 14
år, kan få sin egen “børnestand” i Lunden (række F og
G på oversigtskortet).
Herfra kan de i tidsrummet
kl. 10.00 - 15.00 sælge deres
egne ting. Hver plads måler
2 X 2 m. Det er ikke tilladt at
sætte borde eller andre høje
ting op, så frem med tæpperne til tingene.
Det er børnene selv der skal
stå i boden, men selvfølgelig
må forældrene gerne hjælpe
til.
Det er kun tilladt at sælge
egne ting, så ikke noget med
at prøve på at sælge fars kaffemaskine.

Det koster 50 kr. i depositum, at deltage (betales
til Kræmmermutter ved
børneloppemarked). Når
børnemarked lukker og du
har ryddet op på din plads,
får du de 50 kr. igen, samt en
brikjuice og en lille souvenir.
Sådan får du en børneplads:
1. Du må max. være fyldt 14
år.
2. Du skal tilmelde dig på
selve dagen, i Lunden, i
tidsrummet 10.00 - 15.00
hos Kræmmermutter.
3. Det koster 50 kr. i depositum, som du får igen,
når du har ryddet op på
din plads.

Mød os
på stand
D33
ceremoni, hvorunder
stafetten sættes på pause.
Du kan læse mere om
stafetten og tilmelde dig
på www.stafetforlivet.dk/
stafet/taarnby

Kl.
10:00 på
græsset

Følg
Tårnby kirke
på Facebook

Walk &Talk
hver tirsdag
kl. 11

Hverdagsgudstjeneste
den første
onsdag i
måneden

UNGDOMSKOR
hver
ONSDAG
KL. 16.30

Tårnby Tonight
16/9 &18/11
kl. 19

Konfirmandindskrivning
i juni

BABYSALMESANG
NYE HOLD
Til NOVEMBER

HUSK
Sognedag
12/6

Mød
vi ses på
sognepræst
Korsvejs- ida Nielsen
markedet
I stand
nr. E 03

LÆS MERE PÅ
KIRKENS
HJEMMESIDE

taarnbykirke.dk

Klippehuset Eghjort
Dame-/herrefrisør
v/Jette Eghjort

Englandsvej 364 * 2770 Kastrup
v/Jette Eghjort * Tlf. 3250 0876

Er du mellem 6 og 18 år og kunne
du tænke dig at gå til FDF?
Så kig forbi ”Grunden”,
Gemmas Alle 100
tirsdag d. 14. juni kl. 1800
hvor vi holder åbent hus.
TÅRNBY BLADET SKABELON MAJ 2022 7

Du er også mere end velkommen
til at skrive til info@fdfkorsvejen.dk
hvis du har spørgsmål.
Vi ses!

Kan du huske markedet 2003?
Det var mens markedet lå bag Korsvejskirken og politistationen. Den stod selvfølgelig også på snobrød den gang. Bent Solhof optrådte med de populære Prop og Berta
(hvor mange kan huske dem i dag?!), og så sluttede vi af med professionelt
fyrværkeri! Den slags går vist ikke i dag:-)

8 TÅRNBY BLADET SKABELON MAJ 2022

MUSIK I TELTET

Jørgen Rejnhold synger og spiller på keyboard i Musikteltet ved cafeen fra kl. 1100 til 1800.
Ånden og musikken er heldigvis - som den plejer - den
samme: Et meget bredt repertoire og musik for enhver
smag.

BESØG KORSVEJSCAFEEN

Kom og besøg vores lille hyggelige Cafe, som ligger på
den overdækkede terrasse ved FDF’ernes hus “Grunden”.
Nyd en lille bid brød, et stykke kage og en kop kaffe på
den hyggelige terrasse eller sæt dig ud og nyd solen.
Cafeen er stedet hvor man kan sidde og slappe af, mens
resten af markedet bugner af folk der er ude for at gøre
en god handel, eller sidder og nyder musikken i Lunden.

KonditorBageren
på Kastrupvej 205
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Brødet i cafeen er leveret fra:

Brug Tårnby Bladet • som læser og annoncør
Tårnby Bladet kommer direkte til 16.000 hustande og til 40 depoter i Tårnby/Sundby og Dragør

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening
og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er på sin 29. årgang og skrives,
fotograferes, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en
krone for det. Det betyder, at bladets omkostninger kan holdes på et niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan husstandsomdeles.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra
offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra
kulturlivet og oplysninger om arrangementer.
Endelig kan man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre skæve
påfund.
Bladet omdeles hver måned til 16.300 husstande. Knapt 5.500 eksemplarer fordeles via
depoter og standere på biblioteker, rådhus,
aktivitetscentre, butikscentre og andre steder.
Næsten daglig på Facebook og kan hentes på
www.tarnbybladet.dk
Tårnby Bladet er også med til at lave byens
nemmeste internet-portal: www.taarnbynet.dk.
Du kan få Tårnby Bladet gratis elektronisk, når
en ny udgave er færdigproduceret.

Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld passer og plejer blandt
andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i
Barsebäck - og ...

Har du lyst til at prøve kræfter med en af
de mange brikker, som tilsammen udgør
puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt
med redaktør Terkel Spangsbo (32 509 290)
og hør, hvor dine evner kan bruges
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange timer, andre i færre, men
sammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er blandt andet:
- telefon- og kontorarbejde daglig (evt. bare en
gang om ugen) fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
Tårnby Bladet vil være det magasin, som samler
information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. Det gøres ikke uden en seriøs
indsats, hvor journalistiske principper vægtes meget
højt.
Redaktøren er og har været professionel journalist i
mange år, bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og
alle lærer fra sig, så man bliver klogere og dygtigere
af at deltage i opgaverne.

www.taarnbybladet.dk • redaktionen@taarnbybladet.dk
Opvisning foran
scenen i Lunden kl. 14:00
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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.
Vi er en lille klub, der holder til
på Skelgårdsskolen og holdene er
for både nybegyndere og øvede alle er velkomne.
Vi lægger stor vægt på, at kontingentet holdes så lavt som overhovedet muligt da vi synes, at alle

skal have mulighed for at komme
til en sjov sport uanset baggrund.
Holdene varierer lidt fra år til
år men i år har vi haft gymnastik,
Spring & Rytme, Hip Hop og Krop
& bevægelse. Ingen af vores hold
deltager i konkurrencer - børnene
kommer for at lære deres krop at
kende, have det sjovt , lære at gå til
noget og selvfølgelig dygtiggøre

sig. Når sæsonen slutter har vi en
lokal opvisning hvor børnene viser
det de har lært frem for deres familier, og det er altid en super hyggelig dag.
Pris for en hel sæson fra september til april er ml. 700-750 kr

ge i denne sæson og om alt går vel
fortsætter det.
Vores hjemmeside:
vagymnastik.dk
Facebook: Va Gymnastik
Mail: vagymnastik@gmail.com

Vi har haft hold der træner mandage, onsdage, torsdage og sønda-

I alle barer og i
cafeen kan man
bruge MobilPay,
men desværre
IKKE Dankort.
på Kastrups
arbejdspladser

står i Lunden
Her serveres diverse
lækre pølser hele
dagen i gennem!
Uhmm, velbekomme!

Gå efter den pragtfulde duft!
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Jørgens Pølsevogn er
placeret i Lunden mellem
ølteltet og den store scene!
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Amager Hallen

OFFENTLIG TRANSPORT

KORT OVER MAR

Skal du på marked med det offentlige, så kan du tage bus 35, 36, og 350S.
Der er busstoppesteder ved Tårnby Torv, bowling hallen, Amager Hallen og
Amager Landevej. Endelig kan man tage toget til Tårnby Station.

Korsvejsmarked 2022

kamp

Brand
s.
tadens
dskab

Arrangeres af:
FDF Korsvejen
Gemmas Alle 100
2770 Kastrup
www.korsvejsmarked.dk
info@korsvejsmarked.dk
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Bemærk:
Ved kørsel ind på pladsen
(kun kl. 0700-1000 & efter1800!)
er Gemmas Alle ensrettet, så man kan kun
køre ind fra Amager Landevej
og ud via Englandsvej!
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Astridsvej

Kommer man i bil til marked, så er der altid plads på Løjtegårdsskolen i de to gårde og på
parkeringen ved plejehjemmet Løjtegårdsvej samt Amagerhallen.
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PARKERING
RKEDSPLADSEN

De Hårde Døre

Eller ”The Hors D’Oeuvres”

Gamle, grimme mænd med rock under neglene og noget på hjerte!
I den nuværende, dansksprogede inkarnation skubber bandet kærligt til den rødhvide
beat-tradition med det spontane, skrammelrockede og umiddelbare debutalbum ‘Piller
til folket’ og med den nyligt udkomne ep ‘Og hva’ så’ breder de for alvor paletten ud.

Kl. 17:00
på scenen i
Lunden
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Musikken skræver over alt fra bandets uprætentiøse, men fængende take på gammeldags pigtråd, lommefilosofisk
balladeri på ‘Det er godtnok til mig’, ‘Af jord’s vrantne blues-bulder og en moltonet, cigarrøgtung Tom Waitsbarflue af en lukker, der sender lytteren ‘På gyngende grund’.
Lasse Jonssons dansksprogede lyriske univers er på én gang finurligt og tænksomt, lattermildt og samfundskritisk,
når han med disse seks nye sange ironiserer over det 21. århundredes livsvilkår.
øre er:

De Hårde D

guitar
on > Sang,
Lasse Jonss
kor
y > Guitar,
Brian Dyrb
, kor, sang
chov > Bas
Steffen Kru
mmer, kor
sbye > Tro
ib
ch
S
n
e
rt
Mo

Men De Hårde Døres skødesløse måde at skynde sig langsomt igennem deres
karriere på reflekteres dog også i teksterne, som skildrer (og undres over)
hverdagen fra et anderledes modent perspektiv end de fleste. Bandet har som
følge aldrig rynket på næsen af et skudsmål som værende gamle, grimme
mænd med kærligheden til rockmusikken siddende tydeligt under neglene og
på rygraden.

n)
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EvethsFilipinoFood

65dk
only

+45 5369 5388

LECHON with rice
Serving good for one person

PANCIT
with spring rolls

Serving good for one person

25dk

per piece

59dk
only

SIOPAO

20dk

per stick
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PORK BARBECUE

HUSK!
IGEN I ÅR AFHOLDES DEN
VELKENDTE HØSTFEST I
SKOTTEGÅRDENS BUTIKSCENTER
LØRDAG
LØRDAG D.
D. 3.
6. SEPTEMBER
SEPTEMBER
STORT KRÆMMERMARKED – UNDERHOLDNING
FOR ALLE ALDRE – MASSER AF GODE TILBUD –
HYGGELIGT SAMVÆR.
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VI SES!

SKOTTEGÅRDENSBUTIKSCENTER.DK
”Skottegårdens Butikscenter”

VANDKAMP PÅ HØJESTE PLAN

Hovedstadens Beredskab Frivilligenheden
vs
Kl.
Tårnby Brandvæsen
Det lokale brandkorps, Tårnby Brandvæsen og Frivilligenheden fra Hovedstadens
Beredskab tørner atter sammen i Kampen om Den Gyldne Brandhane!
Der bliver garanti for skæg og ballade og masser af våde børn hvis ikke man passer på! Det
er på græsset bag det store øltelt, at det foregår.

Dommeren er heldigvis hård og (u)retfærdig, men
løber desværre ind i en gang buksevand ind i mellem!
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Sidste års vindere og tabere samlet om trofæet ”Den
Gyldne Brandhane”.

16:00 på
græsset

Børneulykkesfondens

Trafiklegeplads

Læring om trafiksikkerhed
for børn er vigtigt, da børn
med viden om, hvordan de
passer på sig selv og hinanden i trafikken, bliver rigtig
gode trafikanter.
Børneulykkesfonden
går
op i børnesikkerhed, og Continental Dæk Danmark A/S
arbejder for innovative løsninger med sikker kørsel i
fokus. Derfor har Børneulykkesfonden og Continental
Dæk Danmark A/S indgået et
meget givende samarbejde
med fokus på vigtigheden af
trafiklæring blandt børn.

oppustelig Trafiklegeplads,
med en tilhørende Trafikskole, hvor børnene vil blive
testet i diverse trafikregler.

Kig forbi
Lunden med
børnene og se om
de kan bestå cykelprøven og få et
sejt cykel
kørekort!

Til det formål har Børneulykkesfondens udviklet en

TV2 og Loppe Deluxe filmer
TV 2 Fri programmet
Loppe Deluxe filmer hele
dagen på markedet.
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I Loppe Deluxe dyster to
hold i kærlig konkurrence
om at finde de bedste loppefund til 4000 kr - og
hvor vinderen er det hold,
som sælger tingene videre
med størst mulig fortjeneste.
Programmet har premiere på TV 2 Fri og TV 2 Play
i foråret 2023.

FDF skal på landslejr i år
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Gerlev Legepark

Det bliver på en gang nye
tider og samtidig gamle tider på dette års Korsvejsmarked!
Nye tider fordi der kommer ingen hoppepuder i år.
De har ellers været fast inventar i alle de år vi næsten
kan huske tilbage.
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Men samtidig gamle tider

fordi vi har hyret Gerlev legepark til at komme og underholde os allesammen!
Legeparken ligger mellem
Slagelse og Skelskør hvor de
har tre hektar land indrettet med kæmpe spilleplads
med klassiske spil fra hele
verden og grønne områder
til fællesleg – vikingelege,
kamplege, gemme- og fan-

gelege for hele familien.
Det er intet mindre end
1000 års legekultur for børn
og voksne de kommer og
præsenterer, lige som de har
en panna-fodboldbane, et
parkour stativ og en række
gamle spil med.
Vi ses i Lunden mellem kl.
1000 og 1800 til nogle festlige timer!

Vand,
varme,
kloak,
badeværelse,
Slip for lugt og rotter
blik
og
fra kloakken:
Vi er autoriseret kloakmester.
service
Vi løser problemet!
Elegant, hygiejnisk og nemt at
betjene – douchetoiletter er ’det nye
sort’ i badeværelset.

STOP

Din lokale VVS-installatør på Amager løser
enhver VVS-opgave. Hurtigt og professionelt.

Spar 50 % på varmeregningen
med en energieffektiv og støjsvag
luft-vand varmepumpe
AMAGER SANITETSSERVICE & TONNY JENSEN VVS A/S
KIRSTINEHØJ 30 - 2770 KASTRUP - TELEFON 32 50 56 00

Ta’ på opdagelse

For nu har vi torsdags åbent!
Se vores store udvalg af solbriller.
Fås både med og uden styrke.

Vejland Briller
Siden 1975

Amagerbrogade 264 • 2300 København S
Tlf. 32 50 86 08 • www.vejlandbriller.dk
Følg os på

Bullers Place tilbyder:

Elegant, hygiejnisk og nemt at
betjene – douchetoiletter er ’det nye
sort’ i badeværelset.

Slip for lugt og rotter
fra kloakken:
Vi er autoriseret kloakmester.
Vi løser problemet!

AMAGER SANITETSSERVICE & TONNY JENSEN VVS A/S
KIRSTINEHØJ 30 - 2770 KASTRUP - TELEFON 32 50 56 00

Uhmm, velbekomme!
Bullers Place er placeret lige i
midten af det hele: Krydset på
Gemmas Alle, hvorfra man kan
gå i Lunden eller ind til FDFs
kredshus og cafeen.
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STOP

Her serveres den
helt formidabelt
lækre Korsvejspølse, specielt lavet
til dagen!

Janice

Janice er et Københavnsk 4-mandsband, guitar, bas, trommer og keys,
der spiller egne og internationale
melodiske rockmelodier fra 70'erne
til i dag.
Bandet består af rutinerede musikere, der alle tidligere har spillet i
forskellige sammenhæng
I en periode over 10 år har de fundet sammen i Janice. Her har de spillet til et utal af private-, firma- samt
markedsfester.
Og i år indfikder de sig på Korsvejsmarked! Se dem spille på scenen kl.
1200 hvor de giver den max. gas!
God fornøjelse!

Julemarked igen i 2022
Vi gentager succesen fra
sidste år med et julemarked foran Tårnby Rådhus.
Det bliver
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lørdag d. 26. november
Det bliver en dag med
masser af stadepladser,
glögg, æbleskiver, bålfade,
julesang og -musik, juletræstænding, juleaktiviteter og mulighed for at købe
julegaver til hele familien.
Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu og skulle du
have interesse i en stadeplads, så send en hilsen til
info@korsvejsmarked.dk,
så vender vi tilbage med
flere informationer.

DJ i teltet

Når dagen går på hæld og
musikken stopper på
scenen i Lunden, så
fortsætter festen i teltet
ovre ved Cafeen, hvor en
DJ fyrer op for musikken
resten af aftenen.

Vi udfører alt indenfor el arbejde:
- El-installationer
- Dørtelefonanlæg
- Ejendomsservice
- Adgangskontrol og
TV

- Projektering og
rådgivning
- Datanetværk
- IT løsninger
- Videoovervågning

Han giver den fuld gas fra kl. 1900-2300, så man både
kan danse og synge med til alle de kendte melodier.

P. Kilting A/S
Saltværksvej 60, 2770 Kastrup
Tlf. 3250 1965 - Fax 3250 4999
Mail: kontakt@kilting.dk
www.kilting.dk

www.dineventpartner.dk

“Den Sprøde Svær” tilbyder:
De er både
sprøde og
knasende!

Byens bedste sandwich
serveres her:

“Den Sprøde Svær” er
placeret ved bar 4, som ligger i
østenden af Gemmas Alle mod
krydset ved Astridsvej og
Nordstjerne Alle.
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Flæskestegssandwich
eller
Bøfsandwich
kr. 50,-

Kl. 1000				
Kl. 1000-1500		
Kl. 1000-1800		
Kl. 1000-1800		
Kl. 1100				
Kl. 1100-1800		
Kl. 1200-1330		
Kl. 1400-1430		
Kl. 1600				
Kl. 1700-1900		
Kl. 1800-2300		

PROGRAM

Pladsen åbner
Børneloppemarked i Lunden
Cykeltrafikskole i Lunden
Gerlev Legeskole i Lunden
Trylleri på scenen
Jørgen Rejnhold underholder i teltet
Janice spiller på scenen
VA gymnastik foran scenen
Den Klassiske Vandkamp
De Hårde Døre på scenen
DJ i teltet
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I BARERNE SERVERES ISKOLDT FADØL FRA

