
NR. 2 - FEBRUAR 2015  •  23. ÅRGANG  •    •  REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET

TÅRNBY BLADET 

Årets forening 
2014 fik Frandsen-
omvisning som gave
Bag udvælgelsen som Årets 
Forening 2014 står Tårnby 
Foreningsråd. Med æren føl-
ger altid en gave til forenin-
gens lokaler, sangbøger, hæ-
derskrus eller andre presen-
ter til fælles minde om det år, 
man blev fundet værdig og 
udvalgt.

I Ældre Sagens tilfælde var 
hæderen rettet mod de knap 
100 frivillige ledere, som un-
derviser og underholder de 
øvrige medlemmer, eller som 
holder kog i administrationen 
af den mere end 6000 perso-
ner store medlemsskare.

Årets gave var en omvis-
ning med kaffe og kage på Ka-
strupgårdssamlingen.

90 frivillige mødte op. For-
delt i to hold fik de en meget 
flot guidet rundvisning i kom-
munens meget flotte kul-
tursamling med guidning af 
Anina Grambye,  cand.mag. i 
kunsthistorie. Foto: Karin Ott.

Læs mere på side 21.

Skottegårdsskolens aula dannede før 
jul rammen om alle tiders julearran-
gement, arrangeret af unge ShowBiz-
zere og deres mange hjælpere.

Både lokale forretninger og større 
danske virksomheder tillige med 
Tårnby Kommunes Initiativpulje 
havde været i det gavmilde hjørne, 
så de indbudte børn og deres foræl-
dre blev både beværtet og begavet, 
inden de efter mange timers under-
holdning og fælles oplevelser kunne 
tage fra arrangementet.

Red Barnet Amager og Mødrehjæl-

pen Amager havde bistået de unge 
arrangører med at udvælge de fami-
lier, der skulle indbydes og når arran-
gementet blev kaldt Jeres jul, var det 
blandt andet fordi det var rettet mod 
børn og familier, der ikke havde så 
mange andre indbydelser til julear-
rangementer i kalenderen.

- Arrangementet var en stor ople-
velse, men kunne kun lade sig gøre, 
fordi så mange bakkede os op, for-
tæller Simon Brøns, formand i Ung-
ShowBizz.

læs mere side 42

125 gæster til Jeres jul 

Endnu en offentlig aktivet plantes i et 
fælleskab, hvor der er har lang vej til 
demokratisk indflydelse

Af Terkel Spangsbo

Når ni brandvæsener eller beredskaber 
som er det officielle ord for det væsen, 
der har brandslukning som sin væsent-
ligste opgave, slås sammen i et såkaldt 
§60 selskab 1. januar 2016 bliver der 
længere vej fra borgerne til Beredska-
bet.

I dag er det Tårnby Kommunalbesty-
relse, som er øverste ledelse af kommu-
nens beredskab, efter 1. januar 2016 er 
det en beredsskabskommision med re-
præsentanter for de deltagende (beta-
lende) kommuner, som lægger rammer-
ne for beredskabet. Det vil forventeligt 
være en borgmester fra hver af de syv 
små kommuner, seks fra København og 
to fra Frederiksberg, der kommer til at 
sidde i Beredskabskommisionen.

Der skal udpeges en bestyrelse, som 
skal ansætte en direktion til af forestå 
den daglige drift af det samlede bered-
skab. 

Hvis en borger eller en gruppe af 
borgere er utilfredse med beredskabet 
i Tårnby går klagevejen ikke længere til 
Kommunalbestyrelsen i Tårnby even-
tuelt gennem et politisk parti, men via 
Tårnbys borgmester, der så fremlægger 
indsigelsen for bestyrelsen for bered-
skabet.

Andre §60 selskaber, som man alle-
rede omfatter forsyning indenfor vand, 
kloak, fjernvarme - i Tårnby eksempel-
vis Tårnby Forsyning og Amagerfor-
brænding.

- Der er jo indirekte demokrati i de 
selskaber, siger borgmester Henrik Zi-
mino.

I sammenlægningen af beredska-
berne i Albertslund, Brøndby, Dragør, 
Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, 
Frederiksberg og København er der lagt  
vægt på, at et stort og robust fælles 
beredskab kan sikre høj kvalitet i ydel-
serne og samtidig skabe grundlag for 
effektiviseringer.

Derfor lægger man også i forslaget 
op til, at der på beredskabernes sam-
lede budgetter kan spares 28 millioner 
årligt. Det er rundt regnet 10 procent af 
de nuværende årlige udgifter.

- Om det bliver fra dag ét eller noget 
senere, ved jeg faktisk ikke endnu, siger 
borgmesteren.

Den nye organisation skal først god-
gendes i samtlige Kommunalbestyrel-
ser og Borgerrepræsentationen. Det 
forventes at ske i løbet af februar og 
marts. Så skal direktøren ansættes og 
den endelige struktur besluttes, så de 
ni kommuner fra 1. januar 2016 har 
et fælles beredskab. Navnet er endnu 
ukendt.

Mere om beredskabet på side 20.

Væsen uden offentlig kontrol
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Kommunale noter
- fra Kommunalbestyrel-
sesmøde 27. januar

IT-Tavler til skolerne
For at give ensartede tilbud 
til elever på alle kommu-
nens skoler bevilgede Kom-
munalbestyrelsen en mil-
lion kroner til indkøb af 50-
60 elektroniske tavler. Flere 
skoler har for egen regning 
indkøbt et antal tavler, men 
nu får alle skoler opgraderet 
whiteboard og ”kridttavler” 
med (foreløbig) sidste skrig 
i undervisningsudstyr.

75 procent af fire 
millioner
Kommunalbestyrelsen hav-
de håbet, at skattenedsæt-
telsen fra 23,5 til 23,3 pro-
cent ville blive delvis finan-
sieret af statstilskud. Men 
da 31 kommuner har valgt 
at sætte kommuneskatten 
ned, rækker statspuljen kun 
til at give 75% af de første 
fire millioner, som en skat-
tenedsættelse ”koster” den 
enkelte kommune. Tårnbys 
skattenedsættelse ”koster” 
14,1 mill.

Traktor stjålet
Vestamager Idrætscenter 
har fået stjålet en traktor. 
Forsikringen vil give 81.000 
kroner i erstatning for den 
pågældende traktor, der 
har en nyværdi på godt 
200.000. Nu køber man så 
en ny, der kan lidt mere til 
300.000 kroner, så Kommu-
nalbestyrelsen bevilgede 
mankoen på 220.000 kro-
ner.

Blå sti til blå planet
Ny Carlsbergfondet har gi-
vet Den Blå Planet en gave 
bestående af en række 
kunstbænke, som skal sno 
sig som et blåt vejvisende 
bånd mellem Kastrup Me-
trostation og den Blå Pla-
net. Der er tale om Jeppe 
Heins udsmykning Blue 
Modified Social Bench (søg-
ning på nettet anbefales). 
Tårnby Kommune vil betale 
bænkenes fundament med 
500.000 kroner.

Afvandingens skyld
Det var Tårnby Forsynings 
ønske om af få separeret 
regnvand og spildevand, 
som har trukket vejarbejdet 
i Kastruplundgade i lang-
drag. Kommunen har sparet  
to millioner i 2014, men 
bruger dem så i 2015. en 
såkaldt minusbevillingssag.

Det er ikke nytårsløjer! Det er hærværk!
FoR sNART mANgE ÅR siDEN … det er dog utroligt så meget 
i min tilværelse, som er ”for mange år siden”… var madame 
og jeg til nytårsmiddag hos nogle bekendte. Husfruen havde 
gjort sig umage og hun var god til at gøre sig umage, så for-
ventningerne til hendes variation over græsk salat var høje. 
I græsk salat er hovedingredienserne tomater, agurker, vel-
hakkede løg, olivenolie af den jomfruelige type samt fetaost 
(fetaost på den tid var dansk og lavet på komælk, hvilket ikke 
generede de græske restauratører, som trolig øsede rigeligt af 
produktet over solmodne tomater).

SalatEn, dEn danSKE nytårSSalat, viste sig at have en ab-
solut mis-smag. Adskillige af de terning store fetastykker var 
hårde i konsistensen, strukturen let smuldrende og smagen 
gik i retning af badeværelse kort sagt – det var sæbestykker, 
korrekt i størrelse og sneget ned i salaten af værtsparrets 
9-årige søn. Reaktionerne rundt om bordet vil jeg ikke gen-
give. De var præcis så irrationelle, som de burde være på den 
tid og vel også ville være i dag.

dEt Er iKKE nytårSløjEr! Det er hærværk! Det var i al fald 
moderens opfattelse og knægten vendte først tilbage til bor-
det efter desserten. Var det sket tyve år tidligere havde de 
voksne klappet i deres rulamspelse og partisantørklæderne 
på hovederne har viftet med frynserne i spontan jubel over 
det kreative barn, som derefter var blevet lovet en fremtid 
som Jens Jørgen Thorsens lærling udi det kreative.

mEN DE TiDER vAR FoRBi og opfattelsen af, hvad der var krea-
tivt og hvad der var pjat og pjank, kørte nu fra venstre til højre 
grøft. 

UdtryKKEt ”Det er ikke nytårsløjer! Det er hærværk! ” stam-
mer fra en gentagne gange vist sketch fra en revy, hvor Jørgen 
Ryg er husfaderen som med pruttepuder, knaldfyrværkeri, 
flue i sukkerknald og plastikhundelorte bragte nytårsløjerne 
op på højt (?) niveau i det lille hjem. Da sønnen, spillet af slap-
stick geniet Birger Jensen, giver faderen (Ryg) en cigar (fra 
faderens egen samling), men nu med indbygget kanonslag, 
er spøgen ikke længere nytårsløjer. Den krudtindsmurte Ryg 
dømmer hærværk.

jEg har SElv praKtiSErEt cigarSpøgEn med knaldstifter 
købt hos Herold på Øresundsvej og da der ikke var råd til ciga-
rer blev det fem Eiffel, der lagde krop til og resten af smøgen 
kunne ryges færdig efter det beskedne knald, men salaten 
måtte ud.

Og SålEdES Er dEr fOrSKEl på opfattelsen af humor, som 
i afarter kaldes ironi, drilsk sjov, lune og satire. Jeg piber de 
fredage, hvor P1 sender Selvsving og studieværterne annon-
cerer de muntre ti minutter som ”Vores satireprogram”. I mine 
øre, der sidder tæt på min hjerne (der har direkte kontakt til 
mit hjerte) er det et program med indhold. At formsproget er 
satire eller en mildere udgave af anvendt humor, er for mig 
ligegyldigt. Men jeg er også på bølgelængde med den måde 
at udtrykke sig på.

UDEN FoR ALvoR AT mæNgE mig med aktuelle frembærere 
og ofre for begrebet satire, er det mit håb, at min i egen op-
fattelse måde at udtrykke mig på, har humor som bærebølge, 
men så sandelig også et gran satire i brodden. 

dEt hændEr, nu mere sjældent end tidligere, at jeg giver mig 
i kast med tekst ud fra en interessant overskrift og så viser det 
sig, at lixtallet er for højt (lixtal: Se Wikipedia.dk). Jeg fatter 
ikke hvad der står. Velvidende at ovenstående og mange af 
mine tidligere klummer kunne sammenfattes på færre linjer, 
breder jeg mig alligevel ud over mine tildelte 3437 karakte-
rer med mellemrum for at muntre min mening op. Jeg mener 
nemlig noget med det jeg skriver, men ord uden indramning 
bliver let opfattet bedrevidende og så ryger den sympati, som 
jeg gerne vil opnå hos læseren, selvom ordene indeholder en 
kritik. Det samme sker med tegninger og det er afsenderens 

fejl, hvis et budskab ikke bliver opfattet. Men læ-
serne må gerne se splinten i egne øje, før de ser 
bjælken i afsenderens.

Med håb om en forståelse af ovenstående.

Terkel Spangsbo

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290
BanK: 
Arbejdernes landsbank 
5325 0507711
Mail Og wEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk
KOntOrtid dagligt kl. 9-12 
plus lidt mere, så bare ring.
rEdaKtiOn:
Tårnby Bladet skrives, redige-
res og layoutes af medlem-
mer af Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør). Heinrich 
ehrenreich, Birgitte Barkholt, 
Jorunn Keller, Ivan Givskov 
(foto), Karin Ott (foto).

annOncESalg: Redaktionen 
- mail eller ring.
Oplag: 21.000. 17.200 hus-
standsomdeles, resten di-
stribueres via butikscentre, 
biblioteker oa. 
tryK: Provins-Trykkeriet
diStriBUtiOn: Forbruger 
Kontakt. Udebliver Tårnby 
Bladet kontakt venligst For-
bruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email Amager@d-d-c.dk
DENNE UDgAvE omDELEs  
fredag 30. og lørdag 31. ja-
nuar.
Førstkommende udgave  her-
efter marts-udgaven: Udkom-
mer 27.-28. februar. Deadline 
mandag 23. februar
Deadline for større annoncer 
og redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

UdgivElSESdatOEr i 2015: 
10 måneder om året den 
sidste fredag/lørdag i en 
måned, dækkende den kom-
mende måned, dog januar og 
august se udgivelsesdatoerne 
herunder
Marts: Udkommer 27.-28. 
februar. Deadline mandag 23. 
februar
april: Udkommer27.-28. 
marts. Deadline mandag  
23. marts 
Maj: Udkommer24.-25. april. 
Deadline mandag  20. april 
juni: Udkommer 29.-30. maj. 
Deadline tirsdag 26. maj
juli: Udkommer 26.-27. juni. 
Deadline mandag  22. juni
august: Udkommer 7.-8. 
august. Deadline mandag 3. 
august.
September: Udkommer 28.-

29. august. Deadline mandag  
24. august
Oktober: Udkommer 25.-26. 
september. Deadline mandag  
21. september
November: Udkommer 30.-
31. oktober. Deadline man-
dag 26. oktober
december: Udkommer27.-28. 
november. Deadlinemandag 
23. november

UDgivELsEsDAToER i 2016
januar: Udkommer 8. januar. 
Deadline mandag 4. januar.

Borgmesteren har på 
egne og Socialdemo-
kraternes vegne ud-
sendt sin årlige State 
of the Union, som vi 
bragte i januar-udga-
ven, men der er seks 
partier i Kommunalbe-
styrelse, så hvad me-
ner de andre?

Tårnby Bladet har 
opfordret partierne i 

Kommunalbestyrelsen 
til at følge op på borg-
mesterens nytårsud-
talelse – er de enige 
eller har de andre mål 
med indsatsen i Kom-
munalbestyrelsen i 
2015… og længere 
frem

Vi forsøgte os med 
at sende gode gam-
meldags breve til par-

tierne, sådanne breve, 
som bliver båret rundt 
af rødklædt personale 
– men som kan forput-
te sig i reklame-bun-
kerne (brevene ikke de 
rødklædte postbude).

Måske blev enkelte 
så overraskede og 
forventede det vær-
ste, selvom det ikke 
var en rudekuvert, at 
der skulle en ligeså 
gammeldags telefon-

opringning til, før par-
tierne blev opmærk-
somme på vores bøn.

Men så viste velvil-
ligheden sig også hele 
vejen rundt - derfor 
indledes februar-ud-
gaven af Tårnby Bladet 
med ønsker og indstil-
linger til årets politi-
ske arbejde.

I næsten alle ind-
læggene skriges der 
på en beslutning om 

en kommende svøm-
mehal – og der er flest 
ønsker på et 50 meter-
bassin. Fuldstændig 
enighed er der om, at 
skolerne og lærerne 
skal have ordentlige 
forhold – til gavn for 
børnene og fremtiden. 
Sammenlign gerne 
partiernes indlæg og 
se, hvor meget man 
faktisk er enige om.

Redaktøren 

Hvad mener de andre?
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Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

NYTÅRSPRIS på lille service og dækhotel

Åbningstider:
Mandag - fredag  
7.45 - 16.45
Weekend efter 
TELEFONISK AFTALE

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

Et lille vinter-service ...
... til din personbil inkl. olie, pollenfilter og 
luftfilter 

1350,00
 inkl. moms. 

(Gælder ikke sportsvogne og 
special-biler)

Spørgsmål til din bil 
dæk for sikkerhed
Vil du køre sikkert i snevejr eller på glatte veje, skal du 
skifte til vinterdæk.

rustbeskyttelse
Der kommer masser af salt på vejene. Er din bil klar til 
denne cocktail af salt, is og vand?
lygterne
Er der blus på lamperne og er lygterne indstillet korrekt? 
Kølervæske
Er der nok kølervæske på bilen og kan den klare frosten?
olien
Olien skal være tynd nok til at motoren kan starte og 
glide, men den skal også have en god smøreevne.
viskere og sprinklervæske
Der smides masser af vejstøv på dine ruder, så du skal 
bruge masser af sprinklervæske og have intakte viskere.
Batteriet
Du risikerer en dum start på dagen, hvis dit batteri ikke er 
toptunet, når kulden rammer Danmark.

Dækhotel for vinter-/ sommerdæk
Lad os passe på de sæsondæk, som du ikke bruger. Dine 
dæk bliver opbevaret ved den rette temperatur, tørt og 
frostfrit. Og vi har dem klar til dig, når det bliver tid at skifte.

Inkl. et gratis hjulskift 550,00

S t o r t  t i l b u d  i 

f e b r u a r

S e  h e r u n d e r

S p a r  

5 0 %

E t  å r s 
d æ k h o t e l

550,00
i n k l .  e t  g r a t i s h j u l s k i f t

Beklagelse og berigtigelse
tårnby Bladet januar 2015 
bragte oplysninger om del-
tager-antallet til de gamles 
jul, som nu modsiges af 
næstformanden i foreningen 
de gamles jul

Af redaktør Terkel Spangsbo

Tårnby Bladet omtalte i en 
billedtekst, at der havde del-
taget godt (oversat: lidt mere 
end..) 1000 deltagere og at 

antallet dermed var var faldet 
med omkring 400 i forhold til 
tidligere.

- Næstformanden for for-
eningen De Gamles Jul, Pre-
ben lund, oplyser, at tallet 
400 færre deltagere ikke er 
korrekt.

- Vi har plads til 1080 gæ-
ster i aulaen på Skottegårds-
skolen, det er mange år siden 
at der er blevet solgt 1500 
billeter, men det kunne være 
dejligt hvis det sker.

Preben lund har fremsendt 
deltagertal fra 2005 til og 
med 2014. 2005 har rekorden 
for den periode med 1341 
solgte billetter og svinger 
derefter mellem 1300 og 
1000 i runde tal.

- I 2013 solgte vi 983 bil-
letter og i 2014 steg tallet 
til 1052, så der er tale om en 
mindre stigning i antallet fra 
2013 til 2014.

- Så man kan se, at det der 
blev skrevet i Taarnby Bladet 

at der var solgt 400 billeter 
mindre end året før ikke pas-
ser.

Tårnby Bladets redaktion 
har ingen interesse i at bringe 
ukorrekte oplysninger og be-
klager, hvis vores oplysninger 
fører til ubehagelige reaktio-
ner overfor De Gamles Jul.

De gamles Jul fik i 2014 
knap 300.000 kroner i kom-
munalt tilskud, som sammen 
med deltagerbetalingen får 
festerne til at hænge økono-

misk sammen. De kommu-
nale tilskud til julefesterne 
og til De Gamles Skovtur (ca. 
450.000 kroner) har været 
under angreb fra især højre-
fløjen i Kommunalbestyrel-
sen og urigtige oplysninger 
om de to arrangementer kan 
derfor skade de to forenin-
gers arbejde, mener flere 
bestyrelsesmedlemmer i for-
eningerne.

Et stort antal frivillige ved såvel skovtur som julefest er med til at få arrangementerne til at 
hænge sammen. Senest var der ialt 1052 solgte billetter til julefesten i Skottegårdsskolens 
aula.
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Debatmøde om 

udlicitering 

onsdag 4. februar

Se mere på 

www.3fkastrup.dk

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Tejn Allé 5 · 2770 Kastrup · Tlf. 4511 5353 · tgy@tgy.dk · www.tgy.dk

Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.30

 Tårnby Gymnasium & HF

Kom Til 
åbenT 
Hus

Nytårsudtalelse ved årsskiftet 2014/15 

Overraskelse - vi kunne samarbejde!
Af Carsten Fuhr, Det 

Konservative Folkeparti

2014 blev på mange måder et 
interessant år i Tårnby. Det var 
det første år for den nyvalgte 
kommunalbestyrelse, hvor 
der har været et godt samar-
bejde på tværs af partiskel.

Budgettet for 2015 blev en-
stemmigt vedtaget og i man-
ge andre sager har der været 

vist en pragmatisk og positiv 
holdning til at finde en løs-
ning, som flest mulige kunne 
bakke op om. Jeg håber, at 
dette vil fortsætte i årene, der 
kommer – brede forlig giver 
løsninger, der holder.

2014 blev også året, hvor 
vi endeligt kunne sætte skat-
ten ned – ikke meget men dog 
et skridt i den rigtige retning.  
Tårnby kommune har en stor 

formue, som vi på grund af 
budgetloven ikke vil kunne 
bruge af de næste mange år. 
Det er derfor en Konservativ 
mærkesag, at en stor del af 
denne formue sendes tilbage 
til Tårnbys borgere i form af 
lavere kommuneskat og ejen-
domsbeskatning.  Ved at sen-
de pengene tilbage til borger-
ne, vil de kunne komme i cir-
kulation igen og være vores 
bidrag til at øge forbruget til 
fordel for samfundsøkonomi-
en, erhvervslivet og  antallet 
af arbejdspladser - fremfor, at 
de bare står i obligationer til 
nærmest negativ rente.

2014 markerede også star-
ten for den nye folkeskole 
– heldagsskolen.  Jeg ville øn-
ske, jeg kunne skrive, at den 
er kommet godt i gang – men 
der er mange og store udfor-
dringer. 

Den nye folkeskolelov er 
efter min mening lovsjusk 
– den er hastet igennem, er 
ikke ordentligt gennemtænkt 
og er reelt set en slet skjult 
spareøvelse – man har kunnet 
reducere behovet for fritids-
ordninger kraftigt ved at tvin-
ge børnene til at være læn-
gere på skolen og med udsigt 
til, at de skal være der endnu 
længere efter det kommende 
folketingsvalg, hvor et flertal 

antageligt vil tvinge tvungne 
lektiecafeer igennem. Det 
er vores børns liv og fremtid 
man spiller med.

Sjusket reform
en anden hjertesag er for-
eningslivet og det frivillige 
arbejde – Vi kan allerede se, 
at flere idrætsforeninger 
mister unge medlemmer på 
grund af folkeskolereformen. 

Jeg mener, at alle børn og 
unge mennesker skal have 
ret til et aktivt idræts- og 
foreningsliv – det er vigtigt 
for deres udvikling, at de får 
motion og ikke mindst mø-
der andre mennesker og har 
et liv uden for skolen. Jeg vil 
også i 2015 kæmpe for, at vi 
har et bredt og velfungerende  
foreningsliv i Tårnby og at vi 
anerkender alle de frivillige, 
der leverer en kæmpe indsats 
for at holde foreningerne kø-
rende med attraktive tilbud til 
alle Tårnbys borgere. 

 et andet ønske for 2015 er,  
at der kommer gang i projek-
teringen af den nye svømme-
hal på Vestamager, vi indgik 
forlig om tilbage i 2012 med 
S og SF.

Det er min forventning, at 
borgmesteren snarest indkal-
der forligskredsen, så vi kan 
få sat gang i dette vigtige pro-

jekt – til glæde for borgerne 
og alle vores aktive svøm-

mere. Det er væsentligt, at så 
mange som muligt får adgang 
til mere motion, både som ak-
tive i svømmesporten og som 
almindelige brugere i den of-
fentlige åbningstid.

Denne nye svømmehal skal 
være med til at øge den sam-
lede offentlige åbningstid be-
tragteligt og give vores dyg-
tige konkurrencesvømmere 
de bedste muligheder for at 
konkurrere på topniveau.

Med disse ord ønsker jeg alle 
et godt 2015 

Carsten Fuhr, medlem af  
kommunalbestyrelsen (K)

Hovedstaden dumper
Hovedstaden dumper i en 
undersøgelse, som Undervis-
ningsministeriet har fremlagt 

og som peger på, at der er 
plads til at oprette mere end 
12.000 praktikpladser her og 
nu i virksomhederne i Hoved-
staden.

Allerede nu mangler der 
faglærte i byggeriet og indu-
strien. Undersøgelser peger 
på, at vi kommer til at mangle 
32.000 faglærte allerede om 
5 år i 2020 og 90.000 faglær-
te i 2030.

Det er ikke fyrværkeri 
– det er et ildtog
Det ligner fyrværkeri i sporet, 
når sporslibetoget fjerne små 

rifler og bølger fra skinnerne, 
som efter endt slibning får 
forlænget levetiden.

Festligt ser det ud, når skin-
neslibetoget kører gennem 
natten. Gnisterne slår op fra 
skinnerne, så man tror, at der 
er gået ild i enten skinner 
eller tog og derfor har skin-
neslibetoget også tilnavnet 
”Den ildsprudlende drage”.
Toget sliber skinner fortrins-
vis mellem kl. 22.30 og kl. 5.

7.-8. februar arbejder toget 
på strækningen Bavnehøj-Kø-
benhavns Lufthavn Kastrup.
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Hvad sker i Tårnby: I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan du se tid og sted for 
arrangementer i den kommende tid. Du kan få egne arrangementer med i kalenderen - GRATIS!

Nytårsudtalelse ved årsskiftet 2014/15 

Vi venter på Christiansborg
dansk folkeparti vil have en 
blomstrende skole og gang i 
svømmehal og ny skøjtehal

Af Paw Karslund, 
gruppeformand DF

Dansk Folkeparti er som be-
kendt med i det nye skolefor-
lig. Det er vi, fordi det trækker 
i en bedre retning for lærerne 
trods alt, og fordi der løsnes 
lidt op for de tidligere alt for 
stramme arbejdstidsaftaler 
som blev indført af de fire øv-
rige partier V, K, B og A. 

Vi håber naturligvis på, at 
børnene, lærerne og pæda-
gogerne i fremtiden vil få 
en tilfredsstillende hverdag 
sammen. Men, vi kommer ikke 
udenom, at en forudsætning 
for det er, at man på Chri-
stiansborg vedkender sig et 
medansvar både økonomisk 
og i forhold til antallet af lek-
tioner. Det er desværre ikke 
tilfældet i dag, hvor vi hører 
vores Undervisningsminister 
gang på gang fralægge sig et-
hvert ansvar og vasker hæn-
der ved at entydigt sige, at 
de problemer, der måtte være 
med denne reform, må løses 
kommunalt. 

lad det være sagt med det 
samme, at jeg (igen) ønsker at 
gøre opmærksom på, at ele-
ver og lærere har behov for et 
lavere undervisningstimetal. 
Det kunne bl.a. gøres ved at 
lektiecafeer forbliver som et 
frivilligt tilbud og at man mi-

nimerer antallet af USU timer. 
Vi har behov for en folkeskole 
som blomstrer - ikke en som 
visner. 

Derfor må man kigge indad 
på Christiansborg og erkende, 
at denne reform er ufinansie-
ret og antallet af lektioner gør 
både elever og lærere skole-
trætte og frustrerede, samti-
dig med, at mange børn des-
værre mister en vigtig del af 
deres fridtids- og forenings-
liv. Vi kan have nok så gode 
ambitioner lokalt, men vi 
kommer aldrig i mål, hvis ikke 
disse ting ændres nationalt. 

Svømmehal til folket
Vi glæder os til at komme i 
gang med at udforme den 
nye svømmehal på Vestama-
ger. Det skal være en lys og 
venlig svømmehal, som tager 
udgangspunkt i, at det er den 
brede befolkningsgruppe, 
som får glæde af den. Dette 
gøres ved at sikre brugerven-
lige åbningstider for offent-
ligheden, samt at der er gode 
og masser af udfordrende fa-
ciliteter at benytte sig af for 
familier, pensionister og børn.  

DF ønsker også, at flere af 
vores lokalplaner bliver mere 
tidssvarende, så de imøde-
kommer borgernee, virksom-

hedernes og foreningernes 
behov. Dette er ikke altid lige 
nemt, men der er bestemt 
plads til nytænkning, bedre 
service og mere fleksibilitet.   

Så har vi også besluttet 
at bygge en ny skøjtehal i 
de kommende år. Jeg kunne 
forestille mig, at den gamle 
skøjtehal blev moderniseret 
og brugt til indendørs fod-
bold, rulleskøjteløb og andre 
foreningsaktiviteter. Denne 
bygning har en god placering 
og værdi for borgerne, hvis vi 
tænker os godt om. Dette vil 
jeg også arbejde for. Til sidst 
vil jeg på mine og DF’s vegne 
ønske alle borgere og ansatte 
et godt år 2015.  

Vi ønsker en arbejds-
tidsaftale med 
lærerne
tårnby skal være den 
bedste kommune at være 
ansat i
Af Jan Bakmand Nørgaard, 

SF Tårnby

SF Tårnby ser frem til arbej-
det i 2015 med den øvrige 
kommunalbestyrelse. Vi har 
mange mål, som vi vil arbej-
de på i indeværende år. Vi 
præsenterer her et udvalg 
af disse, og ser frem til et 
produktivt samarbejde med 
kommunens øvrige partier.

Skolereform og lærernes 
arbejdstid
2014 vil nok bedst blive hu-
sket for, at det var dette år 
hvor den nye store skolere-
form skulle implementeres 
og det er bestemt ikke gået 
gnidningsfrit. 

Reformen er i sin rene 
form ufinansieret, og der-
for var den eneste måde at 
løfte alle de mange ekstra 
timer til eleverne, at ud-
vide antallet af timer, som 
lærerne skal undervise. Det 
betyder desværre mindre 
forberedelse til timerne.

SF Tårnby forsøgte med 
et forslag om at åbne pen-
gekassen og ansætte flere 
lærere, sådan at vi kunne 
lægge en lavere øvre græn-
se på antallet af lektioner, 
en lærer skal undervise, 
men desværre blev vi stemt 
ned af et flertal i kommunal-
bestyrelsen.

Samme flertal har senere 
i 2014 justeret loftet for 
undervisningslektioner, så-
ledes at det nu er tættere 
på SF Tårnbys forslag. SF 
Tårnby stemte for denne ju-
stering, men vi mener ikke, 
vi er i mål endnu. Vi skal 
have en arbejdstidsaftale 
med lærerne, som giver mu-
lighed for den fleksibilitet, 
jobbet kræver. Vi skal være 
den bedste kommune at 
være ansat i, så vi kan lokke 
de dygtigste til at søge vo-
res opslåede stillinger. 

Derfor mener vi stadig, 
at et loft på 26 ugentlige 
undervisningslektioner for 
den enkelte lærer bør gen-
nemføres i Tårnby.

flere ambitiøse klimamål
2014 var også året, hvor 
k o m m u n a l b e s t y r e l s e n 
skulle evaluere på den for-
pligtende samarbejdsaftale, 

som kommunen på SF Tårn-
bys initiativ havde indgået 
med Danmarks Naturfred-
ningsforening. Kommunen 
havde forpligtet sig på at 
nedbringe vores CO2 udled-
ning med 2%.

Opgørelsen fra 2013 vi-
ser en nedbringelse på hele 
4,7%, hvilket vi bestemt 
kan være stolte af. Dog tror 
vi i SF Tårnby, at alle er klar 
over, hvor relevante disse 
klimamål er, set i lyset af 
de tydelige tegn på plane-
tens opvarmning. Derfor vil 
vi fortsat i SF arbejde på, at 
kommunen forpligter sig til 
endnu mere ambitiøse mål 
på klimaområdet.

50 meter bassin i kom-
munens nye 
svømmehal
I 2015 skal vi 
endelig have 
fastlagt, hvor-
dan den nye 

svømmehal på Ugandavej 
skal se ud. Tårnby kom-
mune er hjemsted for en af 
Danmarks største og mest 
succesfulde svømmeklub-
ber. Gennem en årrække 
har KVIK udviklet nogle af 
Danmarks største talenter. 
Desværre findes der ingen 
steder, hvor KVIK kan træne 
deres talenter på en bane i 
internationale mål, nemlig 
50 meter.

Det skal være slut nu. Den 
ny svømmehal på Uganda-
vej skal selvfølgelig have et 
50 meter bassin.

Det betyder ikke, at vi 
samtidig ikke kan gøre den 
indbydende for børnefami-
lier, og derfor er SF Tårnbys 
slogan for dette område 
stadig “en svømmehal for 
Alle”.

Paw Karslund, medlem af  
kommunalbestyrelsen (O)

Jan Bakmand Nørgård, 
Socialistisk Folkeparti, 
Tårnby.
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WWW.TAARNBY.DK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information om 
hvad der sker i Tårnby - eller noget helt andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at søge 
informationer og benytte ”Selvbetjening” der er én samlet ind-
gang til links til de mange selvbetjeningsservices, som kom-
munen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 24.2.2015, 
kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 
2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: 
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2015
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2015 afholdes i møde-
salen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
24.3., 28.4., 26.5., 16.6., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11. og 15.12.
Der tages forbehold for ændringer.

EU-SYGESIKRING – DET BLå KORT
Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sund-
hedskort som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-
sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på www.huskdetblaa.dk 

SUNDHEDSCENTER TåRNBY INFORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnby på www.
sundhedscentertaarnby.dk

FOREDRAG: SUND ALDRING - HVAD KAN DU 
SELV GøRE?
Tirsdag 24. februar  

kl. 16.30 - 18.30
Sund aldring er på dagsor-
denen i disse år og ældre 
opfordres til at være aktive 
og leve sundere.
Men i hvor høj grad er vo-
res sundhed noget, som vi 
selv er herre over?

Hvad kan man selv gøre? og hvilke faktorer kan man ikke gøre 
så meget ved?
Hør om emnet fra to forskellige vinkler: fra den biomedicinske og 
fra den antropologiske.
1. Træning og proteinrig kost og de aspekter af sundhed, vi ikke 
selv kan gøre så meget ved.
Ved lektor Lars Holm fra Biomedicinsk Institut, Københavns Uni-
versitet.
2. Sociale fællesskaber og opfattelsen af, at sundhed er noget, 
som man kan og bør kontrollere.
Ved postdoc Henrik Hvenegaard Mikkelsen, fra Institut for Antro-
pologi, Københavns Universitet. 
Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet
Tilmelding: til foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079
STED: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th

LæR AT TACKLE KRONISK SYGDOM
Har du en kronisk sygdom fx diabetes, KOL, gigt, fibromyalgi, 
hjerte-/kar sygdom, migræne eller andet? Eller er du pårørende til 
en med en kronisk sygdom?
Instruktørerne er frivil-
lige, der selv har en 
kronisk sygdom eller er 
pårørende til en med 
kronisk sygdom.
Indhold:
Som deltager kommer 
du til at arbejde med 
emner som:
• problemløsning • handleplaner • muskelafspænding
Du får selv en aktiv rolle på kurset.
Næste hold begynder onsdag 18. februar kl. 15.00 – 17.30
Kurset er gratis og løber over 6 uger med 6 mødegange á 2½ ti-
mes varighed.
Kurset afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th, 2770 
Kastrup. 
Tilmelding: og yderligere information, kontakt Sundhedskonsu-
lenterne på mail sc.sf@taarnby.dk eller tlf. 3076 0570.

VIND I HåRET, FæLLES OPLEVELSER, 
CYKELTURE OG GODE HISTORIER. 
Tårnby Kommune bliver en del af den landsdækkende og glædes-
spredende bevægelse Cykling uden alder - i første omgang med 
en rickshaw på prøve. 
Cykling uden alder er et frivilligt initiativ, der giver ældre på pleje-
hjem og hjemmeboende ældre mulighed for at få vind i håret og 
komme ud og opleve byen fra cykelstien. De ældre kan fortælle 
deres livshistorier, 
hvor disse har ud-
spillet sig – og du 
får del i spændende 
livsfortællinger og 
anekdoter. 
Der er plads til to pas-
sagerer i en rickshaw. 
Har du friske ben og 
lyst til at tilbyde din 
pedalkraft, kan du in-
vitere dine ældre na-
boer på tur i en funk-
lende ny el-rickshaw. 
Du sætter gang i hjulene ved at kontakte Naomi Gurfinkiel på tlf. 
3076 0525 eller ngu.sc.as@taarnby.dk
Du kan desuden læse om foreningen Cykling uden alder på www.
cyklingudenalder.dk eller på facebook.com/cyklingudenalder

Få APPETIT På LIVET OG NæRING TIL NYE 
VENSKABER MED TåRNBYS SPISEVENNER 
SundhedsCenter Tårnby etablerer nu spisevenner i samarbejde 
med ældre Sagen. En spiseven er en form for besøgsven, som du 
nu har mulighed for at invitere til middag. En spisevært er 65+, bor 
i Tårnby og savner ind i mellem mere selskab. Du får den samme 
spiseven på besøg en gang om ugen til hyggeligt samvær - og 
”Din private kok” leverer maden. Du får leveret mad til to personer, 

TÅRNBY KOMMUNE
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men betaler 
blot for det ene 
måltid.
Er du interes-
seret i spæn-
dende livsfor-
tællinger over 
middagsbor-
det, og ønsker 
du samtidig at 
gøre en forskel 
i et andet men-
neskes liv - er 
du måske vores nye spiseven. Vores spisevenner bliver organise-
ret gennem ældre Sagen hvilket bl.a. indebærer, at du er dækket 
af ældre Sagens forsikring, og at du bærer et personligt id-kort. 
ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spise-
ven skal du blot kontakte: 
Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller 
ngu.sc.as@taarnby.dk

FøDDER OG DIABETES - foredrag ved 
Diabetesforeningen
Statsautoriseret fodterapeut Ulla Lolk Thomsen gennemgår sund 
behandling af fødder, og hvilke sygdomme der kan opstå med 
fødderne, når man har diabetes.
Efter foredraget afholdes lokalforeningens ordinære generalfor-
samling med dagsorden ifølge vedtægten.
Foreningscentret ”Postkassen”, Amager Landevej 71, onsdag 25. 
februar kl. 19.00

TåRNBY KOMMUNE TILBYDER 
PåRøRENDEGRUPPER FOR ALLE PåRøRENDE 
TIL DEMENTE I TåRNBY
Ved demenskoordinator Rikke Jensen og forebyggelseskonsulen-
terne Annette Nordal Lund og Christina Sahl. Pårørendegruppen 
er for alle pårørende, uanset om den demente bor hjemme eller i 
plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et 
stort pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske 
opgaver og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og 
gode venner. Målet med pårørendegruppen er, at tilbyde et forum 
hvor det er muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske 
med demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. 
På følgende dage:
• Tirsdag 17. februar  kl. 17.00 – 18.30 
• Torsdag 19. februar  kl. 10.00 – 11.30 
• Tirsdag 17. marts  kl. 17.00 – 18.30 
• Torsdag 19. marts  kl. 10.00 – 11.30 
• Tirsdag 21. april  kl. 17.00 – 18.30 
• Torsdag 23. april  kl. 10.00 – 11.30 
• Tirsdag 19. maj  kl. 17.00 – 18.30 
• Torsdag 21. maj  kl. 10.00 – 11.30
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, 
der afholdes den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og 
vand. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommu-
nes demenskoordinator 
Rikke Jensen på tlf. 5154 1364. 

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i  
SundhedsCenter Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2015:
• Mandag  2. februar  
• Mandag  13. april  
• Mandag  1. juni  
• Mandag  17. august  
• Mandag  19. oktober 
• Mandag  7. december
Kl. 14.00-15.30
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

ER DU LIGE BLEVET MOR?  
- OG ER DU OVERVæGTIG?
SundhedsCenter Tårnby tilbyder et gratis livsstilskursus til dig, der 
er overvægtig og har et barn på 0-4 måneder. Kurset er tilrettelagt, 
så du kan medbringe dit barn.
Kurset afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, med 
kursusstart 5. marts 2015.
Hvad indeholder kurset?
Individuelle vejledninger efter behov
10 mødegange i gruppe over 3 måneder
Opfølgende gruppemøder
Kurset tager udgangspunkt i Små skridt-metoden.
Med fokus på vaneændringer får du mulighed for at opnå et varigt 
vægttab. 
Det eneste krav er, at din BMI er 28 eller derover. 
Du kan regne dit BMI ud fra følgende formel:

Tilmelding sker ved at kontakte Sund-
hedskonsulenterne på mail: sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på 
tlf. 3076 0570. 

KOM TIL FOREDRAGET ”KAN SELV - VIL SELV” 
- om hvordan du hjælper 
dit 1½ - 2 års barn på vej!
Vi afholder foredraget 
2 gange om året på føl-
gende dage:
Tirsdag 3. marts 2015, kl. 
14.00 – 15.30
Tirsdag 15. september 
2015, kl. 14.00 – 15.30 
SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1.th. 
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte 
sundhedsplejen på tlf. 3247 0070

TÅRNBY KOMMUNE
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VIL DU VæRE RøGFRI?
Kom & Kvit er et gratis tilbud for dig, som bor eller 
arbejder i Tårnby Kommune og gerne vil 
holde op med at ryge. 
Kursusbeskrivelse
Kurset indledes med en individuel samtale 
med en professionel rygestopinstruktør. Kurset er et gruppefor-
løb af 8 ugers varighed. Læs evt. mere på www.komogkvit.dk
Den individuelle samtale
Samtalen foregår i SundhedsCenter Tårnby og har en varighed 
af ca. 30 minutter.
Gruppeforløb
Der er størst chance for at blive røgfri, når man bliver bakket op. 
Det bliver du på temamøderne, som rådgiveren holder ugentlig. 
Her møder du andre, som også ønsker at holde op med at ryge.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte sundheds-
konsulenterne tlf. 3076 0570 eller sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, som 
ønsker at foretage et rygestop sammen, tilbyder vi også ryge-
stopkurser til grupper. Tilmelding sker som ovenfor nævnt.
Sted: Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1.th eller efter aftale.

ER DU OVERVæGTIG OG øNSKER DU AT 
æNDRE LIVSSTIL?
SundhedsCenter Tårnby tilbyder et gratis livsstilskursus til dig 
som er overvægtig og har et BMI over 25. Du kan regne dit BMI 
ud fra følgende formel:

Kurset tager udgangspunkt i Små 
skridt-metoden. 
Med fokus på vaneændringer får du mulighed for at opnå et va-
rigt vægttab, fx 10 kg på 1 år.
Kurset vil introducere dig til forskellige motionsformer, og vi er 
aktive 15-20 min. hver gang.
Kurset afholdes i SundhedsCenter Tårnby,  
Kamillevej 4, 1.th, 2770 Kastrup.
Første mødegang 25. februar kl. 13.30 – 15.30
Tilmelding sker ved at kontakte sundhedskonsulenterne på mail: 
sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på tlf. 3076 0502

TILBUD TIL BORGERE MED NYOPSTåEDE 
LæNDERYGSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang op-
lever rygsmerter og er motiveret for at 
modtage råd, vejledning og viden om 
lænderyg lidelser for at forebygge, at 
smerterne kommer igen eller bliver kro-
niske. Tilbuddet giver dig redskaber til 
at håndtere en hverdag med lænderyg-
smerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former for 
fysisk aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 times varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af 
sammenhænge i kroppen. 

• Indblik i arbejdsmarkedets regler og muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra egen læge eller hospi-
talsafdeling, herefter indkaldes du til en samtale hos en fysiotera-
peut, der laver den endelige visitation til tilbuddet.
ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fy-
sioterapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 
2770 Kastrup.

REHABILITERINGSTILBUD TIL BORGERE MED 
KRæFT
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvis-
ning fra din egen læge eller hospitalsafdeling inviteres 
du til en individuel samtale med en sygeplejerske og 
en fysioterapeut om rehabilitering. Samtalen tager 
udgangspunkt i hvad du ønsker at blive bedre til i 
hverdagen. Sammen vurderer vi, hvilke af vores tilbud 
der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft 
• Ernæring 
• Psykosociale reaktioner 
• Sociallovgivning 
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to gange om ugen på 
hold af 1 times varighed samt mulighed for social netværksdan-
nelse.
ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte os 
på tlf. 2115 0544 eller 3076 0452
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 
2770 Kastrup.

TILBUD TIL BORGERE MED DIABETES TYPE 2 ELLER 
KOL 
Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb 
• Teori og praktik omkring sund mad 
• Sygdomslære v/ sygeplejerske 
• Tilbud om rygestopkursus 
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
2770 Kastrup. Information på tlf. 3076 0568.

SUNDHEDSRåDGIVNING 
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller 
holde op med at ryge?  
- Og vil du have opbakning af en professionel 
vejleder? 
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, 
der bor i Tårnby Kommune 
Du kan bl.a. 
• indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøg-
ning  
• få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller  
• få forslag til motion
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1.th. 
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenterne på tlf. 30760570 

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

UDLEVERING AF FOREBYGGENDE 
HJæLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller 
er du på vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyg-
gende hjælpemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en 
badebænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til 
SundhedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 (dette er et midlertidigt 
nummer) i telefontiden torsdag kl. 13.00 – 15.00, eller på mail: 
hjaelpemidler.sc@taarnby.dk 
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af 
hjælpemidler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 Kastrup.

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året
Du kan vælge at gå 
2 km eller 4 km, den 
korte rute er i mode-
rat tempo, 4 km-ruten 
er rask i tempo.
Stave kan lånes eller 
købes af Diabetes-
foreningen, Tårnby 
Lokalforening.
Mødested P-pladsen 
ved Pleje- og Dag-
hjemmet Travbane-
huset, Løjtegårdsvej 98, Kastrup

PENSIONISTCENTRET 
”SOLGåRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Der er adgang for Folkepensionister m/ægte-

fælle bosiddende i Tårnby Kommune.
Torsdag 5. februar kl. 11.15
Temadag. Vi laver smykker

Fredag 6. februar kl. 13.00 - 15.30
Ting og sager, bøger, tøj bytte/salgsdag (se husopslag i 
caféen)

Mandag 9. februar kl. 11.15 - 12.00
Informationsmøde omkring Mallorca-turen

Fredag 13. februar kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Torsten Søgård spiller op til dans

Mandag 16. februar kl. 13.30 - 15.30
FASTELAVN med tøndeslagning (se husopslag i caféen)

Fredag 20. februar kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: NYHED Lars og Eigil spiller op til dans

Torsdag 26. februar kl. 11.15
Tur ud af huset. Vi skal ud og spille 
bowling

Fredag 27. februar kl. 13.30 - 
15.30
Caféeftermiddag: Kastrupløverne 
spiller deres dejlige melodier

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395 
åbningstider:
Mandag lukket 
Tirsdag kl.  14:00 - 17:00 
Onsdag kl.  9:30 - 11.30 
Torsdag kl.  9:30 - 11:30 
Fredag kl.  14:00 - 17:00  
(sidste freda g i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 17:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til 
arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der 
sker i huset og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik inden 
for tirsdag, fredag eller søndag, der hygger vi os som regel med 
kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for yderligere 
information.
For brugere i huset er der adgang til Pc’er. Der er næsten altid en, 
som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene 
den.     

FællES aKTIvITETER:

FEBRUaR 2015:
Tirsdag 3. Åbent hus, vi hygger med lidt sang.
Søndag 15. Fastelavn, vi slår katten af tønden, præmie til den 
bedst udklædte. Køb af billetter til kaffen bagefter i Bordinghus.
Onsdag 25. Tur ud af huset med Tove, tilmelding i Bordinghus.
Fredag 27. Fællesfrokost kom med din egen madpakke.
PC-cafe Nyt i 2015. Der er 2 hold i januar og februar om tirsda-
gen kl. 10.00 til 12.00. 
Hold 1: 3. og 17. februar.
Hold 2: 10. og 24. februar.
Max 6 deltagere, tilmelding i Bordinghus.

Pensionisthuset Pilehaven: Se næste sideFortsættes næste spalte

TÅRNBY KOMMUNE
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PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 – 16.00 
Onsdag kl. 9.00 – 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00 
Lørdag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
Søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
Søndag 1. februar kl. 14 - 16 
Stjernenykker synger Film melodier - fantastisk 
underholdning – billet incl. kaffe og brød 100 kr.

Torsdag 5. februar kl. 10 – 11.30 
Fællessang - incl. kaffe og kage 25 kr.

Vi holder lukket i vinterferien uge 7
Søndag 22. februar kl. 14 – 16 
Fastelavnsfest – tøndeslagning, fastelavnsboller, musik 
og hygge billet 60 kr. i Pilehaven

Torsdag 26. februar kl. 10 – 11.30 
Fællessang - incl. kaffe og kage 25 kr.

Søndag 1. marts kl. 13 – 16 
Flamingo banko – 3 plader kaffe og kage – 50 kr. 
tilmelding i Pilehaven

Søndag 8. marts kl. 14 – 16
Hit med sangen – quiz – billet incl. kaffe og brød 60 kr. i 
Pilehaven 

PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, 
lokale foreninger
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Malerier og keramik: Birgitte Jørgensen, Kunstnergruppen 
Vildrosen og Stig Løwenkrans. 
Samlinger: Dukker og dukkehuse ved Karin Nielsen. Recept-
kuverter ved Eva Jespersen. Håndværktøj i mini-format ved 
Kaj åge Jørgensen. Gamle slips ved Gunnar Anker. Souvenir-
skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen. Smykker 
ved Ritva Frederiksen. Modeller af en kirke fra østen og mølle 
fra Amager ved Theodor von der Ahe.
Fotoudstillinger: Fra Den Blå Planet ved åge Jakobsen. Fra 
det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tøm-
merup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby 
kirke ved Allan Meyer. Diverse tegninger og foto fra Bryggergår-
den.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej 
station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af 
gamle lokomotiver ved Allan Meyer.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre 
effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm, som også 
viser Tårnby Brandvæsen.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune. Farvetegninger fra Bryggergården og omegn 
ved Chr. Flindt.
Første verdenskrig 1914-1918 på Amager: Plancher fra 
Tårnby Lokalhistoriske Samling.
Glimt fra teatre på Amager i gamle dage - Plyssens histo-
rie - Kastrup Broforening - Foreningsportrætter

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis 
adgang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk
UNDERHOLDNING
Søndag 8. februar kl. 14.00: Besøg af Amager Squaredancers
Lørdag 28. februar. LOPPEMARKED

BIBlIOTEKET INFORMERER
SE OGSå BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE 
TaaRNBYBIB.DK 
ÅBNINGSTIDER

TÅRNBY HOvEDBIBlIOTEK, KaMIllEvEj 10
Mandag – torsdag  kl. 9 – 20
Fredag   kl. 9 – 17
Lørdag   kl. 9 – 15
Søn. (1.9.-30.4.)  kl. 9 – 15

vESTaMaGER BIBlIOTEK, UGaNDavEj 111
Mandag – torsdag  kl. 10 – 19
Fredag   kl. 10 – 17
Lørdag   kl. 10 – 14

FORåRETS KURSER På TåRNBY HOVED-
BIBLIOTEK OG VESTAMAGER BIBLIOTEK:
De første kurser foregår i begyndelsen af februar. Hent det trykte 
kursuskatalog på bibliotekerne og husk, at du også kan se udbud-
det af kurser på taarnbybib.dk
HUSK: Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside:
taarnbybib.plan2learn.dk, Her opretter du dig som bruger med 
din e-mailadresse, hvorefter du kan tilmelde dig de kurser, du øn-
sker at deltage i. 
Har du ikke en e-mailadresse, kan du tilmelde dig ved at ringe til os 
på tlf. 3246 0520 eller ved personlig henvendelse. 
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld 
dig på taarnbybib.dk/abonnement

ER DU JOBSøGENDE? - Få HJæLP På 
BIBLIOTEKET
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu hjælp til jobsøgende. Du 
kan få hjælp til:
At oprette et CV på Jobnet
At søge efter relevante jobs i forskellige jobdatabaser
At komme i gang med at skrive en ansøgning
At skrive et CV
At sende ansøgninger elektronisk
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 
10. 

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKETS 
ARRANGEMENTER
Du kan hente en månedsoversigt på biblioteket eller se alle plan-
lagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside under ”Det sker 
på biblioteket”

Fortsat fra forrige side ...

TÅRNBY KOMMUNE
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PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 – 16.00 
Onsdag kl. 9.00 – 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00 
Lørdag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
Søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
Søndag 1. februar kl. 14 - 16 
Stjernenykker synger Film melodier - fantastisk 
underholdning – billet incl. kaffe og brød 100 kr.

Torsdag 5. februar kl. 10 – 11.30 
Fællessang - incl. kaffe og kage 25 kr.

Vi holder lukket i vinterferien uge 7
Søndag 22. februar kl. 14 – 16 
Fastelavnsfest – tøndeslagning, fastelavnsboller, musik 
og hygge billet 60 kr. i Pilehaven

Torsdag 26. februar kl. 10 – 11.30 
Fællessang - incl. kaffe og kage 25 kr.

Søndag 1. marts kl. 13 – 16 
Flamingo banko – 3 plader kaffe og kage – 50 kr. 
tilmelding i Pilehaven

Søndag 8. marts kl. 14 – 16
Hit med sangen – quiz – billet incl. kaffe og brød 60 kr. i 
Pilehaven 

PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, 
lokale foreninger
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Malerier og keramik: Birgitte Jørgensen, Kunstnergruppen 
Vildrosen og Stig Løwenkrans. 
Samlinger: Dukker og dukkehuse ved Karin Nielsen. Recept-
kuverter ved Eva Jespersen. Håndværktøj i mini-format ved 
Kaj åge Jørgensen. Gamle slips ved Gunnar Anker. Souvenir-
skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen. Smykker 
ved Ritva Frederiksen. Modeller af en kirke fra østen og mølle 
fra Amager ved Theodor von der Ahe.
Fotoudstillinger: Fra Den Blå Planet ved åge Jakobsen. Fra 
det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tøm-
merup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby 
kirke ved Allan Meyer. Diverse tegninger og foto fra Bryggergår-
den.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej 
station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af 
gamle lokomotiver ved Allan Meyer.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre 
effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm, som også 
viser Tårnby Brandvæsen.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune. Farvetegninger fra Bryggergården og omegn 
ved Chr. Flindt.
Første verdenskrig 1914-1918 på Amager: Plancher fra 
Tårnby Lokalhistoriske Samling.
Glimt fra teatre på Amager i gamle dage - Plyssens histo-
rie - Kastrup Broforening - Foreningsportrætter

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis 
adgang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk
UNDERHOLDNING
Søndag 8. februar kl. 14.00: Besøg af Amager Squaredancers
Lørdag 28. februar. LOPPEMARKED

BIBlIOTEKET INFORMERER
SE OGSå BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE 
TaaRNBYBIB.DK 
ÅBNINGSTIDER

TÅRNBY HOvEDBIBlIOTEK, KaMIllEvEj 10
Mandag – torsdag  kl. 9 – 20
Fredag   kl. 9 – 17
Lørdag   kl. 9 – 15
Søn. (1.9.-30.4.)  kl. 9 – 15

vESTaMaGER BIBlIOTEK, UGaNDavEj 111
Mandag – torsdag  kl. 10 – 19
Fredag   kl. 10 – 17
Lørdag   kl. 10 – 14

FORåRETS KURSER På TåRNBY HOVED-
BIBLIOTEK OG VESTAMAGER BIBLIOTEK:
De første kurser foregår i begyndelsen af februar. Hent det trykte 
kursuskatalog på bibliotekerne og husk, at du også kan se udbud-
det af kurser på taarnbybib.dk
HUSK: Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside:
taarnbybib.plan2learn.dk, Her opretter du dig som bruger med 
din e-mailadresse, hvorefter du kan tilmelde dig de kurser, du øn-
sker at deltage i. 
Har du ikke en e-mailadresse, kan du tilmelde dig ved at ringe til os 
på tlf. 3246 0520 eller ved personlig henvendelse. 
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld 
dig på taarnbybib.dk/abonnement

ER DU JOBSøGENDE? - Få HJæLP På 
BIBLIOTEKET
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu hjælp til jobsøgende. Du 
kan få hjælp til:
At oprette et CV på Jobnet
At søge efter relevante jobs i forskellige jobdatabaser
At komme i gang med at skrive en ansøgning
At skrive et CV
At sende ansøgninger elektronisk
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 
10. 

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKETS 
ARRANGEMENTER
Du kan hente en månedsoversigt på biblioteket eller se alle plan-
lagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside under ”Det sker 
på biblioteket”

Fortsat fra forrige side ...
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ANJA FONSECA - I morgen stopper jeg
Oplev Anja Fonseca, kendt tv-meteorolog og vejrvært ved DR, 
fortælle sin personlige historie. Hun er aktuel med bogen ”I morgen 
stopper jeg”, hvor hun for første gang afslører, at hun i 17 år har lidt 
af spiseforstyrrelsen bulimi. 
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og Tårn-

by Kommunebiblioteker.
Mandag 2. marts kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Til-
melding via AOF-Amager. Billetpris 60 kr.

P6 BEATKLUB OM PINK FLOYDS “THE WALL”
Foredrag ved Thomas Ulrik Larsen. Denne aften er helliget histo-
rien om et af rockens store mesterværker, The Wall, af den britiske 
gruppe Pink Floyd.
Tirsdag 3. marts kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

VICTOR BORGE - mennesket bag smilet
Forfatter og journalist Jacob Wendt Jensen fortæller historien om 
den verdensberømte entertainer Victor Borge. Foredraget krydres 
med filmklip.
Torsdag 5. marts kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

ARRANGEMENTER FOR BøRN
FILMKLUBBER – for de 8-13 årige
Foråret byder på filmoplevelser for børn.
Bibliotekets filmklubber inviterer indenfor til hygge, 
popcorn og gode film.

Hovedbiblioteket
For de 8-10 årige: første onsdag i måneden kl. 16.00 (fra 7. januar).
For de 11-13 årige: sidste onsdag i måneden kl. 16.00 (fra 28. januar).

Vestamager Bibliotek
For de 8-10 årige: første mandag i måneden kl. 16.00 (fra 5. ja-
nuar).
For de 11-13 årige: sidste mandag i måneden kl. 16.00 (fra 26. 
januar).
Følg programmet på www.taarnbybib.dk, hvor du også kan printe 
gratis billetter.

BIBLOLEG for de 1-3 årige
Tag med Cirkeline og hendes musevenner på eventyr. I Bibloleg 
laver vi fælles idrætslege ud af gamle børneklassikere.
Lørdag 31. januar kl. 11-12. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

BIBLOLEG for de 4-6 årige
Tag med Jim Hawkins til Skatteøen og hjælp ham med at kæmpe 
mod vilde pirater. I Bibloleg laver vi fælles idrætslege ud af gamle 
børneklassikere.
Lørdag 31. januar kl. 12-13. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

VINTERFERIEFILM
Kom ind i varmen og se sjove og spændende film i skolernes vin-
terferie. For børn i alle aldre. Detaljeret program med filmtitler kan 
afhentes på biblioteket en uge før. 
Lørdag 7. - lørdag 14. februar kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri 
adgang – uden billetter

DEN ISBLÅ SANG - teater for de 3-6 årige
ved Teatret Månegøgl
Den isblå sang handler om den grønlandske dreng, der bliver kaldt 
for lillebror, men som er stor nu og gerne vil have et rigtigt navn 

ligesom alle andre børn. 
Søndag 8. februar kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

FIFA TURNERING for de 9-13-årige
Styrer du på grønsværen - eller forærer du målene væk? Vær med 
i vinterferiens store fodboldturnering på Playstation 4 og afprøv dit 
talent. Der er fede præmier på spil! 
De skarpeste målskytter fra hvert bibliotek mødes til finalerunden 
torsdag 12. februar kl. 14 på Hovedbiblioteket.
Tirsdag 10. februar kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek og Vestama-
ger Bibliotek. Gratis billetter.

FASTELAVN for de 3-7 årige
Kom og få en skøn og sjov oplevelse. Vi har 2 make-up artister på 
besøg til at lave ansigtsmaling på børnene. Når de er blevet malet, 
slår vi katten af tønden og kårer derefter årets kattekonge og kat-
tedronning. 
Søndag 15. februar kl. 10.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris: 
børn 20 kr. Bemærk: begrænset antal billetter, kun til børn.

BABYCAFÉ – BABYSANG OG BEVÆGELSE
Ved Gitte Ziebell, Gotved massør og bevægelsespædagog
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue, med 
sansemotorisk stimulering for de mindste. Varighed: 1 time.
Mandag 16. februar kl. 10.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 
kr.

BABYCAFÉ - BABYRYTMIK
ved musikpædagog Camilla Newcomb Burgess
Kom til babyrytmik og lær, hvordan du bedst muligt stimulerer dit 
barns sanser og motorik med musik, leg og bevægelse.
Onsdag 25. februar kl. 10.00. Vestamager Bibliotek. Billetpris 20 kr.

TO PÅ SPIL teater for de 5-10 årige ved Det Lille Verdensteater
I denne interaktive teaterforestilling bliver der sat fokus på spil-
lelidenskab. Spillepladen er fuld af overraskelser og spilleglæde er 
ikke bare noget, man snakker om. 
Lørdag 28. februar kl. 11.00. Vestamager Bibliotek. Varighed 45 
min. Billetpris 20 kr.

STaDS- OG lOKalaRKIvET
Glemmer du nr. 1, 2015

PlYSSEN I KaSTRUP
Produktion af plys og kultur
Dette Glemmer Du er nr. 200 i rækken af det lokalhistoriske tids-
skrift. 
Arkivet tager i dette nummer fat på tekstilindustriens historie med 
udgangspunkt i Plyssen. Bygningen er registreret i Nationalmu-
seets Industri database og er en af de sidste bygninger fra det 
industrielle Kastrup. Kastrup er det næstældste industriområde i 
Københavns omegn. 
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne så længe oplag haves, 
eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk gå ind under 
Stads- og Lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som 
nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkom-
mer.

TÅRNBY KOMMUNE
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Nytårsudtalelse ved årsskiftet 2014/15

Dialog mellem partierne må 
fortsætte
- og gerne i højere grad 
i 2015 til gavn for ikke 
mindst vores skolebørn

Af Tommy Frederiksen, 
Radikale Venstre

Da Radikale venstre gik til 
kommunalvalg, så var det ud 
fra et ønske om at bryde blok 
politikken og få etableret et 
bredt samarbejde hen over 
midten. Det er jeg glad for, er 

lykkedes. et histo-
risk budgetforlig, 
hvor alle partier 
deltog og som in-
deholdt en række 
forbedringer og 

midler både til unge, men 
ikke mindre væsentligt til de 
dele af vores borgere, der har 

deres at slås med. Det store 
emne i 2014 har været den 
nye folkeskolereform. Der er 
ingen der skal være i tvivl om, 
at jeg synes at sammenblan-
dingen af en ny reform og en 
reform af lærernes arbejdstid 
har været uheldig. De burde 
have været adskilt. Men det 
er så de vilkår, vi må leve med. 

Radikale har været med i 
de to forlig, der har været i 
år, både den første aftale, der 
nok var for stram og den næ-
ste, hvor der blev løsnet lidt 
op.

Jeg ser gerne, at man i 2015 
går i dialog med partnerne i 
kommunen. Det virker des-
værre, som om især Social-
demokraterne går i skjul, når 
man skal tage de nødvendige 

diskussioner inden for områ-
det. Det må være muligt, at 
få sat sig ned, så vi i fælles-
skab kan få skabt de rammer, 
som vores børn fortjener. Det 
vil være mit store ønske for 
2015.

Tommy Frederiksen, medlem 
af kommunalbestyrelsen (B)

Nytårsudtalelse ved årsskiftet 2014/15

2015 – mulighedernes år
2014 var et udfordrende år 
i tårnbys lokalpolitik. først 
og fremmest på grund af en 
folkeskolereform, som af 
folketinget var indført med 
meget kort frist – og hvor 
reformarbejdet var blevet 
sat alt, alt for sent i gang 
i tårnby.  det gav nogle 
voldsomme dønninger i hele 
kommunen og selvfølgelig 
også i den nyvalgte 
kommunalbestyrelse.

Af Frants Nielsen, Venstre

2015 bliver et mulighedernes 
år for byrådet. Nu kender vi 
hinanden, vi kender opgaver-
ne – og vi har stadig chancen 
for at gøre noget ved det! Her-
med et udpluk af de mulighe-
der, som Venstre vil forfølge 
det kommende år:

Den nye svømmehal på 
Vestamager må se at finde 
sin afklaring. Det giver ingen 
mening at blive ved med at 
udskyde beslutningen, lad 
os komme videre!  Der er af-
sat penge til svømmehallen 
i 2015, som vi ikke kan nå at 
bruge. Det giver os en unik 
mulighed for at opprioritere 
nogle af de områder, vi har 
forsømt.

et af områderne kunne 
være Tårnbys skoler, hvor 
Venstre igen i år vil arbejde 
for et løft. Gode rammer ska-
ber nemlig et bedre grundlag 
for, at vores børn får lært mest 
muligt i skolerne.

endnu vigtigere end de fy-
siske rammer er selvfølgelig, 
at skolernes ledelse og med-

arbejdere har frihed til at yde 
de resultater, vi forventer af 
dem: læring for børnene, så 
de har de bedste muligheder 
for at skabe sig et godt liv. Vi 
vil igen i 2015 arbejde for, at 
mest mulig beslutningskraft 
lægges decentralt hos skoler-
nes ledere, selvfølgelig i sam-
arbejde med medarbejdere, 
forældre og elever. 

I den forbindelse er vi glade 
for, at det er lykkedes at skabe 
flertal for et samlet møde for 
alle tillidsfolk i foråret, hvor 
vi kan få en åben debat om, 
hvordan vi kommer videre 
med at skabe en folkeskole i 
Tårnby, som i højere grad sik-
rer vores unge en uddannelse 
efter folkeskolen.

Biblioteks-café
Tårnbys biblioteker er blandt 
de bedste i landet – og de skal 
bruges mere. I Venstre glæ-
der vi os over, at der er skaf-
fet midler og vilje til at sætte 
gang i et spændende café-
projekt på hovedbiblioteket, 
som kan få folk til at blive lidt 
længere. Vi skal fastholde et 
højt ambitionsniveau for det 
projekt.

Og så håber vi, at der af 
svømmehallens ubrugte mid-
ler bliver plads til nogle af 
de udendørs aktiviteter, som 
skaber liv i byen. Det kunne 
for eksempel være legeplad-
ser eller skater-parken, som 
trænger voldsomt til en op-
gradering.

Byens udvikling skal vi for 
alvor i gang med: Boligerne i 
Øresundsparken skal i gang. 
Samtidig skal vi have beslut-
tet, hvordan vi i fremtiden vil 

anvende de historiske bygnin-
ger ved Plyssen som et dej-
ligt sted at mødes for byens 
borgere og vores gæster. Det 
er også tid til at få sat gang i 
udviklingen af det forfaldne 
område omkring egensevej, 
som vi kan få uendeligt meget 
mere ud af.

Og rådhuset skal åbnes.  
Med kortere svartider for by-
ens borgere og erhvervsliv. 
Med nye samarbejder mel-
lem kommunen og frivillige 
organisationer. Med byens 
borgere aktivt engageret i vo-
res beslutninger, så vi undgår 
konflikter som på skoleområ-
det. Vi politikere skal derfor 
være mere synlige, deltage 
i debatten ude i virkelighe-
den og i det hele taget være 
til rådighed. Og så er det vist 
på tide, at vi også i Tårnby får 
web-tv fra byrådssalen, så 
borgerne kan følge med, når 
og hvor det passer dem? 

Der er muligheder nok i 
2015.

Frants Nielsen, medlem af 
kommunalbestyrelsen (V)

Partiskifte i Dragør
Asger larsen, der er tidligere 
konservativ borgmester i 
Dragør, skifter til liberal Al-
liance.  

Asger larsen, mangeårigt 
medlem af kommunalbe-
styrelsen og tidligere borg-
mester i Dragør, har efter 
længere tids personlige og 
politiske overvejelser valgt, 
at han nu vil repræsentere 
liberal Alliance. 

- Det er ingen hemmelig-
hed, at der var en del uro i De 
Konservative før, under og 
efter sidste kommunalvalg, 
og at det hele kulminerede 
med, at man valgte at pege 

på en rød borgmester på 
trods af et borgerligt flertal, 
siger Asger larsen.

- For mig var det dråben, 
der fik bægeret til at flyde 
over. Heldigvis fik Dragør 
en borgerlig borgmester til 
sidst.

Partiskiftet betyder at 
liberal Alliance nu har en 
plads ud af femten i Dragør 
kommunalbestyrelse. 
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Vi arrangerer konfirmationer, receptioner, fødselsdage mv.

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769

Åbent mandag-fredag 08.00-20.00

JENSEN’S MAD
 GØR ALLE GLAD

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

mandag-fredag 70 kr.
Hver mandag:

Stegt flæsk med persillesovs.
Månedsplan på:

Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.

TILBUD på KERATIN
Moisture shampoo
Moist conditioner
Coat repair moist
Normalpris 110,- stk.

HELE SÆTTET

Moderne stress fri salon 

V I D E N  O G  R E S P E K T

299,-
249,-

450,-

10 kg.
Fit 
Adult Cat

10 kg.
Medium 
Adult Dog

10 kg.
Medium
JuniorDog

samt stort udvalg af foder,  
     plejeprodukter, aktivitetsting og 
                tilbehør til din bedste ven!

10 kg.
-20%

NU 250,-

Mange fl otte coats 
i forskellige designs feks.: 
Brinell Design fl eece coats
fra 149,- – 199,-

Amager Landevej 22, 2770 Kastrup. www.posh-hundesalon.dk
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Større frihed på det økonomiske område
tårnby har en bugnende kas-
sebeholdning men må ikke 
bruge den på serviceløft

Af Bjarne Thyregod, 
Enhedslisten

I Tårnby kunne vi hæve servi-
ceniveauet over for borgerne, 
hvis ikke det var for Christi-
ansborg politikernes stramme 
rammer om kommunernes 
økonomi. Derfor ønsker vi 
fra enhedslisten at Tårnbys 
repræsentanter i Kommuner-
nes Landsorganisation (KL) 
går forrest i kampen for at få 
udvidet vores økonomiske 
handlerum. 

Det kan ikke være rigtigt, at 
vi har en bugnende kommune 
kasse og giver skattelettelser 
- når der er masser af områder 
der har brug for et serviceløft.

Vi skal ikke accepte-
re, at rammerne betyder 
”grønthøster”-besparelser på 

eksempelvis ældreområdet, 
der skal ikke skæres i antallet 
af stillinger på ældreområdet. 
Og der burde også være råd til 
hjemmelavet mad til de ældre 
i stedet for ”frysemads”-ord-
ninger. 

Skolechef med skoleerfarin-
ger, tak!
I 2015 skal implementerin-
gen af Folkeskolereformen og 
den tilhørende arbejdstidslov 
evalueres og der skal laves 
en holdbar model for kom-
munens folkeskoler. enheds-
listen ønsker at der så hurtigt 
som muligt ansættes en sko-
lechef, med erfaringer fra ar-
bejde i Folkeskolen. Folkesko-
leområdet skal opprioriteres.

lokalt skal der indgås ar-
bejdstidsaftaler med lærerne, 
der sikrer at undervisningen 

fremover kan blive velforbe-
redt - så den opfylder refor-
mens krav, lærernes faglige 
muligheder og ikke mindst 
elevernes ret til velforberedt, 
varieret og differentieret un-
dervisning. Færre men bedre 
forberedte undervisningslek-
tioner betyder, at der skal an-
sættes lærere. 

Der skal investeres i brugen 
af 2-lærer eller lærer/pæ-
dagog timer, så samarbejdet 
mellem faggrupperne styr-
kes. ligeledes kan sådanne 
2 voksen timer bruges til at 
skabe kortere skoledage for 
børnene - så de sikres mere 
tid til egne aktiviteter/fritid.

tillidsbaseret ledelse
For alle ansatte i kommunen 
skal der arbejdes med mere 
tillidsbaseret ledelse. Kom-
munen skal indføre MeD sam-
arbejdssystemet og medar-
bejderne inddrages mere i be-

slutningsprocesserne. Medar-
bejderne skal have mulighed 
for hjemmearbejde, når det 
giver mening for arbejdets 
udførsel. Trivsels og arbejds-
miljøundersøgelser skal føre 
til konkrete handlingsplaner. 
Signalet skal være klart - Vi 
tror på vores ansatte.

Der er brug for at se på ar-
bejdsbyrden for de ansatte 
sagsbehandlere i kommu-
nen og hvad det betyder for 
medarbejdernes trivsel, den 
kvalitet borgerne oplever og 
kommunens økonomi. Mange 
gange er det - ud over den 
ringere service for borgerne 
- også dyrt at spare på medar-
bejderne, fordi en grundigere 
og hurtigere sagsbehandling 
får igangsat den rette indsats 
tidligst muligt og sparer lang-
strakte og dyre forløb, samt 
mistet statsrefusion.

Kommunens sagsbehand-
lere skal have en mere rimelig 

arbejdsbyrde efter at have lø-
bet meget stærkt i mange år, 
derfor skal der ansættes flere 
sagsbehandlere.

Beskæftigelsesområdet og 
de unge er et område, som 
enhedslisten vil have særligt 
fokus på det kommende år.

I 2015 skal borgerne op-
leve Tårnby kommune som 
værende mere åben og lyt-
tende - det er en opgave som 
vi politikere bør tage på os.

Bjarne Thyregod, medlem af 
kommunalbestyrelsen (Ø)

Stadig diæter til 
tilforordnede
en lovændring lader det 
være op til kommunalbesty-
relser/byråd om de vil yde 
diæter til valgbestyrelse, 
tilforordnede og valgstyrere, 

om der skal ydes diæter og i 
givet fald hvilken sats, man 
vil benytte.

Der skal være mindst 5 og 
højst 9 valgstyrere på hvert 
af kommunens seks valgste-
der og omkring 160 tilforord-
nede ialt.

- Vi vil med diæterne sen-
de et signal til de tilforord-
nede om, at vi anerkender 
deres indsats og derfor vil 
vi fortsætte at yde diæt nu 
med 1600 kroner pr valgdag, 
sagde borgmester Henrik Zi-
mino på januars kommunal-

bestyrelsesmøde.
- Og vi (økonomiudvalget) 

har ikke skelet til, at mange 
tilforordnede giver deres 
diæt videre til partikasserne. 
Jeg har i al fald ikke.

Målestokken er, at ud-
valgsmedlemmer får 400 

kroner for et fire timers møde 
og 800 for møder indtil otte 
timer. Opgaven ved et vag er 
ofte på 14 timer.
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Vi sørger for alt til konfirmationen...
I vores konfirmationspakke får I følgende:
•  Velkomstdrink

•  4 retters menu + natmad eller forret og luksus buffet

•  Kaffe, te, chokolade samt cognac og Baileys man selv skænker

•  Øl, vin, soda og vand ad libitum under hele arrangementet

•  Snacks under hele arrangementet

•  Arrangementes varighed er 9 timer

                                         Pris pr. person kr. 775,-
  Børn fra 0 til og med 4 år GRATIS
  Fra 5 år til og med 12 år ½ PRIS

Dertil kommer der en lokaleleje som dækker følgende:

•  Borddækning efter konfirmandens ønske

•  Servering under hele arrangementet

•  Blomster

•  Rengøring efter arrangementet 

Lokaleleje kr. 2900,-

Præstefælledvej 18 • 2770 Kastrup • Tlf. 5050 4090 
info@taarnbyselskabslokaler.dk • www.taarnbyselskabslokaler.dk

Vi glæder os 
til at byde jer 

velkommen...

Hold konfirmationen 
- hos Tårnby Selskabslokaler 

og nyd jeres egen fest i smukke omgivelser

Ring for 

fremvisning 

som er om 

tirsd
agen

Vi er også stæ
rke i 

• Bryllupper 

• Fødselsdage 

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

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af 
vores filialer og aftal et uforpligtende møde. 
eller se mere på al-bank.dk.

Nye nævninge eller 
domsmænd søges
der er plads til nye navne på den 
grundliste som landsretten plukker 
lægdommere fra

Nævninger og domsmænd kaldes 
under et for lægdommere og virker 
i nogle straffesager sammen med en 
eller flere juridisk uddannede dom-
mere. Hvervet som lægdommer er et 
borgerligt ombud, og det be-tyder, at 
man som udgangspunkt har pligt til 
at være lægdommer, hvis man bliver 
udtaget til det.

I praksis finder Landsrettens præ-
sident nævninge og domsmænd ved 
lodtrækning blandt de personer, som 
står på grundlisterne indsendt af 
kommunerne.

Tårnby Kommunes grundlisteud-
valg er begyndt at udarbejde Tårnby 
Kommunes grundliste for perioden 1. 
januar 2016 og fire år frem.

Derfor opfordres personer, der er 
interesserede i at komme på grund-
listen, til at henvende sig til grundli-
steudvalget, for på denne måde at 

hjælpe grundlisteudvalget med at 
opfylde kravene om en alsidig og re-
præsentativ grundliste. 

plads til 141 på listen
Til grundlisten i Tårnby skal der ud-
vælges 141 personer som egnede 
borgere, der skal udgøre et ”alsidigt 
og repræsentativt sammensat udsnit 
af kommunens befolkning”. 

Grundlisten skal indeholde et bredt 
sammensat udsnit af kommunens be-
folkning fordelt på f.eks. køn, alder, 
etnisk herkomst, uddannelsesmæssig 
baggrund og beskæftigelsesmæssig 
status. 

Man skal blandt andet være dansk 
statsborger, beherske det danske 
sprog såvel skriftligt som mundtligt 
og have valgret til folketinget samt 
have bopæl i kommunen.

I Tårnby kommune er der særligt 
behov for borgere i alderen 18-35 år 
samt borgere med anden etnisk her-
komst.

spanger

- Hvis du er interesseret i at kom-
me på Tårnby Kommunes grundliste, 
skal du henvende dig skriftligt og 
oplyse navn, adresse, cpr.nr samt 
stilling. Derudover bedes du for-
tælle lidt om dig selv, oplyser Tårnby 
Kommunes Servicecenter. 

- Dette skal du senest den 16. fe-
bruar 2015 sende/aflevere til:

Tårnby Kommune
Servicecentret
Amager landevej 76
2770 Kastrup
Mrk: ”Grundlisten” 
e-mail: kommunen@taarnby.dk

Fra kommunalbestyrelsesmødet i januar

”Flygtninge-bombe” sagde 
Dansk Folkeparti 
økonomi-udvalget havde i septem-
bet fået at vide, at tårnby i 2015 
skulle tage imod godt 38 flygtning. 
Seneste melding lød på 99

Af Terkel Spangsbo

Udlændingestyrelsen har meldt ud til 
alle kommuner i hvilket omfang, man 
skal forberede sig på at modtage sin 
andel i den voksende strøm af flygt-
ninge, som forventes i 2015.

I september sidste år lød antallet 
af flygtninge, som Tårnby forventedes 
at skulle modtage i 2015 på 38, men 
da borgmester Henrik Zimino på kom-
munalbestyrelsesmødet fremlagde 
punktet bekendtgjorde han, at for-
ventningerne nu var 99.

- Det er en sag til efterretning. Vi 
har ingen indflydelse på, hvor mange 
vi vil tage imod og sandsynligvis hel-
ler ikke om der er specielle grupper 
eller familier, vi mener os mere i stand 
til at integrere end andre.

Det afholdt ikke Paw Karslund (DF) 
i at omtale det som en bombe og han 
spurgte gentagne gange ind til kom-
munens formåen, når der kom så man-
ge (ekstra).

Borgmesteren og andre gjorde lige-
så gentagende opmærksom på, at der 
fulgte penge med og at Kommunens 
opgave var af mere praktisk karakter 

som at skaffe boliger.
Paw Karslund, der også er Folke-

tingskandidat for Dansk Folkeparti, 
slog mere landspolitiske toner an og 
mente, at der måtte være andre løs-
ninger.

det er landspolitik
Bjarne Thyregod mente, ”at vi ikke 
skal diskutere landspolitik, men se på, 
hvordan vi løser opgaven”.

Camilla Schwalbe mente, at Paw 
Karslund med sin røst vil give et for-
falsket billede af situationen.

- Du vil med din klagesag gerne give 
et billede af, at det vil slå bunden ud 
af kommunekassen. Sådan er det altså 
ikke!

- Alle de flygtninge, vi tidligere har 
taget imod, har vi magtet. Det kan vi 
nok gøre igen, men boligerne er da 
den største udfordring, mente Henrik 
Zimino.

Punktet var egentlig en efterret-
ningssag fra økonomiudvalget, men 
udviklede sig til at blive den længste 
debat på aftenens møde.

- Det er sigende, at det der tager 
længst tid på et kommunalbestyrel-
sesmøde er en sag, vi faktisk ikke kan 
gøre noget ved, sagde borgmesteren 
afslutningsvis.
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KaSTRUPlUNDGaDES 
OMBYGNING

 
Tårnby Kommune er lige nu i fuld gang med at 
omdanne Kastruplundgade til en sivegade med 
forskønnelse af byrummet og sænkning af hastig-
heden.
Hvad sker der på Kastruplundgade?
Teknisk Forvaltning er i gang med et projekt, der skal 
omdanne Kastruplundgade på strækningen Alleen – 
Saltværksvej til en miljøprioriteret sivegade. Formålet 
er, at give gaden et nyt moderne udtryk med beplant-
ning og øget mulighed for ophold i uderummet bl. a. 
med forbedrede muligheder for udeservering For at 
opnå en mere rolig gade indføres en anbefalet hastig-
hedsgrænse på 30 km/t og der etableres 2 hævede 
flader i kørebanen ved Gammel Skovvej og Bredager 
Torv. De eksisterende brede kørebaner indsnævres til 
3,25 m i hver side og derved er der plads til bredere 
fortove med træbeplantning, p – pladser og opholds-
muligheder. Gangarealer forsynes med ledelinjer for de 
synshæmmede.

 
Er det stadig muligt at handle i Kastruplundgade?
Under anlægsperioden er der stadigvæk mulighed for at 
handle og gøre ærinder i Kastruplundgade. Vejarbejdet 

er delt op i etaper og koordineret til mindst gene for 
beboere, erhvervsdrivende og trafikanter, og der er frie 
adgangsforhold til butikkerne.

 
Er der parkeringsmuligheder mens der arbejdes?
Anlægsarbejdet lægger beslag på parkeringspladserne 
på selve Kastruplundgade. Mens vi renoverer Kastrup-
lundgade, henviser vi til parkering i sidegaderne og den 
kommunale p-plads ved Kastrupkrogen – se de marke-
rede områder på ovenstående planudsnit. Dvs. det er 
muligt at handle og ordne ærinder i gaden, selvom der 

er vejarbejde.
OMBYGNING aF KaSTRUPlUNDGaDE 2014-2015: 
Tårnby Kommune omdanner Kastruplundgade til sivegade.
Etape 1: Renovering af kørebanen. Afsluttes februar 2015. 
Etape 2: Renovering af Bredager Torv. Afsluttes maj 2015.
Kontaktinformation TF@taarnby.dk

TÅRNBY  
KOMMUNE

INFORMERER

TÅRNBY KOMMUNE

Liv i still billeder
Ejendomsmæglerfirmaet lokalbolig 
har moderniseret sin hjemmeside 
med levende still-billeder

Der er mange oplysninger, man som 
køber gerne vil have, når man skal ud-
vælge de boliger, man vil se nærmere 
på, inden man suser ud til en stribe 
åben-hus eller lignende arrangemen-
ter.

lokalbolig har på pædagogisk vis 
lagt flere information og mere viden 
om en ejendom ind på deres hjem-
mesider, hvor de præsenterer boliger 
til salg. Blandt andet de nye features 
er blandt andet livePDF, som aldrig er 
set i Danmark før. 

- livePDF giver en unik præsenta-
tion af en ejendom. Med enkelte klik 
kan du se boligen som en online-foto-
bog med alle relevante fakta, billeder 
og film, siger indehaver af LokalBolig 
Amager, Brian enoch Greve. 

- Vi kalder det levende still-billeder, 
hvor man ser skyerne glider hen over 
en blå himmel og flammen i stearin-
lysene bevæger sig naturligt. er der 
pejs, vil ilden også bevæge sig – endda 
til lyden af knitrende brændeknuder.

- Man starter med at finde den bolig, 
man vil vide mere om, eller man fin-
der et område ved hjælp af eksempel-
vis postnummer og/eller prisniveau. 
Derfra er der faneblade til ”fakta & 
viden”, panoramabilleder, plantegnin-
ger og beskrivelser.

Giver oplevelsen på nettet lyst til at 
se ejendommen i virkeligheden, kan 

du let bestille en fremvisning eller 
give et bud på ejendommen. 

Også noget for sælgere
- Som boligsælger kan du følge dit 
salg helt tæt og for eksempel se, hvor 

mange, der har klikket på din ejen-
dom, og hvor mange salgsopstillinger, 
der er bestilt. 

- Du kan også se, hvor mange der 
har din ejendom som favorit, har afgi-
vet bud eller bestilt fremvisning. Det 
hele præsenteres på overskuelige søj-
lediagrammer fordelt på dage, uger og 
måneder. 

- Du har endda adgang til at hente 
”Mit lokalBolig” som en app til din 
smartphone og på den måde følge 
med i salget, mens du er på farten, si-
ger Brian enoch Greve.

Brian Enoch Greve fra LokalBolig på 
Amager lover levende still-billeder, 
når boligsøgende kigger på firmaets 
annoncer på nettet. Han lover, man 
kan finde de levende billeder med 
få klik.

Malmø & Miljø
Ny havneterminal i Malmø giver 
store miljøgevinster. eU’s svovldi-
rektiv trådte i kraft ved årsskiftet. 
Copenhagen Malmö Port (CMP) er 
klar til at modtage fartøjer, der kan 
tanke maritimt brændstof med lavt 
svovlindhold i nyetableret terminal 
og som bygges i Malmø.

CMP, Copenhagen Malmö Port, 
er en af de største havne- og ter-
minaloperatører i Norden samt en 
af de største krydstogtterminaler i 
Nordeuropa. CMP er en af 83 euro-
pæiske core ports, som af eU anses 
for at være særligt betydningsful-
de for udviklingen af de nye  trans-
portkorridorer i europa.
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Erhvervsrengøring
Privatrengøring - Havearbejde

Vi har travlt og søger derfor straks 
nye medarbejder

Fritidsjob - studiejob 
deltidsjob - fuldtidsjob

Charlies Rengøringsteam ApS  
Tlf.: 5394 7918

Tårnby Gymnasium got talents
tg- elever netop optaget på 
akademiet for talentfulde 
Unge
Her i foråret 2015 kan Tårnby 
Gymnasium stolt meddele, at 
Tobias Boklund 1x, Mathilde 
Zøllner Jensen 1c, Anna Hov-
gaard Andersen 1w og Clara 
Wandall-Jensen 1w er blevet 
optaget på Akademiet for Ta-
lentfulde Unge årgang 2014. 

Her skal de sammen med 
500 andre motiverede talen-
ter, der i år er kommet igen-
nem nåleøjet og har fået en 
plads i programmet, deltage i 
spændende seminarer såsom 
”Smuk Matematik”, ”Teore-
tisk Partikelfysik” med Hol-
ger Bech Nielsen og ”Krudt 
og kugler i Kina”.  Med 760 
ansøgninger er året det hidtil 
mest søgte på Akademiet, og 
konkurrencen om pladserne 
har aldrig været større.

- Caroline Vang-larsen 3e 

og Helene Bülow Nielsen 3y 
har netop afsluttet det treåri-
ge program, men der har væ-
ret en stigende interesse for 
talentprogrammet på skolen, 
udtaler Mette Ringsted.

- Fra 2.g har vi fem delta-
gende elever. Og det er altid 
dejligt, når ambitionerne er 
høje, og elever kan afse tid til 
at deltage i det omfattende 
talentprogram, tilføjer Mette 
Ringsted.

Tobias Boklund, Mathilde 
Zøllner Jensen, Anna 

Hovgaard Andersen og Clara 
Wandall-Jensen fra Tårnby 

Gtmnasium er blevet optaget  
på Akademiet for Talentfulde 

Unge, Årgang 2014.

Tårnbyvej 51

Tlf. 32 51 10 05

www.allegårdens-frisør.dk

Jeg kan 
fejre 25 års 
jubilæum
Lørdag den 28. 

februar kl. 13-15 
byder jeg derfor på 
et glas i salonen.

Venlig hilsen Pia

Husk ferielukket i uge 7 (9-14/2).

Lægerne flytter fra Randkløve allé
Snart overtager boligforeningen tårnbyhuse 
selv førstesalen over netto på amager lan-
devej / randkløve allé

Af Terkel Spangsbo

Boligforeningen Tårnbyhuse som administre-
rer 2100 boliger fra Vægterparken i øst til 
Tårnby Torv i vest har haft ”hovedkvarter” i 
Vægterparken på Saltværksvej.

Nu flytter hele administrationen op på før-
stesalen på Amager landevej 30-32, hvor for-
skellige sundhedsforretninger, læger, psyko-
log og en trafikskole er sagt op.

- Det er ganske udramatisk. De lokaler, vi fra-
flytter, bliver boliger og lejemålene på Rand-
kløve allé er erhvervslejemål, siger direktør i 
Tårnbyhuse Torben Hansen.

Stor aktivitet
Ikke alle har været lige begejstrede for at 
skulle flytte, fortæller Torben Hansen, men en-
kelte har benyttet lejligheden til at afhænde 
eller lukke deres virksomheder, andre har selv 
fundet andre lokaler til at fortsætte deres kon-
sultationer.

Der er stor bygge- og renoveringsaktivitet 
i mange af Tårnbyhuses afdelinger. Bredegår-
den (ved Bredagervej/Kastrupvej er tømt for 
beboere og alle lejligheder moderniseres.

I Tårnbyparken opsættes moderne altaner.
- Det kan synes af meget byggeri på en gang, 

men det var nu med tilskud fra landsbygge-
fonden og lave renter, at det kunne lade sig 
gøre, siger Torben Hansen.

Hjertestarter på Lufthavnen station 
trygfonden og dSB har 
opsat hjertestartere i hele 
landet for at øge trygheden. 
nu er turen kommet til sta-
tionen i lufthavnen

Nu har stationen i lufthavnen 
fået to nye hjertestartere, 
som skal gøre rejsen mere 
tryg for de over 5.300 pas-
sagerer og DSB-ansatte, der 
hver dag færdes på stationen. 
Hjertestarterne er doneret af 
TrygFonden og de kommer til 
at hænge udendørs på hhv. 
spor 1 og 2, så de er tilgænge-
lig hele døgnet. 

Hjertestarterne i lufthav-
nen er en del af et femårigt 
samarbejde mellem DSB og 
TrygFonden. Samarbejdet 
betyder, at der hænges hjer-
testartere op på 65 udvalgte 
togstationer i hele landet, og 
samtidig udstyres samtlige 
520 DSB-tog og S-tog med 
hjertestartere. TrygFonden 
står endvidere for at uddanne 

650 medarbejdere på statio-
nerne og 100 supervisorer i 
togene i livreddende første-
hjælp og brug af hjertestarter.

- Chancen for at overleve et 
hjertestop uden for hospital 
kan øges fra under 10 pct. til 
ca. 70 pct., hvis man får stød 
med en hjertestarter inden 
for de første fire minutter. 
Derfor er det vigtigt, at man 
ringer 1-1-2 og begynder liv-
reddende førstehjælp, hvis 
man ser en person falde om 
med hjertestop, og at der er 
en hjertestarter i nærheden, 
siger Grethe Thomas, projekt-
chef i TrygFonden.

Hjertestarteren er regi-
streret på hjertestarter.dk, og 
dermed kan personalet på 
alarmtelefonen 112 henvise 
til hjertestarteren i tilfælde 
af hjertestop i nærheden af 
stationen.

- Jeg håber, at hjertestar-
terne på Kastrup Station vil 
skabe tryghed både for passa-

gerer og medarbejdere, siger 
lars Nordahl lemvigh, chef 
for sikkerhed, beredskab og 
arbejdsmiljø i DSB. 

Sådan ser en hjertestarter ud. 
Siden 2006 har TrygFonden 
uddelt 100 hjertestartere 
om året til offentlige steder, 
hvor der færdes mange 
mennesker, og indtil nu har 
de reddet 55 liv. 
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Du kan hente foto fra Facebook, Instagram, Picasa og lignende direkte ned til 
vores computer og vi kan - som en af de få på Amager -  printe dem ud som 
flotte og glansfulde klassiske papir-billeder i stor størrelse - og vi har også 
rammerne, hvis du vil lave gaver.

Billederne kan leveres på en time, dagen eller tre dage efter

CARSTEN’s FOTO OG VIDEO, SKOTTEGÅRDEN 4 
• 2770 KASTRUP • Tlf.: 32 51 34 77 • 

digitale fotos fra iphone 4-5-6 og ipad 

Metal-lærling smedede guld
ved danmarksmesterskaberne for 
superlærlinge, Skills, blev robin 
wilfred Oudal bedste smedelærling

I dag hedder den klassiske maskinar-
bejder industritekniker og den bedste 
lærling blev kåret ved danmarksme-
sterskaberne i Skills i Bella Centret. 
Guldmedaljevinder blev Robin Wil-
fred Oudal fra Kastrup, som til daglig 
er i lære hos A.K.S. Finmekanik. For Ro-
bin, der til daglig går på Københavns 
Tekniske Skole, er det kulminationen 
på mange måneders forberedelse og 
tre dage med koncentration og pres.

- Jeg havde vildt mange sommer-
fugle i maven, inden de råbte mit navn 
op. Det har været godt at være med og 

møde nogle gode branchekollegaer. 
Det har været nogen gode, men også 
hårde dage. Jeg må indrømme, at jeg 
er lidt småtræt lige nu, men også su-
per stolt, siger Robin.

Den nykårede danmarksmester var 
i hård konkurrence med de fem andre 
dygtige lærlinge, der deltog i årets 
danmarksmesterskab.

Hvert år mødes udvalgte lærlinge til 
Skills et eller andet sted i Danmark og 
hvert andet år udvælges lærlige, som 
kan gå videre til verdensmesterska-
berne. Sådan en mulighed har netop 
årets vindere, hvor WorldSkills finder 
sted i Brasilien til sommer.

Næste år bliver DM holdt i Trekants-
området, Fredericia, 4.-6. februar. 

rekord antal tilskuere
Årets mesterskaber i Bella Centret sat-
te rekord med 68.000 besøgende i lø-
bet af de tre intense dage, hvor i alt 42 
vindere fra 36 forskellige erhvervsud-
dannelsesfag blev kåret.

Undervisningsminister Christine 
Antorini overrakte sejrsstatuetterne, 
og hun hyldede de dygtige deltagere 
for deres faglighed.

- I har i løbet af de seneste dage vist 
os, hvor store færdigheder jeres fag 
kræver. Unge som jer, med ambitio-
ner og evner, er til stor inspiration for 
eleverne fra 9. og 10. klasse, der skal 
vælge, hvilken ungdomsuddannelse 
de skal begynde på efter sommerfe-
rien, sagde Christine Antorini.

Robin Wilfred Oudal fra Kastrup 
fra Kastrup er Danmarks bedste 
industriteknikerlærling. Det fik han 
bevis på af undervisningsminister 
Christine Antorini. Foto: Skovdal.dk.

Slægt søges i Tårnby
familien Schlütter/cludt har rødder 
i tårnby/Kastrup, men hvem ved 
noget om familiemedlemmerne

Af Terkel Spangsbo

Karen-Rebekka Wiah har som så man-
ge andre slægtsforsket og mener, at 
der er grene til Tårnby, men her er hun 
så løbet ind i problemer.

- Da jeg i mange år har søgt mine 
rødder og nu har fundet frem til, at no-
gen af dem kom fra Tårnby, er jeg me-
get interesseret i om der er nogen, der 
kender noget til mine rødder eventu-
elt om der er efterkommere, som sta-
dig er i Tårnby og om de havde meget 
med glasværket at gøre.

- Min oldemor Inger Marie Susanne 

Schlütter bliver mor til min mormor 
Karen Johanne Dahl 13. december 
1896. Lokal Historisk Arkiv i Odsher-
red fortalte mig, at Inger Marie Susan-
ne Schlütter var født i Tårnby. 

Karen-Rebekka Wiah har fundet an-
dre links og navne på nettet, som må-
ske er genkendelige.

- en Carl Daniel Julius Schlütter (min 
tip oldefar) er far til Inger Marie Su-
sanne Schlytter og min tiptipoldemor 
hed Ane Marie Carlsen.

- De har alle sammen noget med 
Tårnby at gøre, fortæller Karen-Rebek-
ka Wiah.

Kontakt Karen-Rebekka Wiah på re-
bekkaafro@yahoo.dk

SMS om opdateringer på 
Nyhedsbrevet
Tårnby Bladet har gennem længere tid tilbudt,  
at interesserede kan få en e-mail,  
når der kommer nye opdateringer  
på vor hjemmeside  
www.taarnbybladet.dk.

Nu udvider vi servicen,  
så man også kan få en SMS 
 
– man skal blot tilmelde sig på 

www.taarnbybladet.dk/nyhedsbrev.html.

Ny Rådgiver i BankNordik
Morten Nor-
mand er pr. 1. 
januar 2015 
blevet ansat 
som privat-
kunderådgiver 
i BankNordik i 
rådgivningsfi-
lialen på Kon-
gelundsvej. 
Morten er 33 år og har mere end 10 
års erfaring som privatkunderådgi-
ver og formuerådgiver. Han er op-
rindelig udlært i Amagerbanken og 
har senest haft virke som senior-
rådgiver i Nykredit.
Morten glæder sig til at hilse på 
såvel nuværende som kommende 
kunder i banken. 

Tænk før du tanker
Falck hjalp i 2014 flere end 800 
danskere, der var kommet til at 
fylde forkert brændstof på bilen. 
Benzin på en dieselbil eller diesel 
på en benzinbil. Det svarer til lidt 
mere end to fejltankninger om da-
gen, og det koster typisk mellem 
1.500 kr. og 3.000 kr. at få tanken 
tømt og renset på værkstedet. Kør 
aldrig videre, hvis du glemmer at 
”tanke” dig om.
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Naturpark Amager har fået kvalitetsstempel
naturpark amager er 10 
gange så stor som central 
park og nu udnævnt i fri-
luftsrådets mærkningsord-
ning danske naturparker

Naturpark Amager har op-
nået Friluftsrådets kvalitets-
mærke Danske Naturparker, 
som gives til større sammen-
hængende områder med ene-
stående natur, landskabelig 
skønhed og kulturhistorisk 
værdi. 

Naturområderne på Ama-
ger er blevet samlet i et sam-
menhængende landskab 
med storslået natur og en 
fantastisk kyststrækning. Na-
turparken dækker et samlet 
areal på 3.500 ha med na-
turområder som strandenge, 

strandoverdrev, rørskov, søer, 
kanaler, mose, skovområder, 
strande og kystlandskaber 
ud mod de lavbundede hav-
områder. et landskab med 
spændende kulturspor, der 
fortæller om landindvinding, 
militær anvendelse og om fri-
luftsliv som kulturhistorie. Til 
sammenligning er Dyrehaven 
godt 1.000 hektar og Central 
Park i New york 350 hektar. 
Cykler man fra nord til sydøst, 
bliver det en tur på 25 km. 

Naturpark Amager er i for-
vejen et meget højt priorite-
ret naturområde. Store dele 
af Naturparken er udpeget 
som Natura 2000 areal eller 
er fredet, for at beskytte de 
mange sjældne planter og 
fugle eller kulturhistoriske 

spor. Området består af Ama-
ger Fælled, Kalvebod Fælled, 
Kongelunden og Sydamagers 
kystlandskab.

flere naturoplevelser
Både størrelsen og beliggen-
heden som en del af den dan-
ske hovedstad gør Naturpark 
Amager til noget enestående, 
der ikke findes mange steder 
i verden. 

Optagelsen af Naturpark 
Amager i Friluftsrådets ord-
ning skal videreudvikle na-
turoplevelser, naturformid-

ling og mange slags friluftsliv 
for befolkningen i hovedsta-
den og alle dens gæster. 

- Vi ønsker Naturpark 
Amager et stort tillykke med 
mærkningen ’Danske Natur-
parker’. Det er et vigtigt skridt 
for Friluftsrådet at være med 
til at samle så unikt et natur-
område, siger lars Mortensen, 
der er formand for Friluftsrå-
dets bestyrelse. 

- Forhåbentligt bliver det til 
stor glæde og gavn for både 
naturen og befolkningen, at 
Naturpark Amager nu bliver 
medlem af Danske Naturpar-
ker. Med mærkningen vil Fri-
luftsrådet understøtte mulig-
hederne for flere enestående 
naturoplevelser og sætte fo-
kus på friluftsoplevelser og 
formidling om natur, miljø og 
bæredygtighed.

Kvalitet for besøgende
Mærket ’Danske Naturparker’ 

fortæller besøgende, at for-
uden en enestående natur, 
kan de også møde særlige 
faciliteter, som giver gode fri-
luftsoplevelser og formidler 
naturen. I Naturpark Amager 
kan besøgende færdes på 
de vidt forgrenede stisyste-
mer, benytte primitive over-
natningspladser, badebroer, 
ridestier, BMX-bane, model-
flyvebane, moto-crossbane, 
fugletårne eller mange andre 
faciliteter, der gør oplevelser-
ne i naturen bedre.

jhk

I Naturpark Amager kan 
besøgende færdes på de 
vidt forgrenede stisystemer 
både på cykel og gående, 
ligesom der er primitive 
overnatningssteder.

Naturpark Amager er en 
naturperle, overset af 
mange, men mindre end 
en halv times gang fra 
Københavns centrum. 

Spørger man til det kommende be-
redskab for de ni kommuner rundt 
om København er de fleste svar: 
”det ved vi ikke - endnu.”

Af Terkel Spangsbo

Det var en rapport fra revisionsfirmaet 
Deloitte, som satte gang i landspoliti-
kernes tanker om, at Danmarks godt 
90 beredskaber med økonomisk for-
del kunne lægges sammen til maksi-
mum 20 mere regionale beredskaber.

Det har derefter været op til kom-
munerne selv at finde på, hvem de vil-
le arbejde sammen med. længe så det 
ud til, at Dragør og Tårnby skulle i kas-
sen med København og Frederiksberg. 
Det var ikke nogen lækkerbidsken i de 

to kommuner og i stedet søgte man i 
første omgang fællesskab med kom-
muner på Vestegnen, som allerede 
arbejde sammen i Vestegnens Bered-
skab. Da tre kommuner Vallenbæk, 
Ishøj og Høje Taastrup fra Vestegnen 
hellere ville samarbejde med andre 
kommuner, tegnede sig muligheden 
for, at Tårnby og Dragør sammen med 
fem andre mindre kommuner kunne 
”matche” ikke mindst store Køben-
havns Brandvæsen, var linierne lagt 
og i sidste uge meldte de ni kommu-
ner Albertslund, Brøndby, Glostrup, 
Dragør, Hvidovre, Rødovre, Frede-
riksberg, Tårnby og København så ud 
med, at de, som dækker over 900.000 
mennesker, havde fundet sammen i 
landets største beredskab.

amagers brandstation i tårnby
- Tryghed og høj kvalitet skal være de 
bærende elementer i fremtidens be-
redskab. Der er åbenlyse fordele ved 
stordrift og effektiviseringer, siger 
borgmester Henrik Zimino. 

- Men jeg vil gerne understrege, at 
vi lokalt i Tårnby beholder brandsta-
tionen og borgerne kan være sikre 
på, at der fortsat vil være et velfunge-
rende beredskab her i kommunen. Be-
redskabet vil også i fremtiden kunne 
håndtere både de borgernære opga-
ver og de mere komplekse i eksempel-
vis lufthavnen og på Øresundsbroen.

Nu skal en fælles beredskabskom-
mision sammensættes og lægge en 
samlet såkaldt risiko dimensionering-
plan for hele området.

Brandvæsenet i Tårnby har haft en 
række tillægsopgaver som tilkald ved 
alarmer fra ældre og offentlige insti-
tutioner, telefonkæde og lignende. 

- Vi ved ikke endnu, hvordan de op-
gaver skal løses. Det er meget forske-
ligt for de ni kommuner, hvordan de 
har løst sådanne opgaver, måske kan 
vi ”købe” opgaverne af fællesbred-
skabet.

- Men det skal jo være ensartet over 
hele området og vi ved altså ikke om 
det er opgaver, man vil varetage, siger 
Henrik Zimino.

Ingen ved heller noget om mand-
skabssituationen. Hvor mange bliver 
i Tårnby? Beredskabschef i Tårnby, 
Henning Vestergård er dog ret sikker 
på, at hans stilling bliver nedlagt.

en fælles direktør (titel ukendt) skal 
med en stab af medarbejdere styre de 
ni brandvæsenerer.

rimelig optimistisk
Henrik Zimino udtrykker rimelig opti-
misme, når kompetencen flytter væk 
fra Tårnby og over i et §60 fællesskab.

Det indgår i aftalen, at der skal spa-
res omkring 28 millioner og at der skal 
ske en markedsafprøvning af dele af 
beredskabets opgaver, og at der skal 
være mulighed for, at beredskabet 
selv byder ind på de opgaver, som 
markedsafprøves. 

Selskabet skal udarbejde en stra-
tegi for markedsafprøvning, hvor der 
vil være fokus på, at medarbejderne 
kan følge med opgaven i videst mulig 
omfang.

Sagt på dansk skal det kommende 
beredskab finde ud af, om en række af 
deres opgaver kan udliciteres.Hvad sker i Tårnby  

I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan du se tid og sted 
for arrangementer i den kommende tid.

Du kan få egne arrangementer med i kalenderen - GRATIS!

Fællesskab starter med at 
spare 28 millioner



TÅ
R

N
B

y
 B

lA
D

eT FeB
R

U
A

R
 2

0
1

5
 2

1

GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Bladforening  
onsdag 18. marts 2015, kl. 19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej 290.  
Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej (skolegården).

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen aflægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før  
 generalforsamlingen (onsdag 11. marts 2015)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:
 Tårnby Forenings Råd Erik Nielsen
 Kastrup-Tårnby Idrætssam. Mona Gjedved
 Plenum Per From Pedesen
  Søren Markvard
 Suppleanter Terkel Spangsbo (TFR)
  Ole Gjedved (KTIS)
  Plenum vakant
8. Valg af to revisorer:  Egon Jørgensen og Ole Sørensen
 Revisorsuppleant: Lis Lassen
9. Eventuelt
Regnskab udleveres ved generalforsamlingen. Bemærk, at foreninger har tre stemmer, men at 
der ikke kan stemmes ved fuldmagt. 
Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk
                                                       På bestyrelsens vegne

Per From Pedersen, formand

Omvisning i samlingen var sagen - Ældre Sagen
helt i ældre Sagens ånd var 
gaven som foreningen mod-
tog som årets foreningspris 
2014 en aktivitet

en gang om året i november 
uddeler Tårnby Kommune og 
en priskomité ærespriser til 
Årets Foreningsleder og Årets 
Forening. I 2014 var det Æl-
dre Sagen og formanden for 
Amager Slægtsforsknings For-
ening, de fik hver sin pris.

Prisen til Ældre Sagen var 
mere specifikt givet til den 
store gruppe af aktivitetsle-
dere, som er undervisere eller 
aktivitetsledere i foreningen. 
Omkring 95 medlemmer hol-
der liv og står for det prakti-
ske på omkring 20 aktiviteter, 
som kører året rundt. Nærlæs-
ning af www.aeldresagen.dk/
taarnby afslører omfanget.

Som en stor gestus over 

for de mange frivillige ledere 
alle 95 inviteret til guidet om-
visning, kaffe og kage på Ka-
strupgårdsamlingen. Af de 95 
mulige mødte 90 op.

Formanden for priskomité-
en Terkel Spangsbo fik endnu 
engang lejlighed til at sige til-
lykke og sammenlignede Æl-
dre Sagens lokale indsat med 
ungdomsforeningers.

- Vi har gode forhold i for-
eningslivet i Tårnby og for-
eninger med unge medlem-
mer argumenterer for deres 
eksisten, at de forhindre unge 
mennesker i af ”hænge på 
gadehjørnerne”, sagde Terkel 
Spangsbo

- I gør noget af det samme, 
bare i den anden ende af al-
dersskalaen. Uden af forklej-
ne andre tidligere prismodta-
gere må jeg sige, at det var en 
af de mest velfortjene priser 

vi uddelte sidste år. endnu en 
gang stort tillykke.

Fordelt i to hold fik lederne 
derefter en meget flot guidet 
rundvisning af Anina Gram-
bye, cand.mag. i kunsthistorie 
i den meget flotte kultursam-

ling. Hovedvægten af rund-
visning blev lagt på særud-
stillingen af grafikeren Erik 
August Frandsen.

- Fra Ældre Sagen skal der 
lyde en stor tak til Forenings-
rådet og Priskomitéen og en 

særlig stor tak til vor guide 
og hele personalet der tog sig 
rigtig pænt af os alle. Tusinde 
tak for oplevelsen, siger John 
Møller Jørgensen, formænd i 
Ældre Sagen Tårnby.

mp

BILLEDTEKST: Acient lanis et et fugiasit aliquod itatiae 
suntibu sdanda qui consequo eic tet ea perfero bersperum 
nes que nost, et denderum quis esto est idebis ipsande lendae 
num es eost ut et eum.

En aften på vilde vulkaner 
Island burde have heddet ildlandet ...

... kalder vulkanekspert og vulkanguide Hen-
ning Andersen sit foredrag. Foreningen Norden 
indbyder til en kogende aften for alle, medlem-
mer eller ej.

- Uden den varme jordkerne ville jorden være 
en ubeboelig planet. Jorden gør bare, som den 
altid har gjort. Den reagerer med kontinental-
forskydninger på grund af varmen i sit indre, 
som bl.a. giver sig udslag i jordskælv og vulkan-
udbrud. - Vi bliver flere og flere mennesker på 
jorden og man flytter ind i de farlige risikozoner, 
hvor vulkaner, jordskælv og tsunamier kan uds-
lette alt levende.
- Island kaldes jordens hotspot og modsæt-
ningernes land is og ild. Ild - vand - jord og luft 
er vulkanernes gave til menneskene.

Tilmelding på mail terkel.spangsbo@mail.dk, 
mrk. Vulkaner

Deltagelse er gratis, tilmelding nødvendigt.

Arrangør: Foreningen Norden Tårnby-Dragør

Tirsdag 10. marts kl. 19 på  
Udstillingscenter Plyssen,  

Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Mød Madame Butterfly og Erik Clausen ...
 ... dog ikke sammen – i Kul-
turhus Kastrup Bio

Af Terkel Spangsbo

Mennesker bliver spist, hed-
der seneste film fra og med 
erik Clausen. Han boede i 
mange år på Amager Strand-
vej og var såmænd også op-
stillet som kandidat til Kom-
munalbestyrelsen i Tårnby, så 
han er en af vøre, som de ville 
have sagt i en kommune læn-
gere sydpå.

Nu kommer han på visit 
og holder ”talkshow” om sit 
liv og film. Mødet begynder 
allerede i foyeren, hvor han 
drikker en øl sammen med 
gæsterne (inkluderet i billet-
prisen) inden han går på sce-
nen i bio 1 før forpremieren 
på hans nyeste film Menne-
sker bliver spist.

I filmen, som han også har 
instrueret, spiller han Herluf, 
en pligtopfyldende mand, far 
og mekaniker, der i mange år 
har været ganske lykkeligt 
gift med Ingelise (Bodil Jør-
gensen). Deres ægteskab er 
blevet lidt for meget rutine 
og på det seneste har Ingelise 
sågar indledt en affære med 
en kollega. Ingelise er i fuld 
gang med at arrangere deres 
datter (lærke Winther) Gittes, 
tredje bryllup, men det kunne 
Herluf nu godt undvære, for 
det er ham og Ingelise, der må 
punge ud. 

en dag melder Herluf en bil 
klar på værkstedet, uden at 
bremserne virker og da den 
kort efter kører galt, sender 
Mester (leif Sylvester) ham 
hjem på en tænker. Herluf bli-
ver chokeret, han er begyndt 

at glemme ting. Og en dag 
kommer han ikke hjem, som 
han plejer. Ingelise og hele 
familien opdager, hvor me-
get de savner ham – og tager 
deres liv og relationer op til 

revision.

Kom og møde 
Erik clausen!
23. februar kl. 20.00. Billet-
pris inkl. håndbajer (eller so-
davand) kr. 75,-

Du kan vinde to billetter, 
hvis du senest fredag 13. fe-
bruar klokken 12 har sendt en 
mail til redaktionen@taarn-
bybladet.dk og i emnefeltet 

har skrevet, hvad Clausen og 
Petersen kaldte deres gade-
teater/cirkus. Der findes en 
legendarisk film med Hum-
phrey Bogart og Ingrid Berg-
man, som har samme titel.

Opera på det store lærred
Giacomo Puccinis opera Ma-
dame Butterfly er indspillet 
som film i opsætning fra hav-
nen i Sydney. Nu vises den 
ved en særforestilling i Kul-
turhus Kastrup Bio. I pausen 
serveres et glas cava.

Den oprindelige handling 
foregår i Nagasaki, Japan i 
1904, hvor en japansk kvinde 
(Madam Butterfly) som 15-
årig bliver gift med en ame-
rikansk flådeofficer (Pinker-
ton). Pinkerton tager kort tid 
efter brylluppet afsted og tre 
år senere venter Madam But-
terfly stadig på, at han skal 

komme tilbage. I mellemtiden 
har hun født en søn (Pinker-
tons). I tredje akt vender Pin-
kerton tilbage – han har sin 
nye amerikanske hustru med 
sig og de kommer til Japan for 
at tage Madam Butterflys søn 
med. Nu er det opera, så det 
hele ender dramatisk (med 
smuk musik).

Den moderne lloyd Web-
ber musical Miss Saigon er 
skrevet over samme tema.

Onsdag 25. februar kl. 18.00 i 
bio 2. Du kan vinde to billet-
ter til film og cava, hvis du kan 
svare på om cava er en vin fra 
Spanien eller Rusland. Skriv 
svaret i emnefeltet på en mail 
til redaktionen@taarnbybla-
det.dk og send os svaret se-
nest fredag 13. februar klok-
ken 12.

Ingelise (Bodil 
Jørgensen) har 
arrangeret deres 
datter Gittes 
(Lærke Winther), 
tredje bryllup, 
men det kunne 
Herluf (Erik 
Clausen) nu godt 
undvære, for 
det er ham og 
Ingelise, der har 
måttet punge ud. 

vind billetter til clausen og/eller Madame Butterfly!

Foto fra den 
forsvundne havn 
Havnekraner og industri er 
blevet afløst af byggekra-
ner og by langs Københavns 
havn, men den gamle indu-
strihavn kan nu opleves i en 
fotosamling på nettet. 

Langs Københavns gamle 
kajer udvikles der i dag nye 
bydele. Men indtil 1970’erne 
var Københavns havn en 
ægte industrihavn med mere 
end 4.000 havnearbejdere. 

Industrihavnens tid står nu 
skarpt på 2.500 fotografier, 

som er blevet digitaliseret og 
lagt på nettet i et samarbejde 

mellem By & Havn og Køben-
havns Stadsarkiv.

Indtil videre kan hele sam-
lingen bladres igennem på 
Stadsarkivets www.starbas.
dk/frihavnsfoto.

Stormskade i Ørestad
en beboer på plejecentret 
Ørestad Syd fik en slem for-
skrækkelse, da han natten til 
den 11. januar vågnede ved 
et højt brag. Det var den vold-

somme storm, der havde fået 
bunden i en stor stålaltan på 
sjette sal til at løfte sig – og 
lande igen temmelig højlydt. 
Der skete heldigvis ingen 
personskade, men den slags 
burde naturlig-vis ikke kunne 
ske. Den ansvarlige entrepre-
nør har nu udbedret skaden 
og sikret, at det ikke kan ske 
igen – uanset stormens styr-
ke, oplyser KABnyt.
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Masser at gå til på Kastrupgårdsamlingen, Kulturzonen og Ungdomsskolen

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

K A S T R U P G Å R D S A M L I N G E N

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ONS 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG

KASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL KASTRUP ST.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

www.kastrupgaardsamlingen.dk

tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket

kastrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til kastrup st.

09.10.14—22.02.15

ERIK A. FRANDSEN  
det Grafiske værk 

retrospektiv

Gratis offentlige 
omvisninger på 
Kastrupgårdsamlingen i 
2015
Hver sidste søndag i måneden 
kan man få en gratis guidet om-
visning på den aktuelle udstil-
ling på Kastrupgårdsamlingen. 
Første gang bliver søndag 22. 
februar kl. 15 i udstillingen Erik 
A Frandsen - Det grafiske værk.

Nu er det muligt at få et sær-
ligt indblik i samlingen og de 
aktuelle særudstillinger på Ka-
strupgårdsamlingen hver sidste 
søndag i måneden. Som noget 
nyt vil der blive udbudt gratis 
offentlige omvisninger med en 
af museets ansatte, som vil 
fortælle om baggrunde og give 
indsigt i kunstnerne og de ud-
stillede kunstværker. 

Entréen koster det samme 
som hidtil, men selve omvisnin-
gerne vil være gratis og være 
af en times varighed. Tilmelding 
er nødvendig, da der er kun er 

plads til 25 deltagere per om-
visning.

Tilmelding sker på museet på 
omvisningsdagen ved henven-
delse i museets skranke senest 
en halv time inden omvisnin-
gen.

Erik A. Frandsen - Det 
grafiske værk
Den første offentlige omvis-
ning vil være med fokus på 
den aktuelle særudstilling med 
kunstneren Erik A. Frandsen. 
Omvisningsdagen er samtidig 
udstillingens sidste dag. Erik A. 
Frandsen blev kendt i 1980’erne 
som en af de unge vilde - en 
gruppe af fornyere af male-
riet, som i dag alle er nogle 
af Danmarks mest etablerede 
kunstnere. 
Erik A. Frandsen har sidelø-
bende med sit maleri dyrket det 
grafiske tryk og det er netop 
Frandsens farverige litografier 
og specielle linoleumstryk, man 
kan se søndag 22. februar. Hold 
øje med museets hjemmeside 
for kommende offentlige om-
visninger.

Gratis guidning på Kastrupgård

Der skal stadig betales entré 
efter gældende satser på 
Kastrupgårdsamlingen, men 
sidste søndag i måneden kan 
man få en guidet tur oveni. 
Foto: Karin Ott.

Kulturzonen 
februar
Det er igen i år tid til, at ma-
riehøner og Ninja Turtles, feer 
og supermænd skal mødes 
over cremede fastelavnsboller 
og fyldte tønder. Kulturzonen 
gentager succesen fra sidste år 
og holder fastelavn med gratis 
fastelavnsboller til de udklædte 
børn, tøndeslagning og masser 
af leg og underholdning!

Arrangementet er gratis, men 
for at vi kan vide, hvor mange 
fastelavnsboller vi skal servere, 
bedes I tilmelde jer på info@
kulturzonen.net den 6. februar.

Lørdag 21. februar kl. 10-16.  
Kulturzonen, Nøragersmindevej 
90, 2791 Dragør.

Cafékoncert
Til årets første cafékoncert vil 
et udvalg af Tårnby Kommu-
nes Musikskoles dygtige elever 
præsentere, hvad de har lært i 
løbet af året. Man kan til denne 
cafékoncert opleve forskellige 
instrumenter og musikalske op-
sætninger.

Torsdag 26. februar kl. 19.00
Kulturzonen, Nøragersmindevej 
90.

NB! Kulturzonen og herunder 
Tårnby Kommunes Musikskole 
holder vinterferie i uge 7.

US10 
Tårnby
Det er ved at være tid 
til at vælge uddannelse. 
Inden 1. marts skal alle 
unge i 9.klasse vælge, 
hvad de skal lave næste 
skoleår
Nogle unge er klar til at gå 
direkte i ungdomsuddannelse, 
andre har brug for et år mere 
til at modne sig, forhøje sit 
karakterniveau eller udvikle 
sig socialt og personligt.

US10 Tårnby tilbyder et år 
i et trygt og udviklende ung-
domsfællesskab med faglige, 

personlige og sociale ud-
fordringer og oplevelser. 

Et år med en personlig 
målsætning og to lærere 
i hvert fag, der er med 
til at sikre faglig fordy-
belse og differentiering.

Brochuren for US10 
Tårnby er sendt ud 
på skolerne i Tårnby 
og delt ud til vejle-
derne. Man kan også 
komme op på sko-
len og få den eller 
finde den på vores 
hjemmeside www.
us.taarnby.dk  

Nyt semester på Ungdomsskolen med nye tider
I denne sæson holder Ung-
domsskolen åbent fra kl. 16, da 
de unge har ønsket, at de skal 
have mulighed for at komme di-
rekte fra skole. Her vil der være 
ungdomsskolemedarbejdere, 
der tager sig af de unge, hvad 
enten de blot kommer for at 
hygge, deltage i sjove konkur-
rencer, eller om de har brug for 
en snak. Undervisningen er li-
geledes rykket, så der fremover 
er undervisning i tidsrummet kl. 
17.00-20.00. 

Sidder du derhjemme og 
tænker; ”Hey! Jeg kunne da 
godt lige tænke mig at gå til 

noget”, så kom forbi Ungdoms-
skolen tirsdage, onsdage eller 
torsdage fra 16.00-20.00 og 
få vores program eller gå ind 
på vores hjemmeside www.
us.taarnby.dk og læs mere. Vi 
har stadig lidt ledige pladser. 

Har du ikke mod på at gå 
på et fast hold, så har vi flere 
weekendarrangementer og en-
dagshold.

All Day & Night på US
Som noget nyt arrangerer 
Ungdomsskolen 28. februar 
et gratis heldagsarrangement 
kaldet All day & Night på US, 

hvor man kan tilmelde sig en 
workshop. Man kan bl.a. blive 
Model for en dag, få DJ kursus 
eller lære at lave sushi. 

Til de, der måtte have lyst, 
vil der være mulighed for at 
blive og overnatte på Ungdoms-
skolen. Her vil den stå på Det 
helt store gys, hvilket utvivl-
somt bliver (u)hyggeligt. Man 
kan tilmelde sig arrangementet 
frem til 20. februar.
Lørdag 28. februar. 

De unges idéer
I dette semester vil Ungdoms-
skolen fortsat arbejde på at 

styrke og bakke op om de un-
ges initiativer og idéer. Allerede 
nu er et af de unges ønsker ble-
vet indfriet. Vi har, på de unges 
opfordring, sat en tegnevæg op, 
som de unge frit kan dekorere.

Vi er også i gang med at 
arrangere en overlevelsestur, 
Base Camp. Her er det ni unge, 
der har fået til opgave at finde 
ud af, hvilke aktiviteter og ud-
fordringer, der skal indgå og 
hvad deltagerne skal have ud 
af det.

SKAL DU VÆLGE 10. KLASSE?

2015-2016

US10

Besøg vores hjemmeside:US.TAARNBY.DK

Tårnby Kommune

US10
UngdomsskolenLøjtegårdsvej 1672770 Kastrup

•	 Du	kan	blive	mere	sikker	på,	at	du	vælger	den	rigtige	ungdomsuddannelse	

•	 Du	skal	have	10.	klasse-prøven	(eller	noget	tilsvarende)	i	dansk,	engelsk	

	 og	matematik,	for	at	komme	videre	på	HF 

•	 Du	kan	forbedre	dig	fagligt	og	få	gode	arbejdsvaner	

•	 Du	kan	tage	10.	klasse-prøven	i	de	fag,	du	ønsker	

•	 Du	kan	blive	mere	moden	•	 Du	kan	få	et	anderledes	og	oplevelsesrigt	skoleår
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Forstå dig selv 
- foredrag ved Tina Espander
Tina Espander er 
både direkte og 
omsorgsfuld, når 
hun kommer med 
konkrete anvisninger 
på, hvordan små 
ændringer i hver-
dagen kan reducere 
stress og mistrivsel. 

Foredraget vil sætte fokus på:
Den grundlæggende forståelse af nervesystemet, hvor-
dan det fungerer når vi trives og når vi mistrives.

De 5 grundlæggende behov som et barn har brug for 
og hvorfor vi aldrig får dem endeligt opfyldt – også når 
vores forældre virkelig vil os det bedste

De 5 overlevelsesstrategier (som der lidt populært 
sagt kommer 5 personlighedstyper ud af)

Lidt om, hvordan man behandler disse grundlæg-
gende mønstre, så man bliver fri af dem og kan leve sit 
liv mere frit og mere voksent. 

Læs mere her: www.espanderpsykologi.dk 
Onsdag 4. februar kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek, gratis 
billetter
Arrangementet afholdes af Tina 
Espander i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker.

Litteraturcaféer i februar
- ved Marianne Bøgh Pedersen, Lone Kvist Madsen, 
Henrik Tøttrup Johansen og Lise Lotte Larsen
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? 

I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens 
bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens ny-
heder og andre læseværdige bøger - romaner, krimier 
og fagbøger. 

Vi håber også, du selv har lyst til at komme på banen 
med meninger, spørgsmål og gode læseoplevelser, men 
du er også velkommen til bare at møde op og lytte.
Onsdag 4. februar kl. 15 Vestamager Bibliotek, Gratis 
billetter.
Torsdag 12. februar kl. 15 Hovedbiblioteket.

Mindfulness – fup eller 
fakta?
- foredrag ved Merethe Morgen
Den seneste hjerneforskning giver 
evidens for, at mindfulness har en 
positiv indvirkning på hjernen og de 
centre som er forbundet med lyk-
kefølelse, positivitet, større nærvær og mindre stress. 

Din hjerne er en muskel og du har mulighed for at 
træne den, på samme måde, som en hvilken som helst 
anden muskel i kroppen. Er du villig til at lave om på 
selvbegrænsende måder at tænke og handle på og ud-
forske en gammel tradition, som har 2500 år bag sig?

På denne aften vil der være smagsprøver på både 
teori og praksis indenfor Mindfulness og Mindfulness 
Baseret Stress Reduktion (MBSR).
Onsdag 11. februar kl. 19. Tårnby 
Hovedbibliotek, gratis billetter.
Arrangementet holdes af Merethe 
Morgen i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker.

Årets bedste musikoplevelser
Første P6 Beatklub på Tårnby Bibliotek kigger tilbage
Hvordan har 2014 været inden for rockmusikken og 
lignende genrer? Ingen tvivl om at der i denne tid sker 
store ændringer på musikmarkedet, hvor vinylplader 

sælger bedre end i mange år, og streaming for alvor 
har fået fat i forbrugerne og nu igen giver optimisme i 
branchen. 

Men hvordan med selve musikken? Er der kommet 
mange spændende nye udgivelser? Har der været et 
par store koncertoplevelser? 

Kom og fortæl eller hør andre fortælle om den stør-
ste musikoplevelse i 2014. Det kan være et nyt album, 
en koncert eller (gen)opdagelsen af et overset mester-
værk, der har mange år på bagen. Vi prøver at finde 
guldkornene frem fra det forgangne år og spiller og lyt-
ter og snakker om musik i afslappede rammer i denne 
første aften af en række af P6 beat-klubber i 2015. 

Bagefter vil der være en quiz med udgangspunkt i 
begivenheder i rockmusikken i 2014.
Torsdag 5. februar kl. 19.00 Tårnby Hovedbibliotek, 
gratis billetter 

Læsekreds på Vestamager Bibliotek
17. februar skal vi snakke om Ildefonso Falcones roman 
Sigøjnerinden fra Sevilla. Bogen kan 
hentes på Vestamager Bibliotek eller på 
Hovedbiblioteket i Info.

Et læsekredsmøde varer ca. 1½ 
time og vil være en uformel snak om 
den aktuelle bog. Din lokale bibliote-
kar deltager og sætter snakken i gang. Du har også 
mulighed for at dele dine øvrige læseoplevelser med 
læsekredsen.

Kontakte bibliotekar Lis Müller eller Lise Lotte Larsen 
på tlf.: 3253 5499, hvis du vil være med i læsekredsen 
eller mød op 17. februar på Vestamager Bibliotek. 
Tirsdage 17. februar, 24. marts og 5. maj. Alle da-
gekl.16. Vestamager Bibliotek. Fri adgang – uden 
billetter.

Arkitekt Jørn Utzon
Foredrag ved fotograf Flemming Bo 
Andersen
Flemming Bo Andersen fortæller, om 
Danmarks mest berømte arkitekt 
Jørn Utzon kendt for mange fanta-
stiske bygninger verden over som 
Operaen i Sidney.

 Flemming Bo Andersen har 
besøgt Utzon i hans tre huse. Talt 
med Utzon, hans familie og kolle-
ger og fotograferet alle hans bygninger i hele 
verden. Hvorfor var han unik? Og hvad har udviklet og 
formet ham? 

I 2003 modtog Utzon The Pritzler Archichecture 
Prize, verdens største arkitektpris. I prismotivationen 
hed det, at Utzon ”skabte en af de store ikoniske byg-
ninger i det 20. århundrede, et billede på stor skønhed 
og kendt i hele verden”.
Torsdag 26. februar kl. 19. Vestamager Bibliotek,  
Billetpris 30 kr. 

Koncert med Trio Klezmer
”Channe Nussbaum synger, så hårene i nakken stritter, 
og klumpen i halsen melder sig. Man skal være en ual-
mindelig død cigar for ikke at lade sig rive med”, skrev 
Informations begejstrede anmelder. Nu har du chancen 
for at opleve den særlige østeuropæiske og jødiske 
musiktradition, Klezmer - og det er selvfølgelig tilladt at 
danse, hvis man ikke kan sidde stille, når Trio Klezmer 
leverer et forrygende bud på spillevende verdensmusik. 

Channe Nussbaum er kendt for at synge den jødiske 
klezmermusik på sin helt egen nyskabende måde. Met-
te Smidl spiller rendyrket klezmer-violin med afstikkere 
til sigøjnermusikken og Øyvind Ougaard 
er harmonikaspilleren, der me-
strer sit håndværk til 
fingerspidserne. 

Søndag 1. februar 
kl. 14.00 på Ho-
vedbiblioteket, 
Billetpris 30 kr. Vi 
sælger øl og vand 
til koncerten.

Anne-Mette Rasmussen - 
at turde
Anne-Mette Rasmussen var i 
mange år bedst kendt som stats-
ministerens og senere NATO-gene-
ralsekretærens hustru. Men hun er 
meget mere end det, og hun har 
modet til at tage imod nye udfor-
dringer, når lejlighed byder sig. 

Med udgangspunkt i sine egne 
erfaringer holder Anne Mette 
Rasmussen foredrag om at turde - at turde holde fast 
i sine egne drømme og mål og ikke lade sig begrænse 
af alder og konventioner. Hun fortæller også om sine 
oplevelser med Vild med Dans, hvor hun havde Thomas 
Evers Poulsen som dansepartner, og hvad det har bety-
det for hende.
Mandag 2. februar kl. 19.30 Tårnby Hovedbibliotek, 

Billetpris 60 kr. Billetter købes via AOF
Arrangementet holdes af AOF Amager i samar-
bejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Sorte billeder – Thomas Kluges kunst
Maleren Thomas Kluge er blevet 
kaldt mange ting: Kopist, reaktio-
nær, fascist, men også fornyer af 
det figurative maleri og en moderne 
Rembrandt. Nu kan du møde ham på 
Tårnby Bibliotek. 

I foredraget fortæller Thomas 
Kluge om sine billeders tilblivelse, 
udvikling og inspiration, og om hvor-
dan han ser sig selv i sin samtid med 
sin tilsyneladende gammeldags male-

måde, som trækker tråde tilbage til barokken.
Hans historie handler også om hans særlige selvisce-

nesættelse med baret og sløjfe, og om hvad farven sort 
betyder for Kluges undersøgelser af den store verden, 
den ydre såvel som den indre.
Onsdag 18. februar kl. 19.00 på Hovedbiblioteket, 
Billetpris 30 kr. 

Jeg har ikke lyst til at være mor
Karin Rahbek, 39 år, er en af de kvin-
der, der ikke har lyst til at få børn. I 
bogen ”Du skal da være mor - hvis 
du har lyst” har hun beskrevet de 
tanker og følelser, der er forbundet 
med at vælge et liv uden børn. 

Det er ikke altid man møder for-
ståelse, hvis man fortæller, at man 
ikke har lyst til at få børn. 

Måske har du også følt dig ander-
ledes på en forkert måde, fordi du ikke er en del af det 
fællesskab, som forældre helt naturligt skaber omkring 
deres børn.

I foredraget fortæller Karin om, hvordan hun tackler 
de udfordringer, der er forbundet med at bryde en sam-
fundsnorm så stærk som moderskabet. 

Men også om tvivlen, der alligevel sniger sig ind, da 
alle de jævnaldrende får børn.
Tirsdag 24. februar kl. 19.00 på Hovedbiblioteket, 
billetpris 30 kr. 

Billetter og info
Billetter til bibliotekernes arrangementer udbydes ved 
sæsonstart.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved 
arrangementet.
De kan bestilles på bibliotekernes telefon. Det koster 
fem kroner i gebyr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej, 3246 0520
Filial Vestamager, Ugandavej,  3253 5499

Billetter hos AOF, se mærke.Billetkøb AOF 
Saltværksvej 68 eller 3251 1495.  
Se også www.aof-amager.dk

Masser at gå til på bibliotekerne i februar
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Symfoniske værker fra  
det 20. århundrede
Ny foredragsrække på Tårnby Bibliotek 
om klassisk musik
Tårnby Bibliotek fortsætter rækken af klassiske mu-
sikforedrag ved cand. mag. i musik, Palle Andkjær 
Olsen. Her i første halvdel af 2015 tager han over 
tre eftermiddage fat på symfoniske værker i det 20. 
århundrede af Carl Nielsen, Béla Bartok og Dmitrij 
Sjostakovitj.

Selvom symfonien som genre er tæt forbundet med 
klassik og romantik, lever den hos nogle komponister 
videre i det 20. århundrede. Det fælles grundlag er 
dog forsvundet, og man har på fornemmelsen, at en-
hver ny symfoni tvinger komponisten til at gentænke 
hvad en symfoni er – eller kan være.

Første gang, tirsdag 17. februar, 
handler det om Carl Nielsen. Den 
danske komponists tre første sym-
fonier har deres udgangspunkt i den 
klassiske symfoni og Brahms, men 
dette udgangspunkt bliver helt eller 
delvist forladt i de tre sidste. Den 4. 
Symfoni, ”Det Uudslukkelige”, som 
gennemgås i det første foredrag, 
er komponeret på baggrund af 1. Verdenskrig og en 
smertefuld ægteskabelig krise. Her er tale om en til-
spidsning af konfliktstof i forhold til de tidligere sym-
fonier, men karakteristisk nok også om en forløsning. 
”Den ender godt”. 

Den anden eftermiddag, tirsdag 17. 
marts har Béla Bártok på programmet. 
Hans musik er uløseligt forbundet med 
den folkemusik, som han både sam-
lede og arbejdede på videnskabeligt 
at kortlægge. Koncerten for orkester, 
som behandles i det andet foredrag, 
er komponeret i hans sidste år i USA, 

hvortil han var emigreret under 2. Verdenskrig og na-
zifiseringen af Ungarn. Værket, som han ikke kalder 
en symfoni, men ”et symfonilignende værk”, er både 
inspireret af folkemusikken og – nostalgisk – af vær-
ker komponeret mange år tidligere.

Tredje og sidste gang, tirsdag 28. 
april, koncentrerer sig om Dmitrij 
Sjostakovitj. Han er mere end 40 
år yngre end Carl Nielsen og 25 år 
yngre en Bartok. Sjostakovitj er 
ikke mere ”moderne” end Nielsen 
eller Bartok, men han er som disse 
dybt præget af det sted og den 
kultur, hvor han har haft sit virke. 
Stalins regime satte hårdt ind over 

for kunstnere, der ikke underkastede sig doktrinen 
om ”socialistisk realisme”, men trods dette pres kom-
ponerede Sjostakovitj gennem hele livet en række 
værker, der både kunne tilfredsstille de sovjetiske 
myndigheder og et vestligt publikum. Dette gælder 
også den stort anlagte 7. symfoni, som er emnet for 
forårets tredje foredrag. 

Alle foredrag på Tårnby Hovedbibliotek. Entré 30 kr.

To på spil
Det Lille Verdensteater – for de 5-10 årige
Et eventyr hvor spilleglæde er en vigtig ingrediens! I 
denne interaktive teaterforestilling, bliver der sat fokus 
på spillelidenskab. Spillepladen er fuld af overraskelser 
og spilleglæde ikke bare noget man snakker om… Line 
møder spillefuglen, den vil spille om noget! Men spil-
lefuglens mor kommer og hjælper hende med at få 
glæden ved at spille tilbage. Så det ikke overskygges af 
lysten til at vinde!
Lørdag 28. februar kl. 11. Vestamager Bibliotek,  
billetpris 20 kr. 

Den isblå sang
Teater for de 3-6 årige 
ved Teatret Månegøgl
Den hvide sne glimter 
i solen og der er helt 
stille. Vi hører kun vin-
dens susen og isbjer-
genes knirkende lyd. 
Langt væk anes dog en 
sang….

Den isblå sang 
handler om den grønlandske dreng, der bliver kaldt for 
lillebror, men som er stor nu og gerne vil have et rigtigt 
navn ligesom alle andre børn.

For at finde sit navn må drengen på en rejse over det 
store hvide land.

En poetisk, musikalsk og visuel forestilling inspireret 
af grønlandsk natur og mytologi.
Søndag 8. februar kl. 11. Tårnby Hovedbibliotek, bil-
letpris: 20 kr. /  Kun 1 voksen pr barn

Fastelavn for de 3-7 årige
Kom og få en skøn og sjov oplevelse med dit barn. 
Vi har to make-up artister på besøg til at lave ansigts-
maling på børnene. 

Når de er blevet malet, 
slår vi katten af tønden og 
kårer derefter årets katte-
konge og kattedronning.

Vel mødt til en festlig dag - 
og kom gerne udklædt.

Søndag 15. februar kl. 10.  
Tårnby Hovedbibliotek, bil-
letpris 20 kr. 

Babycafé

Babysang og bevægelse
Ved Gitte Ziebell

Dit barn har brug for at bevæge sig, og få stimuleret 
alle sine sanser gennem hele barndommen.

Babysang og bevægelse er en form for musikalsk le-
gestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.

Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi børn 
lærer gennem kroppen.

Der er tid og plads til nærhed, og vi afslutter hver 
gang roligt.

Medbring jeres barn, jeres gode humør og alt hvad I 
ellers plejer at have med, når I tager nogle steder.

Gitte Ziebell er exm. Gotved massør og bevægelses-
pædagog.
Mandag 16. februar kl. 10-11, Hovedbiblioteket, bil-
letpris 20 kr.

Baby-rytmik
- ved musikpædagog Camilla Newcomb Burgess
Kom til babyrytmik og lær, hvordan du bedst stimulerer 
dit barns sanser og motorik med musik, leg og bevæ-
gelse. For forældre og babyer fra 4 måneder.
Onsdag 25. februar kl. 10. Vestamager Bibliotek, bil-
letpris 20 kr.

Babymassage
- ved sundhedsplejerske Kirsten Bendix

Kom til en hyggelig 
stund med din baby, 
når sundhedsplejer-
ske Kirsten Bendix, 
fra Tårnby Kommu-
nes sundhedspleje, 
vejleder i babymas-
sage.

For forældre og 
babyer fra 2 måne-
der. Forældrene bedes medbringe et håndklæde eller 
dyne som barnet kan ligge på.

Mandag 23. marts kl. 10.00 & kl. 11.15, Tårnby Hoved-
bibliotek, billetpris 20 kr.

Flere e-bøger til 
Tårnbys borgere
Alle bibliotekets dansksprogede e-bøger 
samles nu på eReolen, så der fremover 
kun er én indgang for kommunens 
borgere til flere end de 9.000 e-bøger.

Det bliver nu endnu nemmere at få adgang til e-
bøger for enhver smag. På eReolen finder du alt 
fra børnebøger til kogebøger og herimellem nye og 
gamle klassikere som Sherlock Holmes og Ernest 
Hemingway eller Dennis Jürgensen og Kim Fupz 
Aakeson. Gretelise Holms krimiserie om Karin Som-
mer samt Suzanne Brøggers store forfatterskab får 
du naturligvis også sammen med store mængder 
faglitteratur: rejseguides fra Lonely Planet og Vide 
Verden, biografier, lærebøger, bøger om sport, … 
etc.

Du finder eReolen på ereolen.dk eller du kan 
hente eReolapp’en til iOS mens app’en til de mest 
anvendte Android-platforme er i test med henblik på 
snarlig lancering.

I Tårnby Kommune kan alle, der bor i Tårnby 
Kommune og er oprettet som brugere på bibliote-
ket, låne fem e-bøger hver om måneden. Bor du 
ikke i Tårnby Kommune, skal du henvende dig på 
biblioteket i din egen kommune.

For at få adgang til alle herlighederne skal du 
bruge din bibliotekspinkode fra dit lokale bibliotek. 

På begge biblioteker står vi klar til at hjælpe dig 
med at komme godt i gang med e-bøgerne. 

eReolen har været folkebibliotekernes e-bogs-
portal på nettet siden 2011. 

Alle danske folkebiblioteker tilbyder eReolen, hvor 
du også finder alle netlydbøgerne.

I løbet af foråret bliver der ubegrænset adgang til 
dele af den digitale samling og senere i 2015 regner 
man med at kunne tilbyde hundredvis af værker 
fra den klassiske danske litteratur samt forsøg med 
udenlandske e-bøger og netlydbøger.

På www.taarnbybib.dk findes et link (meget 
langt) som kan bringe dig til mere information om 
ebøger.

Masser at gå til på bibliotekerne i februar
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UDSTILLINGSCENTER

PLYSSEN
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, lokale foreninger
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Malerier og keramik: Birgitte Jørgensen, Kunstnergruppen Vildrosen og Stig 
Løwenkrans. 
Samlinger: Dukker og dukkehuse ved Karin Nielsen. Receptkuverter ved Eva 
Jespersen. Håndværktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen. Gamle slips ved Gunnar 
Anker. Souvenirer-skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen. Smykker ved Ritva 
Frederiksen. Modeller af en kirke fra Østen og mølle fra Amager ved Theodor von der Ahe.
Fotoudstillinger: Fra Den Blå Planet ved Åge Jakobsen. Fra det Gamle Kastrup og 
Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke 
og Tårnby kirke ved Allan Meyer.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej station, Kastrup station og 
Tømmerup station samt modeller af gamle lokomotiver ved Allan Meyer.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre effekter fra lufthavnen i 
gamle dage ved Poul Broholm, som også viser Tårnby Brandvæsen.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune. 
Farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved Chr. Flindt.
Første verdenskrig 1914-1918 på Amager: Plancher fra Tårnby Lokalhistoriske 
Samling.
Glimt fra teatre på Amager i gamle dage - Plyssens historie - Kastrup 
Broforening - Foreningsportrætter
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk
UNDERHOLDNING
Søndag 8. februar kl. 14.00: Besøg af Amager Squaredancers
Lørdag 28. februar. LOPPEMARKED

AMAGER STRANDVEJ 350, 1. - 2770 KASTRUP

Masser at se og opleve på Udstillingscenter Plyssen i februar

Poul Broholm efterlyser 
dame fra Spentrup allé
- Kan I hjælpe os med at gen-
finde en venlig giver i Kastrup? 
spørger Poul Broholm, meget 
aktiv hjælper på Udstillingscen-
ter Plyssen.

- En venlig dame, som spurg-
te os, om vi gerne ville have et 
par gamle malerier fra Kastrup/
Tårnby ned og hænge hos os og 
det vil vi med glæde, men sed-

len med hendes telefonnummer 
gik tabt i branden sidste efterår.

Poul Broholm mener, at 
damen sagde, hun boede på 
Spentrup alle, men det er jo 
lidt svært at finde frem til uden 
navn og adresse. Tårnby Bladet 
formidler gerne kontakten, da 
Plyssens master-kustode, Hein-
rich Ehrenreich ofte kommer på 
Tårnby Bladet.

Plyssen flot i gang med 
spillemænd
Udstilingscenter 
Plyssen er op på fulde 
omdrejninger efter 
branden sidste år - i 
bedre lokaler med bedre 
lys

Af Heinrich Ehrenreich. 
Foto: Christian Hygom

200 havde fundet vej til  Plys-
sens åbning af sin 19. sæson 
lørdag 17. januar, hvor de 
nye udstillinger blev beset og 
publikum overværede Nytårs-
koncerten med Bordinghus 
Spillemændene, som havde stor 
succes med deres omfattende 
musikprogram.

Gallerilokalerne skifter udstil-
lere. Kunstnergruppen Vildro-
sen, Birgitte Jørgensen og Stig 
Løwenkrans udstiller malerier 
Birgitte Jørgensen viser et ud-
snit af sine nye værker. Vildro-
sen består af Helene Spurr som 
maler abstrakt, Anita Huld og 
Inge Svane maler landskaber 

og Inge Helbooe maler fantasi 
og og udstiller også Keramik. 
Disse damer mødes en gang om 
ugen for at inspirere hinanden 
og give hinanden kritik.

Stig Løwenkrans udstiller 
en del af sine værker - akryl-
malerier og keramiske figurer. 
Akrylmalerierne er en blanding 
af stilarter: Popart, Abstrakt, 
Naivistisk, humor m.v. Han ma-
ler, hvad han har lyst til - det 
giver ham en indre ro at sidde 
og nyde sit projekt, som han 
ikke aner hvornår skal afslut-
tes. Processen i de keramiske 
figurer slutter nærmest som et 
gætteri. Kom selv og se.

UNDERHOLDNING
Søndag 8. februar kl. 14.00:Be-
søg af Amager Squaredancers. 
Gratis adgang.
Loppemarked: Søndag 28. 
februar fra kl. 10.00-16.00. 
Gratis adgang.

Venlig udlåner forsvundet i brand
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Tårnby LokaLafdeLing
febrUar 2015

Årsmødet 2015
Vi indbyder hermed alle vores medlemmer til 
årsmøde i lokalafdelingen. Vi vil meget gerne 
have rigtig mange til at deltage, så vi kan få en 
god debat om Ældre Sagen Tårnby.
dagsorden for årsmødet:
1. Valg af dirigent 
2. Beretningen 
3. Årsregnskabet 
4. Orientering  
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Eventuelt.

Dagsorden er i henhold til Ældre Sagens 
vedtægter. Hertil skal det oplyses.
Pkt. 3 Årsregnskabet fremlægges til orientering 
for medlemmerne.
Pkt. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet 
skal være formanden John Møller Jørgensen i 
hænde senest 14 dage før årsmødet.
Mødet indledes med et aktuelt indlæg.
Ældre Sagen byder på et let traktement.
Postkassen, amager Landevej 71. 
Lørdag 14. marts kl. 15. 
Husk dit medlemskort.

Vel mødet til alle. Bestyrelsen.

ForÅrstur til Prag
Vi tager af sted søndag 31. maj og kommer hjem 
igen fredag 5. juni. Pris i dobbeltværelse pr. 
person kr. 3.675,-. Enkeltværelse tillæg kr. 1.000 
Busturen er med halvpension. Vi skal være 35 
personer for at holde prisen.
Tilmelding senest torsdag 16. april på kontoret. 
Læs mere om turen på hjemmesiden.

Frivillige PÅ KastruPgÅrd
Ældre Sagen Tårnby blev i 2014 valgt til årets 
frivillige forening i Tårnby kommune. Se forsiden 
og side XX af dette Tårnby Bladet. 

Besøg hos delFin vasK
Vi skal besøge det topmoderne vaskeri på 
Kirstinehøj. Vi hører om vaskeriets historie 
og får en rundvisning. Til slut bydes på et 
lille traktement. Vi bliver afhentet i bus ved 
Postkassen. Torsdag 26. februar kl. 10. Tilmelding 
og betaling til kontoret. Pris kr. 20

striKKe- og hæKle caFé
Mange af vore medlemmer (m/k) har efterlyst et 
mødested, hvor vi i Ældre Sagen kan slippe éen 
og holde masken.
Derfor starter vi en strikke- og hæklecafé, hvor 
alle bare kan møde op. Vi mødes, hygger os, 
strikker eller hækler og henter inspiration og 
hjælp hos hinanden. Der vil også være mulighed 
for at møde en professionel der kommer med 
opskrifter og garner i Postkassen og hver anden 
fredag kl. 13-15.
Vi starter i marts og datoen for den første café vil 
blive oplyst i næste nummer af Tårnby Bladet.

cyKling
Cykelholdet tramper igen i pedalerne og vi 
starter sæsonen mandag 30. marts fra porten ved 
Finderupvej. På tre af vore sommerture skal vi 
også grille og det bliver på datoerne 15/6, 20/7 
og 17/8.
Mandag 20. april holder vi foto- og videodag på 
Vestamager Bibliotek med ”Set og sket” fra vore 
cykelaktiviteter i 2014.

vild med dans i tÅrnBy
Som noget nyt vil vi starte et dansehold i Ældre 
Sagen Tårnby. Inge Aakilde underviser i engelske 
historiske danse og traditionel squaredans.
Det er for alle, der kan lide at bevæge sig til 
musik. Singler og par. Alle danser med alle, 
partner er ikke nødvendig.
Musikken er livlig uden at være hurtig og giver 
dig ekstra energi. Musik giver humør og mens du 
danser, forbedrer du også kondien helt vildt.
Første dansedag onsdag 11. marts kl. 14.30 på 
Tårnby Skole. Herefter danses hver onsdag. 
Tilmelding på kontoret eller via hjemmesiden.

Besøg PÅ KoFoeds sKole
Vi er blevet inviteret til en rundvisning på skolen 
i Nürnberggade. Her får vi fortalt om skolens 
historie, aktiviteter og indsatser overfor skolens 
elever.
Torsdag 26. marts kl. 10 Sted: Nürnberggade 1
Pris kr. 60. For yderligere kr. 25 kan du spise 
dagens ret i skolens kantine. Tilmelding og 
betaling til kontoret inden 19. marts 
 
amager Bryghus
Besøg, rundvisning, chips og ølsmagning på 
vores lokale bryghus onsdag 18. februar kl.15 på 
Fuglebækvej 2C. Pris kr. 210 pr. person
Tilmelding og betaling til kontoret senest 2. 
februar. Max 30 personer.

Foto-worKshoP FeBruar
I januar måned holdt vi den første meget 
velbesøgte workshop. 30 medlemmer var 
mødt frem med deres mangfoldige varianter af 
kameraer. Godt hjulpet af fire tålmodige folk fra 

Amager Fotoklub fik vi alle vist nok ”indstillet” 
vort eget kamera.
Den næste workshop vil indeholde en 
introduktion til digitalt spejlreflekskamera. 
Simple indstillinger af lukkertid, blænde og 
ISO og deres betydning for gode foto. Øvelser i 
portrætfotografering (vi stiller studieudstyr op). 
Der veksles mellem undervisning og øvelser. 
Medbring eget digitalt kamera. 
Søndag 22. februar kl. 14 til 17 i Postkassen. 
Tilmelding via hjemmeside.

livet eFter arBejdslivet
Når man er stoppet på arbejdsmarkedet får man 
tid til aktiviteter og fordybelse. 
Søren la Cour har forsket i både ældres liv og i 
meditation.
Vi vil høre om Mindfulness (på dansk: at huske) 
der kan inspirere dig i din hverdag og i dit liv, til 
gavn for dig selv, din familie og dine gøremål.
Meditation kan påvirke din sundhedstilstand 
påstår Søren la Cour, der også vil lægge op til 
diskussion om hvad begrebet ”det grå guld” 
rummer.
Lørdag 7. marts kl. 14.30 i Postkassen, 
Pris kr. 60 kaffe/småkager. Tilmelding og betaling 
til Kontoret inden 26. februar

vores Faste aKtiviteter: 
dage og tidsPunKter Kan du 
i denne mÅned Finde PÅ vor 
hjemmeside

badminton, Vestamagerhallen
Bowling, Englandsvej • Bridge
danseundervisning, Tårnby Skole
ipad kursus begyndere, Postkassen
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Madlavning for mænd, korsvejens Skole
PC Undervisning, Postkassen
Petanque, Vestamagerhallen
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Strikke- og hæklecafé
Svømning, kastrup svømmehal
Søndagscafé, Postkassen
Tablet kursus, Postkassen
Tirsdagsklub, Postkassen
Vandring, røde port ved Ugandavej

Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

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

fra 12.00 til 13.00”
Vor handymand og IT hjælp kan kontaktes via 

kontoret

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre Sagen Tårnby

Flere arrangementer PÅ 
hjemmesiden  

www.aeldresagen.dK/taarnBy
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 Aktiviteter - Februar
Livets dans – 
kyndelmisse   
Vi danser lyset, varmen og 
håbet frem i vintermørket.
Du vil opleve fællesskab i 
dansen, et smukt kirkerum 
som ramme og en engageret, 
veluddannet underviser samt 
en anderledes indgang til bøn 
og meditation. Det koster 
ikke noget at deltage. Tilmelding er ikke 
nødvendig – bare mød op med åbent sind, 
dansesko og tøj du kan bevæge dig i!
Danseleder er bevægelsespædagog og 
teologistuderende Kamilla Bugge.
Tirsdag 3. kl. 19.30 – 21.30

Livspoesi ved Poul Kragelund     
I foredraget belyses 
poesien bredt – 
som livspoesi. Der 
fokuseres på den 
folkelige kunst, som 
vi møder den hos 
billedkunst-nerne 
Henry Heerup og 
Leif Sylvester og 
forfatterne Halfdan 
Rasmussen og Benny 
Andersen. Deres liv 

og levned belyses. Men foredraget rummer 
også poetiske, personlige oplevelser, 
knyttet til cirkusverdenen og storbyens 
outsiderkvarterer.
Onsdag 4. kl. 14.00 

Crossroad Gospel... 
... medvirker ved højmessen. En lidt 
anderledes højmesse end sædvanligt, hvor 

Crossroad Gospel med korets nye korleder 
giver menigheden mulighed for at synge 
med, både på sange med høj energi og på 
stille, eftertænksomme og smukke ballader. 
Søndag 8. kl. 10.00

Tirsdags-Andagt 
ved Julie Aaboe
Kom og vær med i fællesskabet om en 
stemningsfyldt andagt. Vi synger sammen, 
lytter til musik og reflekterer over dagens 
ord. Efter andagten hygger vi os med en bid 
brød og lidt the og kaffe.
Tirsdag 10. kl. 10.00

Fastelavn er mit navn…
Er du klar med udklædningen, så holder vi 
fastelavnsfest for børn og voksne søndag 15. 
februar. 

Dantes Guddommelige Komedie
Studiekreds 
ved Martin Herbst. 

Visse ting skal man nå, før man dør. En af dem er at læse 
Dantes Guddommelige Komedie! Den er et af de mest 
betydningsfulde værker i verdenslitteraturen. Ved første 
øjekast kan værket virke vanskeligt tilgængeligt, om ikke 
uforståeligt. 
Det skyldes ikke kun, at det er skrevet i det 14. 
århundrede, og dermed stammer fra en anden tid, men 
snarere, at ’Komedien’ er vævet sammen af personlig 
skæbne, politik, historie, filosofi, psykologi og religion. 
Intet andet værk sammenfatter i den grad vores filosofiske 
og religiøse tradition som Dantes Guddommelige 
Komedie. Fra først til sidst er ’Komedien’ dog en hyldest 

til kærligheden, som åbner Dantes øjne og fører ham gennem det dybeste helvede 
til purgatoriets (skærsildsbjerget) konfrontation med sindets destruktive sider, indtil 
han til sidst ender i armene på den elskede. Kom med på dit livs rejse. Forkundskaber 
ingen forudsætning. Man bedes anskaffe sig eller låne Dantes Guddommelige Komedie, 
ved Niels Meyer, Multivers, 2004 (eller en anden udgave). Vi læser følgende sange og 
udveksler tanker, inspirationer og forvirringer, når vi mødes i kirken på følgende torsdage

Torsdag 5. februar  kl. 19.30: Helvedet:  Sang 1-14
Torsdag 5. marts  kl. 19.30: Helvedet:  Sang 15-34
Torsdag 9. april  kl. 19.30: Purgatoriet: Sang 1-15 
Torsdag 4. juni  kl. 19.30: Purgatoriet: Sang 16-21
Torsdag 3. september  kl. 19.30: Purgatoriet: Sang 22-33 
Torsdag 1. oktober  kl. 19.30: Paradiset:  Sang 1-18  
Torsdag 5. november  kl. 19.30. Paradiset:  Sang 19-33
Torsdag 3. december  kl. 19.30. Komedien: Sammenfatning og juleafslutning

Vi begynder Torsdag 5. februar kl. 19.30

Gudstjenester
Februar    
Søndag 1. kl. 10.00 Septuagesima Matt. 20,1-16  Aaboe
Søndag 8. kl. 10.00 Seksagesima  Mark. 4,1-20 m. Crossroad Gospel  Herbst
Søndag 15. kl. 10.00  Fastelavn Matt. 3,13-17  Aaboe
Søndag 15. kl. 14.00 Fastelavnsfest! Se annoncen  Aaboe/Madsen
Torsdag 19. kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus  Herbst
Torsdag 19. kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé  Herbst
Søndag 22. kl. 10.00 1. s. i fasten Matt 4,1-11  Herbst

Marts    
Søndag 1. kl. 10.00 2. s. i fasten Matt. 15,21-28  Aaboe
Søndag 8. kl. 10.00 3. s. i fasten Luk. 11,14-28  Herbst

Søndag 8. marts finder Folkekirkens Nødhjælps årlige 
Sogneindsamling sted. Korsvejens Sogn er som tidligere år 
med, og fra kl. cirka 9.30 går vores indsamlere på gaden med 
indsamlingsbøssen for at hjælpe kvinder i verdens fattigste lande. 
Vi mangler indsamlere. Har du tid og lyst til at bruge et par timer 
af din søndag på at være indsamler, så tilmeld dig i Korsvejskirken. 
For at gøre det sjovt og hyggeligt kan det være en god idé at være 
et par stykker sammen om en rute.

Hjælp kvinder i verdens fattigste lande. Søndag 8. marts er 
’Kvindernes internationale kampdag’, og ved årets Sogneindsamling 
sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvinders rettigheder. I 
mange lande er kvinders rettigheder sikret i grundloven. Alligevel 
lider kvinder under fysisk og psykisk vold og diskrimination - og de 
er ofte uvidende om, at de har rettigheder.
Kontakt kirkekontoret for mere information. 
Folkekirkens Nødhjælp: www.noedhjaelp.dk

Giv en hånd - bliv indsamler, og hjælp kvinder i verdens fattigste lande
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.
Fredag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk tirsdag-fredag 10-11. 
Mandag er fridag.

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

Kordegn: 
Torben Hamann Hansen 
Tlf. 3251 7424/ fax: 3252 7124
tohh@km.dk Kontortid på kirkekontoret: 
Mandag-fredag kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 
13-18.

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222. 

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

Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og 
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse 
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest 
fredag inden kl. 12.00.

Vi begynder med gudstjeneste, hvor børn fra 
kirkens dramaskole Livstræet medvirker. 
Bagefter slår vi katten af tønden på 
kirkepladsen og kårer årets kattekonger. 
Vi spiser fastelavnsboller, leger sanglege 
og beundrer hinandens udklædninger. 
Værter er sognepræst Julie Aaboe og 
børnemedarbejder Lone Madsen.
Hvor mange fastelavnsboller skal vi købe 
Det koster ikke noget, men for at være 
sikre på, at der er fastelavnsboller til 
alle, må vi have jeres tilmelding senest 
onsdag 4. februar. Skriv eller ring på lone@
korsvejskirken.dk, tlf. 6616 5509.
Vi samler ind til  
Folkekirkens  
Nødhjælp, så  
hav gerne mønter 
med i lommen, 
hvis jeres familie vil give et bidrag!
Søndag 15. kl. 14-16

Tilgivelse er ikke for tøsedrenge
ved Flemming B. Poulsen   
Hvorfor er det så svært at tilgive? Er der 
grænser for, hvad man skal prøve at tilgive? 
Hvad siger psykologien og teologien om 
tilgivelse? Som mennesker kan vi ikke 
undvære hinanden, for vi kan ikke blomstre 
i isolation. Men vi 
kan heller ikke undgå 
at såre hinanden, og 
derfor har vi brug for 
tilgivelsen. Nogen 
tænker måske, at 
tilgivelse er for svage 
mennesker. Intet 
kunne være mere 
forkert, for sand 
tilgivelse er aldrig 
letkøbt. Tilgivelse er 
ikke for tøsedrenge.
Torsdag 19. kl. 19.30                                    

Vrede
Søndagsforedrag                                               
Skuespiller Finn Hesselager taler om 
vrede som en af de syv dødssynder. 
Hvordan i alverden overlever vi i vores 
velorganiserede, demokratiserede og 
humaniserede samfund med en dødssynd så 

udbredt, accepteret 
og implementeret 
som VREDE? Den 
bliver brugt overalt 
og til alt. Som 
brændstof i politiske 
og kulturelle debatter, 
i børneopdragelse, 
religiøse 
konfrontationer, terapi, sport, parforhold, 
skilsmisser, læserbreve, kunst, reaktion 
på kunst, patientklager, på biler, møder, 
arbejdspladser, ja, man kunne blive ved. 
Evig og altid på mindste foranledning stikker 
vreden sit hoved frem. Mennesker kan ikke 
styre sig, selv ikke hvis de prøvede. Og 
hvis de endelig forsøger at styre sig, går 
vreden indad i stedet for udad med dertil 
følgende skader på kroppen og dens indre 
organer. Der er en grund til, at VREDE er en 
dødssynd. Hvad skal man stille op? Kom og 
få et bud med en blanding af foredrag og 
performance med musik og masker med Finn 
Hesselager.
Søndag 22. kl. 11.30 efter højmessen. 
Umiddelbart efter højmessen vil der blive 
serveret et let måltid mad, så deltagerne i 
højmessen kan styrke sig lidt før foredraget.

Ulvetime for små og deres familier 
ved Lone Madsen og Julie Aaboe 
Skip opvask og madlavning, kom og hyg jer 
sammen med os til ulvetime i kirken, der er 

for de små og deres familie. Vi fortsætter 
sidste års hyggelige ulvetimer og mødes 
den sidste torsdag i måneden. Vi åbner 
dørene kl. 16.30, så I kan komme direkte 
fra institutionen. Der vil være lidt frugt og 
musik, inden vi sætter os kl. 17 og hygger 
med en historie og nogle sanglege. Efter 
aftensmaden er der tid til leg og hygge, før 
vi siger farvel og på gensyn kl. 18.30.
Hvor mange bliver vi?  Da vi skal købe ind 
til de mange sultne munde, har vi brug for, 
at I tilmelder jer til Lone Madsen: Lone@
korsvejskirken.dk senest 23. februar.
Det koster ikke noget at deltage, men vi 
bliver glade for alle bidrag, store som små. 
På gensyn!
Torsdag 26. kl. 16.30

 Aktiviteter - Marts
Tirsdags-Andagt 
ved Julie Aaboe
Kom og vær med i fællesskabet om en 
stemningsfyldt andagt. Vi synger sammen, 
lytter til musik og reflekterer over dagens 
ord. Efter andagten hygger vi os med en bid 
brød og lidt the og kaffe.
Tirsdag 10. kl. 10.00

Dantes Guddommelige Komedie 
Studiekreds ved Martin Herbst
Vi gennemgår: Helvedet Sang 15-34
Torsdag 5. marts kl. 19.30

De syv dødssynder 
Hieronymus Bosch, japansk Manga og Charlie Hebdo 
Korsvejstræf ved Martin Herbst                           
Igennem den vestlige historie har traditionen omkring de syv 
dødssynder spillet en afgørende rolle for menneskets dannelse, 
selvforståelse og opfattelse af spiritualitet. Det afspejles tydeligt 
i Hieronymus Bosch’s berømte maleri ’De syv dødssynder og de fire 
sidste ting’ fra det 16. århundrede. I vor egen tid sælger 
den japanske Manga tegneserie ’De syv dødssynder’ i 
millionoplag. 

Vi ser nærmere på et fænomen, der åbenbart er 
kommet for at blive. Det aktuelle terrorangreb på det 
franske satireblad Charlie Hebdo omhandler eksempelvis 
grådighed, hovmod og vrede i en stor pærevælling. 

Tirsdag 4. kl. 14.00
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Den gode historie findes
Mandag den 22. december faldt 
jeg, som nogle af jer ved, ned 
af min trappe og beskadigede 
et ledbånd. Det var selvfølgelig 
et uheldigt tidspunkt, både på 
arbejde og privat. 

Alligevel kom der nu også noget 
godt ud af det. Dagen efter, 
den 23., var jeg nemlig hos min 
egen læge, og det er altid en god 
oplevelse. Han sendte mig videre 
til røntgenafdelingen på Amager 
Hospital, som igen sendte mig 
til Akut Klinikken. Alle steder 
blev jeg godt modtaget: Jeg kom 
hurtigt til, blev behandlet venligt 
og fik en fin information.

Det er værd at bemærke, fordi 
man jo hører og læser så meget 
andet. 

Det er ofte de negative historier, 
der er flest af, og jeg siger ikke, 
at de ikke er rigtige, for det er 
de selvfølgelig, men de står ikke 
alene.

Ligesom historierne om de 
tomme kirker heller ikke gør 
det. Hvad mange af jer nok 
har bemærket, når I har været i 
Tårnby Kirke. 

Selvfølgelig er der dage, hvor der 
ikke kommer så mange, men der 
er også dage, hvor der er ret godt 
fyldt op. Og det er langt de fleste.

Så de gode historier findes. 
Det skal vi huske, og vi skal 
huske at dele dem. Ligesom vi 
selvfølgelig også skal af med vores 
frustrationer over de dårlige.

Det er vigtigt, men lige så vigtigt 
at huske de gode historier. Og 
fortælle om dem.

For livet bliver først for alvor 
rigtigt og sandt, når det bliver 
delt med andre.

Så en stor tak for den gode 
behandling, jeg mødte på Amager 
Hospital.

Og tak til alle jer, der 
efterfølgende har spurgt til mit 
helbred.

Det gør det – næsten – til en god 
historie at komme galt af sted.

Ida Nielsen

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved 
at komme til gudstjeneste eller 
til kirkelige arrangementer ved 
egen hjælp, kan bestille kirkebil 
og således blive afhentet på 
deres bopæl og blive kørt 
hjem igen efter gudstjenesten 
eller arrangementet. Hvis 
man har behov for at benytte 
kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 
4195 senest kl. 12 sidste 
hverdag, før man ønsker at 
bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte 
kirkebilen en sønsdag, skal man 
således bestille den senest fredag 
kl. 12.

Netværksgruppen
Er du blevet alene ? Eller er du gået på pension eller efterløn? Er 
børnene flyttet hjemmefra, så du har fået bedre, eller måske endda for 
meget tid, så er Netværksgruppen måske noget for dig. 
Vi mødes ofte et par gange om måneden som regel den 
2. torsdag til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.                                                                                          
Du vil møde nogle nye mennesker og få et fællesskab på en anden 
måde, og vi vil gerne lære dig at kende og høre om dit liv. 
Netværksgruppen mødes: 
Torsdag 12. februar til aftengudstjeneste, der er ”ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv vælger salmerne. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.
Noter også allerede nu, at vi torsdag 12. marts fortsætter 
lysbilledforedraget om ”Livet på skinner”, denne gang fra 
Sporvejsmuseet på Skjoldnæsholm.   

Gudstjenester i Tårnby kirke
Januar

Lørdag 31.  Dåbsgudstjeneste 12.00 Hansen

Februar
Søndag 1. Højmesse Septuagesima 10.00 Hansen

Onsdag 4. Ældreeftermiddag 13.45 Hansen

Søndag 8. Højmesse Seksagesima + kirkekaffe 10.00 Nielsen

Torsdag 12. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen

Søndag 15. Fastelavn 10.00 Nielsen

Torsdag 19. Konfirmandgudstjeneste 19.30 Nielsen 

Søndag 22. Højmesse 1.s.i fasten + kirkekaffe 10.00 Risum

Lørdag 28. Dåbsgudstjeneste 12.00 Hansen
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FEBRUAR 2015
Møder og arrangementer
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 19. februar kl. 10.30 ved Ida Nielsen.         
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 27. februar kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                            
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang
Babysang er tilbage. Babysang er 
et tilbud til forældre på barsel. 
Vi mødes seks torsdage kl. 
11.00 i Tårnby kirke og synger 
børnesange- og salmer med 
fagter og rytmik. 
Vi begynder igen 26. februar. De øvrige datoer er: 
5., 12. og 26. marts, samt 9. og 23. april.
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 
4186. Det er gratis at deltage i Babysang.    

Børnegudstjeneste
Søndag 15. februar er der familiegudstjeneste kl. 
10.00, hvor alle børn er meget velkomne til at møde 
udklædt. Efter gudstjenesten er der kakao og boller 
i konfirmandstuerne, og derefter slår vi katten af 
tønden. Det er selvfølgelig præmier til kattekonger- 
og dronninger samt til de to bedst udklædte.

Loppemarked
Har du noget, du vil give til konfirmandernes forårs 
loppemarked, kan du aflevere det i Mødestedet i 
åbningstiden: tirsdag og torsdag mellem 13-16. 
Pengene går til uddannelse af unge i den 3. verden. 

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”, 
Gemmas Allé 100.
Kredsleder : Allan Christensen: abc.cph@gmail.com                      
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com                                                           
www.fdfkorsvejen.dk                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                

Koncert
Sidsel Storm trio 
består af Sidsel 
Storm, vokal, Lasse 
Mørck, bas og 
Magnus Hjorth, 
klaver

Den danske jazz-
sangerinde, som 
har fået adskillige 
priser, bl.a. Danish 
Music Award 2009, er blevet meget efterspurgt 
internationalt – ikke mindst i Tyskland og 
Japan. Hun har også allerede indspillet tre CD-
er og udsender i marts en ny CD ”Closer”, der 
tekstmæssigt beskæftiger sig med kærlighedens 
veje og vildveje, og som er blevet til i et nært 
samarbejde med sangerindens mand Peter Storm 
Otto. Ved koncerten vil Sidsel synge nogle af 
numrene fra denne udgivelse.
Stilistisk kan Sidsel Storms musik beskrives som 
popinspireret jazz. Der er tale om musik, der er 
meget gennemarbejdet, men samtidig letfattelig.
Søndag 1. marts kl. 15. Der er gratis adgang til alle 
koncerter i Tårnby Kirke.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag, 
onsdag og fredag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, mandag fri.

Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.

Sognepræst Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.

Organist Poul Anders Lyngberg-
Larsen 
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com

Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13, 
torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

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

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

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

I dagene omkring Tårnby Bladets deadline viste Tårnby 
kirke og kirkegården sig fra sin smukkeste hvide side. 
Arkivfoto. 

Kalkmaleri fra Tårnby Kirke. Foto Ivan Givskov.
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Meditations-
gudstjeneste 
Med udgangspunkt i en kendt 
historie fra det nye Testa-
mente, vil vi sammen lave 
en guidet meditation under 
ledelse af sognepræst bente 
lybecker.
Ons. 4. kl. 19, Kastrup kirke

Fastelavns...
...forberedelser!
Vi laver flotte ting til faste-

lavn! det er for børn fra ca. 
4 år. Vi spiser sammen kl. ca. 
18.30, og der kan resten af 
familien støde til, hvis de har 
lyst – og er sultne!
Torsdag 5. kl. 17-19, Kastrup 
kirkecenter

Gospelkoncert - Grace
Koret på 60 medlemmer, er 
tilknyttet Karlslunde Strand-
kirke og har som formål at for-
midle glæde gennem gospel-
sangen og derved udbrede 
kendskab til evangeliet. 

det optræder 10 - 20 gan-
ge om året og har flere gange 
optrådt i udlandet, bl.a. i go-
spelmusikkens fædreland, 
USa. Koret dirigeres af Trine 
Halse, som har en mangeårig 

dirigentrolle bag sig og er ud-
dannet musik- og sangstem-
mepædagog.
Søn. 8. kl. 16 i Kastrup kirke

Familiegudstjeneste 
og fastelavnsfest
For alle aldre. Med prædiken 
og gudstjeneste i børnehøjde. 
Og så er der tøndeslagning 
for de små, de større og for 
dem i konfirmationsalderen. 
For alle er der bagefter faste-
lavnsboller og sodavand. Men 
husk at komme udklædte, så 
i måske er heldige at vinde 
præmier for smukke, flotte, 
sjove, spændende, anderle-
des kostumer. 
Søn. 15. kl. 10, Kastrup kirke

Kristuskransen  
bente lybecker fortæller om 
den skandinaviske bedekrans 
Kristuskransen og manden 
bag den, Martin lönnebo.
Torsdag 19. kl. 14, Kastrup 
kirkecenter

Torsdags-aftens-
klubben
Vi ser filmen Luther denne af-
ten. alle er velkomne
Torsdag 19. kl. 18-20, 
Kastrup kirkecenter

Kreaklub
Har du lyst til, at være kreativ 
sammen med os? Vi er et par 
stykker fra Kastrup kirke, der 
gerne vil hygge os sammen 
med dig med forskellige pro-
jekter.

Grethe, Inger og elizabeth
Lørdag 21. kl. 13-15, 
Kastrup kirkecenter

Skriv en bøn 
– eller få et godt bibelord 
med i din hverdag. Gudstje-
nestefornyelsesgruppen i 
Kastrup kirke, har lavet et nyt 
tiltag i vores kirkerum. 
et bønnebord – her kan du 
skrive en bøn og lægge den i 
en kasse til oplæsning under 
gudstjenesten eller en anden 
kasse, hvor den forbliver din 
personlige bøn. der er også 
en krukke med bibel citater – 
tag et citat og se, hvordan du 
kan bruge det i din hverdag.
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Grace... Gospelkoncert
Søndag 8. februar kl. 16

Fastelavnsfest
Søndag 15. februar kl. 10:
Familiegudstjeneste
Katten af tønden
Præmier til flotte, sjove, spændende 
udklædninger
Fastelavnsboller og sodavand

Kristuskransen
v. Bente Lybecker
Torsdag 19. februar kl. 14

Torsdags-aftens-klubben
Lutherfilmen
Torsdag 19. februsr kl. 18-20

Krea-klub
Lørdag 21. februar kl. 13-15

”Åbent Hus” hver torsdag kl. 14 – 16
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10

Meditations gudstjeneste
Onsdag 4. februar kl. 19

Kastrup kirke - februar

Spis, venner, drik!
- et foredrag om måltider og værtskab i bib-
len med smagsprøver, quiz og gode historier 
om biblens fødevarer i Kastrup Kirkecenter.

aftnen er en opdagelsesrejse i det bibel-
ske køkken. Til at formidle det spændende 
stof kommer teolog lotte nielsen Forchham-
mer, kok Christine bille nielsen og scenograf 
allan Frausing til Kastrup Kirkecenter. Her 
bliver sjove, frække, barske og rørende histo-
rier om biblens måltider foldet ud. Køkkenet 
tryller med bibelske råvarer, og værtskabet 
sørger for vin i glasset og en oplevelse i luf-
ten.

Som oplæg til madforedraget skriver lotte 
nielsen Forchhammer følgende:

- at spise sammen tillægger begivenheder 
en særlig betydning. I de gammeltestament-
lige fortællinger vrimler det med måltidsfej-
ringer. det er her, bånd knyttes, rævekager 
bages, kærlighed besegles og magt demon-
streres. Vi går på opdagelse i biblens føde-
varer- og måltidsbeskrivelser. I det Gamle 
Testamente undersøger vi, hvad adam og eva 
levede af i Paradiset, hvornår køkkenet blev 
opfundet, hvordan Jakobs linser købte ham 
førstefødselsretten fra en sulten esau. Vi ser 
på de strikte bestemmelser om kødet, der 
mest er for Gud og nyder en flig af Højsan-
gens have, der beruser i dufte, sødme og vin. 
I det nye Testamente ser vi på, hvordan Jesus 
omgås mad og vin, på fadervor og nadverfej-
ring. Vi undersøger, hvordan orkestreringen, 
måltidets rituelle karakter, påvirker vores 
måltidsoplevelse og måltidets effekt.

lotte nielsen Forchhammer er teolog fra 
århus, København og berlin med speciale i 
bibel und literatur, samt mad og sex i biblen. 

Christine bille nielsen er kok fra restauran-
ter som era Ora og Søllerød Kro og kåret som 
årets opskriftudvikler 2013. allan Frausing 
er scenograf fra Statens Teaterskole og har 
blandt andet arbejdet for betty nansen Tea-
tret i København og Svalegangen i århus.

Madforedraget inkl. smagsprøver er Gratis. 
Men tilmelding er bindende og udløser en 
afgift på 125 kr., hvis man bliver væk trods 
afhentning af billet. Gratis billet kan afhen-
tes på Kastrup Kirkes kordegnekontor. Fore-
draget havde premiere på Teologiens døgn i 
århus, hvor mange gik forgæves. det anbefa-
les derfor, at afhente billet i god tid, da plad-
serne er begrænsede.

dørene åbnes kl 17.30!

Hjælpere:
Har man lyst, har vi brug for hjælpere både 
hele dagen og nogen om aftnen. Henven-
delse til Susanne Steensgaard eller Grethe 
Hamborg

Se mere på www.facebook.com/spisven-
nerdrik.
Fredag 20. kl. 18, Kastrup kirkecenter
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

Vi træffes i vor forretning
Mandag-torsdag kl. 9-16.00 •  Fredag kl. 9-15.00

Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

Februar
Søn. 1 
10.00 Højmesse v/ Mehlsen
Søn. 8
10.00 Højmesse v/ Mehlsen
12.00 rytmisk gudstj. Poulsen
Søn. 15 Fastelavns søndag,
10.00 Højmesse v/ Sørensen
Tir. 17.
16.30 Fastelavnsgudstjeneste 

for børn. Peter Søes. 
Tøndeslagning foran
kirken. Præmier til kattekonger 
og bedst udklædte.
børne- og juniorklublederne
Ons. 18. 
19.00 Ungdomsgudstjeneste. 
No excuse for konfirmander 
fra Pilegårdsskolen og 
Skelgårdsskolen 8C
Tors. 19.
10.30 Plejehjemsgudstj. Søes
Søn. 22.
10.00 Højmesse v/ Peter Søes
Lør. 28.
11.00 dåbs- og familiegudstj. 
v/ Poul bo Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

Februar
Søn. 1.
10.00 elizabeth laursen

Ons. 4.
19.00 bente lübecker – 
meditations-gudstjeneste

Søn. 8.
10.00 bente lübecker
Søn. 15.
10.00 Susanne Steensgaard 
og Grethe Hamborg - 
Fastelavnsgudstjeneste

Søn. 22.
10.00 bente lübecker

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster
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Spis, venner, drik!
Et foredrag om måltider og værtsskab i Biblen
med smagsprøver, quiz og gode historier om 
Biblens fødevarer
Fredag 20. februar kl. 18
Billet er gratis og kan afhentes på kordegnens 
kontor i åbningstiden
(Afgift på 125 kr. opkræves, hvis man bliver 
væk, når man har billet)
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Familie-fastelavns-
gudstjeneste
Søndag 10. februar kl. 10

Husk også:
Noas Ark torsdag 5. februar kl. 17-19 
Fastelavnsforberedelser

ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

 Skelgårdskirken 
 - Februar

Menighedsmøde 
Ved Søren Isak nolsøe
Mandag 2. kl. 19.30

Bibelmaraton 
Ved Annelise Hofmann 
Mehlsen

bibelen er hovedhjørnesten 
i ethvert kristent menneskes 
liv.

den er fundamentet for vo-
res kristne kultur, og en bog 
som alle bør kende. derfor må 
vi holde hinanden til ilden, 
når alle skal i mål. der kræves 
ingen forudsætninger for at 
være med.
Torsdag 5. kl. 19.00

Fælles bøn... 
... for Skelgård – kirke og sogn 
Søndag 8. kl. 11.30 -  efter 
gudstjenesten

Fastelavn...
... Skelgårdskirken og 
Vestamagercenteret 
Vi mødes udklædte i kirken, 
synger en sang og hører en 
god historie. bagefter spiser 
vi en fastelavnsbolle og får 
lidt at drikke, og så vi er klar 
til at gå i samlet flok til Vesta-
magercentret for at slå katten 
af tønden. Kom og vær med, 
alle er velkomne.
Lørdag 14. kl. 11.00 

Fastelavn for børn
Gudstjeneste ved Peter Søes 
børnegudstjeneste med fa-
stelavnstema. Tøndeslagning 
foran kirken. Præmier til kat-
tekonger og bedst udklædte.
børne- og juniorklublederne
Tirsdag 17. kl. 16.30 

Menighedsmøde.
Mandag 23. kl. 19.30 

Tilgivelse er ikke 
for Tøsedrenge 
Studiekreds ved Poul bo Sø-
rensen
Onsdag 25. 
kl. 19.00

Afskedsgudstjeneste 
for Peter Søes
Peter Søes holder sin sidste 
gudstjeneste som præst ved 
Skelgårdskirken for at læse 
Phd. på Københavns Univer-
sitet.
efter gudstjenesten er Skel-
gårdskirkens Menighedsråd 
vært ved en afskedsrecep-
tion, hvor alle er velkomne.
Søndag 1. marts kl. 10.00. 
Se omtale næste side.

Sogneindsamling 
Skelgårdskirken og Folkekir-
kens nødhjælp gør en fælles 
indsats for den store årlige 
indsamling. I 2015 er der fo-
kus på, kampen for verdens 
fattigste kvinder i nepal, og 
vi sender indsamlere ud for at 
ringe på dørene i sognet. du 
kan melde dig som indsamler 
i dit Sogn direkte på https://
www.noedhjaelp.dk/det-kan-
du-goere/stoet-som-sogn-
og-kirke/sogneindsamling/
bliv-indsamler 

alle indsamlere i sognet 
mødes i kirken, hvor der er 
koordinering og  udlevering 
af materiale til indsamlingen. 
Vi håber du har lyst til at bru-
ge nogle timer sammen med 
os og folkekirkens nødhjælp.

Har du spørgsmål vedr. 
Sogneindsamlingen kan du 
henvende dig til indsamlings-
leder Judy Greve, eller på kir-
kekontoret i Skelgårdskirken.
Søndag 8. marts kl. 11.30 i 
Skelgårdskirken. 
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En markant personlighed i Skelgårdskirken siger farvel

Peter Søes siger farvel til 
det faste job som præst i 
Skelgårdskirken for at skrive 
Phd. om hvad det betyder, at 
mennesket er skabt i Guds 
billede.

Sognepræst Peter Søes 
skifter jobbet som præst ud 
med et liv som studerende

Af Vivi Dam, 
Skelgårdskirkens 

menighedsråd

- når disse linjer læses, er 
min tid som præst ved Skel-
gårdskirken ved at være 
forbi. Jeg har nemlig fået nyt 
arbejde; fra den første marts 

skal jeg i tre år bruge min tid 
på et studieprojekt om, hvad 
det betyder, at mennesket er 
”skabt i Guds billede”, siger 
Peter Søes.

- det glæder jeg mig til! 
Men samtidig er det vemo-
digt, for jeg er holder meget 
af menigheden i Skelgårdskir-
ken og af det arbejde som 
præst, som jeg nu siger farvel 
til. det kunne jeg skrive me-
get (og meget nostalgisk) om, 
men det skal jeg spare jer for, 
fortsætter Peter Søes.

- Ikke desto mindre: Tak til 
alle, som jeg har lært at kende 
gennem de efterhånden man-
ge år. Tak for fællesskab og 
fortrolighed og tillid på det 

stykke livsvej, vi har delt. Og 
først og fremmest: Tak for at 
vi sammen har delt vores liv 
med Gud. Sådan som vi gør 
det i kirken, når vi mødes for 
at hjælpe hinanden med at 
tro på Gud. det er der ingen 
grund til at stoppe med, bare 
fordi jeg stopper som præst. 
For kirken handler jo ikke om 
præster, men om det, Gud gør 
med os, når vi mødes og hø-
rer, hvad han vil sige os, slut-
ter Peter Søes.

Mere end 10 år ved kirken 
Peter Søes blev ansat i Skel-
gårdskirken 1. august 2003. 
Han bosatte sig med sin fa-
milie på bøllundvej, hvor de 
bliver boende og fortsat vil 
være en del af fællesskabet 
lokalt på Vestamager og i 
Skelgårdskirken.  

Vi, som menighed, vil takke 
Peter for det smittende enga-
gement, han altid har udvist. 
Peter er også en glødende 

formidler, som vi vil savne. 
alle der har oplevet Peter på 
prædikestolen og til under-
visning er ikke i tvivl om at 
troen er det vigtigste for ham 
og det er en gave for alle. 
der er også mange børn og 
juniorer, der vil savne Peter i 
kirken, børnearbejdet havde 
en speciel plads hos ham. det 
er heller ikke tilfældigt at Pe-
ter blev kaldt til skærmen når 
debatten i samfundet gik højt 
om kirkelige emner, senest 
omkring opstandelsen.

Vi glæder os over at Peter 
og hans familie fortsat vil 

være at finde i Skelgårdskir-
ken og ønsker ham alt godt 
fremover som studerende på 
Københavns Universitet.

Peter Søes holder sin sidste 
gudstjeneste som præst 
søndag 1. marts kl. 10.00 
Efter gudstjenesten 
er Skelgårdskirkens 
Menighedsråd vært ved en 
afskedsreception, hvor alle 
er velkomne.

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Visesanger Henry O’Conner. 5. febr.
Vinterferie - lukket. 12. februar.
Fastelavn. 19. februar.
OK-dag. Brød, kaffe og snak. 26. februar.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer om ons-
dagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 11.30.
Alfred Kronborg spiller. Vi synger. Onsdag 4. februar
Banko. Fredag 6. februar.
Vinterferie - lukket. Onsdag 11. februar.
Vinterferie - lukket. Fredag 13. februar. 
Generalforsamling. Onsdag 18. februar kl. 12.
Banko. Fredag 20. februar.
Spisning. Onsdag 25. februar.
Banko. Fredag 27. februar.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.
Samt oplysninger om Ældre sagens årsmøde s. xx

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er 
velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Åbent hus. Vi hygger med lidt sang. Tirsdag 3.
Fastelavn. Vi slår katten af tønden, præmie til den bedst 
udklædte. Køb af billetter til kaffen bagefter. Søndag 15.
Tur ud af huset med Tove, tilmelding i bordinghus.Onsdag 
25. 
Fællesfrokost. Kom med din egen madpakke.Fredag 27. 
Pc-cafe. 2 hold, tirsdage kl. 10-12.
Hold 1: 3. og 17. februar. Hold 2: 10. og 24. februar.
Max 6 deltagere pr. hold.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.
Vi laver smykker 5. febr. kl. 11.15
Bytte/salgsdag bøger, tøj o.a. 6. februar 13-15.30
Informationsmøde om Mallorca-turen. 9. febr. 11.15-12.
Café:Torsten Søgård spiller. 13. febr. 13.30- 15.30
Fastelavn med tøndeslagning.16. febr. 13.30-15.30
Café: lars og eigil spiller. 20. febr. 13.30-15.30
Tur ud og spille bowling. 26. februar kl. 11.15
Café: Kastrupløverne spiller. 27. febr. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Stjernenykker synger filmmelodier billet 100 kr. 1. fe-
bruar kl. 14 - 16 
Fællessang - kaffe og kage 25 kr. 5. februar 10–11.30 
Vi holder lukket i vinterferien uge 7
Fastelavnsfest billet 60 kr. 22. februar 14–16 
Fællessang - kaffe og kage 25 kr. 26. februar 10–11.30 
Flamingo banko – 50 kr. tilmelding. 1. marts 13–16 
Hit med sangen – quiz, billet 60 kr. 8. marts kl. 14 – 16.

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Ordinært årsmøde. (Tilmelding til den lette anretning). 
Mandag 16. febr.. kl. 16-19. (bemærk tidspunktet)

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-lykke Ingemann lund, tlf. 2233 3316.
Café eftermiddag 5. februar
Café eftermiddag 5. marts.

Syv personligheder indtager Korsvejskirken
Syv kulturpersonligheder 
og tænkere er inviteret til 
Korsvejskirken i forlængelse 
af udvalgte højmesser for at 
give hver deres bud på en af 
De Syv Dødssynder

de syv dødssynder har aldrig 
været mere populære, Men 
ender det Godt? det spørgs-
mål stiller præst i Korsvejskir-
ken i Kastrup, Martin Herbst, 
til syv kulturpersonligheder 
og tænkere. I løbet af året 
aflægger de på skift besøg i 
forlængelse af udvalgte høj-
messer for at give os svaret. 

Hvorfor?
- Vi vil gerne have, at folk 
kommer ind i kirken for at 
høre, hvad vi har på hjertet. 
Men måske skulle vi i kirken 

også blive bedre til at lytte til 
det, folk uden for kirken har 
på hjertet, forklarer Martin 
Herbst, der er sognepræst i 
Korsvejskirken i Kastrup.

Han fortæller også, hvorfor 
det lige er de Syv dødssyn-
der, som blev omdrejnings-
punkt for initiativet.

- Som moderne mennesker 
er vi nødt til at forholde os 
til de Syv dødssynder, ikke 
mindst i disse år, hvor de til-
syneladende bliver mere og 
mere populære. nævn mig 
en konflikt eller krise, som 
ikke er forbundet til enten 
hovmod, vrede, grådighed, 
dovenskab, liderlighed, mis-
undelse eller frådseri! 

Hvem og hvornår
de syv kulturpersonligheder 

og tænkere, som er invite-
ret til Korsvejskirken, er nøje 
udvalgt i forsøget på at tilgo-
dese trosforhold, køn, profes-
sion og forskellighed. listen 
ser således ud:

Iben Tranholm  har allerede 
talt om Hovmod.

Skuespiller Finn Hesselager 
taler om Vrede 22. februar.

Filosof Vincent Hendricks 
taler om Grådighed 22. marts.

Journalist dina al-erhaym 
taler om dovenskab 12. april.

litterat lilian Munk rösing 
taler om liderlighed 17. maj.

Forfatter Henrik Jense taler 
om Misundelse 27. septem-
ber.

Højskoleforstander Jørgen 
Carlsen taler om Frådseri 25. 
oktober.

Som afslutning på Men 

ender det godt?-oplæggene 
afholder sognepræst Martin 
Herbst i november et opsam-
lende foredrag under over-
skriften de Syv dødssynder 
& Mig. 

På facebook og i bog
alle otte oplæg optages i pro-
fessionel radiokvalitet og kan 
i løbet af året podcastes via 

www.facebook.com/menen-
derdetgodt. derudover udgi-
ver forlaget alFa de otte op-
læg i bogform i løbet af 2016.

Hvor?
alle otte oplæg om de Syv 
Dødssynder finder sted i Kor-
svejskirken, Sirgræsvej 81, 
2770 Kastrup.

bbark
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Weekend i Alingsås Slotsromantik ved Rostock
3 dage på 4-stjernet hotel i Sverige 4 dage på slotshotel i Gross Potrems, Nordtyskland

First Hotel Grand Alingsås HHHH

Omkring 40 minutters kørsel fra Gøteborg 
ligger den herlige svenske by Alingsås med 
sine brostensbelagte gader, træhusene, ori-
ginale butikker og ikke mindst det, Alingsås 
er allermest kendt for – sine mange cafeer. 
Eftermiddagskaffen på Ljungblads velrenom-
merede konditori er inkluderet i opholdet, 
og jeres 4-stjernede hotel ligger lige midt i 
centrum. Her har I et godt udgangspunkt for 
blandt andet at besøge Gräfsnäs slotsruin (24 
km) ved søen Anten. Slottet siges at være 
bygget af sten fra borgen Loholm, og sagnet 
siger, at en sigøjnerkvinde engang har forud-
set, at slottet ville brænde tre gange og aldrig 
blive genopført – og det skete efterfølgende! 

Schlosshotel Nordland 
Når man kører op ad alleen til Schloss 
Nordland kommer den sartgule hovedbyg-
ning til syne i al sin nyklassicistiske ynde 
omgivet af et stort parkanlæg og høje træer 
– og man kan se frem til et par eventyrlige 
dage med afslapning i romantiske rammer.
Det lille slot, hvis historie går tilbage til 
1300-tallet, er opført i 1879 og restaureret 
med store, individuelt indrettede værelser 
og sin smukke salon og havesal som natur-
ligt midtpunkt under ferieopholdet. Det er 
her, man begynder dagens oplevelser over 
morgenbuffeten, og det er her, man vender 
tilbage for at få serveret middag hver aften 
under prismelysekronerne.

Ankomst: Fredage og lørdage 
frem til 12.6. samt valgfri i vinter-
ferien 6.-20.2., påsken 2.-4.4. og 
Kr. himmelfart 14.-15.5.2015. 

Ankomst: Valgfri frem til 28.4. og i 
perioden 18.10.-19.12. samt søndag 
til tirsdag i perioden 3.5.-13.10.2015. 

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	1 x eftermiddagskaffe  
 med bolle eller  
 wienerbrød på   
 Ljungblads Konditori
•	1 x buffet på restaurant  
 Deli Deli
•	1 glas vin eller øl på  
 hotellet

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	2 x 3-retters middag
•	1 x 4-retters middag
•	1 x velkomstcocktail

Pris pr. person i dobbeltværelse

 999,-
Pris uden rejsekoden 1.149,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.549,-
Pris uden rejsekoden 1.699,-

Se flere opholdsmuligheder 
på www.happydays.nu

Brug rejsekoden 
og se flere ophold på 
www.happydays.nu

3 overnatninger 1.149,-
5 overnatninger 1.749,-

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

KØR SELV-FERIE

Historisk bryghus
8 dage på 4-stjernet hotel i Tábor, Tjekkiet

Ankomst 
Valgfri i perioden 1.5.-24.9.2015.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring. 

Hotel Dvorak Tabor HHHH

Tjekkiets popularitet er tæt knyttet til stolte 
øltraditioner og turistflagskibet Prag, men de 
virkelige overraskelser finder man i andre dele 
af denne centraleuropæiske perle. Der er kun 
890 kilometer fra den danske grænse (670 fra 
Rostock) til den smukke middelalderby Tábor 
i Bøhmen, hvor I kan bo i byens historiske 
bryghus, der nu huser et 4-stjernet hotel, som 
ligger i forlængelse med slottet Kotnov og 
den gamle bydel. Både slottet og det gamle 
bryghus har status af tjekkisk nationalkleno-
die, og som enhver by i Bøhmen har Tábor 
sine egne øltraditioner, der stadig giver hele 
verden baghjul. Og alle de snoede gyder og 
gader omkring byens hyggelige markedstorv 
bugner med ølstuer, konditorier og restau-
ranter, som indbyder til en spændende rejse 
gennem lokale ølhistorier og gastronomi. 
Tábor byder desuden på århundreders velbe-
varet arkitektur i gotik, barok og renæssance, 
underjordiske katakomber fra 1500-tallet og 
ikke mindst sin centrale beliggenhed for Tjek-
kiets mest storslåede attraktioner. 

•	7 overnatninger
•	7 x morgenbuffet
•	7 x 3-retters middag
•	15 % rabat på massage

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.449,-
Pris uden rejsekoden 2.749,-

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

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.. Børnerabat ved 2 voksne. Rejsekode: TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Hotel Dvorak Tabor

Schlosshotel Nordland 

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.
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Derfor hører vædderne ikke efter
Gæster på Amagerland Ka-
ninavler Forenings vinterud-
stilling fik svar på alle slags 
spørgsmål

Hvorfor er nogle kaniner bare 
kaniner og andre væddere? 
det er ørerne der gør det! 
Væddere har hængeører og 
derfor hører de dårligt.

- det svarer til, at du holder 
hænderne for ørene, når jeg 
fortæller dig noget, fortalte 
Heidi bergmann fra amager-
land Kaninavler Forening.

der var absolut ingen grund 
til at lukke for forklaringerne 
på kaninernes adfærd, leve-
alder og pointgivende pletter 
i pelsen, tegninger som det 
hedder i fagsproget.

Ungdomspokal til dværg-
vædder
Sidste weekend i januar holdt 
amagerland Kaninavler For-
ening udstilling på Tårnby 
Skole. Udstillingen bestod 
af 112 dyr fordelt på 18 ka-
ninracer i mange forskellige 
farver og tegninger. lige fra 
den store belgiske kæmpe på 
8-10 kg, til den lille Hermelin 
på bare 1 kg.

Til lørdagens bedømmelse 
af racekaniner var en sjæl-
landsk og en jysk dommer, 
som ikke kun havde travlt 
med at bedømme kaniner, 
men også med at besvare 
spørgsmål fra udstillere og 
gæster. bedømmelsesskalaen 
for kaniner går fra 1-100. 
Hvis en man som kanin får 95 

point, er man en særdeles fin 
kanin. Foreningen er derfor 
stolt over at hele 13 kaniner 
fik 95 point og en enkelt fik 
95,5 point.

amagermester og vinder af 
vinterpokalen blev S. Møller, 
Kokkedal med sine smukke 
Hvid land.

Ungdomspokalen blev vun-
det af n. bergmann, Kastrup 
med sine dværgvædder i far-
ven Madagaskar. 

en travl dag sluttede med 
vanding og fodring af dyrene 
og det hyggeligste tidspunkt 
man kan tænke sig, en stille 
kop kaffe til lyden af de spi-
sende og veltilfredse dyr. 
Som den unge avler diamond 
sagde, kaninerne giver mig ro, 
de er ren terapi. Måske er det 

derfor mange voksne holder 
fast i at have kaniner. 

Søndag kælekaninernes dag
Søndagen bød på bedøm-
melse af fem kælekaniner, 
så de lokale dommere havde 
god tid til at svare på mange 
spørgsmål om de kære små 
kaniner. der var rosetter og 
præmier til de tre bedste 
kælekaniner. Præmierne var 
sponsoreret af en lokal dyre-
handel.

Igen i år var der en afslap-
pet og behagelig atmosfære 
på udstillingen, noget der 

kendetegner amagerland 
Kaninavler Forening og som 
gør, at der kommer udstillere 
fra Sverige og hele Sjælland. 
endnu engang var en af ud-
stillerne formanden for dan-
marks Kaninavler Forening, 
en garvet avler med sine rød-
der i den ama’rkanske muld.

spanger

Vinderen af 
Ungdomspokalen,  

N. Bergmann, Kastrup med 
sin dværgvædder i farven 

Madagaskar.  Foto: Karin Ott.

Amagerland Kaninavler 
Forening har træning af 
kaninhop anden søndag i 
måneden på Kulturzonen.
Hvis man ikke nåede at 
besøge udstillingen, kan 
man se ærespræmieliste, 
oversigt over sponsorer 
og mere om kaninhop på 
foreningens hjemmeside 
www.amagerkaniner.dk

Et stille øjeblik på 
en ellers velbesøgt 
udstilling i festsalen  
på Tårnby Skole.   
Foto: Karin Ott.

Kaninhop-banen var sat op 
af foreningens unge så der 
både lørdag og søndag var 
mulighed for at prøve kræf-
ter med denne sjove sport. 
Banen var meget besøgt 
af både unge og voksne. 
Kaninhopperne arbejder på 
at lave et rigtigt hopstævne 
på den kommende 
sommerudstilling.  Foto: 
Karin Ott.

Få et nyt stærk decratag
Det er stærk

Det ser godt ud

Et er farveægte

Det er dansk produceret

Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

SMS om opdateringer på Nyhedsbrevet
Tårnby bladet har gennem længere tid tilbudt,  

at interesserede kan få en e-mail, når der kommer  

opdateringer på vor hjemmeside  

www.taarnbybladet.dk.

nu udvider vi servicen, så man også kan få  
en SMS – man skal blot tilmelde sig  
på www.taarnbybladet.dk/nyhedsbrev.html.
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Bliv en del af holdet
er du til at skrive, fotografere eller bedst til kontorarbejde,  
så  hop med på vognen og bliv en del af  
Tårnby bladets faste stab.

Hør mere hos 
redaktør Terkel Spangsbo. 
ring 32 509 290 
eller mail til 
redaktionen@taarnbybladet.dk

Fastelavn 
er mit navn..

- Så er det igen tid til at slå katten af tønden!
Kom i dit flotteste, sjoveste eller sejeste fa-
stelavnskostume og slå katten af tønden med 
dine forældre og en masse andre børn!

Vi gir fastelavns boller, saft og frugt

Vi ses onsdag 18. februar
kl. 18.00-20.00
På Nyhøj alle 12, 2770 Kastrup

Prisen er som den hele tiden 
har været, sådan da

Man skal være noget af en 
net-atlet for at finde priser 
på rejser med Movia (bus-
ser) DSB (tog, S-tog) og Me-
tro, men 

Af Terkel Spangsbo

Klokken falder i slag for selv 
de mest hårdnakkede klippe-
kort-brugere, som må over-
give sig til rejsekortet, hvis 
man vil benytte det offentlige 
trafiknet.

Kun en fjerdedel af befolk-
ningen i hovedstadsområdet 
har rejst med rejsekort i løbet 
af de seneste tre måneder – 
men endnu flere har anskaf-
fet sig et rejsekort, skriver 
rejsekort.dk i en pressemed-
delelse.

rejsekortets fædre og 
mødre har forestillet sig, at 
der skal være et system for 
køb af billetter til offentlige 
trafikselskaber, som gælder 
over hele landet, men der er 
mildest talt et stykke vej end-
nu – så lang vej, at det ikke er 
muligt at reklamere med en 
fælles prisliste på hjemmesi-
den www.rejsekort.dk, deri-
mod kan man udregne prisen 
for langture som København-
Fjerritslev.

Salget af klippekort i den 
klassiske form stopper søn-
dag 8. februar, men kortene 
kan benyttes til og med tirs-
dag 30. juni 2015 og restklip 
kan derefter indløses til og 
med 8. februar 2018. nær-
mere information om dette er 
under udarbejdelse.

Hvad koster rejser i HT-om-
rådet
Vejledning for zone-indde-
ling, priser og klippekorts 
gyldighed fylder 34 sider på 
trafikselskabet Movia hjem-
meside, men ikke et ord om, 

hvad priserne er eller bli-
ver. Tårnby bladet kan heller 
ikke give den oplysning, men 
indskrænker sig til at skrive 
om det område, de fleste be-
væger sig i i dag, nemlig det 
mange stadig kalder HT-om-
rådet.

den korte version er, at en 
rejse i HT-området vil koste 
det samme på rejsekort, som 
man kunne rejse for på et 
klippekort.

Klippekortet var/er lidt 
endnu et kort med rabat i for-
hold til kontantbilletter. Man 
betalte/betaler forud for ti 
rejser og opnår en rabat, når 
de ti ture var kørt i forhold til 
at have betalt kontant for hver 
rejse.

EKSEMPLER
• 10 turs kort gældende 2 
zoner koster 150 kroner 
15,- pr rejse (når man har 
brugt alle 10 klip)
• 10 turs kort gældende 3 
zoner koster 200 svarende 
til 20 kr. pr rejse (når man 
har brugt alle 10 klip)

Med rejsekortet får man 
faktisk rabat på hver rejse, 
som det hedder i rejsekort-
terminologi.

Skal man til andre landsde-
le på rejsekort, kan man bruge 
en prisudregner på rejsekor-
tet.dk

Til ovenstående kommer, 
at passagerer, som kan lægge 
sine rejser uden for myldre-
tider opnår yderligere rabat 
samt at rejser i fremtiden 
(med rejsekortet) beregnes i 
fugleflugtslinje og ikke efter 
hvor mange zoner man gen-
nemkører. en rejse på klippe-
kort fra Høje Taastrup til Holte 
vil gennemkøre mere end 9 

zoner med S-tog (via Køben-
havns Hovedbanegård) som 
kræver et ”alle zoner-klip”, 
mens den samme tur i fugle-
flugt kun vil gennemkøre 6 
zoner.

Ovenstående udregnet 
på redaktionens elendige 

zone-kort, men det viser 
princippet (håber vi).

Red: Det er ikke nemt, det 
medgiver markedschef 
Thomas Boe Bramsen 
fra rejsekort.dk, men til 
hverdagens småture i 
egen omegn bliver det lidt 
billigere med rejsekort, 
mens man bør tjekke 
prisudregneren på www.
rejsekortet.dk for at tjekke 
priser/rabatter uden for HT-
området - hvor rabatterne er 
væsentlig større.

På www.klippekort.dk kan 
man læse mere, meget mere, 
om fremtidens rejser med 
offentlig transport.

Snart er det tjek-ud for 
klippekortene for sidste 
gang. Rejsekortet.dk oplyser 
at nu har mere end 98 
% lært at tjekke ud - det 
betyder omvendt at cirka 2 
procent stadig betaler bøder.

Men it-svage og almindeligt 
glemsomme kan nu ”bare” 
downloade en app på sin 
smartphone, så bliver de 
mindet om forglemmelsen i 
god tid!

Tag de digitale 
borgere alvorligt
Når flere millioner danskere 
siden 1. november er gået 
over til digital post fra det 
offentlige så skal myndighe-
derne også følge trop.

det nytter det ikke noget, 
at myndighederne fortsæt-
ter med at sende fysiske 
breve eller beder borgerne 
om at dukke op personligt 
pga. noget så banalt som 
parkeringstilladelse, når der 
nu er så mange, der rent fak-
tisk gerne vil være digitale 
borgere.

- I følge danmarks Sta-
tistik er over 500.000 æl-
dre over 65 år, dagligt eller 
næsten dagligt er på inter-
nettet, og som sagtens kan 
kommunikere elektronisk, 
siger birgitte Hass, adm. di-
rektør i IT-branchen. 

- Vi skal tage de digitale 
borgere alvorligt og sætte 
ressourcerne ind på at skabe 
et digitalt danmark, der fun-
gerer hele vejen rundt.
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Aloe Vera Butik Amager
Er din hud klar til vintervejret? 

Bli’r den let tør og irriteret? 

Prøv vores Aloe Vera Propolis Creme.  
Denne fantastisk creme, er uden vand, 
hvilket gør den velegnet til tørre og sprukne hænder,  
ansigtet, hård hud på fødderne mv.   
ELLER har du tænkt på solcreme/ SunLips til 
skiferien?  

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Tårnby kom, løftede og sejrede
Tårnby Styrkeløfter klub har startet året på forrygende vis. 
Ved dette års danmarksmesteskab for Junior og Master stil-
lede seks løftere op, og klubben blev bedste klub i danmark.
Mickel Flensborg vandt 1. pladsen i sin klasse med en per-
sonlig rekord.
Kim dahl og Jens Jepsen vandt henholdsvis guld og sølv i 
master 105 kg klassen. 
Jørgen nielsen, Jan Sahlgren og Claus Jørgensen stillede op 
i Master 2 rækken, og vandt henholdsvis sølv, guld og guld i 
deres respektive klasser.

Ta’ Tårnby Bladet med på turen
Som et forsøg giver vi dig nu mulig-
hed for at tage Tårnby bladet’s sene-
ste nummer med på turen i toget, i 
bussen eller på ferien - vel at mærke 
den elektroniske udgave og på din 
smartphone eller tablet.

du kan taste adressen http://mo-
bil.taarnbybladet.dk eller scanne 
koden.

Børn og 
unge fylder i 
skadesstatistikken

Skisæsonen er i fuld sving 
og uge 7 med skolernes 
vinterferie er lige forude. 
Det betyder desværre også, 
at det er højsæson for vin-
tersportsskader 

Statistik viser, at hver fjerde 
henvendelse til SOS Interna-
tionals alarmcentral i forbin-
delse med skiferie vedrører 
børn og unge under 17 år. 

Sophie Fjellvang-Sølling 
og børneulykkesfonden giver 
gode råd til forældre, som vil 
lære deres børn sikker adfærd 
på pisterne allerede inden, de 
tager af sted på skiferie.

- det er vigtigt, at børnene 
er iført det rigtige udstyr på 
skiferien. en ikke for tung 
skihjelm, der passer i størrel-
sen, et par gode skibriller, der 
ikke dugger, et rygskjold der 
beskytter mod de værste på-
kørsler og et par gode hand-
sker, som holder fingrene 
tørre og varme, siger Sophie 
Fjellvang-Sølling.

Forberedelse forebygger
af skadesstatistikken fra SOS 
International fremgår det, 
at mere end halvdelen af de 
1.236 sager på alarmcentra-
len vedrørende børn og unge 
under 17 år involverede en-
ten lægetilsyn, indlæggelse 
eller ambulancefly. 

På www.taarnbybladet.dk 
finder du det lange link til 
Sophie Fjellvang-Søllings 
gode råd.
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Lymfødem, hvad er det og 
hvordan behandles det?
Lymfødem er en kronisk 
lidelse, der opstår, når lym-
fesystemet er beskadiget, 
- oftest efter et brystkræfts-
behandlingsforløb, men der 
findes også en primært og 
medfødt variant.

Ved et velbesøgt møde i  
Tårnby Sundhedscenter i no-
vember sidste år fortalte en 
af landets førende kapacite-
ter på området, lymfødemte-
rapeut anne Hjordt  sammen 
med line Willeberg engage-
ret og kontant om hverdagsli-
vet med lymfødem, en lidelse, 
der rammer et stigende antal 
kvinder efter operation for 
brystkræft og strålebehand-
ling.

- der er to former for lym-
fødem, - primært lymfødem, 
som kan være medfødt eller 
ofte udvikler sig i ungdoms-
årene, og sekundært lymfø-
dem opstået i forbindelse 
med en operation eksempel-
vis brystkræft og det efter-
følgende behandlingsforløb 
med kemoterapi og strålebe-
handling, sagde anne Hjordt 
blandt andet. 

- denne gruppe er stærkt 
stigende, som følge af tidlige 

diagnosticering af cancer, og 
flere og flere oplever senføl-
ger efter behandlingen, men 
heldigvis overlever flere og 
flere også.

Mindre ”cirkulation” efter 
operation
normalt transporterer lymfe-
systemet affaldsstoffer væk 
fra alle dele af kroppen, men 
efter en operation eller strå-
lebehandling, bliver cirkula-
tionen enten skåret helt over 
eller væsentlig forringet, og 
så risikerer man at få lymfø-
dem. når lymfevæske hober 
sig op og bliver stående i for 
eksempel en arm, er diagno-
sen lymfødem og på grund 
af den manglende cirkulation 
kan lymfødemet risikere at 
blive hårdt og omdannet til 
fedt. 

- lymfødem er en kronisk 
lidelse, som kan behandles, 
men dog ikke kureres fuld-
stændigt. Hvis lymfødemet 

opstår, er en hurtig indsats 
med bandagering og senere 
kompressionsærmer, kom-
pressionshansker og måske 
endda kompressionsveste 
meget vigtig, forklarede anne 
Hjordt. 

- det er et vederlagsfrit 
hjælpemiddel, der bevilges af 
kommunen. det er også nød-

vendigt, at patienterne bliver 
oplært i manuel lymfedræna-
ge, samt øvelser og hudpleje.

Sådan er det bare!
det er derfor vigtigt med en 
tidlig indsats og at stimulere 
lymfesystemet så tidligt som 
muligt, når der er fjernet lym-
feknuder i forbindelse med 
operationen.

dette tilbydes ikke i det 
offentlige system i Danmark, 
mens andre lande som ek-
sempelvis Frankrig og Tysk-

land er langt hurtigere med 
denne indsats. Hvorfor bor-
gere med primært lymfødem 
modtager vederlagsfri be-
handling, mens den anden 
gruppe selv skal betale for 
behandling, efter de er afslut-
tet fra hospitalet, findes der 
ingen faglig begrundelse for, 
- sådan er det bare!

Mødet blev holdt i samar-
bejde mellem sundhedscen-
teret og dansk brystkræft or-
ganisation.

Lymfødemterapeut Anne 
Hjordt  sammen med 

Line Willeberg ved en 
foredragsaften om Lymfødem 

i Tårnby Sundhedscenter. 
Foto: Ivan Givskov.

Foreninger vil sprælle i havnen
Tårnby Foreningers årlige festarran-
gement Spræl i Byen skifter belig-
genhed og navn til Spræl i Havnen.

Tekst og foto: J. Keller

Som et led i planlægningen af det 
store event, Spræl i Havnen er Michael 
Petersen, sekretær på Tårnby Forenin-
gers Fælleskontor og formand i Tårnby 
Foreningsråd, TFr, Terkel Spangsbo, 
blevet vist rundt i en række lokaler i 
bryggergården af Kim bek, partner i 
Urban Help. 

Spræl i Havnen er et åbent arran-
gement, hvor alle foreninger i Tårnby 
inviteres til at stille op med aktiviteter 
og optræden for Tårnbys øvrige bor-
gere og andre nysgerrige sjæle. I år vil 
der foregå en masse ting på vandet, 
blandt andet vil en række eksterne 
både lægge til havn og invitere om-

bord. For de foreninger, der har behov 
for tag over hovedet til deres aktivite-
ter, stilles lokaler i bryggergården til 
rådighed. 

Bryggergården central
Sprælleriet vil til sin tid strække sig 
fra den ny lystbådehavn i nord og til 
den gamle havn med mange småbåds-
klubber i syd. 

bryggergården ligger centralt pla-
ceret i området mellem havnens for-
eninger, der spænder fra syd til nord.

- det passer rigtig godt at have mu-
lighed for indendørs faciliteter midt i 
mellem de tre havne, der udgør vores 
område. De fleste vil komme forbi her 
på deres rute, fortæller Michael Peter-
sen.

lokalerne, der venligst stilles til 
rådighed af Skanska, er store og åbne 

og fordeler sig over flere etager og i 
”Stalden”, bygninger der blandt andet 
har huset et autoværksted og en cy-
kelhandler. 

- Udsigten og lyset er fantastisk flot 
heroppe fra, mener Michael, der ser 
ud af de store industrielle vinduer på 
1. salen. det skal foreningerne nok få 
noget godt ud af.

lokalerne, der står rå og rustikke 
hen har stort potentiale og Kim for-
tæller, at Urban Help, der varetager 
lokalerne for Skanska, får mange hen-
vendelser om photo shoots. 

– Folk er rigtigt glade for stedet her 
med dets historie og ikke mindst be-
liggenheden ud til vandet, siger han.

nu kommer den populære histori-
ske gård, der efter sigende har huset 
en konge på jagt efter såvel dyr som 
kvinder, til at lægge lokaler til en fest-

dag for hele familien.

Spræl i Havnen løber af stablen 
lørdag 12. september i år, og det er 

tredje gang foreningerne i Tårnby slår 
pjalterne sammen om det festlige 

event.

Alle interesserede foreninger er 
inviteret til indledende møde i KMYs 

lokale i havnen  
mandag 2. februar kl. 18.

Herunder: Fra Bryggergårdens 
store vinduer nydes udsigten 

over havet. 
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Tårnby Bladet bringer gerne artikler 
og information fra spoprtens verden, 
men det kræver, at der findes 
korrespondenter i klubberne, som kan give os et praj, 
når der sker noget interessant. 
Ring til redaktører på 32 509 290 og hør nærmere. 
Telefontider: Se kolofonen side 2.

På et rurneringshold i 
kørestolscurling skal der 
være spillere af begge køn 
- mindst en af hver, men 
det bedste er to af hver, så 
Tårnby Curling Club inviterer 
til åbent hus for at lokke nye 
spillere til.

Handicap er en fordel i kørestols-curling 
Tårnby Curling Club (TCC), 
holder åbent hus for 
kørestolsbrugere, som kan 
få mulighed for at prøve at 
spille curling
der er ca. 10 – 12 aktive spil-
lere i danmark og kun 4 i 
Tårnby, som spiller kørestols-
curling.

- da Tårnby Curling Club 
gerne vil genopbygge et hold, 
så der kan spilles danmarks-
mesteskaber, håber vi med 
denne mulighed, at der er 
nogle kørestolsbrugere, der 

får lyst til at prøve og derved 
fortsætte med at spille cur-
ling, fortæller Per Christen-
sen, som har været holdleder 
for TCC’s kørestolscurlere i 
mange år.

- Vi har arrangeret interna-
tionale turneringer, men på 
et nationalt og internationalt 
hold skal der være spillere af 
begge køn. Minimum 1 pige/
dame og 4 drenge/herrer el-
ler omvendt. det mest ideelle 
er 2 af hver.  Så piger/damer 
er en mangelvare i TCC.

- det er nok den sport i 
danmark, hvor man har størst 
chance for at komme til at 
spille på et landshold, hvis 
man har ambitioner om at 
spille på det niveau. et lands-
hold fra TCC vandt i 2005 sølv 
ved verdensmesterskabet.

Hurtigt turneringer
Ud over en til to ugentlige 
træninger, har man også mu-
lighed for at deltage i klub-
turnering samt andre turne-
ringer.

TCC afholder desuden en 
årlig international turnering 
i september, hvor mange af 
verdens bedste curlinghold 
deltager. nye spillere har mu-
lighed for at deltage, hvis man 
opnår et passende niveau. 

- Så kom til Tårnby Curling 
Club og prøv kræfter med 
spillet, familien er også vel-
komne til at se på eller evt. 
prøve at spille curling. Og en 
sidste vigtig ting. Husk varmt 
tøj, da der kun er 8 – 10 gra-
der i hallen.

Åbent Hus for kørestols-
brugere, søndag 1. februar 
kl. 11-15, Tårnby Curling 
Club, Røllikevej 3.

Hvem var bedst i sport i 2014
Kastrup Tårnby Idrætssam-
menslutning søger kandida-
ter til årets idrætspriser

Af Terkel Spangsbo

Hvem praktiserede den bed-
ste idrætspræstation i 2014? 
det spørger Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, KTIS, 
om og vil gerne have indstil-
linger til tre priser – og alle 
kan indstille fortæller for-
manden for KTIS, Jørgen Jør-
gensen.

- Hvem skal have Tårnby 
Kommunes idrætspris, Tårnby 
Kommunes idrætslederpris 
og hvem er årets Fund. det 
ved vi selvsagt ikke endnu, 
men forhåbentlig er der 
mange bud for vi har mange 
knalddygtige udøvere og vi 
har også mange kanongode 
ledere, så jeg håber dem der 
oplever idrætsfolkene til 

hverdag vil give priskomitéen 
et praj, siger Jørgen Jørgen-
sen.

Senere vil det være op til 
komitéen at sammenligne 
svømmepræstationer med 
flest scorede fodbold- og 
håndboldmål og måle dan-
marksmesterskaber med 
europamestre i flere forskel-

lige sportsgrene.
- Vi skal have indstillin-

gerne med en skriftlig be-
grundelse for nomineringen 
senest søndag 15. februar.

Indstillinger kan sendes 
direkte til Jørgen Jørgensen, 
randkløve alle eller pr brev 
eller mail til Foreningernes 
Fælleskontor tfr@tfr.dk.

Tårnby kommunes idrætspris kan tildeles en idrætsudøver, et 
hold, en afdeling eller en klub, der i årenes løb har præsente-
ret et bemærkelsesværdigt idrætsligt resultat.

Tårnby kommunes idrætslederpris kan tildeles en idrætsle-
der der på amatørbasis gennem en årrække har virket som 
leder af idrætsarbejde i en forening, der er hjemmehørende 
i Tårnby kommune.

Idrætsprisen årets Fund kan kun kåres en enkelt person, der 
i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt, idrætsligt 
resultat som medlem af en forening, der er tilsluttet Kastrup 
- Tårnby idrætssammenslutning

Årets første konkurrence for 
Tårnby Skøjte Klub, TSK, var 
Danmarks Cup, som svarer 
til danmarksmesterskaber-
ne for konkurrenceløbere

Mesteskaberne blev holdt i 
esbjerg i weekenden, hvor 
storm lukkede broer, men 
Tårnby Skøjte Klub fik dog 
sendt seks dygtige løber af 
sted.

I Chiks K (den yngste al-
dersgruppe op til 8 år) har 
TSK har fået en lille ny debu-
tanten - natalee rasmussen. 
Hun charmede alle dommer-

ne, til det andet bedste per-
formance i hendes række, og 
fik en samlet 4. plads.

I Springs K (10-12 år) havde 
TSK 3 løbere i rækken med 
41 tilmeldte. Selina Holst løb 
med masser af overskud, og 
nyt svært dobbeltspring og 
endte på 11. pladsen. Selma 
Holmgaard fik en flot 13 
plads, og leverede et fin præ-
station med flotte Axelspring 
i kombination. Charlotte lüt-
ken med super-pirouetter og 
en god Axel, fik en 17. plads.

I Junior K2 damer (15-19 
år) fik Ida Gudmand velfor-

tjent sølv og havde de bedste 
karakterer på udstråling, hvor 
hun gav den fuld skrue på 
personlighed og god karma.

I Senior K Herre, fik Filip 
Steinhauser Telén igen skaf-
fet medaljer til TSK – af det 
pureste guld.

Isblomster i Herlev
TSK sendte også deres fem 
iskrystaller i form af mester-
skabsløbere til Herlev. de 
skulle deltage i en internatio-
nal konkurrence Isblomsten 
24.-25. januar.  

I Springs M (10-12 årige) 
havde annika Skibby fået nye 

svære dobbelt-dobbelt kom-
binationer med, som lykkedes 
flot og med den bedste ko-
reografi blev hun nr. 8. Nicole 
romanova Jensen havde stor-
artede piruetter med og fik en 
16. plads ud af 18 deltagere.

I debs rækken (12-13 åri-
ge) er der både kort og langt 
program. efter kort lå Karine 
Hansen (nykåret danmarks-
mester) på anden pladsen, 
og holdt placeringen med et 
graciøst og fortryllende langt 
program til samlet sølv. ellen 
Garver Danielsen lå 4ér efter 
det korte program, men efter 
et brillant og storartet langt 
program, fik hun en skøn 
bronze. Ida Olivia Fabricius 
formåede at kæmpe sig op ad 
rangstien, med et fejlfrit langt 
program. Samlet 7 ud af 11 
deltagere.

Fun Skate og Flyver Cup
lørdag 31. januar bliver der 
holdt Funskate konkurrence 
i rødovre, som er for dygtige 
begyndere, gode øvede lø-
bere og små nye kommende 
konkurrence- og mester-
skabsløbere. der skal TSK for-
svare sin 1. plads i holdkon-
kurrencen. 

Tårnby Skøjte Klub holder 
selv Flyver Cup, en stor inter-
national konkurrence, med 
knap 200 dygtige skøjtelø-
bere fra hele europa 14. og 
15. februar. 

der jagter TSK igen medal-
jer. der er gratis adgang. det 
er 25 år siden, at Flyver Cup 
blev stiftet… derfor er det 
også jubilæ-
um!

Isblomsten generalprøve på Flyver Cup Fra venstre 
Katrine (lilla) 
Ellen (koral) fra 
Isblomsten.
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AMAGERTEATRET
... spiller i KASTRUP BIO, hvor der er 
en stor scene og hvor stolesæderne 
netop er udskiftet med moderne stole.
Der er god plads til benene og et fint 
udsyn i biografen.

Kommende forestilling er:

Mord på Skackholm Slot
9. - 10. og 11. marts.  Kl. 19.30.  

Billetter i Kastrup Bio i billetsalgets 
åbningstid  fra mandag 2. marts.

Grev Otto Vilhelm von Skack er død, og nu samles 
familien på Skackholm Slot til oplæsning af testamentet. 
Men allerede inden sagfører Rabenfeldt ankommer, bliver 
grevinde Lydia’s søster Dorothea kvalt… 

Dette Agatha Christi’ske drama er lagt i hænderne på 
amatørteater entusiasterne ”Thalias Tjenerinder”. En 
gruppe kvinder i deres bedste alder, der kaster sig 
frygtløse ud i skuespillets svære kunst. Hvad de måtte 
mangle i talent, bliver opvejet af deres entusiasme. 
Læg dertil et modeshow, en publikumsquiz, et 
lysbilledforedrag samt en lyndublering.

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

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

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

• www.amagerteatret.dk •
Hver gang en projektperiode afsluttes, gøres det med maner i Børnehaven Kastrupgård. Der 
arrangeres en fernisering, hvor børnenes arbejder udstilles. Ferniseringen foregår som regel 
på Pædagogisk undervisningscenter på Gammel Kirkevej og til en rigtig fernisering hører 
selvfølgelig både fest, aktiviteter og kager. Foto: Karin Ott

Hvert halve år er børnene i 
børnehaven i projektgrup-
per – og udstiller anstren-
gelserne
 
I børnehaven Kastrupgård er 
strukturen og organiseringen 
baseret på at skabe mulighed 
for nærvær og fordybelse. 

- det gør vi ved at opdele 
børnene i mindre projekt-
grupper med fast tilknyttede 

voksne, som i en periode på 
ca. 5 måneder af gangen for-
dyber sig i et tema, fortæller 
Caroline Jakobsen, børneha-
ven Kastrupgård.

Projektgrupperne løber fra 
september til og med januar 
og starter så igen op i februar 
frem til juni. Projekterne en-
der ud i en fernisering, hvor 
forældre, søskende, bedste-
forældre og andre interesse-

rede er inviterede. 
- denne gang har der 

blandt andet været både en 
Muse- og en Hamster-gruppe 
og en gruppe, der arbejdede 
med Her er jeg hvem er du. 

de to grupper havde man-
ge fælles mål, og et af dem 
var, at børnene skulle lære 
hvordan man tager sig af et 
dyr. Samtidig oplevede pæda-
gogerne, at børnene inspire-

rede hinanden ved at børne-
ne efterspurgte aktiviteter, de 
havde set den anden gruppe 
arbejde med.  

- Vores erfaring med vores 
projektgrupper er, at vi ved 
at samle børnene i mindre 
grupper samtidig får skabt ro 
og plads til fordybelse. Pæ-
dagogerne får derved også et 
bedre overblik over børnene, 
hvilket giver mulighed for at 

være både mere nærværende 
og have bedre fokus på det 
enkelte barns udvikling og 
relationer i fællesskabet, for-
tæller Caroline Jakobsen fra 
børnehaven.

tsp

Foto: Karin Ott

Mus, Hamster og Her er jeg, hvem er du?
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Billetter til salg nu á 75,- kr. i Kastrup Bio i billetsalgets 
åbningstid. (se biograf-annonce side 29).

Familieforestilling tirsdag 24. marts 2015 kl. 18.00 
Tårnby Kommune og Amagerteatret (praktisk arrangør).

Familieforestillingen

Vitello  
.. er teater om ”drengen med det skøre navn”

spiller 24. marts kl. 18.00.  
Billetter á 75,- til salg nu i Kastrup Bio.

                   cccTusindvis af børn har det 
seneste år lært Vitello at 
kende gennem Kim Fupz 

Aakesons bøger om drengen med det skøre navn. Bøgerne 
bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom 
de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som 
højtlæsning hjemme.

Vitello prøver hele tiden at finde balancen mellem sin egen 
logik og kravene fra den kontante men også kærlige mor, 
som elsker popsange, hvidvin og spaghetti med riveost.

Louise Schouw Teater.

Foto: Mike Reuter

UngShowBizzs første jul blev en ”Jeres Jul” 

Med 125 gæster fik forenin-
gen UngShowBizz selv den 
bedste julegave

Af Simon Brøns,  
formand i UngShowBizz

Skottegårdsskolens festsal 
var indrettet til et sandt in-
ferno af julestemning, da for-
eningen UngShowbizz skulle 
afvikle deres første store 
julearrangement for familier 
for hvem det var sparsomt af, 
hvad de ellers skulle til af ju-
learrangementer og juleafte-
ner. Halmballer blev hentet 
ind, julegaver opstillet, det 

store juletræ flyttet, borde 
møbleret om, aktiviteterne 
klargjort og inden vi så os om, 
var tiden kommet til, at det 
hele skulle starte.

Ud over foreningens egne 
medlemmer var der 24 frivil-
lige, som flere klar til at tage 
imod gæsterne – og så kom de 
125 gæster heraf 60 børn.

Ved indgangen fik børn og 
voksne et kupon ark – syste-
met kendt fra indkøbscen-
trene i ferier for at gøre det 
overskueligt, hvad man kunne 
få og for at vi havde styr på 

hvem der havde fået hvad.
de næste tre timer stod på 

sjove aktiviteter, hvor man 
kunne blive ansigtsmalet, få 
et ballondyr, få et billede med 
julemanden og slå sig løs i 
klippeklistre hjørnet. Og når 
man havde lys,t kunne man 
hygge sig med æbleskiver, ka-
kao og sodavand.

efter en rum tid med sjove 
aktiviteter skulle der danses 
og leges rundt om træet og 
derefter var det tid til lod-
trækning af vores konkur-
rence. På kuponarket var der 

nemlig også en kupon, man 
skulle udfylde for at deltage i 
en konkurrence om fine spon-
sorgaver, fra Ismageriet, Syd-
strandens slagter, sej&sille, 
den lokale sushi restaurant og 
Hasbro.

Og afslutningsvis skulle 
alle børn have en dejlig gave 
med hjem. De fik en gavepose 
med en æske lego, en bamse 
og en godtepose.

Jeres Jul
Julearrangementet kaldte jeg 
for Jeres Jul, fordi flere af de 
indbudte ikke skulle opleve 
jul i det omfang, de fleste dan-
ske familier skulle. Gæsterne 
var indbudt i samarbejde med 
red barnet amager og Mødre-
hjælpen amager. 

arrangement kunne lade 
sig gøre, fordi UngShowbizz 
havde en masse frivillige, 
der bakkede op omkring det, 
men også fordi der var mange 
sponsorer, der ville hjælpe til.

dansk Julemands laug støt-
tede med 7.500 kroner, Tårn-
by Kommunes initiativpulje 
med 10.000 kroner, Myteddy.
dk med en bamse til alle børn, 
lego Charity med lego-æsker 
til alle børn, arla med Mathil-
de kakao i rigelige mængder 
og flere lokale butikker med 
gavekort og lign. 

Støtten havde været massiv 
og dagen derpå gik med sor-
tering af de resterende gaver, 
kakaoer og lign. Sammen med 
min nissemor brugte jeg man-
dagen mellem jul og nytår på 
at besøge fire herberger, et 
plejehjem, en døgninstitution 
og et asylcenter. 

en ny oplevelse, alle steder 
blev vi modtaget med glæde 
og smil og flere steder blev 
vi vist rundt og fik lov til at 
snakke med beboerne. Og de 
blev rigtigt glad for gaver og 
kakaoer.

Om UngShowbizz
UngShowbizz er en forening for unge i underholdningsbran-
chen. Foreningen er et netværk, hvor man kan lære af hinan-
den blandt andet ”at komme ud over scenekanten” ved for-
eningens arrangementer som eksempelvis Jeres Jul.

(H)julemænd og (h)
jælpere ved UngShowbizz’ 
julearrangement for 
familier, der trængte til lidt 
ekstra hygge og omsorg.

Hjælp haren har gnavet i mit træ
I kulde søger rådyr og harer tættere 
på mennesker for at klare sig igen-
nem vinteren. Det kan gå hårdt ud 
over havens træer

Af Gusta Clasen, Haveselskabet

Gnavskader fra rådyr og især harer 
kan gå hårdt ud over havens træer og 
i værste fald kan de dø af skaderne. 
Men så galt behøver det ikke at gå. 
Selv om gnavskaderne kan se vold-
somme ud, er der god chance for at 
træet overlever, lyder det fra Magnus 
Gammelgaard Nielsen, der er plante-
doktor og ekstern ekspert i Havesel-
skabets rådgivning. 

- Kun hvis barken er gnavet af hele 
vejen rundt om stammen, vil træet 
med stor sandsynlighed dø, fortæller 
han.

Magnus Gammelgaard Nielsen an-
befaler, at du lader træet hele sine sår 
i fred og ro. du kan evt. fjerne nogle af 
de tynde grene, der er mest medtaget. 

- Vent og se i løbet af sommeren, om 
træet kommer sig og tag først beslut-
ning om, hvorvidt træet skal fældes, 
når efteråret kommer, lyder hans råd.

Trådnet holder vildtet på afstand
Magnus Gammelgaard Nielsen kan 
ikke anbefale de sårhelingsmidler til 

påsmøring, som findes i handlen.
- resultater fra mange forsøg viser, 

at effekten er begrænset, hvis den 
overhovedet er til stede, men du kan 
forebygge nye gnavskader ved at be-
skytte træets stamme med et trådnet 
el.lign. I nogle havecentre kan man 
købe forskellige færdigdesignede 
beskyttelsesmaterialer, men du kan 
selvfølgelig også lave dem selv, fore-
slår Magnus Gammelgaard Nielsen fra 
Haveselskabets rådgivning.

www.haven.dk

Kun hvis haren eller rådyret har 
gnavet bark af hele vejen rundt 
om træets stamme, vil træet 
dø af skaderne. Foto: Magnus 
Gammelgaard 
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Next Stop MGP15
Mads Gronemann fra Tårnby 
skal danse ved MGP15, som 
løber af stablen 14. februar i 
Gigantium i Ålborg
Han danser for Juliane og 
Klara, sammen med tre andre 
drenge. de kalder sig Uzz og 
synger sangen ”Op til må-
nen”. Gruppens deltagere er 
fra 11-14 år og pigerne har 
helt selv skrevet og kompone-

ret sangen. 
Mads danser ligeledes ved 

de voksnes Melodi Grand Prix 
7. februar i MGP15s fælles-
sang med tilhørende fælles-
dans, hvor Mads danser solo. 

- Kan ses på dr.dk/mgp. det 
er Mads’ ældste drøm, der nu 
går i opfyldelse ved at komme 
til at danse ved MGP, fortæller 
Mads’ mest trofaste fan bibi, 
hans mor.

Bagerst fra venstre: Mikkel, Juliane, Klara, 
Marcus. Forrest fra venstre Sofus og Mads.

Krummer til vinterferien
Skulle vinterferien blive for 
meget indendørsvejr kan 
børn og barnlige sjæle se 
frem til Krummerne Alt på 
Spil på dvd – og tre familier 
kan endda vinde en dvd 

 
De fleste ved, hvordan en helt 
almindelig morgen hos Krum-
merne forløber og den mor-
gen, hvor alt på spil udfolder 
sig er ingen undtagelse.

Krumme er ked af, at han 
ikke har nogen cykel, da sko-
len skal køre løb mod nabo-
skolen i en konkurrence på 
mountainbike. Far lover at 
lave en ny, og det gør Krumme 
virkelig bekymret. 

Mor er pædagog og bliver 
fyret, hvis hun ikke uddanner 
sig til leder, da der kræves fle-
re dygtige ledere til at drive 

en børnehave, når der ikke er 
så mange pædagoger tilbage.  

Søster Stine er for en sik-
kerheds skyld i dårligt humør.  
Hun skal på tur til Paris, og 
eleverne skal selv betale. Hun 
vil rigtig gerne med, men har 
ingen penge.  Hun har heller 
ikke noget tøj at tage på krop-
pen. Far og mor lover at be-
tale, når de har vundet i lotto. 

Lillebror Grunk håber på, at 
de som sædvanlig glemmer 
ham, så han ikke skal i børne-
have, men kan hygge sig med 
musik og flødeboller. 

det vil være forkert at sige, 
at Krummefilmene har været 
forfulgt af anmelderros, men 
netop denne udgave var en 
stor biografsucces og anmel-
derne roste filmen. Publikum 
har dog altid været glade og 

e r 
strøm-
met til de 
mange histori- er 
om familien Kr _

Ja hvad er det nu familien 
hedder? Hvis du kan svare på 
det så send en mail til Tårnby 
bladet inden fredag 6. febru-
ar kl. 12 (fredagen inden sko-
lerne i Tårnbys vinterferie). 
Vinder du, kan filmen hentes 
fra mandag 9. februar på re-
daktionen.

Mærk mailen med løsnin-
gen – og husk fuldt navn, 
adresse og telefonnummer. 
løsninger uden disse oplys-
ninger regnes ikke for gyl-
dige.

VIND DVD med 
Tårnby Bladet, 

men vær OBS på 
kort frist

Krumme skal prøve at 
vinde cykelløbet på en 
cykel, far har lavet af 20 
kinesiske cykeldele med 
hjælp fra Wong nede fra 
grillen, så kan det godt 
være svært, at være 11 år. 
Foto: Karin Blid Alsbirk

Stifinderne vil finde ledere
Det er en kendt sag i for-
eningsverdenen, at det er 
sjovt at være med, men det 
er ind imellem også svært at 
skaffe frivillige ledere

den lokale spejdergruppe, 
Stifinderne, en afdeling af 
det danske Spejderkorps, 
søger i deres Januar-blad en 
afløser for en leder, der efter 
mange år som leder har valgt 

at stoppe. 
- arbejdet er frivilligt og 

ulønnet, men du får rigtig 
meget igen. Ud over kamme-
ratskab, ansvar, friluftsliv, sjov 
og udfordringer, får du også 
mulighed for at udvikle sig 
personligt, skriver gruppen  i 
deres blad, Stifinderen. - Og 
det er da ikke så ringe.

derudover lover gruppen, 
at du vil få tilbudt kurser og 

at du gennem samspillet med 
gruppens øvrige ledere hur-
tigt vil erhverve spejder- og 
lederfærdigheder, der gør 
dig i stand til, også udenfor 
spejderarbejdet, at byde ind 
med kompetencer, du ikke 
kan erhverve ret mange andre 
steder.

er du interesseret, eller 
kender du en, der er, så kon-
takt gruppen.

Kilde: Stifinderen, 
januarudgaven.

www.stifinderne.net eller i 
hytten, Nordstjerne alle 8.

Spejderarbejdet er fyldt med 
spændende aktiviteter og 
gode kammeratskaber. Og 
det er ikke bål altsammen 
- der er også mange andre 
udfordringer på programmet. 
Arkivfoto.

Bliv en del af holdet
er du til at skrive, fotografere eller bedst til kontorarbejde,  
så  hop med på vognen og bliv en del af  
Tårnby bladets faste stab.

Hør mere hos 
redaktør Terkel Spangsbo. 
ring 32 509 290 
eller mail til 
redaktionen@taarnbybladet.dk
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DET MAGISKE HUS – 2D, dansk tale 
31/1 – 1/2: kl. 15.15 fr. u. 7

EN CHANCE TIL 
30/1 – 4/2: kl. 18.00
7 – 8/2: kl. 17.30
9 – 11/2: kl. 20.00
16 – 18/2: kl. 18.15 t. o. 15
Visningerne 2 – 4/2 og 16 – 18/2 er med 
danske undertekster 

PADDINGTON, dansk tale 
31/1 – 1/2: kl. 13.00
7 – 15/2: kl. 13.00 fr. u. 7

AMERICAN SNIPER
30/1 – 4/2: kl. 19.45 t. o. 15

THE IMITATION GAME 
30/1 – 4/2: kl. 20.15
5 – 8/2: kl. 20.00
9 – 11/2: kl. 17.30 t. o. 11

BIG HERO 6 – 2D, dansk tale 
30/1: kl. 17.30
31/1 – 1/2: kl. 13.30 + 17.30
2 – 4/2: kl. 17.30
7 – 15/2: kl. 14.00
21 – 22/2: kl. 14.00 fr. u. 7

BIG HERO 6 - 3D, dansk tale
31/1 – 1/2: kl. 15.45 fr. u. 7 
Doxbio:
BJÖRN AFZELIUS: TUSEN BITAR 
4/2: kl. 17.30 
Danmarkspremiere:
MÆND OG HØNS 
5 – 24/2: kl. 20.30 
25/2: kl. 20.45 t. o. 15
Danmarkspremiere:
NAT PÅ MUSEET: GRAVKAMMERETS 
HEMMELIGHED 
5 – 15/2: kl. 18.15  fr. u. 7
Danmarkspremiere:
MIN SØSTERS BØRN OG 
GULDGRAVERNE 
5 – 6/2: kl. 17.30
7 – 8/2: kl. 12.00 + 15.15 + 16.15
9/2: kl. 15.15 + 16.15
10 – 15/2: kl. 12.00 + 15.15 + 16.15
21 – 22/2: kl. 13.30 + 16.15

Danmarkspremiere:
FIFTY SHADES OF GREY 
12 – 22/2: kl. 17.30 + 20.00
23/2: kl. 17.30
24 – 25/2: kl. 17.30 + 20.00
26/2: kl. 18.00
Danmarkspremiere:
STEPPEULVEN 
19 – 24/2: kl. 18.15
26/2: kl. 21.00 t. o. 15

ALBERT
Forpremiere:
21 – 22/2: kl. 15.30
Danmarkspremiere:
26/2: kl. 17.00

MENNESKER BLIVER SPIST
Forpremiere – med besøg af Erik Clausen
23/2: kl. 20.00 
Danmarkspremiere:
26/2: kl. 18.45  
Vises med danske undertekster fra 28/2. 

Danmarkspremiere:
KINGSMAN: THE SECRET SERVICE                                  
26/2: kl. 20.30  t. o. 15

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag fra kl. 16.30 til 
sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til 
sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner 
Huset 30 min. før første film 
starter

BILLETPRISER OG 
RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. (hvert klip 
betaler for en billet op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

BABY BIO KL. 11.00
3/2: THE IMITATION GAME
17/2: FIFTY SHADES OF GREY
24/2: MÆND OG HØNS

 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
3/2: THE IMITATION GAME
17/2: FIFTY SHADES OF GREY
24/2: STEPPEULVEN

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

Filmoversigt 

THE IMITATION GAME
I vinteren 1952 møder det 
britiske politi op hos matematiker, 
kryptograf og krigshelt Alan Turing  
for at undersøge et indbrud. 
Det ender med, at Turing bliver 
arresteret og anklaget for ”grov 
uanstændighed” og senere dømt 
for homoseksualitet, der på det 
tidspunkt var en strafbar handling.
Kun få vidste, at Turing under 
anden verdenskrig havde stået i 
spidsen for den brogede gruppe af 
forskere, retorikkere, skakmestre 
og efterretningsfolk, der byggede 
den maskine, der endte med at 
løse den ubrydelige tyske Enigma-
kode.

BIG HERO 6
Drengen Hiro er et teknisk geni, 
men som bruger sit talent på 
små kamprobotter, der kan vinde 
penge i ulovlige væddemål. 
Hans storebror, Tadashi, er til 
gengæld kommet ind på en særlig 
teknologisk uddannelse, hvor han 
har opfundet en lægerobot kaldet 
Baymax.
Imponeret af sin storebrors robot 
beslutter Hiro sig for at lave sin 
egen opfindelse, og resultatet 
bliver nogle helt særlige mikro-

robotter, der kan samle sig selv 
og blive til stort set hvad som 
helst. Men pludseligt sker der 
en mistænkelig katastrofe, som 
efterlader Hiro alene med Baymax. 

BJÖRN AFZELIUS: 
TUSEN BITAR
Titlen stammer fra Anne 
Linnet-sangen Tusind stykker, 
som Afzelius med stort held 
forsvenskede – og som siden 
blev et kæmpehit i begge lande. 
Afzelius evnede at formidle 
uden paroler i hverdagens sprog 
med gode melodier og sangbar 
inderlighed, både når han sang 
om kærlighed og når han sang om 
kampen for demokrati. 
Det gjorde ham til folkeeje og 
sikrede, at han nåede langt 
bredere ud end til dem, der var 
politisk enige med ham.

MÆND OG HØNS
Brødrene Elias og Gabriel hader 
hinanden. Men de bliver nødt til at 
komme overens, da de opdager, at 
de er adopterede. Elias og Gabriel 
rejser af sted til den lille ø, hvor 
deres biologiske far bor. Til deres 
overraskelse har Elias og Gabriel 
yderligere tre brødre på øen, og 
de har været isoleret så længe, 
at de følger deres helt egne og 
temmelig aparte leveregler. 

NAT PÅ MUSEET: 
GRAVKAMMERETS 
HEMMELIGHED
Eventyret begynder med åbningen 
af det nye planetarium i New York, 
hvor de velkendte museumshelte 
pludselig mister kontrollen over sig 
selv, fordi tavlen, der bringer dem 
alle til live, langsomt svækkes. 
Kun Ahkmenras far kender 
hemmeligheden bag tavlen, og 
han er udstillet i London. Larry og 
vennerne drager derfor mod det 
berømte Britiske Naturhistoriske 
Museum, hvor de med hjælp fra 
nye venner må risikere alt for at 
reparere tavlen, før Larry mister 
sine museumsvenner for evigt.

MIN SØSTERS BØRN 
OG GULDGRAVERNE
Børnene opdager ved et tilfælde, 
at deres tipoldefar udvandrede 
som guldgraver til Canada og at 
de stadigvæk har familie derovre 
blandt andet en grandtante, som 
inviterer dem til Canada. 
I Canada venter der dem en 
sand skattejagt, hvor de bliver 
overrasket af både landets 
spektakulære vildmark, natur, 
dyreliv og ikke mindst to skurk-
agtige guldgravere. Undervejs 
får de selskab af ingen ringere 
end Fru Flinth, som fortsat har et 
særdeles godt øje til Onkel.

© Filmcompagniet

© Disney

© doxbio

© Disney

© Filmcompagniet

© all right film
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FIFTY 
SHADES 
OF GREY
Filmen er filmatiseringen af 
E.L. James’ bestseller. Det 
erotiske drama handler om den 
litteraturstuderende Anastasia 
Steele, der indleder et seksuelt 
forhold til den mystiske milliardær 
Christian Grey.
Hun finder hurtigt ud af, at 
han har et særligt behov for at 
kontrollere alt. Men det stopper 
hende ikke i at forsøge at komme 
nærmere den reserverede Grey.

STEPPEULVEN
1962 er året hvor en hel 
generation lever, som var det 
deres sidste dag. Den unge 
aktivist Eik Skaløe forelsker 
sig hovedkulds i den smukke 
fredsaktivist Iben Nagel 
Rasmussen og hun i ham. 
Men Iben er barn af tiden og hun 
tager parolerne om fri kærlighed 
og sex alvorligt. Hun fornægter 
den personlige ejendomsret og vil 
ikke nøjes med én mand, når hun 
kan få flere. 
Som i et klassisk trekantsdrama, 
indleder han en kamp for at vinde 
hele hendes kærlighed. Som poet, 
forfatter og sanger besynger han 
konstant sin kærlighed til hende. 
Men Eik må erkende sit nederlag 
og rejser uden sin elskede Itsi 
Bitsi til Nepal, drømmenes land. 
En rejse han ikke vender hjem fra.

ALBERT
Perlevennerne Albert og Egon 
bor i Kalleby, hvor tiden går med 
at pjække fra skolen og irritere 
skomageren. Egons strenge 
mor er ikke meget for, at han 
er sammen med den sjove men 
uregerlige Albert, der altid får ham 
i fedtefadet. De to venner kommer 
op at skændes og Egon løber bort. 
Byen er på den anden ende, men 
Albert har en fornemmelse af hvor 
han er og følger efter ham ind i en 
underlig fantasiverden. 
Her er Egon taget til fange af 
tyven Leopold (Michael Moritzen) 
og der går ikke lang tid før Albert 
kidnappes af hans rival Rapollo 
(Peter Aude). De er begge ude 
efter diamanten ”Den grønne 
Grimaldi”, der engang blev stjålet 
fra Kalleby museum. 

MENNESKER
BLIVER SPIST 
Herluf er en pligtopfyldende mand, 
far og mekaniker, der i mange år 
har været ganske lykkeligt gift 
med Ingelise. Deres ægteskab 
er blevet lidt for meget rutine, 
og på det seneste har Ingelise 
sågar indledt en affære med en 

kollega. Ingelise er i fuld gang 
med at arrangere deres datter, 
Gittes, tredje bryllup, men det 
kunne Herluf nu godt undvære, 
for det er ham og Ingelise, der må 
punge ud. En dag melder Herluf 
en bil klar på værkstedet, uden at 
bremserne virker og da den kort 
efter kører galt, sender Mester 
ham hjem på en tænker. Herluf 
bliver chokeret, han er begyndt at 
glemme ting. Og en dag kommer 
han ikke hjem, som han plejer. 
Ingelise og hele familien opdager, 
hvor meget de savner ham – og 
tager deres liv og relationer op til 
revision.
Se omtale herunder af Erik 
Clausens besøg ved forpremieren 
og side 22 med konkurrence om 
billetter.

KINGSMAN: THE 
SECRET SERVICE
Filmen er baseret på tegneserien 
af samme navn og fortæller 
historien om en super hemmelig 
spionorganisation, som rekrutterer 
en rå, men lovende ung mand 
til deres konkurrenceprægede 
træningsprogram. Samtidig står 
organisationen over for en global 
trussel fra et forskruet geni.

KOM OG MØD ERIK CLAUSEN!
Erik Clausen kommer på besøg og drikker en øl i 
foyeren, inden han oppe på scenen i bio 1 holder 
”talkshow” om sit liv og film.
Alt dette før forpremieren på hans nyeste film:
MENNESKER BLIVER SPIST
23. februar kl. 20.00.
Billetpris inkl. håndbajer (eller sodavand) kr. 75,-
Se konkurrence på side 22.

OPLEV 3D-PRINTERE
Biblioteket viser deres nye 3D-printere frem i 
foyeren 10/2 og 11/2 fra kl. 17.00.
Man kan stille spørgsmål og se printerne starte 
på printning af 3D-objekter, inden vi viser THE 
IMITATION GAME, som handler om Konstruktionen 
af ”computeren”, der brød Enigma koden under 2. 
Verdenskrig.
Efter filmen vil de være muligt at se de færdige 
3D-print.

SE SUPER BOwL 1. FEBRUAR FRA 
KL. 23.30 I BIO 1
Vi viser optakt fra kl. 23.30, men man kan købe 
billet helt til kampstart kl. 00.30. 
New England Patriots og Seattle Seahawks tørner 
sammen i den 49. udgave af Super Bowl. 
Vises fra Tv3+ med danske kommentatorer.
Vi sælger popcorn, slik og drikkevarer under hele 
kampen.

MADAME BUTTERFLY
Puccinis opera i opsætning fra havnen i Sydney.
Vises 25. februar kl. 18.00 på lærredet i bio 2.
I pausen serveres et glas cava.
Se konkurrence på side 22.

© UIP

© Nikola Predovic

© Disney

© Nordisk Film

© Filmcompagniet

3D-prineterne, som nu kan opleves 
på Bibliotekerne og i Kulturhuset 
ser lidt kedelige ud - men det er 
magi at se dem arbejde.

Oplev en 3D 
printer arbejde
Tårnby Bibliotek har anskaffet to 
3D-printere for at give borgerne 
mulighed for selv at opleve en 3D-
printer i funktion 

3d-print er en teknologi i rivende 
udvikling, der forventes at revolutio-
nere bl.a. produktionsmulighederne 
i fremtiden. Selvom priserne på 3d-
printere er faldende, er der stadig et 
godt stykke vej til, at 3d-printerne 
bliver så billige og samtidig så an-
vendelige, at man kan forvente, at 
borgerne selv køber dem. 

derfor har Tårnby bibliotek anskaf-
fet to 3d-printere, for at give borger-
ne i Tårnby mulighed for at opleve en 
3d-printer på nærmeste hold.

På den måde giver biblioteket 
borgerne adgang til en ny teknologi, 
der forventes at påvirke hverdagen 
i fremtiden. Man kan sidestille det 
med, at biblioteket tidligere har gi-
vet borgerne adgang til først compu-
tere og senere internettet, før disse 
to ting blev tilnærmelsesvist alle-
mandseje. 

Mange anvendelsesmuligheder. 
- Vi lægger ud med at demonstrere 

teknologien og vise hvilke mindre ef-
fekter, man nemt kan producere med 
3d-printeren. det kan for eksempel 
være små figurer, reservedele til dro-
ner, fortæller Henrik Tøttrup Johan-
sen, leder af Team Viden.

På længere sigt vil biblioteket ger-
ne etablere et makerspace, altså et 
sted, hvor man kan mødes, udveksle 
ideer og lære af hinanden med ny 
teknologi som omdrejningspunkt. 

3d-printerne anvendes lige nu i 
forbindelse med tilbuddet Coding 
Pirates, hvor børn lærer at tænke it-
kreativt blandt andet ved at designe 
og printe egne idéer.

spanger

Se 3D-printerne i brug på Tårnby 
Hovedbibliotek mandag 2. februar 
kl. 10.00-12.00 og fredag 6. 
februar kl. 10.00-12.00 samt på 
Vestamager Bibliotek tirsdag 3. 
februar kl. 16.00-19.00.
Og de kommer på visit i 
Kulturhuset, Kastrup Bio 10. og 11. 
februar fra kl. 17. Se note til venstre
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i 
Tårnby Kommune

Lisbeth-klubben gik 
sidste år over til at sælge 

medlemskort for såvel 
efterårs- som forårssæson på 

en gang og har udsolgt resten af  
                           sæsonen.
Der kan være en enkelt billet eller to til en given 
forestilling, men man må tage chancen og kigge 
forbi. 

I foråret 2015 spIller vI følgenDe:
 12.  januar  famIlIen
 19.  januar  KvInDen I buret
 26.  januar  labor Day
 2.  februar  sorg og glæDe
 9.  februar  monumenternes mænD
 16.  februar  spIes og glIstrup
 23.  februar  the butler
 2.  marts  taroK
 9.  marts  12 years a slave
 16.  marts  phIlomena

vi ønsker et rigtig godt nyt år 2015 
Vi vender tilbage i august.

VEL MØDT
Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

GEDEMARKEDET

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

YAMAHA ORGEL model DGX-220/YPG-225 
meget lidt brugt,sælges halv pris 1.500 kr, regning 
medfølger. Tlf. 32503075  el. mobil  51373804.
STØVSUGER POSER uoriginale til 
Siemens Serie: VS 08 G00000-9999 Dynapower, XXL
Bosch. Serie: BSG 80000-89999, Ergomax 
professionel
Bosch 8PRO 1-999 professionen
Prvileg (ring for numre). Gratis mod afhentning. 32 
509 290.
CANON CANOSCAN 5000F. SÆLGES: 500,00. 
KONTAKT PR.: MAIL: allan@meyer-taarnby.dk
Mellem de månedlige udgivelser sætter vi genstande 
som ønskes købt/solgt/bytte på www.taarnbybladet.dk
Hvis vi ikke har oplysninger om, at genstandene er 
kødt/solgt/byttet medtages de i kommenede Tårnby 
Bladet og slettes derefter på nettet.

Redaktionen

BUBBERS RODBEHANDLING er altså ikke den typiske behandling, man 
får i vores klinik i Tårnby Sundhedshus, lover indehaver af Københavns 
Tandlægecenter Bent Mogensen. Situationen er fra en tv-optagelse til 
DR Ultras julespot. Personalet gør sig ikke lystige over patienter, der som 
Bubber (illuderende) har tydelig tandlægeskræk.
Københavns Tandlægecenter begyndte med klinik på Frederiksberg for 10 år 
siden. Den har man stadig. 

BEGGE KLINIKKER benytter helt moderne klinikker og er netop specialister 
til behandling af patienter med skræk for tandbehandlinger.
- Vi har mange års erfaring og tilbyder såvel lattergas som fuld narkose. 
Vi har desuden eget laboratorion til fremstillng af broer og lignende, siger 
Bent Mogensen, der herover ses med fra venstre klinikassistent Hatice Altay, 
tandlæge Iman Ashoar og receptionist Debbie Tingless.

ELISE ANDERSEN, Socialdemokratisk kommunalbestyrelses-
medlem i 22 år og pt. viceborgmester fyldte 70 år sidst i 
januar. Ikke noget at tale om (og mente vel de 70 år), sagde 
hun ved receptionen  for kollegaen Jan Jacobsen. I dag er 
Elise Andersen formand for børn- og ungeudvalget.

Lys i Alingsås... nu i 
samarbejde med Chicago
lys i alingsås har indgået en 
treårig aftale med en inter-
national lysorganisation med 
hovedsæde i Chicago.

- det her samarbejde vil in-
debære langt flere udenland-
ske kontakter og forhåbentlig 
mere international opmærk-
somhed og flere besøgende, 
siger Kjell Hult, som er ud-
viklingschef i alingsås kom-
mune.

- Vi kendte godt til organi-
sationens kvaliteter og ind-
bød derfor to personer i efter-
året og de blev meget impo-
nerede over installationerne i 
byen. Organisationens opga-
ve bliver at skaffe internatio-
nale lysdesignere og hjælpe 
med at finde studerende. Men 
vi beholder selv hovedansva-
ret for arrangementet. det er 
vi meget opmærksomme på, 
for vi har udviklet et koncept 
for lys i alingsås, som vi er til-
fredse med og føler os trygge 
ved, så det ønsker vi at fort-
sætte med, slutter Kjell Hult.

Samarbejdet igang
allerede i januar og februar 
bliver syv lysdesignere valgt 
ud og i marts kommer de til 
alingsås for at se på de plad-
ser, de skal lyssætte. Samar-
bejdet med den internatio-
nale lysorganisation kommer 
til at betyde en meget inter-
national sammensat desig-
nergruppe og dermed mange 
internationale kontakter for 
arrangementet.

Trænings-
muligheder…

… for børn og unge
alingsås har masser af for-
skellige træningsmuligheder 
for børn og unge – og ikke 
bare de mere kendte former. 
alingsåskuriren har sat sig for 
at opsøge nogen meget for-
skellige muligheder.

Nordic Wellness har for-
skellige dansehold også fra 2 

år, mens de lidt ældre børn til-
bydes Street House og boks-
ning.

Crossfit Borgen tilbyder 
crossfit til børn fra 7 år, som 
får lov at bruge kræfter og løf-
te vægte, når de vel at mærke 
først har lært teknikken, så de 
ikke skader kroppen.  børn må 
gerne mærke, at det er hårdt 
at træne, siger anders Fernet-
te, træner for de yngste. 
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

glarmester

trælast

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

gulv, KøKKen og InDretnIng

gulv, KøKKen og InDretnIng

KRANBIL TIL TÅRNBY KOMMUNE. Lavmands afdeling i Ejstrupholm har netop leveret en opbygning til 
Tårnby Kommune. Der er tale om en Volvo FL 210, som er blevet opbygget med en bund i 3 mm Hardox-
stål, aluminium i siderne og en automatisk stålbagsmæk. Ladet har bagtip. Den har også fået en Fassi-
kran F40 med radiostyring og udtag til grab/ drejemotor. Opbygningen er i højre side udstyret med 
specialkasser og udtræksskuffer. Kasserne er leveret af Bevola. 
- Teknisk Forvaltnings nye lastbil, der er monteret med kran, skal primært anvendes til gartnerområdet, 
oplyser Peter Günther, afdelingsleder.
- Lastbilen skal først og fremmest køre med sand og jord til og fra institutionerne, samt flytte fældede 
og væltede træer. Udover opgaver for gartnerne skal den løse opgaver i vinterberedskabet. (Tekst og 
foto venligst stillet til rådighed af Transport-magasinet).

KOMMUNALBESTYRELSES- 
MEDLEM Jan Jakobsen 
blev fredag 16. januar 
fejret for sine 25 år i 
Kommunalbestyrelsen med 
gæstebud og borgmestertale. 
Til venstre for Jan hans kone 
Inge. Gavebordet snyder - foto 
fra tidligt på receptionen. 

UDOVER AT VÆRE  maskinarbejder 
på kommunens rensningsanlæg er 
Jan Jakobsen også deltidsbrandmand 
ved Tårnby Brandvæsen, så kollegerne 
benyttede lejligheden til at møde Jan 
i hans andet/tredje job på Rådhuset.  
Gratulantkøen strakte sig lang ud på 
gangen på Rådhusets første sal. Foto: Ivan 
Givskov.

OPDATEREDE 
PINDEMADDER  af yderst 

delikat art var stillet frem til 
de mange gratulanter. Foto: 

Ivan Givskov.
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