
Af Birgit Buddegård

Glade smil, spontane klapsal-
ver og latter var reaktionen og 
lydtæppet fra publikum ved 
premieren på Drag ør Revy 

fredag aften på Drag ør Fort.
På scenen, der havde en en-
kel og meget velfungerende 
scenografi, leverede det unge 
skuespilteam en perlerække 
af sketcher, dansenumre, mo-

nologer og dialoger i hurtig 
rækkefølge i et perfekt samar-
bejde med kapelmesteren.

Der var fine satiriske hints 
til tidsånden i almindelighed, 
hvad enten det gjaldt den 

»fornemme« gastronomi, 
krænkelseskulturen, MeToo-
bevægelsen eller elløbehjulets 
»velsignelser« i nummeret 
Tohjulet Lykke.

Der blev vugget med i sa-
len, da holdet i første akt hyl-
dede Kim Larsen med en flot 
sammensat medley og ligele-
des i anden akt, hvor det var 
Shu-bi-dua, der stod for tur. 

Men størst lykke gjorde de 
mange lokale indslag, hvor en 
venlig satire ramte lokalpoli-
tikerne, hvad enten de var på

Fortsættes på bagsiden n 

Premiere på Dragør Revyen
Efter et års pause har Dragør igen en lokal revy – og det kunne 
publikum lide. Tilbage er den hyggelige amatørrevy med god 
forankring i lokalt stof – og der var stående ovationer til de unge 
skuespillere, der afleverede tekst og sang med stor overbevisning

Fotos: Hans Jacob Sørensen.

Instruktør Thomas Findval Sølvskov sammen med holdet af 
skuespillere.

De vandt billetter til Dragør Revyen: Vinderne har fået direkte besked

Vinderne i Drag ør Nyts konkurrence om billetter til Drag ør Revyen er fundet, og de er:

To billetter til premieren: Claus Bertelsen   To billetter: Kaj Christensen   To billetter: Karin Borgstrøm

32 53 90 99
Hovedgaden 20  

www.troelscykler.dk

Hent og bring af rep.: kr. 25,- pr. vej
Nye kvalitetscykler til gode priser

ÅBNINGSTIDER
Man., tirs., ons. og fre. 9.00–17.30  ·  Tors. lukket  ·  Lør. 10.00–13.00

Stort udvalg af el-cykler • Vi laver BikeFit
www.dragørcykler.dk   Følg os på Facebook!

DRAGØR CYKLER

A. P. Møllers Allé 7 • 2791 Dragør
Tlf. 32 53 05 34

ALTID 200 CYKLER I BUTIKKEN

Kirstinehøj 15 • 2770 Kastrup 

Tlf. 3259 6000 • www.amagermoller.dk

Hjulskifte
og opbevaring

kun 495,- 
inkl. moms og 

6 mdr. opbevaring

Kongelundsvej 296 dragoer@home.dk    
2770 Kastrup facebook.com/hometaarnby   

Har du 
husket at  
få en  
vurdering  
fra mig?

home.dk

TÅRNBY/DRAGØR
v/ Uffe Jochumsen  
Tlf.: 32 82 01 00

Dragørhjørnet 10  ·  2791 Dragør

2791@nybolig.dk  ·  nybolig.dk  ·  Tlf: 32 55 22 00

Skal De holde selskab i 
naturskønne omgivelser? 

Så er Restaurant Kongelundskroen  
Deres garanti for et vellykket arrangement. 

Store som små selskaber modtages  
– både i og ud af huset – alle ugens dage. 

Komplet arrangement fra kr. 695,-

Åbent torsdag – søndag kl. 12.00 – 17.00

Tel. 32 53 31 57  *  kongelundskroen@mail.dk 
Kalvebodvej 270  *  2791 Dragør

Anno 1909

Restaurant Kongelundskroen

Rasmussen
& Sønner

VVS & KLOAK INSTALLATØRER
Tagarbejde, Naturgas, Fjernvarme

Kastrupvej 161, DK-2300 København S

Tlf. 32 58 22 67 & www.rasmussenogsoenner.dk

NY BUTIK

Bøgvald Tlf: 32 53 10 25
Krudttårnsvej 8G  |  2791 Dragør

Vi har køberen til din bolig

Anette Bøgvald Sainis
Indehaver
Ejendomsmægler & valuar, MDE

 Stort lokalkendskab 
igennem 31 år

 Et trygt og personligt 
salg igennem hele 
din bolighandel

 Vi lægger en specifik 
plan for salg af netop 
din bolig

 Vi har ekspertise 
inden for alle typer 
ejendomme

Åbningstider: Tirsdag–fredag 10.00–17.30  Lørdag 10.00–13.00

Alt i glarmesterarbejde  
– glas til private og erhverv

GLARMESTER
G. Madsen & Sønner A/S

glarmester1@glarmester-madsen.dk

Din lokale glarmester i 
hjertet af den gamle by
– Kongevejen 11

Tlf. 32 53 61 60

Mobil. 40 13 76 96

Mobil. 40 13 78 17

· Thermoruder

· Brusekabiner

· Rammer

· Reparationer

· Tilskæring af glas

· Indramninger

· Spejle

· Opspænding af 
plakater

– alt i glasarbejde!

Ring på 32 53 11 00 
hvis du skal have 
solgt din bolig
Her er du og din bolig i fokus - fra start til slut

  

Vestgrønningen 2 · 2791 Dragør · 293@edc.dkedcliving

Nyt menukort

Skåret tatar
med æggeblomme, urter,  
estragonmayo og chips

kr. 89,-

Braiseret  
oksekæbe

med kartoffelmos, peberrod,  
karse og syltede bøgehatte

kr. 229,-

Færgevej 1–3
2791 Dragør

32 94 07 70
www.cafeespersen.dk

Bestil plads på tlf. 32 94 07 70

AC Blomst · Amager Centeret   32 57 72 72
E-mail: 1504@interlora.dk

Betaling via MobilePay eller i butikken 
Medlem af Interlora – vælg AC Blomst

Øens bedste blomsterlevering 
Bestil buketter, bårebuketter, kistepynt, 
blomsterarrangementer, planter m.m.  
til levering overalt på Amager 

800,-
s–xxl

Fås også 
i sort

Man.–ons.: kl.  10–17.30
Tors.–fre.: kl.  10–18.00
Lørdag:  kl.  9.30–14

DONNA
Krudttårnsvej 8
32 53 04 00

– tilbage til rødderne

 

 

  

 

 

  

 

 

 

DRAGØR  
REVYEN 2019

På Dragør Fort  
fra fredag  

den 4. oktober  
til lørdag  

den 2. november

Køb billetter på  
dragoerrevyen.dk

  

GULDKÆDER

÷30%
JUVELER BARBARA MARIA     

KONGEVEJEN 11    DRAGØR 

32 53 05 69    WWW.BARBARAMARIA.DK

 Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Dragør Nyt – den lokale avis

8. oktober 2019
Nr. 41 – 62. årg.

Tlf. 32 53 08 67  • redaktion@dragoer-nyt.dk

Udkommer tirsdag/onsdag

– uddelt gennem FK Distribution



Amagermuseet holder åbent 
i efterårsferien fra lørdag den 
12. til søndag den 20. oktober. 
Alle dage kl. 12–16.

Det er blevet koldere, mere 
blæsende og vådere. Okto-
ber er ægte dansk efterår, og 
i uge 42 er der traditionen tro 
skoleferie – en ferie, der histo-
risk havde tilnavnet kartoffel-
ferien. Det glæder man sig til 
på Amagermuseet, for i dag 
skal man ikke ud på marken 
og grave kartofler op, og man 
skal heller ikke bruge hele 
ugen på at konservere mad til 
den lange vinter.

Det gamle årshjul styrer 
stadigvæk aktiviteterne på 
Amagermuseet, og den første 
weekend i efterårsferien står 
derfor i æblets tegn. I gamle 
dage støvsugede folk nærmest 
naturen for nedfaldsfrugt og 
udnyttede jordens ressourcer 
så meget som muligt. Der var 
intet madspild, for alt blev 
brugt.

Søndag den 13. oktober 

serverer museets salte- og rø-
gelaug smagsprøver på æble-
flæsk og æblecider i sommer-
køkkenet på Nordgård, mens 
tømrer Martin Kjær Andersen 
stiller sin store hjemmelavede 
æblepresse op, så man kan 
samle frugt i museets haver og 
lave friskpresset æblesaft – det 
vil være muligt at købe glasfla-
sker med patentprop, så saften 
kan bringes med hjem. Den 
store æblepresse er i brug lør-
dag den 12. og søndag den 13. 
oktober. 

Traditionen tro slagtes gæs 
både lørdag og søndag. Der er 
naturligvis smagsprøve på dej-
lig varm amagersuppe, og på 
den flot pyntede torvevogn ud-
stilles den type grøntsager, som 
hollænderbønderne dyrkede, 
dengang de kørte til Køben-
havns torv to gange om ugen. 

Der bydes på mange for-
skellige aktiviteter i løbet af 
ugen, og på museets hjemme-
side kan man finde et udførligt 
dagsprogram.

En fyldt torvevogn fortæller historien om hollænderbønderne.

Æblepressens virke forklares. Fotos: Museum Amager.

Aktiv efterårsferie 
på Amagermuseet

n Fortsat fra forsiden
jagt efter borgmesterkæde el-
ler prestigeprojekter, og na-
turligvis måtte Drag ørs lokale 

»isborgmester« også holde 
for.

Det ville være hensynsløst 
over for et kommende publi-
kum at røbe pointerne, men 
de gik rent ind hos publikum.

Tradition og fornyelse

Forestillingen byder på ikke 
mindre end 31 numre fordelt 
på to akter. En tekstforfatter-
gruppe har skrevet nye tek-
ster, men revyen rummer også 
Axel Langes uforlignelige Vi 
sku’ hilse 1 til 5. Og naturligvis 
er der også gæs på scenen – i en 
herlig våset – undskyld »gåset« 
– sketch.

Da Drag ør Nyt fangede 
instruktør Thomas Findval 
Sølvskov i pausen, var han en 
glad mand – og endnu gladere, 
da publikum efter sidste num-
mer ikke ville holde op med at 
klappe. 

Der var blomster til de med-
virkende samt champagne og 
kransekage til publikum, så 
det var i sandhed en premiere.

Revyens sidste nummer var 
Drag ørvisen – fremført af hele 
holdet. Så Drag ør har fået en 
revy, der lever op til sit navn: 
Tilbage til rødderne.

Revyen spiller frem til lørdag 
den 2. november. 
 Yderligere info på hjemme-
siden: www.dragoerrevyen.dk

Premiere på Dragør Revyen

På scenen: Frederikke Stig Hjorth, Emilie Bjørn Kilting,  
Malene Krüger Severinsen, Daniel Vendelborg og Mikkel 
Brabrand Galløe

Kapelmester: Jonas Hinze

Instruktør: Thomas Findval Sølvskov

Kapelmester Jonas Hinze.

Fotos: Hans Jacob Sørensen.

DRAGØR

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 8. oktober  
til og med mandag d. 14. oktober. 

Åbningstider Irma Dragør samt Posthus: 
Mandag–søndag 9.00–20.00

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, 
manglende leverancer samt udsolgte varer.  

Irma bytter per kulance.

Grøntsagsbunde
Vælg mellem: Laks, lam 
eller oksekød.

Rib eye

Slagteren  
tilbyder

2
 S

TK.

8000

SPAR 2000

Alexandra 
kartofler
700 g.

P
R

.  S
TK .

1500

SPAR 500

Okse  
nyretapper

P
R

.  ½
 KG

5000

PRISVINDENDE 
KARTOFLER

Kom og smag 
på fredag  
kl. 15–18

2
 S

TK.

10000

SPAR 3800

Kongevejen 1
Tlf. 32 53 08 05

Mandag–fredag kl. 10.30–17.30, lørdag kl. 10–15, søndag kl. 12–16
Besøg os også på nettet: www.boutiquenumberone.dk

BOUTIQUE No.1

Efterårsnyheder fra Adia 
og PontNeuf op til str. 54

Tunika 
100% viscose 

Kr. 799,-

Alpaka uldsokker

Kr. 75,-

Jeans 

Fra kr. 599,-

DRAGØR STRANDHOTEL

DRAGØR STRANDHOTEL

Bordbestilling og oplysninger ang. menuer m.m.  

– kontakt os på 32 53 00 75 

Følg os også på facebook: Drag ør Strandhotel

Torsdag den 10. oktober: 

Wienerschnitzel  

med grøntsager,  
stegte kartofler og skysauce 

178  kr.

Første søndag i hver måned: 

Stor og lækker

Søndagsbrunch

  228  kr.

inkl. kaffe og juice

Man–ons 8.00–17.00 
Tors 8.00–19.00
Fre 8.00–15.00
Lør Efter aftale

40 95 79 33
A.P. Møllers Allé 43C
kontakt@dragoerfodterapi.dk
dragoerfodterapi.dk

Dragør  
Fodterapi
v/ Karina Sletved

BEHANDLINGER

Vi tilbyder behandling af alle slags 
fødder både med og uden problemer

• Fodbehandling	 • Neglebøjler

• Behandling	af	børn	 • Indlægssåler

• Parainbehandling	 • Shellac

• Fodstatus	for	diabetikere

Vi	tager	imod	patienter	med	henvisning	fra	læge

PALM STEFFEN
Farvehandelen 4 you
Toldergade 4 (v. Bio)

Tlf. 32 53 26 04 – MobilePay 29 65 27 23

GARDINSTÆNGER
– også lange længder
I hvid eller alu (også beslag) 

Næsten lydløse glidere 

VOKSDUGE
Glade farver – også til inde. Bredde 120 cm  

Før 5950 pr. meter, 
så 3950 ...  NU KUN kr. 2950

Også runde duge – 155 cm

NU KUN kr. 14900

TRÆBESKYTTELSE
Oliebaseret i sort eller teak
5 liter

UDSALGSPRIS Kr. 29900

Vi er på Amager 
4 dage om ugen 

Venlig hilsen Uni & Michael

Færøsk laksebøffer 
Uden antibiotika 

og ingen GMO 

4 stk.   kr. 100,- 

Køreplan på Amager 
Mandag og torsdag i Tårnby:  
Rema 1000, Præstefælledvej

Kl. 10.30 til 17.30

Tirsdag og fredag i Dragør:  
føtex food, Maglebytorv 

Kl. 10.30 til 17.30

22 98 46 71  ·  26 53 77 81    uni@umfisk.dk

Mød os også på Facebook – Uni & Michaels Fisk

Her får du 
KUN færøsk laks

UDEN antibiotika og 
GMO foder

kongevejen 13 · 32 53 00 18

man lukket · tirs–fre 10–17.30 · lør–søn 10–16

SLENTERBARER
fra Karamel Kompagniet

Flere  

varianter

Pr. stk.
Kr. 30,-

Side 10 Drag ør Nyt 8. oktober 2019


