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IND I 2016 mED fULDT fARvERIGT fYRvæRKERI.  Himlen over Tårnby har næppe været mere flot og farverigt oplyst end natten mellem 31. december og 1. januar. 
Her er nattehimlen over Saltværksvej indfanget af Kurt Pedersen fra Amager Fotoklub.

Står det til kommunalbe-
styrelserne  i Tårnby og 
Dragør vil Amager i løbet af 
få år have yderligere to nye 
svømmehaller

Af Terkel Spangsbo

Kort før jul blev et længe stil-
let spørgsmål om størrelsen 
på svømmebasinnet i Tårnbys 
kommende svømmehal ved 
Vestamager Idrætscenter be-
svaret.

Skulle man bygge et 50 
meter bassin, som ville være 
attraktivt for hele svømme-
danmark og som skulle stilles 
til rådighed for danmarks-, 
europa- og verdensmester-
skaber eller skulle man bygge 
et 25 meter bassin, så disse 
begivenheder ikke kunne 
finde sted i Tårnby.

Svaret blev lidt af en salo-

monisk løsning. Økonomiud-
valget i Tårnby lagde op til, at 
svømmehals-anlægget skulle 
have et 25 meters bassin til 
hverdagsbrug, mens man 
også ville bygge et 25 meter 
bassin, hvor børne- og fami-
liebadning kunne afvikles.

De to bassiner skal så i helt 
særlige tilfælde kunne slås 
sammen og voila! så kan der 
sættes rekorder i langbane.

Syv svømmehaller 
Kommunalbestyrelsen i Dra-
gør har næsten synkront be-
sluttet sig for at opføre en 
svømmehal i St. Magleby til 
afløsning for den vandska-
dede hal, der har ligget vand-
tømt i flere år.

Det betyder, at Dragør 
med 13.000 indbyggere får 
1 svømmehal, Tårnby med 

godt 40.000 indbyggere får 4 
og København med omkring 
120.000 indbyggere på Ama-
ger har to plus havnebadene. 
Havnebadet på Islands Bryg-
ge udvides i nær fremtid med 
et vinterbade anlæg med sau-
na og omklædningsrum.

Endelig har eventdirektør 
Hammer fra Royal Arena i 
Ørestad varslet, at den store 
hal også er klar til de store 
bade-begivenheder på sam-
me måde som Boxen i Her-
ning har klaret ved i 2014 
at opstille et kæmpe bade- 
(svømme-)kar på hallens gulv, 
så der for første gang kunne 
afvikles europamesterskaber 
i svømning på kortbane i Dan-
mark - en attraktion syntes 
man dengang i Herning.

Se mere side 9

Badeøen Amager
Tårnby Kommune inviterer 
alle interesserede borgere 
til informationsmøde om 
boligplacering af flygt-
ninge

Tårnby Kommune har i løbet 
af 2015 skulle modtage 99 
flygtninge.

Kommunen har ønsket at 
sikre en stor boligmæssig 
spredning af de nye borgere 
for på den måde at skabe de 
bedst mulige rammer for in-
tegrationsindsatsen.

Der kan være uafklarede 
spørgsmål blandt borgerne 
i den nuværende situation.

Borgmester Henrik Zimi-
no på et informationsmøde 
på Tårnby Rådhus orientere 

om flygtningesituationen. 
Der vil efterfølgende være 
mulighed for at få svar på 
spørgsmål om boligplace-
ring.

I Rådhushallen vil der ef-
ter oplægget og tilhørernes 
spørgsmål være mulighed 
for at besøge stande fra lo-
kale organisationer og for-
eninger, som arbejder med 
flygtninge og integration.

Mødet holdes torsdag 28. 
jan i Rådhushallen kl. 19.30 
og 20.30.

spanger
 

Møde om flygtninge
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... udgives af Tårnby Bladfor-
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Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
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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, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 

Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør). Heinrich Ehren-
reich, Birgitte Barkholt, Sigurjon 
Einarsson, Kit Melchert Bon-
nicksen, Karin Ott (foto), Mona 
Gjedved, Ole Gjedved (foto).

ANNoNcESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

opLAG: 21.000.  
17.200 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTIoN: Forbruger Kon-

takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man.-
tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30 
eller email diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udeblivelse 
af blad.

DENNE UDGAvE omDELES  
fredag 8. og lørdag 9. januar.

fØRSTKommENDE UDGAvE  her-
efter er februar-udgaven, som 
omdeles fredag 29. og lørdag 
30. januar. Deadline mandag 25. 
januar. 
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-

velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGIvELSESDAToER I 2016: 
10 måneder om året den sidste 
fredag/lørdag i en måned, dæk-
kende den kommende måned, 
dog ikke i januar og august. Se 
udgivelsesdatoerne herunder.

mARTS udkommer 26.-27. fe-
bruar, deadline mandag  
22. februar
ApRIL** udkommer 25.-26. 
marts, deadline lørdag  
19. marts OBS
** Udkommer langfredag. Tidlig 
deadline lørdag 19. marts.

mAJ udkommer 29.-30. april, 
deadline mandag 25. april
juni udkommer 27.-28. maj, 
deadline mandag 23. maj
JULI udkommer 24.-25. juni, 
deadline mandag 20. juni
AUGUST* udkommer 12.-13. 
august, deadline mandag  
8. august OBS
SEpTEmBER* udkommer 2.-3. 
september, deadline mandag 
29. august OBS
GENGIvELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.

Ferrings nye forskningscenter på havnen 
Ferring har siden 2002 holdt til i Ferringbygningen på 20 
etager, der er et af Ørestadens vartegn. Pladsen er imidlertid 
blevet for trang, og derfor vil medicinalkoncernen med ho-
vedsæde i Schweiz investere i et nyt forskningscenter tæt på 
Københavns lufthavn og Øresundsbroen og udvide staben 
udvides fra godt 500 til 750.

Ferring Pharmaceuticals’ kommende forskningscenter i det 
nye erhvervsområde Scanport på Amagers østkyst bliver på 
30.000 kvadratmeter, heraf bliver 24.000 kvadratmeter la-
boratorier og kontorer, kommer til at koste 1,1, milliard kr. at 
bygge. Ferring ejes af rigmanden Frederik Paulsen.

Flyttedag for busser
Stoppestederne for Movias busser (linjerne 5A, 35 og 36) er 
samtidig med køreplan- (og rute-) skiftet 13. december flyt-
tet fra terminalområdet ved østenden af Terminal 2 i lufthav-
nen til Ellehammervej. 

Flytningen blev planlagt , da Movia i begyndelsen af 2014 
oplyste lufthavnen, CPH, at de fra 2016 ønskede at betjene 
linje 5A med led-busser, som er 18,75 meter lange. Så lange 
busser var der ikke plads til ved stoppestederne i Terminal-
gaden, og der skulle derfor findes en ny placering.  Stoppe-
stederne er endestation for alle de tre buslinjer, så der skulle 
findes en placering, hvor der var plads til udligning af køretid. 

Aftalen med Movia blev, at en ny placering for buslinjerne 
32, 35 og 5A måtte på Ellehammersvej, hvor der er oprettet 
lange stoppesteder til 5A.

Busserne holder nu ved de kendte stoppesteder øst og vest 
for Vingen (kendt som papirflyveren), når de kommer fra byen 
og når de har været ude at vende i rundkørslen i den østlige 
ende af Ellerhammervej.

CPH er samtidig ved at ombygge Terminalgaden.

Allékroen går steakvejen
Når Allékroen genåbner 7. januar er det med et nyt navn for 
restauranten. Det overordnede navn for bar og restaurant bi-
beholdes som Allékroen, men baren har allerede skiftet navn 
til Conradis Bar (efter ejeren Pierre Conradi) og pyntet op med 
gamle foto af gøglere og andet godtfolk i Conradi-slægten.

Restauranten hedder nu Conradi Steak House for at afspej-
le menukortet, som sætter fokus på spændende steaks.

- Vi har stadig vores klassiske retter med. Vi har respekt for 
det ”gamle”, men navnet må gerne afspejle, hvad vi også står 
for, siger Pierre Conradi. 

Ved samme lejlighed er der skiftet ud i møblementet.

Nytårs bekymringer
fØRST oG fREmmEST ønsker vi alle det gode 
nytår, som de forhåbentlig efter grundig vur-
dering mener, er det bedste for dem, for den 
kommune og det land vi bor i og den verden, 
vi er en del af. Og det ønsker vi, velvidende at 
vi næppe er enige om præmisserne for året.

JEG hENTER NoRmALT ikke argumenter til 
mine egne argumenter i Dronningens nytårs-
tale, men da den plejer at indgå som et se-
riøst indslag i almendebatten, plagierer jeg 
trods alt et par linjer – og det er ikke dem om 
en 81-årigs ønske om at opholde sig i Vene-
dig, når fruen fejrer noget så banalt som en 
75-års fødselsdag, med alt hvad det indebæ-
rer af renderi i de kongelige sale.

Næh, DET vAR ET AfSNIT, hvor hele Dan-
marks husfrue siger noget om, at man skal be-
kymre sig lidt mindre. At forældre skulle curle 
lidt mindre foran de forkælede unger, selvom 
fejningen sker ud fra de bedste intentioner 
og største bekymringer. 

JEG TRoR, jeg her kan genbruge en udtalelse, 
som jeg har plagieret fra Oscar Wilde (tror jeg): 
- Jeg har haft mange bekymringer i mit liv. De 
fleste blev ikke til noget. 

hER fØLGER SÅ EN foRBRUGERopLYSNING, 
som det ikke er uvæsentligt at forholde sig til 
ved denne klumme. Men jeg gør opmærksom 
på, at al læsning af enhver artikel eller indlæg 
i denne udgave af Tårnby Bladet er frivillig! 

vI vIL DERfoR fRALæGGE oS ethvert ansvar 
for de eventuelle skader mentalt eller fysisk, 
som nogen vil pådrage sig ved læsningen. 
Efterfølgende kan indeholde sentenser med 
en mening, som det for nogen vil være ubeha-
geligt at læse. Vi har dog den skjulte dagsor-
den, at fortsat læsning vil ændre bare en lille 
smule på læserens holdninger.

JEG foRTSæTTER pLAGIERINGEN (som med 
uvenlige øjne bare er et groft ord for genbrug).  
Det var det med bekymringerne - lad os læg-
ge ud med lidt poesi.

”hvIS oG hvIS, min røv var spids og fuld af 
marmelade. - Så ville jeg punktere den, så 
ballerne blev flade!”

hvILKET fÅR mIG TIL AT foRfALDE til en af 
de overspringshandlingen, som ofte er skyld 
i, at klummerne ikke får den pointe, som var 
tiltænkt teoretisk.

BALLERNE ER vEL en ret uskyldig betegnelse 
for den kropsdel, der har svært ved at vende 
andet end bagud. Anderledes er det på fin-
landssvensk, hvilket en nyvalgt dansk gene-
ralsekretær for nordisk Amatør Teater Råd 
måtte sande, da han i sin tiltrædelsestale 
brugte vendingen, ”at nu må vi klemme bal-
lerne sammen og …”. Da kan det nok være at 
de finlandssvenske damer rullede med øjne-

ne over en så vulgær generalsekretær.

LIDT UNDERLIGT, at man på svensk ikke har 
noget imod, at plagiatet af danske frikadeller 
kaldes kjøtbullar. Ordene staves forskelligt, 
men udtales på samme måde. I lyset af, hvad 
farsen til kjøtbullar gennemgår, burde danske 
mænd bekymre sig ved rejser i Sverige.

NÅR DET NU oGSÅ GØRES vANSKELIGERE, så 
skal man måske blive hjemme for ikke at få 
noget i klemme. Uagtet om vi bare skal vise 
pas med jordens grimmeste gengivelse af vo-
res ansigter, så bliver det mere bøvlet. Trist, 
for Sverige er et dejligt land.

mEN vI SKAL ALTSÅ bare punktere de omtalte 
baller, så er den bekymring af vejen. Anderle-
des er det med de meget omtalte flygtninge-
strømme (årets 2015-ord). Endnu har jeg kun 
læst om dem og set dem i tv. Her var strøm-
mene tilsyneladende en stor trussel mod vo-
res grundlovsfæstede rettighed, fri passage 
og fuld fart på motorveje. 

JEG hAR IKKE SET STRØmmENE i mit nærom-
råde men hørt, at man bekymrer sig om, hvor-
dan flygtninge vil misligholde haven til den 
villa, de er tildelt (ni personer i et hus, som vi 
andre rigeligt kan bebo af max. fire personer). 
Indrømmet - jeg har den samme bekymring 
over 100 etnisk danske haver i mit nabolag, 
hvor mælkebøtter og iberiske dræbersnegle 
stortrives og flyr over hegnet.

vENTER DER ØKoNomISKE pRoBLEmER på 
grund af strømmene, spørger jeg som repræ-
sentant for et samfund, der lige slog forbrugs-
rekord både på Black Friday og i julehande-
len samt har afbrændt (flot) fyrværkeri for et 
større beløb end nogensinde før?

hAR DU SELv mANGLET NoGET, fordi andre 
har fået en brugt jakke eller plads i et hel-
årstelt på en sportsplads? Har du sultet, fordi 
andre har fået en dagsration til omsætning i 
en budgetforretning? Er du blevet arbejdsløs, 
fordi en flygtningefar har fået din plads ved 
drejebænken? Var der ikke plads til Star Wars 
til 110 kroner billetten, fordi der sad en flygt-
ning?

JEG ER igennem hele min voksne tid blevet 
tudet ørene fulde af, at der ikke var noget, der 
hed problemer, det hed udfordringer – jeg har 
også lært, at det som kunne synes som en om-
vej, viste sig at være en genvej, men det er en 
anden historie.

vAR DET IKKE en måde at komme fri af mange 
(for-)tænkte bekymringer, hvis vi tog det som 
en udfordring og så, hvor langt vi kunne kom-
me. Måske har vi så haft mange bekymringer, 
som slet ikke blev til noget.

Godt nytår
Terkel Spangsbo

Sådan foreslår det internationale arkitektfirma 
Foster+Partners, at Ferrings nye forskningscenter 
ved siden af Den Blå Planet ud til Øresund skal se ud. 
Computertegning: Fosters+Partners.
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Borgmesterens 
nytårsudtalelse 2016
ved indgangen til det nye 
år - 2016 – kan vi i Tårnby se 
tilbage på et år som forløb 
fint
Af borgmester Henrik Zimino (S)

Det gode samarbejde i Kom-
munalbestyrelsen blev un-
derstreget af det forlig, der 
blev indgået om budgettet for 
2016, og som samtlige partier 
var en del af.

Det er et budget, som ud 
over den almindelige regule-
ring, øger servicen med hele 
2,21% svarende til 39,6 mill.
kr.

Vi har som bekendt altid 
ført en fornuftig økonomisk 
politik, så derfor kan denne 
serviceudvidelse også finan-
sieres med bibeholdelse af 
vores lave skat.

Det samlede anlægsniveau 
for 2015 blev på godt 107 
mill. kr. og dækker bl.a. over 

renovering af Kastruplund-
gade, plejehjemsrenovering 
og ikke mindst energireno-
veringer, som en del af vores 
klimastrategi.

Folk uden for Tårnby opfat-
ter vores kommune som at-
traktiv, og vi har derfor også 
igen i 2015 en nettotilgang i 
befolkningstallet på samme 
niveau, som de seneste fem 
- seks år. Det svarer til en stig-
ning på ca. 300 personer.

Vi er nu 42.000 indbyggere 
og heriblandt naturligvis også 
mange ældre medborgere.

Derfor indretter vi i øje-
blikket den tidligere retsbyg-
ning til daghjem for alle vore 
daghjemsgæster, og dermed 
bliver der ledige arealer på 
plejehjemmene, som kan 
indrettes, så vi hurtigere kan 
hjemtage hospitalsindlagte 
færdigbehandlede borgere.

Også vore psykisk svage 
beboere i Televænget kan se 
frem til en gennemgribende 
renovering og modernisering 
af opgangs- og bofællesska-
bet.

Selvom der på landsplan 
skete en række sammen-
lægninger af de kommunale 
beredskaber, valgte en enig 
kommunalbestyrelse at be-
vare Tårnby Brandvæsen som 
et selvstændigt kommunalt 
beredskab.

I 2015 har vi budt knap 
100 flygtninge velkommen 
til Tårnby. Vi har arbejdet ud 
fra et ønske om en spredning 
af disse nye borgere ved den 
midlertidige boligplacering, 
og vore boligselskaber har 
positivt medvirket ved den 
endelige boligplacering i de 
eksisterende boligselskaber.

Herudover har en række 

frivillige - blandt andet Ven-
ligboerne – deltaget aktivt for 
en problemfri start på disse 
borgeres tilværelse i Tårnby 
Kommune.

Gennem 2015 og de fore-
gående år har vi sammen – 
borgere og politikere - lagt 
fundamentet for året, som 
nu står foran os, og kan der-
for ønske hinanden et rigtigt 
godt nytår.                                                                                            

Nytårsaften og særlig nytår-
snat er blandt de travleste 
tidspunkter på året, og i år 
var heller ingen undtagelse 
i Region hovedstaden.

I år har borgerne ringet 465 
gange til AMK-Vagtcentralen 
112 fra kl. 18.00 den 31. de-
cember til kl. 6.00 nytårsmor-
gen. I 2014/15 var der 540 
opkald til 112, og dermed er 
der sket et fald i forhold til 
sidste år.

Med i alt 398 ambulance-
kørsler og 27 kørsler med 
akutlægebiler, har det dog 
stadig været en travl nytårs-
aften og nat på Region Ho-
vedstadens AMK-Vagtcentral.

Sådan lyder den samlede 
opgørelse fra AMK-Vagtcen-
tralen, der siden maj 2011 
har stået for alle 112-opkald, 
der kræver en sundhedsfaglig 
vurdering. Opgørelsen dæk-
ker nytårsaften og morgen fra 
kl. 18:00 til 06:00.

færre skader med fyrværkeri
I år har der samlet været i 
alt 37 skader relateret til 

fyrværkeri. Heraf 15 øjen-
skader, 11 håndskader, og 9 
brandskader. Der er tale om 
et væsentligt fald i forhold til 
håndskader, som sidste år lå 
på 43, men også på det sam-
lede antal skader relateret til 
fyrværkeri, som var helt oppe 
på 90 sidste år.

Tre personer med øjenskader
I Region Hovedstaden har der 
i år været tre patienter ind-
lagt med alvorlige øjenskader 
på grund af nytårsfyrværkeri 
– heraf kommer to patienter 
fra Region Hovedstaden og 1 
patient fra Region Sjælland.

Derudover har ni patienter 
været indlagt ambulant.

På landsplan har i alt ti pa-
tienter været indlagt med al-
vorlige øjeskader.

På en nytårsaften er der ty-
pisk ca. fire gange flere sund-
hedsfaglige opkald til 112, 
sammenlignet med en gen-
nemsnitlig dag. Hovedparten 
af 112 opkaldene bliver mod-
taget i tiden efter midnat. I år 
var der 250 opkald mellem kl. 
00.30 og 02.30.

Færre opkald til 112 nytårsnat 
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60 nye boliger 
til folk med 
multihandicap
Første spadestik til 60 bo-
liger til borgere med mul-
tihandicap og 50 boliger til 
borgere med sindslidelse er 
nu taget i Ørestaden.

Byggeriet af de nye pleje-
boliger i det nye Arenakvar-
ter i Ørestad Syd kommer til 
at opfylde de nyeste stan-
darder inden for plejebo-
liger. Helt specielt for byg-
geriet til borgere med mul-
tihandicap bliver der gjort 
en ekstra indsats for at give 
bygningen velfærdstekno-
logiske løsninger til lys og 
indretning, der imødekom-
mer beboernes behov. Byg-
gerierne opføres i området, 
hvor den nye multiarena er 
under opførelse.

Den fremtidige bydel vil 
bestå af familieboliger, er-
hvervsbygninger og en helt 
ny skole.
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KLIPPE / STUEN

Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

Åbningstider:  
Tirs – tors:  9:30 – 17:30
Fredag:  9:30 – 18:00
Lørdag:  9:30 – 15:00

Skanska har solgt Bryggergården
Skanska har solgt den histo-
riske bygning til byggesel-
skabet mogens de Linde A/S

- Vi overtager ejendommen 
for at videreføre det projekt, 
Skanska har startet. Vi ser 
mange muligheder i Brygger-
gården – i det kreative miljø 
og de historiske rammer, ud-
taler Mogens de linde fra 
byggeselskabet.

Bryggergården bliver over-
taget 1. april 2016, og de kre-
ative lejere, der blandt andet 
er destilleriet Copenhagen 

Distellery, plakatstudiet Vis-
sevasse, interiørbutikken Ob-
ject and Use og Café Kystens 
Perle, kan se frem til, at Bryg-
gergården og det omkringlig-
gende område fortsat vil blive 
sat på landkortet. 

Et område i udvikling
I Scanport vil Skanska etab-
lere flere kontorhuse og et 
hotel over den kommende år-
række. Visionen er at udvikle 
et område med arkitektoniske 
og kvalitetsmæssige byg-
ninger i meget høj kvalitet. I 
forvejen findes der allerede 

kontorhuset nordhuset, og i 
2016 påbegynder medicinal-
virksomheden Ferring bygge-
riet af deres nye 30.000 kva-
dratmeter store bygning.

- Skanska har arbejdet 
længe for at skabe et om-
råde, som tiltaler kreative 
kræfter og iværksætteri. Ak-
tiviteterne, mener vi, vil være 
med til at tilføre området liv, 
involvere lokalsamfundet og 
gøde jorden for fremtidens 
erhvervsområde, siger Ib Kaa, 
forretningsudvikler i Skanska 
i Danmark.

De kommende bygninger er 
tegnet af anerkendte danske 
og internationale arkitekter. 

Skanska har foruden at re-
staurere Bryggergården, også 
renoveret havnen. ydermere 
er der anlagt en 10.000 kva-
dratmeter stor, grøn park. Det 
hele er forbundet af et stisy-
stem med blå bænke, desig-
net af kunstneren Jeppe Hein 
og etableret i samarbejde 
med Den Blå Planet. 

fakta:
Bryggergården ligger i Scan-
port-området, og er en byg-
ning på 5.000 kvadratmeter, 
der blev renoveret i årene 
2006-2008. Ejendommen er 
fredet. 
Scanport ligger langs Ama-
gers Østkyst direkte ud til 
Øresund, lige op af Den Blå 
Planet, Øresundsbroen og Kø-
benhavns lufthavn.

Café Kystens Perle kan se frem til, at Bryggergården fortsat 
vil blive sat på landkortet. 

Bryggergården

Air Pub er en beværtning 
med historie og sjæl, hvor 
vi hygger om vore kunder. 
Der er altid en glad ånd i 
pubben, her kan man tilbringe 
mange hyggelige timer. Air 
Pub har eksisteret i omkring 40 år, og er udsmykket med flydele og 
giver indblik i Aviation historie. Her er flymodeller flyreservedele, 
flyverbilleder af alle de store helte fra Biggles til Den Røde Baron.

Air Pub kan sidestilles med pubber, som kendes fra England, 
Skotland og Irland. De mange klistermærker fra tænkelige og 
utænkelige flyselskaber på væggene, såvel de store og solide som 
Lufthansa og British Airways, og de mest suspekte, som Etiopian 
Airlines og ruten København-Sindal, giver en helt speciel atmosfære.

Frokostrestauranten ligger i de superhyggelige tilstødende lokaler 
til pubben, vi åbner allerede  kl. 11. Du kan ligeledes få en lækker 
weekend-brunch lørdag og søndag fra kl. 10-13.

Air Pub har selskabslokaler til fest, møder eller 
helaftensarrangementer.Vores erfarne personale giver dig og dine 
gæster opmærksomheden, I fortjener og sørger for, I får den bedste 
oplevelse, når I bruger vores lokaler. Selskabslokalerne er udstyret 
mede alt det fornødne AV- udstyr, som I måtte have brug for under 
såvel møder som fester.

Åbningstider:
Pubben:  Restaurant:
Man-tors .....11-22 Man-fre ..........11-17
Fre .................11-04 lør .....................10-17
Lørdag .........10-04 Søn ...................10-17
Søndag ........10-19

AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP

TLF. + 45 3251 2190 |   airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk      |   CVR nr. 37065935
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Hovedret:
Dagens ret (se månedsplan).  .............kr. 80,00

Plankebøf (200 g oksefilet). Kartoffelmos og bagte 
grøntsager hertil urtesmør ..................... kr. 169,00
Tilkøb: Peber- ell. Bearnaise-sauce ......... kr.  20,00
Ekstra tilkøb: Salatmayonnaise, chili-mayonnaise 
og urtesmør.  .......................................... kr.  10,00
Bådkartofler.  .......................................... kr.  40,00
Steak (200g oksefilet) med krydder kartoffelbåde 
og stegte grøntsager  ............................ kr.  145,00 
Vælg mellem peber- eller bearnaise-sauce
Stjerneskud. 2 stk. paneret stegte fiskefileter med 
rejer, kaviar, hjemmelavet rød dressing, på ristet 
fransk brød og salat.  ............................. kr.  100,00
Pariserbøf. 200 g hakkebøf på ristet franskbrød, 
rødløg, capers, peberrod, pickles, rødbeder og 
blomme.  ................................................ kr.  100,00
Jensen’s biksemad med bearnaise sauce, 
rødbeder  ............................................... kr.  90,00
Stegt kyllingebryst med krydret bådkartofler, stegte 
grøntsager, bearnaise sauce.  ............... kr.  95,00
Hakkebøf 200 g. med bløde løg, kartofler og 
skysauce.  .............................................. kr.  95,00
Wienersnitzel (af kalve inderlår) skysauce, ærter, 
ovnbagte kart. og dressing.  .................. kr.  135.00

 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad

De små varme retter:
Lun frikadelle  ............................................. kr. 15,00

Lune frikadeller med  
hjemmelavede kartoffelsalat og surt  ............. kr.  70,00
Stegt medister med brasede kart. og surt  ..... kr.  70,00
Jensen’s biksemad med 2 spejlæg  ............... kr.  75,00

Til børn:
Dagens ret   kr. 49,00
Fiskefilet m. kartofler el. pomfritter, lidt grønt. kr.  49,00
Nuggets m. kartofler el. pomfritter, lidt grønt  kr.  49,00
Frikadelle m. kartofler el. pomfritter  
og lidt grønt.  .................................................. kr.  49,00
Børneburger m. pomfritter  ............................ kr.  59,00

Sandwich og burger
Alle vores sandwich er med spæde salater og 

hjemmelavede dressing. Vælg mellem grov eller 
chilibrød.
Sandwich (valgfri) krydret bådkartofler og 
chilimayonnaise.  ................................................ kr.  85,00
Kylling & bacon, Hønsesalat, røget laks, roastbeef, Æg 
& rejer, Skinke & ost, Frikadelle, Kamsteg, Tunsalat og 
Skinkesalat  ....................................................... kr. 45,00
Jensen’s burger. 200 g hakkebøf, bacon, rød cheddar 
ost, chilimayonnaise, krydret bådkart. og salat (kan 
laves uden chili)   .............................................. kr.  95,00
Flæskestegburger rødkål, agurkesalat ................ kr.  49,00
Pull pork burger i grov bolle med aioli, barbecue, salat 
vendt i mild sennepsolie, krydret kartoffelbåde  

og bearnaisedip .................................  kr. 130,00

Hyggeligt 
spisested

Bryllup · Fødselsdag · Brunch · Konfirmation 
Reception · Barnedåb · Møder og alt til selskaber

 Nyt 
menukort

Amager Landevej 129    •  2770 Kastrup    •   Tlf.: 3250 1769

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00
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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 kommu-
nen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 26.1.2016, 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 2016
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2016 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
23.02., 29.03., 26.04., 31.05., 21.06., 30.08., 27.09., 25.10., 29.11. 
og 13.12. 
Der tages forbehold for ændringer.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INfORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnby på www.sundhedscen-
tertaarnby.dk

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 Kom-
mune 
Du kan bl.a. 
• indgå i et individuelt forløb 
med fokus på vægttab eller 
vægtøgning 
• få opfølgende samtaler i for-
bindelse 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. 3076 0502 

ER DU LIGE BLEVET MOR?
- og er du overvægtig?
SundhedsCenter Tårnby tilbyder et gratis livsstilskursus til dig, som 
bor i Tårnby Kommune, er overvægtig og har et barn på 0-6 måne-
der. Kurset er tilrettelagt, så du kan medbringe dit barn.
Hvad indeholder kurset?
10 mødegange i gruppe over 3 må-
neder.
En opfølgende mødegang.
Kurset tager udgangspunkt i Små 
skridt-metoden. 
Med fokus på vaneændringer får du 
mulighed for at opnå et varigt vægt-
tab fx 10 kg på 1 år. 

Det eneste krav er, at du bor i Tårnby Kommune og at dit BMI er 28 
eller derover. 
Du kan beregne dit BMI ud fra følgende 
formel:
Kurset afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, 2770 
Kastrup
Tilmelding sker ved at kontakte sundhedskonsulent Sanne Dåsbjerg 
på mail: sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på 3076 0570

TILBUD TIL BORGERE MED DIABETES TYPE 
2 ELLER KOL I SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
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 holdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Kastrup. 
Information på tlf. 3076 0568.

VIL DU VæRE RøGfRI?
KOM & KVIT Bliv røgfri i det eget tempo 
med et fleksibelt rygestopforløb. KOM & 
KVIT er et gratis tilbud for dig, som bor el-
ler arbejder i Tårnby Kommune og gerne vil 
holde op med at ryge. 
Kursusbeskrivelse: Kurset indledes med en individuel samta-
le med en professionel rygestopinstruktør. Kurset er et gruppeforløb 
af 8 ugers varighed. Læs evt. mere på komogkvit.dk
Den individuelle samtale: Samtalen foregår i Sundheds-
Center 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 kon-
takte sundhedskonsulenterne tlf. 3076 0431 eller sc.sf@taarnby.dk 
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, som 
ønsker at foretage et rygestop sammen, tilbyder vi også rygestop-
kurser til grupper. Tilmelding sker som ovenfor nævnt.
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th eller efter aftale.

TÅRNBY KOMMUNE TILBYDER: 
PÅRøRENDEGRUPPER fOR PÅRøRENDE 
TIL DEMENTE I TÅRNBY
Ved forebyggelseskonsulenterne 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.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte
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Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på 
følgende dage:
 • Tirsdag 19. januar kl. 17.00 – 18.30 
 • Torsdag 21. januar 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.

Bare fordi du bliver ældre, behøver du ikke at falde! 
FALD KAN NEMLIg FOREBYggES… Og DET 
ER ALDRIg FOR SENT!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre borgere, som enten er faldet el-
ler er i risiko for at falde?  - Så er det måske en ide, at få besøg af en 
faldforebygger, som tilbyder 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: Faldforebyggelseskoordina-
tor Charlotte Wærling (Sygeplejerske)
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Vidste du, at fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre menne-
sker, og hvis du først er faldet én gang, er risikoen 2-3 gange større 
for, at du falder igen.

NæRGYMNASTIK  
- ET MOTIONSTILBUD I DIT NæROMRÅDE
Nærgymnastik er et gratis tilbud om motion ved en fysioterapeut til 
mindre friske, ældre borgere, der ikke er i stand til at benytte aften-
skolernes og idrætsforeningernes undervisning.
Nærgymnastikken er fordelt rundt omkring i kommunen i egnede lo-
kaler i boligforeningerne.
Vi har ledige pladser på Plejehjem-
met Løjtegårdsvej 100 og i Postpar-
ken 34.
Ring til SundhedsCenter Tårnby 
på tlf. 3076 0679 tirsdage mellem 
kl. 8.00 – 9.30 og hør nærmere om 
tilbuddet.

fOREDRAG OM SENføLGER EfTER 
KRæfTBEHANDLING
Mange patienter har senfølger i forløbet efter kræftbe-
handlingerne. Det kan være træthed, søvnforstyrrel-
ser, koncentrationsbesvær, smerter, lymfødem, vægt-
problemer mv. Det er vigtigt, at du selv er informeret 
om og er opmærksom på eventuelle senfølger, så du 
rettidigt kan reagere på dem.
De hyppigste senfølger vil blive belyst og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål.
Ved Marianne Nord Hansen, formand for Foreningen for Kræftbe-
handlede med Senfølger, sygeplejerske, cand.scient.soc.
Foredraget er gratis og henvender sig til alle borgere, hvad enten 
man har eller har haft kræft, er pårørende, eller blot er nysgerrig på at 
høre mere om kræftområdet.

Foredraget finder sted torsdag 28. januar 2016 kl. 19.00-21.00 i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4. 1. th, 2770 Kastrup
Tilmelding på tlf. 3247 0079 eller mail foredrag.sc@taarnby.dk

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter 
Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2016:
 • 1. februar  2016 
 • 4. april  2016 
 • 6. juni  2016 
 • 15. august  2016 
 • 3. oktober  2016 
 • 5. december  2016
Alle dage Kl. 14.00-15.30
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

LUSEfRI DAG 
i Tårnby Kommune
Vær med til lusejagt søndag 31. januar 2016
Hvordan går vi på jagt? 
Tjek dine børn for hovedlus søndag 31.1.2016.
Hvis barnet har lus:
 • Kæm dit barn hver anden dag i 14 dage 
 • Familiens øvrige personer skal også tjekkes 
Jo flere familier, der bakker op, tjekker for og fjerner hovedlus denne 
dag, jo mere effektiv vil kampagnen blive, og det bliver muligt at redu-
cere risikoen for at blive smittet igen.
Husk også …
Tjek for hovedlus med kæmning, hvis 
• En person i din omgangskreds har lus
• Du har anvendt et lusemiddel
Husk også at tjekke for nyklækkede lus 
indtil 10 døgn efter, at et lusemiddel er 
anvendt, da æg klækker 7-10 døgn efter, 
de er lagt. 
Bliver dit barn gentagne gange smittet med lus, bør du foretage ugent-
ligt tjek for lus, så du kan opdage lusene i tide.

Sundhedsplejerskerne i Tårnby Kommune
Træffes dagligt kl. 13.00 – 14.00 på tlf. 3247 0070

Daginstitutioner og skoler i Tårnby Kommune bakker op omkring den 
fælles lusekampagne.

Hilsen Sundhedsplejen i Tårnby Kommune

UNDERVISERE OG MEDHjæLPERE TIL fARS 
KøKKENSKOLE SøGES
Vi søger undervisere og medhjælpere med start januar/februar 2016. 
Som underviser/medhjælper skal du bruge 5 aftener fordelt på 5 må-
neder på at sprede madglæde og undervise fædre og børn i et sko-
lekøkken. Der er mulighed for at undervise/være medhjælper på flere 
køkkenskolehold. 
Du bliver lært op i konceptet af en Fars Køkkenskoleunderviser og 
kommer til at stå for køkkenskolen i par, dvs. en underviser sammen 
med en medhjælper. 
Hver køkkenskolegang er fra kl. 16.20-19.00 (forberedelse fra kl. 
15.30) og afholdes på en skole i Tårnby Kommune. Jobbet bliver afløn-
net med hhv. 225/125 kr./time.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side ...

Vi forestiller os, at du: 
- Har erfaringer med madlavning og formidling 
- Brænder for at formidle glæden ved at lave mad sammen  
- Har undervisningserfaring og pædagogisk snilde – og kan styre 
både fædre og børn i et køkken 
- Har sociale kompetencer og formår at få deltagerne til at hygge sig 
og føle sig godt tilpas  
Hvad er fars Køkkenskole? 
Fars Køkkenskole er et nyskabende projekt udarbejdet af Vallens-
bæk kommune, støttet af Nordea-fonden. Du kan læse mere om 
projektet på www.farskoekkenskole.dk eller på www.facebook.
com/farskoekkenskole
Har vi fanget din interesse? 
Send en mail til projektkoordinator Monica Lisa Warrer på mjs.sf@
taarnby.dk og fortæl os din motivation for at blive underviser på 
Fars Køkkenskole senest den 14. januar 2016. Har du spørgsmål 
kan du kontakte Monica på tlf. 3076 0502.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Fredag 8. januar kl. 12.30 - 15.00 
Seniorshop holder udsalg i 
caféen.  
Der er dametøj, herretøj og undertøj

Fredag 15. januar kl. 13.30 - 15.30 
HUSETS 24 ÅRS FØDSELSDAGSFEST 
Erik Rasmussen spiller op til dans

Fredag 22. januar kl. 13.30 - 15.30 
Hit med sangen med HC. Jepsen musiklæren som 
kan få hele salen til at swinge.

Torsdag 28. januar kl. 11.15 
Tur ud af huset (se opslag på tavlen 1. uge før) 

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 fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00
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’erne. Der er 
næsten altid en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke 
selv kan betjene den. 
fælles aktiviteter:
januar 2016:
Fredag 8. kl. 13.00 
Nytårskur: Kom og vær med til at ønske hinanden et godt nytår 
2016. Bordinghus byder på et glas champagne og kransekage.

Fredag 15. kl. 14.00
Causeri om nabohjælp og klummer i Tårnby Bladet gennem tiderne, v/
redaktør Terkel Spangsbo. Billetsalg i Bordinghus senest 10. januar. 
Pris kr. 40.00.
Fredag 29. 
Fællesfrokost: Medbring selv din madpakke. Der sælges øl, sodavand, 
kaffe og kager.
februar:
Søndag 7. kl. 13.00 
Fastelavn: Der slås katten af tønden, samt serveres kaffe Og faste-
lavnsboller. Billetsalg i Bordinghus senest 5. februar. Pris kr. 30.00.
Lørdag 13. kl. 13.00
Tapas: Der sørges for lidt forskelligt til ganen + 1 glas vin/kaffe. Billet-
salg i Bordinghus senest 7. februar. Pris kl. 75.00.
Fredag 26. kl. 13.00 
Fællesfrokost: Medbring selv madpakken. Der sælges øl, sodavand, 
kaffe og kage.
Marts:
Onsdag 9.
Tur ud af huser med Pia. Se opslag i Bordinghus i februar.
Fredag 18. kl. 13.00 
Fællesfrokost: Der afholdes en mini Påskefrokost hvor der serveres 2 
stk. smørrebrød/1 genstand/kaffe/kage samt underholdning. Billetsalg i 
Bordinghus senest 13. marts. Pris kr. 75,00.
Bordinghus holder påskelukket fra 24. marts - 28. marts begge dage 
inklusive.

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

PLYSSEN • UDSTILLING • JANUAR 2016
I SAMARBEjDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY 
KOMMUNE, LOKALE fORENINGER
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
UDSTILLINGSCENTRET PLYSSEN ÅBNER SIN 20. SæSON 
LøRDAG 16. jANUAR KL. 13.00

DER ER NYTÅRSKONCERT MED BORDINGHUS 
SPILLEMæNDENE fRA KL. 14.00
Malerier i akryl og fotos: Elisabeth Ninna Petersen, Norma 
Jørgensen, Inge Vilhelmsen, Svend Vang Pedersen, Henny Marme-
tschke, Ninna Bjerregaard, Erling Ravn og Mia Hansen.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen. 
Souvenir-skildpadder fra hele verden ved gerda Rasmussen. Smyk-
ker ved Ritva Frederiksen. Modeller af en kirke fra Østen og mølle fra 
Amager ved Theodor von der Ahe.
Fotoudstillinger: Åge Jakobsen: Fotos fra Den Blå Planet. Fra 
det gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tømmerup, 
Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke ved Allan 
Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser ved Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej 
station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af gamle 
lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher med fotos om Amagerbanens 
historie.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte
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25 meter kan forlænges til 50
De kommende svømmebassiner 
i svømmehallen ved vestamager 
Idrætscenter kan blive fleksible, så 
ønsker om et 50-meter bassin kan 
blive til virkelighed

Af Terkel Spangsbo

Økonomiudvalget i Tårnby har be-
handlet opførelsen af en svømmehal 
i forbindelse ved Vestamager Idræts-
center.

Udvalget skulle blandt andet tage 
stilling til, om hallen skulle være en 
klubindrettet svømmehal, en borger-
rettet svømmehal eller en kombina-
tion af de to formål. Det blev kombi-
nationen.

Den meget længe ventede oplys-
ning om bassin-længde på 25 eller 
50 meter er løst ved, at der bygges et 
25 meter bassin til konkurrencer og 
undervisning blandt andet for skoler 
samt et familiebassin, som i helt sær-
lige tilfælde kan lægges sammen med 
25 meter bassinet, så man kommer 
frem til et 50 meter bassin.

Byggeriet skal grundet økonomien i 
EU-udbud.

Ifølge en investeringsoversigt som 
er udsendt tidligere i 2015 skulle man 
have brugt de første 20 millioner kro-
ner i 2015 og de øvrige millioner som 
følger: 50 i 2016 og 30 i 2017.

Bjarne Thyregod (Enl) gentog ved 
samme lejlighed, at han er imod, at 
der bruges 100 millioner kroner, når 
kommunen i forvejen har tre svøm-
mehaller.

Svømmehal - i Dragør
Stort set samtidig med, at Økono-
miudvalget i Tårnby fik afklaret de 
grundlæggende forhold om en fjerde 
svømmehal i kommunen vedtog Kom-
munalbestyrelsen i Dragør det første 
skridt på vejen mod en ny svømmehal, 
som skal afløse den vandskadede og 
lukkede svømmehal ved Idrætsanlæg-
get i St. Magleby.

Her blev det besluttet at sætte gang 
i den udbudsproces, der skal føre til 
en ny svømmehal.  

Det er planen, at svømmehallen skal 
indeholde et 25 meter bassin, vipper, 
et varmvandsbassin, et øvebassin 
samt et areal til wellness-aktiviteter.  

Brugere og borgere bliver inddra-
get, idet der i forbindelse med ud-
budsprocessen vil blive gennemført 
en høring af de berørte brugere og 
borgere. Der vil desuden blive afholdt 
et borgermøde. 

Anlægget, som skal ligge, hvor den 
eksisterende hal ligger, vil koste om-
kring 70 millioner kroner.

TÅRNBY KOMMUNE

Lufthavnens historie: Store og små flymodeller og andre effekter fra 
lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm. 
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for Tårn-
by Kommune, farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved Chr. Flindt 
og diverse fotos og tegninger.
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller: Plyssen i billeder: 
Den midlertidige udstilling blev en varig succes. 
Kong Christian X, Medaljer og figurer: gunnar Blunk. Dukke-
huse og dukker: Karin Nielsen. Papmodeller: Leif Rasmussen.
Tegninger og foto: Maglebylille. Tegninger - Amager Rundt: Carl Erik 
Fugl.

Plyssens historie - Kastrup Broforening – Tårnby Brandvæsen og 
foreningsportrætter
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00. gratis adgang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

OpLySninGER OM BiBLiOTEKERnES 
ARRAnGEMEnTER SE SiDERnE 20 OG 36-37.

Gymnasiets parole lyder: Grønt er ikke bare, hvad vi siger, men også hvad vi gør! Borgmester 
Henrik Zimino og  rektor Mette Ringsted hejser Tårnby Gymnasiums grønne flag

Grønt flag til Tårnby Gymnasium!
Det var en glad rektor mette 
Ringsted, der i november fik 
overrakt det grønne flag til 
Tårnby Gymnasium af borg-
mester henrik Zimino
Forud for denne anerkendelse 
fra Friluftsrådet har der ligget 
mange timers arbejde i udval-
get for Grønt Gymnasium.

Det grønne udvalg består 
af elever, pedeller og lærere, 

som har arbejdet sammen for 
at fremme miljøvenlige pro-
jekter på gymnasiet. Til disse 
hører en cykelkampagne, hvor 
man – via præmiering! – har 
opmuntret til at tage cyklen 
og spare på biltransporten. 
Desuden energispare- papir-
og tøjkampagner med fokus 
på at spare på lys og varme, 
papirgenbrug og indsamling 

af tøj til Røde Kors.
Udover disse handlingsret-

tede tiltag – der også omfat-
ter initiativ til en udvidet 
affaldssortering – tilskynder 
man generelt i undervisnings-
forløb til at fremme bevidst-
heden om bæredygtighed og 
energibesparelser.

Alzheimerforeningen op-
fordrer landet 98 borgme-
stre til at bruge regeringens 
”værdighedsmilliard” på at 
ansætte mere personale på 
plejehjem. 

nytårsaften forsvandt en 
69-årig demenspatient fra et 
plejehjem i nordsjælland. I 
timevis gik han alene rundt i 
regnen uden overtøj. Heldig-
vis fandt politiet ham i tide og 
kunne sent om aftenen bringe 
ham i tilbage i sikkerhed på 
plejehjemmet. Så heldig var 
den 72 årige demenspatient, 
der Juleaftensdag forsvandt 
i nordjylland, ikke. Han for-
vildede sig bort fra sit pleje-
hjem i Frederikshavn, og på 
trods af massiv eftersøgning 
med hjælp fra hjemmevær-
net, helikoptere og politi, blev 
han først fundet dagen efter, 
druknet i det iskolde vand i 
byens havn.

for få ansatte
- Vi kender ikke de nøjagtige 
omstændigheder bag disse 
to ulykkelige hændelser, og 
vi ved ikke, hvorfor de to de-
menspatienter forsvandt fra 
plejehjemmene. Men vi ved, 
at der ofte er alt for lidt per-
sonale til stede på danske 

plejehjem - især om aftenen, 
i weekender og på helligdage, 
fortæller direktør i Alzhei-
merforeningen, nis Peter nis-
sen. 

Han henviser til, at hver 
anden kommune, ifølge en 
rundspørge foretaget af TV2 
nyhederne, i 2016 vil få færre 
ansatte per plejehjemsbebo-
er end i 2015.

Tårnby Kommune har ikke 
svaret på undersøgelsen.

For Tårnby Kommune gi-
ver finansloven mulighed 
for et ekstra tilskud på ca. 
7.680.000 kroner om året fra 
2016 og frem.

- Inden 1. juli skal alle kom-
muner vedtage en værdig-
hedspolitik for ældreplejen. 
Derfor giver vi dem et par 
konkrete bud på, hvad der kan 
stå i en værdig værdigheds-
politik – blandt andet med in-
spiration fra den svenske kva-
litetsstandard for plejehjem, 
forklarer nis Peter nissen.

Vi har lagt linket til det åbne 
brev på www.taarnbybladet. 
Det er simpelthen for lang at 

gengive her.
 

Åbent brev til borgmesteren i Tårnby

Sørg for værdig bemanding 
på plejehjem
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Se mere på 

www.3fkastrup.dk

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium

KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16      Fredag kl. 8 - 12

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Sammenhold i foreningslivet i 50 år
Det er nu 50 år siden de første 10 
foreninger i Tårnby gik sammen og 
dannede Kastrup Tårnby Ungdoms 
Råd, i daglig tale K-tur

Af Terkel Spangsbo  
5 . formand i rækken

Hvad idrætsforeningerne har prakti-
seret i så godt som hver kommune i 
Danmark, at gå sammen i en organi-
sation for i fællesskab at pleje sine 
interesse, er kun få steder lykkedes 
for ikke-idrætten og ingen steder har 
fællesskabet holdt ud så længe som i 
Tårnby.

Som det fremgår af ”Jagten på dåbs-
attesten” på næste side blev idéen om 
et foreningsfælleskab født i Kastrup 
Ungdomsmøder. Med Poul Feldvoss 
som primus motor blev der indkaldt til 
et møde, hvor 10 foreninger dukkede 
op – og så var man i gang med den 
organisation, der i dag kendes som 
Tårnby Forenings Råd.

Hvorfor kunne et foreningssamvirke 
blive livskraftig i Tårnby, når tilsva-
rende forsøg over hele landet stille og 
rolig ebbede ud efter en kort årrække? 

Vi plejer at sige, at det var fordi, vi 
havde en duplikator i fællesskab. Og 
det var og er ikke uvæsentlig, at vi har 
noget synlig praktisk for foreninger at 
være sammen om.

viden og fælles ønsker
I dag er mere end 80 foreninger sam-
let under paraplyorganisationen Tårn-
by Forenings Råd (og godt 40 i læ af 
paraplyen Kastrup Tårnby Idræts Sam-
menslutning, KTIS) og det fællesskab 
er ikke kun et andelsselskab om en 
trykkemaskine. nu kan hver mand selv 
printe indkaldelser og referater på en 
hjemmeprinter.

Det skulle man op på K-turs kontor, 
som i begyndelse var et hjørne hjem-
me hos Poul og ninna Feldvoss. 

navneskiftet fra Ungdomsråd til 
Fællesråd kom efter Ungdomsåret i 
90’erne. Flere kommuner benyttede 
lejligheden til at oprette Ungdoms-
råd med en helt anden dagsorden end 
Kastrup Tårnby Ungdoms Råd, blandt 
andet ungdomsrådgivning og da kon-
toret mindst to gange blev ringet op 
af selvmordstruede unge, var det tid 

at finde et andet navn.
Samtidig var såvel stiftere af KTUR 

og øvrigt aktive foreningsledere ikke 
længere værdige til at bære betegnel-
sen ”ungdom”, da de fleste var lang-
tidsholdbare og stadig er det for man-
ges vedkommende. Det blev så Tårnby 
Forenings Råd.

To do-liste nu med flueben
Den første bestyrelse, i KTUR kaldet 
forretningsudvalg så Poul Feldvoss 
kunne kende forskel på bestyrelsen i 
KTIS og KTUR, bestod af Poul Feldvoss, 
formand, leif Kildevang-Jacobsen, 
næstformand og fra K.T.H., Jess Folke 
Andersen, kasserer fra K.T.A og John 
Topp, sekretær fra Kastrup Ungdoms-
møder.

En ny fritidslov krævede bruger-del-
tagelse i det kommunale Fritidsnævn 
og som sådan blev unge foreningsfolk 
nogle af Danmarks første ”civile” del-
tagere i kommunale udvalg.

Det var også en revidering af sam-
me lov, som krævede af kommunerne, 
at der skulle ydes forskellige tilskud 
til ungdoms- og foreningsaktiviteter. 

Det betød lokaletilskud til egne eller 
lejede lokaler – en kæmpe vitamin-
indsprøjtning, når foreninger fik egne 
lokaler på fuld tid. Man kunne forlade 
timetyraniet i lånte klasseværelser og 
uden skemalægning være aktiv 24/7 
på egen matrikel.

Der kom medlemstilskud, trænertil-
skud og ikke mindst tilskud til leder-
uddannelse.

Formidling af viden og information 
om praktiske gøremål og regler i for-
eningslivet har været en stor opgave 
for TFR og de foreningsledere, som tog 
en ekstra tørn for fællesskabet ved si-
den af en typisk meget aktiv indsat i 
egne foreninger.

I dag får TFR et stort årligt tilskud 
fra Tårnby Kommune-kasse, men for-
retningsudvalg og sekretær gør sig til 
gengæld umage for at formidle pen-
gene bedst muligt.

Der er gennem årene sat flueben 
ved mange ønskede indsatser og øn-
sker, dels ved hjælp af tilskud, men 
så sandelig også ved flid, energi og 
viden.

Der har kun været fem 
formænd i K.T.U.R / TFR. 
Fra venstre er det  John 
Topp . den tredje, Terkel 
Spangsbo, nuværende og i 
to perioder, Poul Feldvoss, 
den første og Erik Nielsen, 
nummer to. Terkel Spangsbo 
var i en periode afløst af 
TFR’s nuværende sekretær, 
Michael Pedersen.
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Vi er yngre end vi troede
Tårnby forenings Råd ”fødedato”, 
var svær at fastslå – men vi ledte 
heller ikke det rigtige sted

Af Terkel Spangsbo, fmd. Tårnby 
Forenings Råd

Tårnby Forenings Råd, TFR, hed en-
gang Kastrup Tårnby Ungdoms Råd, 
K.T.U.R. oftest udtalt K-tur, men da 
bestyrelse og andre ledende perso-
ner i organisationen viste sig at være 
langtidsholdbare, holdt det ikke med 
”ungdomsrådet”.

K-tur blev grundlagt som en efter-
følger til Ungdomsmøderne, startet af 
Poul og ninna Feldvoss. Møderne var 
foredrag tilrettelagt for unge uden at 
emnerne var særlig ungdommelige; 
Sabotageaften, Radio/Fjernsynspro-
grammer med programdirektør Bind-
sløv-Frederiksen, Det gamle Grønland, 
atombomben, nATO og lignende em-
ner var på tapetet og samlede op mod 
50 unge.

Poul og ninna samlede en lille kreds 
af aktive unge og sammen fik de stiftet 
K-tur som et forum for ungdomsfor-
eninger. K-tur skiftede hurtigt karak-
ter og blev en organisation, som kæm-
pede for bedre forhold for foreninger 
generelt. Idrætten havde haft en lig-
nende organisation, Kastrup-Tårnby 
Idræts Sammenslutning, KTIS, en del 
år inden. nu fik også ikke-idrætten de-
res talerør og forum for idéudveksling.

Men hvilken dato blev den livskraf-
tige organisation stiftet?

Gamle avisklip
Heldigvis havde Poul Feldvoss, der 

døde i 2010, et samler-gen, så vi fik 
lov til at dykke ned i hans gemte pa-
pirer. 

Poul Feldvoss blev første formand 
og i Amager bladet 3. februar 1967 
bebuder han sin afsked som formand. 
Poul er færdiguddannet som lærer 
og skal ”påbegynde en lærergerning 
andetsteds”. Andre avisklip fortæller 
om Ungdomsmødernes aktivitet efter 
11. juni 1965 og endelig fortæller et 
klip fra lOKAlAVISEn for KASTRUP, 
TåRnBy og DRAGØR, at den nøjagtige 
dato er 18. december, men årstal er 
udeladt.

årstallet kunne således nogenlunde 
indkredses til 1966-67 og et 25-års 
jubilæumsskrift indkaldte til fest 18. 
januar 1991, så de gravende journa-
lister konkluderede at datoen var 18. 
januar og har nu indkaldt til en fest-
reception lørdag 16. januar.

I anden anledning taler vi med le-
der af Tårnby Stads- og by arkiv, lone 
Palm, som gerne vil se, om arkivet 
rummer visse foto. naturligvis omta-
ler vi vores kvaler med at datofast-
sætte ”fødslen” Få timer efter vores 
anmodning om foto sender lone Palm 
”dåbsbeviset” 10. februar 1966. Hvor 
svært kan det være?

Men festreceptionen fastholdes til 
lørdag 16. januar på Foreningernes 
Fælleskontor, hvor foreningsledere, 
kulturpolitikere, tidligere ansatte og 
bestyrelsesmedlemmer er indbudt.

Se artikel om TFR’s aktiviteter i dag. Dåbsattesten for Kastrup-Tårnby Ungdomsråd, KTUR, forløberen for 
Tårnby Forenings Råd, TFR fandtes i Tårnby Stadsarkiv, hvor leder 

Lone Palm hurtigt fandt det.

åbningstider
Man og tirs  ...................09:00 -  17:30
Ons  ................................09:00 -  18:00 
Tor  og fre  .....................09:00 -  17:30
lør  ..................................09:30  - 13:30 
Søn lukket

Skottegården 2 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 36 33
E-mail: kastrup@apoteket.dk 
www.kastrupapotek.dk

Velkommen på det ny Kastrup Apotek

Apotekets bodycreme 
250 ml: KUN 39,- 

NYHED! Vichy hånd-
creme 40 ml: 70,-

Lactocare Dayly med Zink
30 kapsler: 120,-
60 kapsler: 208,-

Kastrup
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Tårnby Kommune inviterer alle interesserede borgere til informationsmøde om 
boligplacering af flygtninge.

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.30 er du velkommen til informationsmøde på 
Tårnby Rådhus.
Tårnby Kommune har i løbet af 2015 skullet modtage 99 flygtninge. 
Kommunen har ønsket at sikre en stor boligmæssig spredning af de nye borge-
re for på den måde at skabe de bedst mulige rammer for integrationsindsatsen. 
Der kan være uafklarede spørgsmål blandt borgerne i den nuværende situation. 

Borgmester Henrik Zimino vil denne aften orientere om flygtningesituationen. 
Der vil efterfølgende være mulighed for at få svar på spørgsmål om boligplace-
ring. 
I Rådhushallen vil der efter oplægget og tilhørernes spørgsmål være mulighed 
for at besøge stande fra lokale organisationer og foreninger, som arbejder med 
flygtninge og integration. 
Mødet afholdes mellem kl. 19.30 og 20.30 den 28. januar 2016 i Rådhushallen, 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY  
KOMMUNE

INfORMATIONSMøDE OM fLYGTNINGE

Tirsdag den 1. december 
landede verdens største pas-
sagerfly Airbus 380 i Køben-
havn for første gang i fast 
rutefart, og det var noget, 
der kunne trække fulde huse 
både på Flyvergrillen og hvor 
der ellers var en ledig udkigs-

post i området.
Det er gansker vist ikke før-

ste gang, at den kæmpemæs-
sige Airbus er landet i Kø-
benhavn. Det skete også for 
tre-fire år siden, da lufthansa 
landede med sit demonstra-
tionsfly – også under massiv 

overvågning af Tårnbys og an-
dre flyinteresserede borgere, 
men dengang var det kun en 
prøve. 

Men nu har flyselskabet 
Emirates sat sit flagskib Air-
bus 380 ind i fast rutefart 
mellem Dubai og København.

For at gøre plads til den to 
etagers A380’eren er Finger 
C blevet udvidet for 255 mil-
lioner kroner og der bygget 
en ekstra passagerbro til cirka 
15 millioner kroner så der bli-
ver flere udgange fra det to-
etagers fly.

Emirates’ åbnede sin første 
rute mellem København og 
Dubai i august 2011 med en 
Airbus 330, der har plads til 
237 passagerer. denne spe-
cielle udgave af Airbus 380 
kan tage ikke mindre end 615 
passagerer.                         jli

Jumbojettens storebror er nu et dagligt syn
Fotos: Kurt Pedersen

Hundredevis af Tårnbyborgere og andre 
flyinteresserede var draget til Flyvergrillen for med 
egne øjne at se det store fly. 

Dette er nu et dagligt syn i Kastrup. Fra 1. december 
er Emirates’ Airbus 380’er indsat i fast rutefart 
imellem København og Dubai.

Den øvrige flyflåde i Københavns Lufthavn syner 
ikke af ret meget ved siden af det gigantiske fly, der 
kan tage 615 passagerer.
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ALT TiL DiT KÆLEDyR

pET fEEDER  
SURE fEED 
mIcRochIp

Før 1199,- 

Nu 699,-

RoYAL 
cANIN 

STERILISED 10 kg.  
Før 599,- 

Nu 299,95 kr.

RoYAL cANIN 
mAXI ADULT 15 kg.
Før 559,- kr.  

Nu 279,95 kr. RoYAL cANIN 
mEDIUm ADULT  

15 kg.
Før 559,- kr. 

Nu 279,95

mERA DoG 
hUNDEfoDER 

50 %
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Hangout and learn 

Der er computere til rådighed, men man kan også medbringe eget IT-udstyr. 
Der kræves ingen tilmelding, man møder blot op med sine skoleting.  

Plads til leg og bevægelse
Bevægelseslandskabet ved 
vægterparken i Kastrup skal 
styrke sundheden og det 
sociale fælleskab for folk i 
alle aldre
Det nye landskab består af en 
kuperet sti, der binder områ-
det sammen og seks større 
områder, med mulighed for 
udfordringer, sport, leg og op-
levelser. 

Med det nye ”Bevægelses-
landskab i Kastrup” får lokale 
og beboere i Vægterparken 
et stort grønt udeområde på 
15.000 m2 med skønne re-
kreative områder og masser 
af plads til leg og bevægelse.

- Det startede som en vild 
idé om at udnytte Vægterpar-
kens grønne område op mod 
metrobanen. I samarbejde 
med MASU Planning fik bolig- 
organisationen sendt en an-
søgning afsted til Realdania, 
og glæden var stor hos alle 
involverede, da vi fik besked 
om, at vores projekt var fun-
det egnet til støtte fra Real-
dania, siger direktør for Bolig- 
organisationen Tårnbyhuse, 
Torben Hansen. 

plads til alle 
Tårnbyhuse er kåret til Tårnby 
Kommunes Sundhedsam-
bassadør i 2015, og det sker 
blandt andet på baggrund af 
etableringen af Bevægelses-
landskabet og dets mange 

funktioner for at styrke sund-
heden og det sociale fælle-
skab.

- Det nye bevægelsesland-
skab falder fint i tråd med det 
sociale ansvar, Tårnbyhuse 
påtager sig, og som også lever 
op til boligorganisationens 
slogan ”Tryghed & Trivsel”.

- Projektet betyder, at vores 
beboere og andre lokale kan 
benytte det store grønne ude-
område til leg og bevægelse. 
Ibrugtagelse af området er 
det første skridt på vejen mod 
bedre udeområder i Tårnby 
kommune, siger Torben Han-
sen.

Attraktivt udeområde
Det nye landskab ved Vægter-
parken er et af i alt 11 større 
projekter, der realiseres med 
støtte fra Realdanias kampag-
ne: ”Det Gode Boligliv”. Kam-
pagnen  har afsæt i de almene 
boligers lange og stærke tra-
dition for at skabe gode ram-
mer for fællesskab og et godt 
naboskab med plads til alle. 

Målet med kampagnen er at 
bidrage til nytænkning af de 
fysiske rammer omkring livet 
i de almene boliger. 

- Bevægelseslandskabet er 
et rigtig flot bud på, hvordan 
et tidligere uudnyttet areal 
pludselig bliver et attraktivt 
udeområde. Et, som trækker 
folk til, i stedet for at støde 

dem fra. Jeg håber, projektet 
vil fungere som inspiration og 
godt eksempel for andre bo-
ligområder på, hvordan man 
kan skabe nye, indbydende 
fællesområder, der kan styrke 
beboernes sundhed og fæl-
lesskab, siger programchef i 
Realdania, Astrid Bruus Thom-
sen. 

Det er landskabsarkitek-
terne MASU Planning, der har 
stået for udformningen af Be-
vægelseslandskab i Kastrup. 

- Vi har gjort vores bedste 
for at lave et landskab, der ud-
nytter de eksisterende bakker 
på bedste vis og som favner 
brugerne på tværs af alder 
og ønsker om aktivitet, siger 
partner og landskabsarkitekt 
hos MASU Planning, Sune 
Oslev.

Det røde bånd klippes over af Astrid Bruus Thomsen, (tv.) fra 
Realdania, Peter Carlsen Afdelingsformand i midten og Sune 
Oslev fra Masu Planning. (th.).

Det nye landskab har seks 
større områder med mulighed 

for udfordringer, sport, leg 
og oplevelser. Anlægget 

rummer bl.a. tovbaner, 
klatreskov, kæmpegynger, 

balanceredskaber, rutsjebaner, 
boldbaner, rosenhave og en 

hundelegeplads til områdets 
mange hunde og deres ejere. 

 

FØREFT
ER

Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så
indbydende, som man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt
til at smide ud. Et helt nyt køkken virker derfor både som en dyr og
unødvendig løsning.Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til
at smide det ud! Skift i stedet for facaden ud. Med nye skabslåger, 
nye skuffer og ny bordplade kan der udrettes mirakler.  

Besøg os her: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38791614

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke køkken, skift køkkenlåger - professionel køkkenrenovering siden 1985

NYE KØKKENLÅGER NEMT OG BILLIGT

«
»

LØRDAGSÅBENT D. 30. JANUAR KL. 10.00 - 13.00
Kig forbi www.nygammelt.dk og se de gode tilbud der gælder d. 30. jan.

PRISEKSEMPEL
 

10 folielåger
5 skuffefronter

15 greb
20 hængsler 

kørsel og levering

14.497,-
inkl. moms

inkl. montering

i alt, kun PRISGARANTI
Vi matcher totalprisen
på lignende tilbud på

produkter af tilsvarende 
kvalitet.

 

Læs mere på:
nygammelt.dk
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Kastrup: englandsvej 368 - 2770 Kastrup - tlf.: 3251 4100 - amager@alicebutik.dk
åbningstider: Mandag - torsdag 8-17.30, lørdag 10-14, 1. søndag mdr. 11-14

www.alicebutik.dk

Mere end 400 m2 stort showroom med fliser, møbler,  
glasdøre og armaturer.

Man kan blive helt elektrisk
genanvendelse

Der har nok været en eller 
anden julegave, som med-
bragte yderligere en adap-
tor til familiens i forvejen 
store bestand

Af Terkel Spangsbo

Med hvert nyt elektronisk 
produkt, mobiltelefon, bar-
bermaskine, lommelygte og 
lignende følger der i dag en 
ny oplader/adaptor med – en 
adaptor som måske ligner 
en man har i forvejen eller 
en helt speciel, som kun kan 
bruges til nyerhvervelsen. 
Sidstnævnte handler denne 
forbrugeroplysende artikel 
ikke om.

Men alle de øvrige som ser 
ud som stikkene på fig.1 kan 
blive den adaptor, man har 
liggende i sin skrivebords-
skuffe, i sommerhuset eller 
på værkstedet – der hvor mo-

bilen har det med at løbe tør 
for strøm.

Tårnby Bladet har spurgt 
Jesper Elimar, elektriker og in-
dehaver af firmaet Elimar A/S, 
aut. El-installør. Om de mange 
adaptorer dog ikke kan gen-
anvendes eller om man bare 
skal skynde sig at aflevere 
dem på genbrugspladsen.

- Hvis det er en ældre mo-
del, typisk meget tung, er den 
fyldt med kobber og jern. Hvis 
man har mange af dem, kan 
det måske betale sig at afle-
vere dem samlet til en metal-
handler. Er der kun tale om 
få, bør man aflevere dem på 
genbrugsstationen, fortæller 
Jesper Elimar.

- De bruger nemlig lidt 
strøm bare ved at sidde kon-
takten selvom, der ikke er til-
sluttet et apparat.

miljø- og strømøkonomiske
Mere moderne adaptorer er 

elektroniske, typisk meget 
lette, og miljøvenlige, idet 
de først bruger strøm, når 
eksempelvis mobiltelefonen 
sættes til opladning.

- Hvis man vil bruge en 
adaptor som reserve er der et 
mål som er det altafgørende. 
Det er spændingen på output 
siden! Siger Jesper Elimar.

Output spændingen er 
opført som V (volt) på selve 
adapteren og brugsgenstan-
den. På det apparat som skal 
”modtage” spændingen/op-
lades må V ikke være lavere 
end udgangsspændingen på 
adapteren.

Som udgangspunkt må man 
gerne oplade sin ”brugsgen-
stand” med en lavere strøm 
(A/mA) end den foreskrevne, 
det vil bare tage længere tid 
at oplade. Det kan dog ikke 
anbefales, da man risikere at 
”brænde” opladeren af.

Det er ikke en garanti for 
sikker opladning, at modtager 
og adaptor passer sammen 
rent stikmæssigt. 

Man bør altid sørge for at 
oplader på apparat passer 
både fysisk og mærke-mæs-
sigt.

EU krævede fælles standard for 
mobilopladere i 2009

Allerede i 2009 underskrev 
de store producenter af 
mobiltelefoner et såkaldt 
Memorandum of Understan-
ding, hvorefter de forpligter 
sig til at bruge den univer-
selle standard, men det er 
usikkert, om aftalen bliver 
forlænget. EU er nu klar med 
et indgreb, hvis det ikke 
sker, skrev bladet Computer 
World

EU forlangte, at mobilte-
lefon-producenterne fortsat 
skal understøtte en fælles 
standard for opladere. Bran-
chen har indgået en frivil-
lig aftale om en universel 
oplader baseret på mikro-
USB, men den er udløbet i 
slutningen af 2012. Det kan 
betyde, at der igen kommer 
forskellige opladere.

- Hvis producenterne ikke 
forlænger aftalen inden 
udgangen af februar, vil EU 

forpligte dem til at gøre 
det, sagde EU-kommissær 
Antonio Tajani til det tyske 
nyhedsmagasin Focus.

Han ønsker, at den univer-
selle oplader også skal kun-
ne bruges til andre former 
for elektroniske produkter, 
herunder pc-tilbehør. 

linket til hele artiklen 
findes på www.
taarnbybladet.dk

dr.dk skrev i marts 2014, at 
det ikke lykkedes ad frivil-
lighedens vej, så nu ville bli-
ver Apple banket på plads 
ved lov. EU-parlamentet 
havde nemlig et udkast til 
en lov om fælles mobilop-
ladere på dagsordenen. lo-
ven skulle tvinge Apple til 
at droppe deres egne stik til 
mobiltelefoner og bruge en 
fælles EU-standard.

Fig. 1. Der er mange 
modeller af stik. De 
skal også passe i 
”modtagerapparatet.

Jesper Elimar giver gode 
råd om genanvendelse af de 
mange adaptorer, der hober 
sig op i de små hjem.

Husk www.taarnbybladet.dk



1
6

 T
å

R
n

B
y

 B
lA

D
ET

 J
A

n
U

A
R

 2
0

1
6

Klinik for fodterapi Kamillevej 4, 1 sal
v/Mariah Kruse                      (over apoteket) 
  
          Tlf: 3013 5522
         www.kastrupfodterapi.dk
         mk@kastrupfodterapi.dk

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer fredag 28. og 29. 
januar og dækker redaktionelt februar 2016

Deadline mandag 25. januar 2016

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

hERRE
Klip 150,-
pensionist 130,-
Drenge u/ 12 år 130,-
Gl.dags barbering 100,-

DAmE
Klip 200,- 
pensionist 180,-
pige u/ 12 år 160,-

ÅBNINGSTIDER:
mandag - fredag 10.00 - 17.30
fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00

vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAvEKoRT UDSTEDESS
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Vi har modtaget:

Hvem er medlemmerne af 
Bevaringsforening, nu og i fremtiden?

Af Lis Schneevoigt,  
fmd. Bevaringsforeningen 

for Tårnby Kommune

- Det er bare nogle nostalgi-
ske pensionister, som vil have 
stråtag og stokroser på alle 
huse, hånes der.

Bagstræberisk idyl for alle 
pengene!

Vi kigger nærmere på 
medlemslisterne her ved års-
skiftet, hvor vi vurderer, hvor 
langt vores indflydelse når 
ud, kig eksempelvis på vores 
Facebook-side, og hvem der 
stadig støtter op om vores 
formålsparagraf, eller ville 
savne os, hvis vi ikke var der.

Et par interessante nye 
medlemmer er kommet til i 
år: Kastrup Tårnby Kvindelige 
Gymnastikforening, der er 
blevet kollektive medlemmer, 

og Klub Tårnby i Kastruplund-
gade, der er blevet medlem 
som institution, fordi de har 
fundet ud af, at de kan bruge 
os til noget fornuftigt.

Vi får ikke offentlige støtte-
midler, så det er af stor betyd-
ning for os, at der er nogen, 
som bidrager til foreningens 
drift, der blandt andet skal 
dække udgifter til udstillinger 
og nyhedsbreve samt udde-
ling af arkitekturpriser.

naturligvis er vi på jagt ef-
ter yngre kampfæller, der kan 
bære foreningen ind i fremti-
den og være med til at slås for 
at bevare det, vi har glædet 
os over, til glæde for vores 
børnebørns børn, som en dag 
skal overtage ansvaret for kul-
turarven efter os. 

Vores arbejdsområde er 
det, som det altid har været, 

men vi har udvidet det til 
også at ønske medindflydelse 
på vores fysiske omgivelser 
generelt. Vi vil bidrage til at 
gøre det lettere for de han-
dicappede at færdes i det of-
fentlige rum og gøre det mere 
spændende at opholde sig på 
torve og pladser. Det betyder 
så, at vi får mere livskvalitet 
for de store summer, der po-
stes i vejene.

I sidste ende vil det gøre 
foreningens arbejde til en fol-
kesag.

Rigtig godt nytår!

Bevarings-
foreningen gav 
årets Arkitekturpris 
til Tårnby Kommune 
for Kastruplunds-
gades forskønnelse. 
Prisoverrækkelse 
skete i Tårnbys 
tidligere Rådhus 
som nu huser Klub 
Tårnby og Tårnby 
Kreativ Klub, der i 
øvrigt har pakket 
(elme?)træet foran 
rådhuset ind i 
hæklerier. Foto: 
Jørgen Schneevoigt.

Cykelgenvej til city
København / Amager får en 
ny cykel- og gangbro ved 
vester voldgade i 2018

København kommende cy-
kel- og gangbro får en enkel, 
kurvet linje, som får broen 
til at fremstå som en graciøs, 
spændt bue lige nord for lan-
gebro. 

Broen strækker sig smukt 
fra det urbane Vester Vold-
gade og lander i et nyt byrum 
ved langebrogade og hen 
mod langebro – tæt på det 
gamle voldområde. Den nye 
bro skaber bedre vilkår for 
fodgængere og cyklister, samt 
bringer byen og havnen tæt-
tere på hinanden. 

En gave fra Realdania
Realdania giver broen som en 
gave for at udvikle de rekrea-
tive kvaliteter og tilgænge-
ligheden i den centrale del af 
Københavns Havn og forven-
tes færdig i 2018.

Den nye bro aflaster lan-
gebro, som bruges af 35.000 
cyklister på hverdage og til-
byder et attraktivt alternativ 
til langebro og bliver en del 
af Det Grønne Cykelrutenet 

og ”Havneruten”. Broen skal 
være med til at fremskynde 
den positive udvikling i byen, 
hvor stadig flere cykler hver 
dag. Samtidig kommer broen 
til at binde BlOX (bygningen 
under opførelse på Bryghus-
grunden) og Indre By bedre 
sammen med både Havne-
parken, Kalvebod Bølge og 
Christianshavns Vold. 

En historisk forbindelse
Den oprindelige langebro 
forbandt Rysensteen Bastion 
og Kalvebod Bastion – fra 
Vester Voldgade til langebro-
gade. 

Cykel- og gangbroen vil på 
dette sted referere til en hi-
storisk forbindelse i byen og 
på logisk vis indskrive sig i 
den eksisterende, bymæssige 
struktur. 

Onsdag 13. januar kl. 19 
borgermøde om ny cykel- og 

gangbroen.  Fæstningens 
Materialgård, Frederiksholms 

Kanal 30, Kantinen, 1220 
København K. 

En udstilling og  de fem 
projektforslag er åben onsdag 

13. og torsdag 14. januar 
mellem kl. 14 og 18.

Da den første Langebro blev anlagt her i slutningen af 
1600-tallet markerede havnefonten, at hér stoppede byen.  
Foto: Realdania-fondet.
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*GÆLDER VED KØB AF KOMPLET BRILLE 2. – 31. JANUAR 2016  
OG KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD OG RABATTER.

PÅ ALLE STEL

Profil Optik Kastrup · Skottegården 6 · 2770 Kastrup  ·  Tlf. 3250 5172 · www.profiloptik.dk

Tyske nødpenge startede 
en super-samler
Når man har været samler i 79 år og 
har haft et aktivt samler-gen hele 
livet, så er lagrene store.

Af Terkel Spangsbo

Foto: ????

Gunnar Blunk, kendt som formand for 
Amagerlands numismatiske Forening 
gennem mange år, har samlet syste-
matisk på postkort, alt om genforenin-
gen og sønderjyske nødpengesedler, 
medaljer og ikke mindst på mønter og 
sedler.

Penge har de fleste samlet på, men 
det er ikke værdien i kroner og øre, der 
har interesseret Gunnar Blunk, selvom 
han naturligvis godt ved, hvad mønter 
i hans samling er værd, så er det mere 
tilfredsheden ved at have komplette 
samlinger indenfor et givet emne el-
ler tema.

Det var tyske nødpenge, der tidligt 
i Gunnar Blunks liv, satte fut i interes-
sen. Det var mønter som hans far hav-
de gemt og som var penge som blev 
fremstillet i Tyskland til soldaterne 
i Den Store Krig, som 1. verdenskrig 
hed, før der kom en nummer 2. Møn-
terne var som penge ikke mere værd 
en skyldnerseddel udsted i et mata-
dorspil, men en samler var født, da 
Gunnar fandt nødpengene i hans fars 
efterladenskaber.

Postkort er en anden af Gunnar 
Blunks passioner. Især postkort fra 
Sønderjylland og grænselandet. 

motiver før og nu
Han har selv rejst i området og genfo-
tograferet motiverne fra postkortene, 
blandt andet de mange grænseover-

gange, som lå højt oppe i Danmark før 
1920. Han har forsøgt at stå på samme 
sted som fortiden postkortfotograf må 
have stået og gamle postkort og nye 
billeder har blandt andet været udstil-
let i Grænseforeningen.

Men det er først og fremmest som 
mangeårig formand i den forening, 
han selv var med til at stifte for godt 
40 år siden, Amagerlands numismati-
ske Forening, vi kender ham. De første 
år kunne han ”nøjes” med at være re-
visor. I 1993 blev han så formand.

Foreningen tæller over 130 med-
lemmer, de fleste fra Tårnby eller an-
dre steder på Amager, men også nu-
mismatikere fra resten af Danmark er 
medlemmer.

Ved generalforsamlingen i 2015 
trak Gunnar sig og får følgende skuds-
mål med fra den nye formand, Steen 
Jakobsen:

- Gunnar har bestemt tegnet vores 
forening på bedste vis – naturligvis 
ikke alene, men det er ham, der har 
trukket det store for ikke at sige kæm-
pe læs.

- Han har brugt mindst 20 timer om 
ugen (også da han var i erhvervsarbej-
de som beregner af bygge- og maler-
sager). I hans tid er antallet af numre 
ved vores auktioner (kun åbent for 
medlemmer) næsten fordoblet.

og så lidt af det andet
Gunnar Blunk er tidligere håndbold-
spiller i KTH, spiller stadig badminton 
to gange om ugen, er ivrig teatergæn-
ger, vinterbade og ofte turist på ”Ture 
i København”.

- Jeg arrangerer selv ture for Ældre 
Sagen i København 
og plukker altid 
noget nyt om det 
gamle på de gui-
dede ture, jeg stadig 
deltager i, fortæller 
han.

Så langt tilbage 
nogen husker har 
Gunnar Blunk del-
taget i møder hos 
Tårnby Foreningsråd 
og udover, han an-
befaler den nye for-
mand at deltage, har 
han tilbudt sig som 
aktiv vikar, hvis til-
fældet skulle være 
ude. Man er vel still 
going strong.

Gunnar Blunk 
har huset fyldt 
med samlinger, 
men der er trods 
alt styr på alle 
effekterne. Foto: 
Karin Ott.
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Ældre Sagen i Tårnby vil på denne måde sige tusind tak til alle de 
virksomheder og forretninger, der støttede vor julefest 29. november og 
gjorde dagen til en stor oplevelse for vores medlemmer i kommunen. 

Tak for samarbejdet og godt nytår 2015.

Ældre  Sagen

Aleo Vera Butik Amager
kontakt@aleoverabutikamager.dk

En Varme Dame fylder 90 år
Landets hovedstad ville 
have gispet efter vejret 
under sorte røgskyer, hvis 
ikke den fælles varmeforsy-
ning havde afløst borgernes 
egne ovne

Københavns fjernvarme, der 
er landets største varmefor-
syning, kan nu fejre 90 års 
fødselsdag.

Den Varme Dame, som hver 
dag sikrer lune stuer til over 
500.000 københavnere er 
langt fra pensionsmoden. Om 
ti år skal København nemlig 
være verdens første CO2-
neutrale hovedstad. Det sker 
dog kun, hvis HOFOR når at 
gøre varmen helt grøn.

Københavns fjernvarme, 
der er landets største varme-

forsyning, kan nu fejre 90 års 
fødselsdag.

Og om blot ti år, når fjern-
varmeforsyningen i Køben-
havn kan fejre 100 år i kun-
dernes tjeneste, skal ethvert 
drej på termostaten eller 
vandhanen kunne ske med 
grøn samvittighed. Køben-
havns Kommune vil nemlig 
være verdens første CO2-
neutrale hovedstaden i 2025, 
og det sker kun, hvis det lyk-
kes HOFOR at gøre fjernvar-
men 100 procent klimavenlig.

fra sort by til 99 procent 
fjernopvarmet
Før hovedstaden fik fjernvar-
me, fyrede alle københavnere 
for sig selv i de private hjem. 
luften i hovedstaden var sort 

af røg fra kul, koks og petro-
leum fra de mange ovne. Men 
i 1925 fik nogen en god ide: 
Hvorfor ikke udnytte over-
skudsvarmen fra byens sti-
gende elproduktion?

Fra det daværende Gothers-
gade Elværk midt i byen be-
gyndte man at sende damp 
ud i rør under jorden og holde 
de nærmeste ejendomme 
varme. Det blev startskuddet 
til fjernvarmen i København.

- Da man lagde de første rør 
tilbage i 1925, havde man nok 
ikke forudset, hvilket eventyr 
man begyndte på, og at vi 90 
år senere ville stå med et af 
de mest veludbyggede, ef-
fektive og klimarigtige fjern-
varmesystemer i verdenen. 
I ingen andre byer findes en 

fjernvarmeforsyning, der er så 
geografisk udbredt og samti-
dig energieffektiv. Det gør Kø-
benhavns fjernvarmesystem 
intet mindre end unikt, siger 
lars Therkildsen, administre-
rende direktør hos HOFOR.

fart på i 80’erne
Med opførelsen af Amager-
værket og en gigantisk rørled-
ning under Københavns havn 
i 80’erne kom der for alvor 
gang i fordelingen af fjern-
varme.

På samme tid fik Hovedsta-
den med omliggende kom-
muner varmeplaner, som be-
skrev, hvorden de enkelt ejen-
domme skulle varmeforsynes. 
I Tårnby skal alle boligblokke 
benytte sig af fjernvarme og 

parcelhuse skulle opvarmes 
af individuelle naturgasfyr.

Mange vil kunne huske 
den karakteristiske skorsten i 
Skottegården, der stod oven 
på Skottegårdens varmecen-
tral med store oliefyr. I dag er 
der stadig varmecentral, men 
den består udelukkende af 
ventiler og termostater.

99 procent dækket
I dag er 99 procent af Køben-
havns varmeforbrug dækket 
af fjernvarme, og den sorte 
røg over byen er væk.

For 90 år siden var der 
damp i fjernvarmerørene. 
For at nå målet om CO2-
neutralitet er HOFOR blandt 
andet i gang med at erstatte 
det gamle dampsystem med 
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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

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk

siger tak til ...
Kastrup Rens

vandbaseret fjernvarme. 
Det kan ses på de mange 
gravearbejder i byens gader. 
nogle steder hæves trykket 
i rørene også. Begge dele er 
med til at holde varmeudgif-
terne nede og bidrage til at 
gøre fjernvarmen i Køben-
havn bæredygtig.

- Vores fjernvarme er i dag 
53 procent CO2-neutral, så 
vi er altså mere end halv-
vejs mod målet. Og mens 
vi knokler mod tiden, har 
vi samtidig verdenens øjne 

hvilende på os, , lyder det fra 
lars Therkildsen.

- Verdenens klimaudfor-
dringer skal især løses i by-
erne, og det københavnske 
fjernvarmesystem er i dag 
en inspirationskilde for man-
ge storbyer kloden rundt og 
blev eksempelvis  fremhæ-
vet på det nyligt overståede 
klimatopmøde i Paris. 

- De mange delegationer 
og internationale besøg, vi 
hvert år modtager fra ek-
sempelvis Shanghai, Moskva, 
new york og Berlin, vidner 
også om, at vi her har fat i 
en model, som man i udlan-
det er meget interesseret i at 
kopiere. Det københavnske 
fjernvarmeeventyr er med til 
at skabe basis for det grønne 
danske eksporteventyr.

Under asfalten i landets 
hovedstad ligger 1.444 
kilometer rør, der hver 
dag sikrer over 500.000 
københavnere varme i 
radiatorerne og varmt vand 
i hanerne.  
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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.

DELFIN SHOP
Oplev over 500 forskellige, sjove og nyttige varer.

Du finder med GARANTI altid noget til gaver, til sjov, til eget brug, 
til pynt, til eventyr

DELFIN SHOP
Skottegården 8 • Kastrup 
• 32 52 00 05 •

åBnInGSTIlBUD

Philips kaffemaskinen 250,- og andre 

elektriske køkkenmaskiner til en god pris

Åbningstider:
Man-fredag 9-18

Lørdag 10-17
1. og sidste søndag 10-15

 Seniorspillerne fra 
KMB2010 er helt klar 
til oprykningsspillet i 
Badmintonligaen. Også flere  
nye og yngre spillere har fået 
plads på holdet i forbindelse 
med stamspilleres afbud. 

KMB 2010 i ligakvalifikation

Så er grundspillet i 1. divisi-
on færdigspillet. og Kastrup 
magleby Badmintonklub, 
KmB2010 fik med nød og 
næppe kvalificeret sig til 
oprykningsspillet i badmin-
tonligaen. Det er andet år i 
træk!

Klubbens to sidste grund-
spilskampe i december må-
ned endte begge med neder-
lag til lillerød og til Solrød 2, 
men i hjemmekampen i be-
gyndelsen af december mod 
lillerød gav 7-6 nederlaget 

dog et vitalt point, der sikrede 
KMB én af de to pladser i op-
rykningsspillet.

Klubben endte dermed på 
grundspillets 5. plads efter 
Solrød 2, Ikast, Skovshoved 2 
og Værløse 2. 

Turneringsregler
Da det imidlertid kun er klub-
bernes 1. hold, der kan kom-
me i oprykningsspillet, bliver 
det derfor Ikast og KMB2010, 
der snupper de 2 opryknings-
pladser. Forvirret?

Men holdturneringens reg-

ler er nu engang sådan og 
KMB tager oprykningspladsen 
med kyshånd. Det betyder 
nemlig, at klubben nu ikke 
kan rykke ned fra 1. division 
– og endvidere bliver det en 
stor oplevelse for alle klub-
bens spillere at spille i ligaen. 

Og ingen skal være i tvivl 
om, at de vil kæmpe for den 
lille mulighed, der er for op-
rykning til badmintonligaen.

Ikke imponerende
- Det lyder måske ikke så im-
ponerende med 5. pladsen. 

Jeg synes alligevel, at holdets 
præstation har været super 
flot, når man tænker på, at 
træner Mikkel Elbjørn larsen 
i hver runde i gennemsnit 
har måttet undvære hele 8 – 
9 spillere fra spillertruppen 
siger Per larsen fra klubbens 
spilleudvalg.

- Vi har det meste af sæso-
nen måttet se bort fra stam-
spillere som Simon Buus Jen-
sen, Kasper Madsen, Michael 
Søgaard, Jonas Andersen, Per-
nille Harder, Camilla Paulsen  
– og ikke mindst Mikkel selv. 
Men vi har et stort håb om, at 
en del af disse spillere ven-
der tilbage til slutspillet efter 
nytår, slutter Per larsen.

plads til de nye og yngre
Den tilbageværende faste 
kerne af 1. holdets stamspil-
lere har således gjort det 
fornemt, og de mange afbud 
har betydet, at flere af klub-
bens yngre spillere har fået 
spilletid og smagt på 1. di-

visionsfjer. KMB2010 råder 
over en stor bredde og en ung 
talentfuld spillertrup. Det ses 
bl.andt andet af det faktum, 
at både 2. holdet og 3. holdet 
er kommet i oprykningsspillet 
til henholdsvis 2. division  og 
danmarksserien.

Klar til slutspillet
Klubben forbereder sig nu til 
oprykningsslutspillet for alle 
tre hold. Det endelige pro-
gram for slutspillet er endnu 
ikke fastlagt, men det er sik-
kert, at ligakvalifikationen 
skydes i gang allerede 12. 
januar. Spillerne har derfor 
kun ganske kort tid til de sid-
ste forberedelser, men vil helt 
sikkert være klar, når kampen 
skydes i gang.
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Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 19.00

 TÅRNBY GYMNASIUM & HF

KOM TIL ÅBENT HUS

Så blev De Blå Bænke klar
13 blå bænke snor sig nu 
som et blåt bånd mellem 
metrostation Kastrup og 
Den Blå planet

Tekst Sigurjon Einarsson. 
Foto Kurt Pedersen, Amager 

Fotoklub.

Klokken nærmer sig ni en kold 
morgen sidst i november, da 
en lille forsamling af menne-
sker prøver at få varmen ved 
Kastrup Metro. Heldigvis er 
der en kaffevogn på stedet, 
og ved siden af kaffevognen 
står en blå bænk. Og admini-

strerende direktør for Den Blå 
Planet, Dorte Gleie viser stolt 
bænkene frem.

En nyskabelse i bybilledet
Det er ny Carlsbergfonden, 
der har sponsoreret bæn-
kene. De var lidt afventende 
i starten, men professor Mor-
ten Kyndrup fra ny Carlsberg-
fondets bestyrelse, var be-
gejstret da han sammen med 
Dorte Gleie fra Den Blå Planet 
indviede bænkene.

- Jeppe Heins bænkepro-
jekt er en nyskabelse, når vi 
taler kunst i det offentlige 
rum. Bænkene har en firedob-

belt funktion: For det første 
viser de helt konkret vej fra 
metro til museum. For det an-
det tilbyder de hvile for trætte 
sjæle på vejen. For det tredje 
indbyder de til at blive brugt 
som legeredskaber for børn. 
Og endelig for det fjerde har 
bænkene hver især og tilsam-
men en skulpturel, æstetisk 
funktion i omgivelserne, som 
de derved binder sammen og 
giver et fælles udtryk. Denne 
funktionelle kompleksitet 
forener bænkene med noget 
næsten eventyrligt, som de 
står der i byrummet, siger 
professor Morten Kyndrup fra 
ny Carlsbergfondets besty-
relse.

Et bindeled for området
Ved bænk nummer seks – lige 
ved Amager Strandvej – hilste 
borgmester Henrik Zimino 
bænkene velkomne, og var 
også yderst tilfreds med, at 
ny Carlsbergfondet igen har 
støttet et projekt i kommu-
nen.

- Det er en stor glæde, at 
det er muligt at kombinere 
sublim kunst med det prak-
tiske og bænkene er et flot 

bindeled for området, hvor de 
binder det nye område sam-
men med den gamle, flotte 
Bryggergård. Jeg håber, at 
borgerne kommer til at sætte 
pris på dem, sagde borgme-
steren i sin tale.

Et er at sætte pris, men at 
sætte rumpen på dem kræ-
ver nok jævnlig rengøring, 
da bænkene er oplagte klat-
restativer for børn med mud-
derstøvler.

- Ruten mellem metroen og ned til akvariet kan være lang 
for små børn, ældre og gangbesværede, men i dag har vi fået 
steder, man kan hvile sig , sagde administrerende direktør 
for Den Blå Planet, Dorte Gleie, inden hun sammen med 
professor Morten Kyndrup fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse 
indviede bænkene.

Fra venstre: Morten Kyndrup 
fra Ny Carlsbergfondet, 

Dorte Gleie, direktør for Den 
Blå Planet, Jeppe Heins vikar 

og Henrik Zimino, Tårnbys 
borgmester.

Administrerende direktør for Den Blå Planet, Dorte Gleie 
tog en af bænkene i brug til en glad stund med Bent Frank, 
formand for Fonden Den Blå Planet.

Nemmere at blive indlagt – 
som forældre
Region hovedstaden fjer-
nede gebyrer 1. januar  

Der skal være mindre admini-
strativt bøvl og det skal være 
nemmere at være medindlagt 
forælder. Region Hovedsta-
den skyder det nye år i gang 
ved at fjerne en række geby-
rer på hospitalerne.

Skal dit barn indlægges kan 
det ofte være en god ide, at 
du lader dig medindlægge. 
Men hvor du som medindlagt 
forælder tidligere selv skulle 
betale for din mad, så fjerner 
Region Hovedstaden nu det 
gebyr.

Og selvom det koster re-
gionen omkring 1 mio. kroner, 

så mener Sophie Hæstorp 
Andersen (S), der er region-
rådsformand i Region Hoved-
staden, at de penge er godt 
givet ud.

- Vi besluttede dette i re-
gionsrådet, fordi vi synes det 
er vigtigt, at man eksempel-
vis som indlagt mor eller far 
til et sygt barn kan være der 
så meget som muligt for sit 
barn, og ikke skal tænke på at 
betale gebyrer. Det kan lyde 
af lidt, men kan være meget 
forstyrrende i en svær situa-
tion. Først og fremmest for 
forældre og barn, men også 
for personalet, siger Sophie 
Hæstorp Andersen.

tsp

NæSTEN 4 mILLIoNER. nu skal vi skrive 3,9 millioner indbyg-
gere, når vi taler om befolkningen i Øresundsregionen.

I efteråret havde regionen 3.873.230 indbyggere, eller af-
rundet 3,9 millioner, hvoraf en tredjedel bor på den svenske 
side, mens to tredjedele bor på den danske. Fortsætter den 
stærke befolkningstilvækst vil regionen nå op på 4,0 mil-
lioner indbyggere allerede ved udgangen af 2017, viser nye 
fremskrivninger. 

Største årsag til den voksende befolkning er indvandring 
fra andre lande, hvor tilstrømning af asylansøgere har været 
stor den sidste tid.
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Identitet og afsløring
Baganmeldelse af  

Søren Markvard

Cornwall er bestemt en 
smuk del af England, og i sær-
deleshed hen på sensomme-
ren, og selv om jeg ikke har 
konstateret det ved selvsyn, 
har jeg dog for år tilbage væ-
ret i Wales på samme årstid 
og kan med sikkerhed skrive 
under på, at naturen på den 
side af Storbritannien gør sig 
godt. 

Derfor er det ikke vanske-
ligt at forstå, at forfatteren 
til Hemmelighedernes ate-
lier, liz Fenwick, er faldet for 
Cornwall til trods for, at hun 
er født i Massachusetts i USA 
og har boet mange steder på 
kloden blandt andet i Dubai, 
hvor hun nu har slået sig ned. 
Alligevel hænger hendes 
hjerte ved Cornwall, hvor hun 
finder fred og ro samt inspira-
tion og handling til mange af 
sine romaner.

Nyeste opus
Det gælder da også hendes 
nyeste opus, Hemmelighe-
dernes atelier, og selv om 
handlingen flere steder læg-
ger op til dramatiske hæn-
delser, så er der afgjort tale 
om en decideret feel good 
roman. 

Hovedpersonen, Gabriella 
Blythe, er musikuddannet og 
satsede oprindelig på en kar-
riere som sanger, men en dra-
matisk hændelse satte karrie-
ren på standby, og hun skriver 
nu musik til reklamer. Hendes 

farmor, der bor alene i 
et hus ude på landet 
i Cornwall, er blevet 
for gammel til at 
klare sig alene, og 

da Gabriella er ene-
ste slægtning, vælger 

hun at flytte ind hos farmoren 
i huset ved vandet.

Farmoren, Jaunty, der godt 
er klar over, at hun lever på 
lånt tid, ønsker at fortælle sit 
barnebarn, om hvad hun selv 
oplevede under 2. verdens-
krig i England og Frankrig og 
begynder derfor at skrive sin 
livshistorie, og det kan godt 
røbes, at den er både spæn-
dende og dramatisk.

Desuden dukker ’manden 
fra havet’ op i skikkelse af Fin, 
hvis båd forliser uden for hu-
set i et bragende stormvejr, 
og han søger ly hos Gabri-
ella og Jaunty. Han er til-
bageholdende, også med 
oplysninger om sig selv, 
men gør sig nyttig med 
både det ene og det 
andet i huset, og snart 
er han en naturlig del af de-
res daglige tilværelse. 

Men Gabriella er fra starten 
særdeles skeptisk overfor den 
fremmede: hvem er han, hvad 
vil han, og kan man nu stole 
på ham? - og selv om hun 
nødtvungent må indrømme, 
at hun er tiltrukket af ham, 
føler hun også instinktivt, at 
han kan rumme en fare, der 
truer både hendes og hendes 
farmors tilværelse.

Mere om handlingen skal 
ikke røbes her, men for de 

læsere, der vil med en tur ud 
i det smukke Cornwall og som 
i tilgift gerne nyder et anstrøg 
af spænding og romance og 
en handling, der hen mod bo-
gens slutning folder sig ud i 
retninger, der ikke lige lader 
sig gætte på forhånd, så er 
der flere timers fornøjelse i 
selskab med Hemmelighe-
dernes atelier.

Liz Fenwick: 
Hemmelighedernes 

atelier. Bazar, 
2015.

Hvis den opmærksomme 
læser synes, billedet 
af  bogen er bekendt, 
er det ikke uden grund. 
Ved en fejl blev billedet 
nemlig bragt i Tårnby 
Bladets november udgave 
sammen med Søren 
Markvards anmeldelse 
af bogen Etta og Otto og 
Russell og James.

Standup show
Teater play har fået Lasse 
Rimmer til at lægge vejen 
forbi scenen for at teste 
jokes af til sit kommende 
onemanshow ”Kæphest”. 
og de glæder sig
lasse Rimmer slipper sine 
“Kæpheste” løs i nyt one man 
show i løbet af foråret. Og han 
har en hel stald fuld af kæp-
heste i sit hoved. Emner han 
brænder for. Og han har be-
sluttet, at det er på tide, at de 
kæpheste bliver luftet og får 
en begejstret ridetur rundt i 
comedy-manegen. 

Det sker i hans fjerde so-
loshow, “Kæpheste”, der har 
premiere 28. januar 2016 i 
Greve og efterfølgende kan 
opleves rundt i landet. Kan vi 
danskere hygge os uden mad 
i munden? Er man en dårlig 
forælder, hvis man helt gene-
relt ikke er superimponeret af 
børn? Hvor længe skal en dyr-
læge i fængsel, hvis hun stik-
ker hele armen op i en ko… og 
koen nyder det?
Spilletider: 12. -13. januar , 
18.-19. januar og 26. januar, 
alle dage kl. 20.00

Impro comedy show

Ubudne Gæster er en dansk 
impro-comedy-gruppe bestå-
ende af 3 ualmindeligt friske 

fyre. Gruppen optræder med 
en perlerække af forskellige 
improvisationsdiscipliner 
kendt fra impro-comedy 
(teatersport). Fælles for alle 
disciplinerne er, at publikums 
forslag sætter rammerne for 
hver enkelt scene. Resten 
er op til de tre hjælpeløse 
spillere og deres forskruede 
fantasi..
Medvirkende er Anders Skov 
Andersen, Jannik Mehlbye og 
Sebastian Reuber. 
22. januar og 11. marts

Show
Teater Play åbner hver tors-
dag scenen for landets små 
og store komikere, så de kan 
teste nyt standup-materiale 
for publikum. 

Stort set samtlige danske 
komikere har været forbi i 
tidens løb, og der er altid 
en god blanding af knap så 
kendte, ret så kendte, og me-
get kendte komikere. Mange 
prøver materiale af inden de 
større one-man-shows, så 
kom og hør de nyeste jokes 
før alle andre.

Baren er åben en time in-
den showet og efter.

Aldersbegrænsning: min. 
15 år (af hensyn til komikerne 
på scenen)

Spiller hver torsdag med 
undtagelse af sommer- og 
juleferie.

Teater Play, Strandlodsvej 7, 
2300 København S. 
Mail: kontakt@teaterplay.dk 
Play-mobil:  2184 5773

Boliger til folk med multihandicap
Første spadestik til 60 boliger til borgere med 
multihandicap og 50 boliger til borgere med 
sindslidelse er nu taget i Ørestaden.

Byggeriet af de nye plejeboliger i det nye 
Arenakvarter i Ørestad Syd kommer til at op-
fylde de nyeste standarder inden for plejebo-
liger. Helt specielt for byggeriet til borgere 
med multihandicap bliver der gjort en ekstra 
indsats for at give bygningen velfærdstek-
nologiske løsninger til lys og indretning, der 
imødekommer beboernes behov. 

Den fremtidige bydel vil bestå af fami-

lieboliger, erhvervsbygninger og en helt ny 
skole.

Ny rutechef
Verdens bedste team til udvikling af nye fly-
ruter har fået ny chef. 45-årige Morten Mor-
tensen, der har en fortid i blandt andet A.P. 
Møller - Mærsk og 3M, tiltræder stillingen 
som Københavns lufthavns ruteudviklings-
chef 1. marts.

Det seneste årti har Københavns lufthavn 
arbejdet målrettet på at udvide antallet af 
direkte flyruter ud i verden, så CPH i dag har 
knap 160 direkte flyruter fra København.
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Noget at gå til i januar

Med et nyt år lige begyndt gør 
Kastrupgårdsamlingen status på 2015, 
hvor grafikken har fyldt meget og flere 
udstillinger høstede mange hjerter og roser 
fra publikum og dagspressen

De historiske rammer på Kastrupgård har i år dannet 
rum for mange forskellige udstillinger og arrangemen-
ter. Året startede med slutspurten af den store gra-
fikudstilling ’Erik A. Frandsen- Det grafiske Værk’. Den-
ne blev efterfulgt af Peter Carlsens ironiske malerier, 
som publikum tog rigtigt godt imod. Politiken kvitterede 
også med 4 hjerter til udstillingen. 

Sommerens lange gruppeudstilling Grafiske Forbin-
delser med grafik fra danske samtidskunstnere udført 
på det færøske trykkeri Steinprent blev årets mindst 
besøgte udstilling. 

I oktober åbnede museet dets nuværende særudstil-
ling med fokus på John Kørners grafik fra 1996-2015 

som har vist sig som en stor succes. Både publikum og 
anmeldere er begejstrede og den har fået anmeldelser 
i bl.a. Magasinet Kunst og høstet 4 hjerter i Politiken. 
Udstillingen kan stadig ses indtil 31. januar sammen 
med udstillingen Johanne Foss – Bjergplateau fortryllet.

Udover udstillingerne har året budt på mange for-
skellige arrangementer. Bl.a. har Kastrupgårdsamlin-
gens Venneforening afholdt nytårskoncert i Stakladen 
og flere arrangementer i cafeen. Museet har også både 
taget del i Stjerner i Natten og Tårnby Sundhedsuge. 
Museets skoletjeneste har været ude af huset og bl.a. 
besøgt Vestamager Bibliotek med en grafisk workshop. 
Sideløbende har over 500 skolebørn og gymnasielever 
besøgt museet på undervisningsforløb. 

I løbet af året er museets digitale liv blevet hastigt 
udvidet med aktiv tilstedeværelse på både Facebook og 
nu også Instagram. 2015 var også året, hvor der blev 
indført gratis offentlige omvisninger den sidste søndag 
i måneden. Dette tiltag er blevet taget godt imod og 

fortsætter derfor i 2016.

2016 byder til februar på udstillingen 50 x 50 x 50, 
hvor 50 danske samtidskunstnere deltager. Til som-
mer er der fokus på modernisten Niels Larsen Stevns i 
en maleriudstilling med mange store danske navne fra 
kunsthistorien.

Museet ønsker alle vore gæster et godt nytår og vel-
kommen i det nye år!

Året der gik på Kastrupgårdsamlingen

Fra venstre: Fernisering Peter Carlsen, Vinterbillede Januar 2015 og Stjerner i Natten 2015

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.

08.10.15—31.01.16

JOHN KØRNER
GRAFIK // 1996—2015

JOHANNE FOSS
BJERGPLATEAU FORTRYLLET – RADERINGER
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Noget at gå til i januar

Bibliotekernes  åbningstider:

Hovedbiblioteket, Kamillevej 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek, Ugandavej 
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby 
kommunes biblioteker.

Ved arrangementer, der afholdes af AOF i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes 
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-
amager.dk

Som udgangspunkt er de omtalte arrangemen-
ter gratis. 
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Udnyt dit kameras muligheder
Fotoworkshop ved Torben Jensen, formand for Amager 
Fotoklub, der modtog Tårnbys foreningspris i 2015

Lær at tage bedre billeder med ma-
nuel indstilling. På fotoworkshoppen 
får du en introduktion til de vigtigste 
begreber, fx eksponering, blænde, 
dybdeskarphed, lukketid og iso og 
deres indbyrdes sammenhænge. 

Du bliver i stand til at indstille dit 
kamera og opnå den ønskede eks-
ponering og det ønskede udtryk i dit 
færdige billede, og du får mulighed 

for at prøve indstillingerne af på dit eget kamera. 
Der tages udgangspunkt i et spejlreflekskamera, men 

for at få noget ud af workshoppen, skal du blot have et 
kamera, som kan indstilles manuelt. Begreberne bliver 
introduceret på begynderniveau, så alle kan være med. 
Medbring kamera!
Mandag 18. januar kl. 19-21. Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 30 kr. 

Fotokonkurrence
Amager Fotoklub afholder i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker en fotokonkurrence med emnet 
”Familie”. Har du lyst til at deltage i konkurrencen, kan 
du læse mere på taarnbybib.dk og på amagerfotoklub.
dk
 

Hvordan jeg holder nytårsforsættet? 
Hvis det handler om at kom-
me ned i vægt, kan du få in-
spiration ved dette foredrag, 
hvor Camilla og Mette, som 
studerer Ernæring og Sund-
hed på Metropol, vil sætte fo-
kus på vigtigheden af sunde 
mellemmåltider. 

Der vil være tips og inspiration til sunde snacks og 
mellemmåltider, som kan give dig ekstra god energi i 
en travl hverdag. Der serveres smagsprøver.
Tirsdag 19. januar kl. 15 Tårnby Ho-
vedbibliotek. Fri adgang uden billet

En gåtur og en go’ historie
Kom med på en gåtur ad Hjerte-
stien fra Vandtårnet gennem By-
parken til Hovedbiblioteket.

På biblioteket runder vi turen 
af med en kop kaffe eller te, 
mens bibliotekar Laura Michelsen 
læser en historie højt.

Gå med og få lidt motion til 
både hjerte og hjerne! Rikke Klæsøe møder jer kl. 
14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien 
starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er 
knap 2 km lang. 
Tirsdag 19. januar kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen 
ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien 
starter. Fri adgang – uden billetter. 

Voldens vidner
Foredrag om gadebørns vilkår i Colombias hovedstad, 
Bogotá ved Flemming Kjær
Bogotá er Colombias største by som 
ligger i 2700 meters højde og hvor 
der officielt lever 10.000 gadebørn, 
men de, der arbejder tæt på problemerne, regner med 
30.000 gadebørn.

Om natten ligger de indhyllede i avispapir, pap, pla-
stic i døråbninger, snuskede baggårde, lukkede gyder 
eller offentlige parker. Kloaker er ofte en lun bolig i sel-
skab med rotter.

Om dagen tjener nogle penge ved på markedsplad-
ser, gadehjørner eller offentlige parker at pudse sko, 
sælge tyggegummi, peanuts og slik eller tigge fra bili-

sterne, der i lange køer holder for rødt. Andre har gjort 
butikstyverier til deres speciale. Der er også enkelte, 
der slår ihjel for selv at overleve. Prostitution er ud-
bredt blandt gadens børn.

I foredraget vil Flemming fortælle sine historier, ofte 
førstehånds-beretninger, og vise billeder fra gadebørne-
nes virkelighed. 
Onsdag 20. januar kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.

Rejsen til Amerika - drømmen om nyt liv 
Foredrag ved Ole Sønnichsen
Fra 1850 til 1920 udvandrede 
300.000 danskere - godt en 
tiendedel af den daværende 
befolkning - til Amerika. Så vi 
har alle sammen hørt om fami-
liemedlemmer, der udvandrede 
og søgte lykken i ”Guds eget 
land”. 

Hvorfor rejste de, og hvor-
dan gik det dem? Rejste de, 
fordi de drømte om et nyt liv 
med rigdom og lykke? Flygtede 
de fra en kriminel fortid? Eller 
håbede de på at de kunne føre 

en religiøs levevis, der ikke var plads til i Danmark? 
Fælles for dem var, at de troede på et bedre liv på den 
anden side af Atlanterhavet, hvor de kunne få del i den 
amerikanske drøm om en ny begyndelse og social ret-
færdighed for alle. 

Journalist og forfatter Ole Sønnichsen har fortalt hi-
storien om den store udvandring til Amerika og bøgerne 
bygger på fem års research i arkiver i USA, Danmark, 
Tyskland og England.
Torsdag 21. januar kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Dansende i hovedet
Tårnby Rockcafé indleder sin 16. sæson med et foredrag 
om trip hop, levende musik og quiz. 

Bibliotekar Per Reinholdt Nielsen 
giver en introduktion til trip hop, 
den mest melodiske genre inden-
for elektronisk musik.  Musiker 
og fast deltager i rockcaféerne, 
Kristoffer Priem Jensen, spiller 
en minikoncert i triphopstil, der 
sampler fra nogle af genrens væ-
sentlige udgivelser. 

Triphoppen kom frem i begyn-
delsen af 1990erne med navne 
som Massive Attack, Portishead 

og Tricky og var en lækkert velklingende musik, der for 
en tid flyttede dansemusikken fra klubben og hjem til 
stereoanlægget. Musikken beskrives som dansende i 
hovedet, fordi den udspringer af dansegulvet, men især 
dyrker en rummelig og eftertænksom lyd. 

Bagefter er der musikquiz med præmier om mænd i 
rock ved Vibe Jørgensen.
Rockcafé på Tårnby Hovedbibliotek torsdag 28. januar 
kl. 19.00. Gratis billetter 
Næste caféer: 25. februar, 31. marts og 12. maj

Kom i mental topform 
Foredrag ved Louise Luxhøj
Louise Luxhøi er forfatter til bogen Mental Topform - 28 

dage til mere robusthed og overskud.
I foredraget fortæller hun, hvordan 

du kan træne din hjerne til at blive 
bedre til at klare udfordringer og 
håndtere stress. 

Louise Luxhøi giver dig nogle ef-
fektive strategier til at tackle stress, 
modgang og udfordringer, så du kan 
trives - også når livet er svært.

Torsdag 28. januar kl. 19.00, Vestamager Bibliotek. Bil-
letpris: 60 kr. 
Arrangementet afholdes af AOF Amager i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker.

Forårets program på Tårnby bibliotek
Arrangementsprogrammet for næste halvår er ved at 
tage form, og byder på en række arrangementer med 

meget aktuelle emner. Med en 
stribe kendte navne på plakaten 
sætter vi fokus på indvandrer- 
og flygtningesituationen, livet 
i Underdanmark, barndom i en 
ghetto og livet på bunden af 
flasken.

Lørdag 6. februar inviterer 
SundhedsCenter Tårnby og 
biblioteket til Kulturbazar, hvor 
mennesker med forskellig kul-
turel baggrund kan mødes til 
gensidig glæde og inspiration.

I samarbejde med AOF-Amager har vi inviteret Ah-
mad Mahmoud, mønsterbryderen fra Askerød-bebyg-
gelsen til at fortælle om livet i indvandrerghettoen, og 
skuespilleren og debattøren Fadime Turan tager inte-
grationsdebatten under kærlig behandling. Niels Roos, 
rapperen Niarn, fortæller om sit massive alkoholmis-
brug og Lisbeth Zornig Andersen beretter om, hvordan 
hun overlevede en brændt barndom i Underdanmark. 
Mød forfatteren Morten Pape, der er vokset op i Urban-
planen – en barndom i underklassen præget af krimina-
litet, som han har fortalt om i sin prisbelønnede roman 
”Planen”. 

Mød også faktatjekker Thomas Buch Andersen fra 
tv-programmet ”Detektor”, Torben Frank Andersen fra 
AllergiKompagniet og oplev Dorthe Futtrups fortælle-
forestilling om maleren Frida Kahlo.  

Læs om arrangementer på hjemmesiden under Det 
sker på biblioteket. 

Du printer / køber billetter til vores arrangementer 
online via taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde 
på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek. Til 
arrangementerne, som afvikles i samarbejde med AOF-
Amager, købes billetterne via AOF. 

Fra den 20. i hver måned kan du komme på biblio-
teket og hente en trykt månedsoversigt med arrange-
mentsprogrammet for den følgende måned. 

Nytårsforsætter, motion, musik og drømme 

Massive Attack
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Noget at foretage sig i januar og februar og marts...

LP’erne kommer igen
Nu kan du igen låne musik 
på lp på Tårnby Bibliotek. 
Vi har indkøbt en lille, skarp sam-
ling af klassiske rockalbums, kryd-
ret med nogle nye, spændende 
udgivelser. Du finder lp’erne på 
Hovedbiblioteket, hvor du også har 
mulighed for at sidde og lytte til 
dem.

Lp’erne er vendt tilbage på mar-
kedet og sælger bedre end længe. 
Især unge har taget mediet til sig 
som et supplement til det enorme 
udbud af digital musik, der kun er 
et museklik væk.

De første lp’er begyndte at 
udkomme i 1948 på selskabet 
Columbia i USA. Lp-mediet fik for 
alvor sin storhedstid med rockmu-
sikkens gennembrud i slutningen 
af 1960erne og begyndelsen af 
1970erne. Der opstod en kreativ 
og nyskabende rockkultur omkring 
lp’en, og formatet blev helt fyldt ud 
med konceptalbums som The Beat-
les’ Sgt. Pepper, Kraftwerk’s Trans 
Europa Express samt Pink Floyd’s 
Dark Side Of The Moon. 

I løbet af 1980erne blev lp’en 
udkonkurreret af cd’en, men i de 

seneste år har vinylskiverne fået 
en renæssance. Vinylsalget fylder 
stadig en lille procentdel af marke-
det, hvor streaming er det absolut 
foretrukne medie.  Lp-salget er dog 
blevet fordoblet de sidste par år, og 
det virker som om lp’en er kommet 
tilbage for at blive. 

Med lp’erne tilbage tilbyder Tårn-
by Bibliotek musik på flere medier 
- både på node, lp, cd og streaming 
via bibliotekernes digitale musiktje-
neste Bibzoom. 

Fotokonkurrence – 
Familie

Stil skarpt, knips 
løs og deltag i 
Amager Fotoklub og 
Tårnby Biblioteks 
fotokonkurrence og 
vind blandt andet et 
års medlemskab af 
Amager Fotoklub.
Amager Fotoklub udbyder 
i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker en 
spændende fotokonkur-
rence, som løber frem til 

lørdag 1.februar. 
Emnet for konkurrencen er ”Familie”. Billederne 

skal vise emnet, men det er helt op til deltagerne at 
bestemme på hvilken måde. 

Alle kan deltage i konkurrencen. De 4 bedste bil-
leder præmieres og de 25 bedste billeder udstilles 
på Tårnby Hovedbibliotek. Førstepræmien er et års 
gratis medlemskab af Amager Fotoklub, indramning 
af vinderbilledet og 500,- kr. til fotoudstyr.

En jury, bestående af repræsentanter for Ama-
ger Fotoklub og Tårnby Hovedbibliotek, udvælger 
de bedste billeder. Juryen lægger bl.a. vægt på, at 
billederne er unikke, velkomponerede, skarpe og 
detaljerige.

De 25 bedste billeder offentliggøres elektronisk 
på www.amagerfotoklub.dk og udstilles i fysisk form 
på Tårnby Hovedbibliotek fra mandag 7. marts til 
onsdag 23. marts.
Læs mere og find reglerne for deltagelse i fotokon-
kurrencen på taarnbybib.dk. Her kan du også tilmel-
de dig fotoworkshoppen mandag 18. januar kl. 19 
på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.

Naturstyrelsen Hovedstaden har skabt 
en ny udendørs platform til de små 
kulturbegivenheder. En åben udendørs 
scene, som får navnet ”Dansepladsen” er 
etableret umiddelbart foran Traktørstedet, 
ved Naturcenter Amager 
- Vi har længe savnet en lille samlende scene her på 
naturcenteret, hvor forskellige kulturindslag kan blive 
til en del af begivenhederne på naturcenteret. Der sker 
noget særligt, når tingene foregår i naturen. Det kunne 
være børneteater, yoga, folkedans, oplæsning, akustisk 
koncert osv. Vi håber at alle mulige arrangementer og 
aktiviteter kan indtage dansepladsen, til glæde for os 
alle. Kun fantasien sætter grænser, siger Stella Blich-
feldt fra Naturstyrelsen. 

Alle er velkomne til at bruge platformen, som kun 
kan reserveres til større offentlige formål. Ellers er det 
først til mølle princippet, som gælder, ligesom det gæl-
der for stedets øvrige bålhuse, bålpladser, mv.

Et godt håndværk
Det er Amager Skovhjælpere, der har bygget danse-
pladsen. Skovhjælperne har skåret alle plankerne på 
eget savværk. Trævalget til plankerne er douglasgran. 
En hårdfør træsort, der er velegnet, som planker til 
udendørs terrasser og lignende. 

-Det har været en spændende og udviklende proces 
for os skovhjælpere at bygge Dansepladsen. Det har 
krævet godt samarbejde skovhjælperne imellem og ar-
bejdet giver samtidig en forståelse for godt håndværk, 
fortæller Martin Nielsen, instruktør ved Amager Skov-
hjælpere. 

- Størrelsen på scenen passer til Naturstyrelsens sto-
re tippi, som bliver brugt ved naturcenteret ved særlige 
lejligheder. Når vi i fremtiden slår den store tippi op, 
har den nu et jævnt og tørt gulv siger Stella Blichfeldt. 

Tippien har allerede afprøvet sit nye gulv. I hele 
December måned var mange børn fra dagplejerne, 
vuggestuerne og børnehaverne i Tårnby ude og lave 

juledekorationer, nisser, julekugler og bål i tippien. End-
videre var der rigtigt mange børnefamilier, der besøgte 
tippien med det nye gulv i weekenderne, hvor de også 
julehyggede.   

I januar måned er Friluftshuset lukket i 
hverdagene 
Men der er åbent i weekenderne fra klokken 10.00 - 
16.00 hvor alle er velkomne til at kigge forbi og lave 
aktiviteter i naturen. Følg os på Facebook og se vores 
program, der bliver lagt ud løbende for hver weekend.  
https://www.facebook.com/naturcenteramager/?ref=hl

Scenen er din!

Scenen er bygget af Amager Skovhjælpere for Naturstyrelsen Hovedstaden. 
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Noget at gå til i januar

Kom til fastelavn på Kulturzonen med 
ansigtsmaling, ”slå katten af tønden”, sjove 
lege og konkurrencer

Den dygtige ansigtsmaler Elisabeth Laursen glæder 
sig til at male børnene mellem kl. 10 og 12, og 
fastelavnstønderne er fyldt med slik og andet lækkert.

Alle udklædte børn får en gratis fastelavnsbolle, og 
Caféen har drikkevarer og sandwich.

Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 
Fastelavn, lørdag 6. februar kl. 10-16. Gratis entré
info@kulturzonen.net · www.kulturzonen.net

Fastelavn på

Udstillingscentret Plyssen åbner sin 20. 
sæson lørdag 16. januar kl. 13.00
Udstillingscentret blev åbnet i forbindelse med Køben-
havn som kulturby i 1996. Det skulle kun virke året ud, 
men det fortsatte som det eneste kulturprojekt i Tårnby 
Kommune.

Nye udstillinger:
Stads- og lokalarkivet i Tårnby udstiller fortsat Plyssen 
i billeder. Den midlertidige udstilling er blevet en varig 
succes.

I gallerierne udstiller Elisabeth Ninna Petersen og 7 
billedkunstnere fra Tårnbymalerne.

Elisabeth Ninna Petersen arbejder med temaet kon-
trol og kaos i sine billeder. Formen og farven er det 
styrende udtryk, hun har ikke altid intention om at få 
billedet til at ligne noget konkret, men er optaget af at 

forme udtrykket, der fører frem til det en-
delige resultat. Elisabeth arbejder sjældent 
med pensel, men bruger spartel, håndfladen, 
pap eller andre hjælpemidler. Hun har en 
eksperimenterende tilgang til malerproces-
sen, styrer ikke efter et bestemt udtryk, men 
lader et opstå i det nu, hun befinder sig.

De syv Tårnbymalere: Norma Jørgensen, 
Inge Wilhelmsen, Svend Vang Pedersen, 
Henny Marmetschke, Ninna Bjerregaard, 
Erling Ravn og Mia Hansen. De udstiller bille-
der i olie eller akryl som fremstilles på deres 

værksted på Husbyvej ved Tårnby skole.

Gunnar Blunk udstiller sin samling af medaljer, Karin 
Nielsen dukkehuse og dukker og Leif Rasmussen nye 
papmodeller af kendte bygninger.

Tegninger og foto fra det nedlagte Maglebylille og 
tegninger Amager rundt ved Carl Erik Fugl.

Åge Jakobsen udstiller nye foto fra Den Blå Planet.

Lørdag 16. januar kl. 14. Nytårskoncert med Bording-
hus Spillemændene.

Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13.00-16.00. 
Gratis adgang.

Plyssen i det nye år

Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør. Tlf.:  30 76 03 34

Kulturzonen rummer også Tårnby Musikskole.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. 
Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.

Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle ar-
rangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan læse 
mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.

ÅBNINGSTIDER KULTURELLE 
INSTITUTIONER:

Kastrup Svømmehal
Åbningstider:
Tirsdag 18.00-22.00
Torsdag 19.00-22.00
Lørdag 8.00-15.00
Søndag 8.00-13.00

Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:  18.00-21.30
Lørdag og søndag:  8.00-13.00

Kastrup Søbad
Åbningstider hvor der er opsyn ved søbadet/omklæd-
ningsfaciliteter:  
Måned  Hverdage  Weekend/helligdage 
Juni  15.00-1800  11.00-18.00 
Juli  11.00-20.00 11.00-20.00 
August  15.00-20.00 11.00-20.00 
September (1.-15. september) 
 15.00-20.00  11.00.20.00 

Kastrup Skøjtehal
Åbningstider:
Mandag og onsdag:  12.00-15.00 
Tirsdag og torsdag:   12.00-16.00 
Fredag:  12.00-14.30 
Lørdag  20.00-22.30     
Søndag  16.45-18.45 

Kulturzonen
Åbningstider:
Mandag-torsdag  14.00-22.00
Fredag  14.00-19.00

Hovedbiblioteket 
Åbningstider:
Mandag - torsdag:  9.00–20.00
Fredag  9.00–17.00
Lørdag  9.00–15.00
Søndag 1. sept.–30. april  9.00–15.00

Vestamager bibliotek 
Åbningstider:
Mandag - torsdag:  10.00–19.00
Fredag  10.00–17.00
Lørdag  10.00–14.00
Søndag                           lukket

Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent
Alle hverdage: 9-15
Oktober - marts : 10-16
Lukket 16. december - 14. januar

Bordinghus Spillemænd ved en tidligere 
optræden på Plyssen

Kong Chr. den X i montre
Et helt værelse på Plyssen er helliget 
Kong Chr. X af Danmark fra 1912 til 1947 
og konge af Island fra 1918 til 1944

Gunnar Blunk, tidl. Formand for 
Amagerlands Numismatiske Forening 
(møntsamlere) har tidligere vist dele 
af sine enorme samlinger på Plyssen. 
Denne gang koncentrerer han sig om 
Chr. X.

Man vil kunne se ordner, diverse 
nåle (ikke mindst et antal ”Konge-
nåle” kendt fra besættelses tiden), 
skeer og lignende. Desuden suppleres 
udstillingen med figurer af Chr. X og 

hans hustru dronning Alexandrine.
Udstillingen åbner 16. januar og vil mindst være at 

se i tre uger.

Når Gunnar Plunk skal udstille sætter han først hele samlingen op hjemme.
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Tårnby LokaLafdeLing
JANUAR • 2016

Godt Nytår   
Vi ønsker alle et rigtigt godt og aktivt 2016 med 
dette billede fra Julefesten 2015.
Se alle de andre billeder på Hjemmesiden og 
Facebook.

En stor tak til eleverne fra Pilegårdsskolen, der 
underholdt os til julefesten med oplæsning af 
eventyret Snemanden.

tak til alle vores spoNsorer findes 
et andet sted her i bladet.
Vi siger også tak til alle de medlemmer, der 
mødte op og gjorde dagen så festlig for os alle 
sammen. Også tak til Terkel Spangsbo for julens 
festtale. 

efterlysNiNGer:
læsevenner. Har du lyst til at få herlige 
oplevelser bl.a. med at lægge øre til skolebørns 
højtlæsning? 
... så ring til Bente tlf. 2662 3421.

vi søger frivillige - vi skal nok sammen finde 
på noget, du kan lave 
... så ring til Anne-Grethe på 2629 8016.

UNdervisNiNG i BridGe? 
Onsdag kl. 13-16
Postkassen
Ena: 3250 7727

Onsdag kl. 12.30-16 
Ved Diget 12.
Hanne: 2965 4404

Ny: lÆseklUB 
Vi fortæller hinanden om vores oplevelser ved 
at læse diverse bøger både krimier, romaner og  
biografier. En dejlig og berigende måde at være 
sammen på.
Henvend dig til Zita Tornbo, tlf. 2384 7519.

Ny: spil trivial pUrsUit?
Hvis du er interesseret i at have nogle hyggelige 
timer og bruge din mangeårige opsparede 
paratviden - så kontakt Hans-Kurt på telefon 
2146 7446.

er dU iNteresseret i...
1. Word for begyndere (et skriveprogram)
2. Facebook for begyndere (socialt medie)
3. Billedbehandling for 
begyndere(fotobehandling)
...så henvend dig, uforpligtende,via mail/telefon 
til vores kontor. 
Inden 1. februar, så vi kan planlægge nye kurser 
i 2016.

demeNs - miNikUrsUs
Mandag 25. januar kl. 10-12 i Postkassen, 
Amager Landevej 71.
Demenskoordinator Ninna Riishøj Poulsen vil 
holde dette kursus for interesserede. 
Bare mød op.

årsmødet 
12. marts 2016 kl. 14 i 
postkassen
Mød op, så vi kan få en god 
debat om Ældre Sagen Tårnbys fremtidige 
aktiviteter.

oplysNiNG
Da vi - lokalforeningen - betaler gebyr for at 
indbetale kontanter i banken, vil vi bede om, at 
man betaler for... 

tUre, foredraG, arraNGemeNter 
på vores konto 4183 098047

BowliNG på konto 4183 5300126

svømNiNG på konto 4183 9390412387

Halvårs-medlemskoNtiNGeNtet  til 
ÆldreSagen kan derfor ikke mere indbetales 
kontant på vores kontor.
Vi håber på jeres forståelse.

strikkecafeeN ændrer mødedag til 
tirsdag. Første gang 12.1.2016.

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

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

12.00 til 13.00” 

Handymænd IT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale

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

vores faste aktiviteter:

badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12

bowling, englandsvej 
Onsdag kl. 10-14  
Torsdag kl. 10-12

bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen  
Fredag kl. 13 Postkassen 1.sal

bridge-undervisning i Postkassen  
Onsdag kl. 13-16

Bridge-undervisning, Ved Diget 12  
Onsdag kl. 14.30-16.

Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30

danseundervisning i Tårnby Skoles festsal  
Onsdag kl. 14.30 til 16

Fotoworkshop, Postkassen 1. sal 
Mandag ulige uger kl. 14-16

ipadkursus, begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12

kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 09.30, kl. 11 og kl. 13

krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, korsvejens Skole  
Torsdag kl. 17

data-hjælp (PC-café)  
kom og få løst dit it-problem i Postkassen 
Tirsdag kl. 14-16 

PC-undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 09.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 

Pilates/godtvedgymnastik, Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 17.15  
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30

Roning, Øresund. (Venteliste) 
Onsdag kl. 10

Strikkecafé, Postkassen 1.sal 
Tirsdag kl. 13-15

Svømning, Kastrup svømmehal. (Venteliste) 
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 
Torsdag kl. 14.30

Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14 

Vandrehold, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold

Det er med stor sorg, at vi kan meddele, 
at vores mangeårige frivillige og 
bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen er 
afgået ved døden den 17. december 2015. 
Han vil blive savnet. 
Æret være hans minde.
Bestyrelsen
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Gudstjenester
Januar    
Søndag 10.  kl. 10.00 1. s. e. H. 3. k. Mark. 10, 13-16  Julie Aaboe
Søndag 17.  kl. 10.00 Sidste s. e. H. 3. k. Johs. 12, 23-33  Martin Herbst
Søndag 24.  kl. 10.00 10.00 Septuagesima Matt. 25, 14-30  Julie Aaboe
Søndag 31.  kl. 10.00 Seksagesima Mark. 4, 26-32  Martin Herbst

Februar    
Søndag 7.  kl. 10.00 Fastelavn Luk. 18, 31-43  Julie Aaboe
Søndag 7.  kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste for børn  Aaboe/Madsen
Søndag 14.  kl. 10.00 1. s. i fasten Luk. 22, 24-32  Martin Herbst

På høje tid 
Et nyt år er begyndt. Hvad vil 
det bringe? Hvad vil der ske? 
Hvilke mål skal man sætte sig? 
For langt de fleste mennesker er 
det nye år ensbetydende med et 
hav af gøremål og projekter. Der 
er så meget, der skal nås, og nås 
i tide. Det er er så vigtigt, man 
ikke spilder tiden. For tiden er 
vigtig. Det har den altid været. 

I den antikke verden betonede 
man tidens vigtighed ved at 
sondre mellem to forskellige 
former for tid. Man kaldte dem 
endda forskellige navne. Den 
ene form for tid kaldte man 
kronos. Den anden kaldte man 
kairos. Kronos er den tid, man 
kan måle. Kairos kan man ikke 
måle, men man kan fornemme 
den. Kronos er tiden, der går, 

tik tak, tik tak, som en død 
maskine. Kairos er tiden, der 
kommer over os som en levende 
ånd. Kronos er tidens gang. 
Kairos er tidens fylde. Kronos 
er tiden, der strækker sig i det 
uendelige. Kairos er evighedens 
glimt i det timelige. Det var 
først med kristendommen, at 
kairos blev forbundet med det 
allerstørste øjeblik i livet; det 
øjeblik hvor et menneske møder 
Guds kærlighed i Kristus.

Jeg synes, det er på høje tid, vi 
tager sondringen mellem kronos 
og kairos til efterretning. For 
hvad hjælper det, vi har nok 
så megen kronos, hvis vi ikke 
erfarer kairos? Hvad hjælper 
det, vi bliver ældre og ældre, 
hvis vi ikke erfarer evighedens 

glimt i tiden med vore elskede 
og medmennesker? Hvad skal 
alle vore projekter og gøremål 
gøre godt for, hvis vi ikke 
stopper op og erfarer Guds 
stjerneskud i livet? 

Jeg ved, vi får travlt i det 
nye år. Måske mere travlt end 
nogensinde før. Fra alle sider 
vil man minde os om kronos. 
Husk nu, at stemple ind og ud. 
Husk nu, at få det hele gjort 
til tiden, og helst lidt før! Husk 
nu deadline! Husk nu, at tid er 
penge! Husk nu, at sige til en 
masse mennesker, at du ikke har 
tid, fordi du har så travlt! 

Hvor kunne jeg ønske mig, at 
vi midt i alle vore gøremål og 
projekter, midt i al denne tik 

tak, tik tak, ville stoppe op og 
erfare kairos; øjeblikkets fylde. 
Men hvad skal man da gøre for, 
at det sker? Du skal såmænd 
ikke gøre noget. Bare stop op. 
Reflekter. Åben dit hjerte. Og se 
så, hvad der sker!

Martin Herbst, sognepræst

  Aktiviteter - Januar

Koncert - Med Steen Huttonen og 
Kristian Rasmussen 
Steen 
Huttunen, 
tenor, og 
Kristian 
Rasmussen, 
klaver, 
opfører et 
program 
med musik 
af bl.a. 
Schumann, Richard Strauss og Benjamin 
Britten. Steen Huttonen har været ansat 
i DR-Radiokoret. I dag synger han bl.a. i 
Københavns Domkirke. Steen Huttonen og 
Kristian Rasmussen har arbejdet sammen 
siden 1989.
Lørdag 16. kl. 16.00

Det Sixtinske Kapel i Rom
Bibelshistorie ved Mogens Nykjær

Mogens Nykjær, f. 1944, lektor i 
kunsthistorie ved Aarhus Universitet. 
Nykjær har i mange år forsket i italiensk 
kunst og kultur og har udgivet en række 
vigtige bøger om emnet.  bl.a. Det Sixtinske 
kapel - en verdenshistorie i Rom, som 
udkom i 2013. Mere end fem millioner 
gæster besøger årligt Det Sixtinske Kapel 
i Vatikanmuseet, dette enestående rum, 
hvor navnlig Michelangelos freskomalerier 
er det store trækplaster. Mogens Nykjærs 
ærinde er ikke at fortælle om Michelangelos 
geni. Han vil derimod formidle, beskrive, 

fortælle om og fortolke et værk, der let 
drukner i kunstnermytens store søer. Han vil 
fremhæve en historie, der er større, nemlig 
den kristne frelseshistorie, Guds store 
fortælling om og til menneskeheden.
Torsdag 21. kl. 19.30

Ulvetime 
– Skal din familie være med?

Sognemedhjælper Lone Madsen fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning vil 
vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 26. 
kl. 12. Send en mail til lone@korsvejskirken.
dk, hvis din familie skal med! Det koster 
ikke noget at deltage, men du er velkommen 
til at give et bidrag! 
Torsdag 28. kl. 16.30

  Aktiviteter - februar

En tid til eftertanke
Musik-andagt ved Julie Aaboe og Ole 
Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.  
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11. 
Fredag 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. 
15-18.

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.

musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over en 
kop kaffe m.m. 
Tirsdag 2. kl. 10.00

Giv et barn en mor 
ved Hanne Siewartz 

Igennem 40 år har Hanne Siewartz arbejdet 
som frivillig for SOS Børnebyerne. Men 
hvordan begyndte det hele? Hanne Siewartz 
tager os i dagens foredrag med fra de 
allerførste tiltag til at hjælpe verdens 
forældreløse børn til en god og tryg 
barndom, der giver både dem og os et håb 
om en bedre fremtid og verden, og frem 
til det store og vigtige arbejde, som SOS 
Børnebyerne i dag udfører verden over.
Korsvejstræf, onsdag 3. kl. 14.00. 

Koncert - Solotrompetist Nikolaj Viltoft 
Nikolaj Viltoft bor i 
Korsvejskirkens sogn, 
og har efterhånden en 
del gange henrykket 
os i kirken med 
sit fremragende 
trompetspil. Nikolaj 
Viltoft er en af landets 
fineste trompetister 
og er til daglig 
solotrompetist i Det 

Kgl. Kapel og underviser desuden på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han 
akkompagneres af kirkens organist Ole Reuss 
Schmidt i et varieret koncertprogram, bl.a. 
en afdeling med barokmusik.
Lørdag 6. kl. 16.00.

Homers Odyssé 
Klassisk højskole ved Martin Herbst
Homers Iliade og Odyssé (8. århundrede f. Kr.) 
udgør sammen med Biblen vestens betydeligste 
grundlæggelsesfortællinger. Her udfoldes tematikker, der 
senere bliver bestemmende for vestlig kultur, dannelse 
og selvforståelse. Men hvor Iliaden skildrer det rå, 
ureflekterede, voldsomme og ’maskuline’, er Odysséens 
fokus på det kultiverede, kreative, reflekterede og 
’feminine’. I Iliaden ligger det europæiske menneske 
endnu i dvale. I Odysséen vågner det til selvbevidsthed.
I 2016 gennemfører vi en klassisk højskole om Homers Odyssé. Vi læser Odysséen, 
udveksler dens tematikker og diskuterer deres sammenhænge til datiden, kristendom 
og livet i det hele taget. Højskolen ledes af sognepræst Martin Herbst. Alle er velkomne 
uanset forkundskaber. Man kan med fordel anskaffe sig Homers Odyssé i Otto Steen Dues 
formidable oversættelse, København, Gyldendal, 2002. Der findes også et udmærket 
ledsagerbind til dette værk. 
Tilmelding er ingen betingelse for deltagelse, men modtages for oversigtens skyld gerne 
af kordegnen: tohh@km.dk, eller Martin Herbst: mthe@km.dk. 
Højskolen om  Homers Odyssé foregår på følgende datoer:
Torsdag 4. februar kl. 19.30: Telemachos’ dannelsesrejse: Sang I-IV
Torsdag 3. marts kl. 19.30: Fra Kalypsos Ø til Faiakernes Ø: Sang V-VIII
Torsdag 14. april kl. 19.30: Odysseus’ rejseberetninger: Sang IX-XII 
Torsdag 2. juni kl. 19.30: Hjemkomsten til Ithaka: Sang XIII-XVI
Mandag 12. september kl. 19.30: Den ukendte Odysseus: Sang XVII-XX 
Torsdag 6. oktober kl. 19.30: Kamp, sejr og fred: Sang XXI-XXIV 
Torsdag 3. november kl. 19.30. Hele Odysséen; rejse, forsoning, udblik 
Yderligere information og program på www.korsvejskirken.dk

Invitation til:

Livstræet – dramaskole for børn
Korsvejskirkens dramaskole er for børn, som går i 3. og 4. 
klasse. Leg, samarbejde, scenefærdigheder og bibelske temaer 
er i centrum.
Dit barn lærer bl.a. at samarbejde med andre om et projekt, 
at optræde med replikker, talekor, sang og dans, at udvikle en 
rolle med udgangspunkt i en fortælling, og at arbejde bevidst 
med tempo, rytme og timing på en scene. Vi skal lave en 
optræden med udgangspunkt i fortællingen om ”Arbejderne i 
vingården”. Stykket skal opføres til kirkens fastelavnsfest børn 
søndag 7. februar kl. 14. Det er vigtigt at kunne være med den 
dag fra kl. 13. 
Det koster ikke noget at deltage i dramaskolen. Kirkens 

børnemedarbejder, Lone Madsen, leder gruppen. 
Mandage kl. 14.15 – 15.30. Første gang 11. januar. 
Tilmelding til lone@korsvejskirken.dk. 
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Januar
Søndag 10.  Højmesse    10.00 Nielsen
Torsdag 14. Aftengudstjeneste    19.30 Nielsen
Søndag 17.  Højmesse og efterfølgende kaffe  10.00 Nielsen 
Søndag 24.  Højmesse    10.00 Risum
Lørdag 30.  Dåbsgudstjeneste    12.00 Hansen
Søndag 31.  Højmesse    10.00 Hansen

Februar
Onsdag 3.  Ældregudstjeneste    13.45 Hansen

Vær velkommen, Herrens år!
Siden slutningen af november har stemningen 
været høj. Høj af forventning, fyldt med 
taknemmelighed og spændt på, hvad livet 
nu skal bringe. Det har været nytår i nogen 
tid, altså henne i kirken. Med første søndag i 
advent tog vi på én gang fat på et nyt kirkeår 
- og sagde godt nytår - og tændte samtidig lys 
i forventningen, om det julen måtte bringe 
os. Ja, måske var den høje forventning i første 
omgang pakket ind i gran og julelys, men den 
er bestemt ikke blevet mindre af at komme 
forbi juleaften. Nok tværtimod. Julen strækker 
sig hen til de hellige tre kongers besøg d. 6. 
januar, og så venter der et helt år med nye 
fortællinger, nyt liv, nye perspektiver.
Dét er hvad nytåret lægger åbent for os. En ny 
tid og nye muligheder. 

Nu er det så blevet kalenderårets tur til at 
skifte, og vi skriver 2016. Med bævende hjerte 
står man på kanten. Mellem året, der hælder 
og det man hældes ind i. Tager fat på eller 
skubbes ind i. Om man vil det eller ej, om 
man er klar til et nyt år eller ej, så ligger det 
foran os som en vej, der skal gåes. Man kan 
vel ikke gå udenom? Når jeg vægrer mig ved 
det, er det fordi jeg har lært, at livet aldrig går 
som det skal. Det er egentlig ganske befriende, 
for så er der altid muligheden for det, jeg ikke 
selv havde regnet med. Det er bare som om, 
at det også er nogle af de smertefulde og tunge 

begivenheder, der sådan ligger og venter én 
forude. Fremtiden bærer i sig, at den både 
bringer os liv og død, glæde og smerte. Og 
med sorgen og den smertefulde livserfaring i 
bagagen – hvordan tør jeg så møde et nyt år? 
Tænk på alt det, der måske venter. 

Måske det er derfor jeg har det bedre med 
kirkeårets skiften. En gang om året begynder 
fortællingerne på ny (og de skifter hvert andet 
år). Fortællingerne om Gud og mennesker. 
Og mere end at give svar, så stiller de 
spørgsmålene. Spørgsmålene om hvad der 
er vigtigt i tilværelsen. Det er besværligt, og 
ikke altid så let gennemskueligt, men det er 
nødvendigt. Og velkendt. Når kirkens nytår 
træder i kraft, så bliver jeg fyldt af forventning 
om, at jeg skal fortælles noget nyt i de gamle 
historier. At Gud på en anden og ny måde vil 
vise sig i verden for os. 

Det er det, der indgyder mig mod til at bevæge 
mig ud i fremmed terræn. Forventningen om, 
at der er noget større på spil. Noget større 
end det jeg kan forvente mig. Og forestille 
mig. Det er det, der gør at livet kan leves i 
forventning, med håb om det, der skal komme. 
At det, der venter er fyldt med mere liv end 
død. Med mere kærlighed end ligegyldighed. 
Derfor skal 2016 ikke i skammekrogen fra 
start af. Det skal ses på i lyset af det umuliges 

mulighed. Og jeg vil forvente mig mere af 
virkeligheden, end jeg kender den. Jeg vil 
ganske enkelt byde Herrens år velkommen. 

Godt nytår, Tårnby. 

Sognepræst Desirée Risum

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd, men andre 
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par 
gange om måneden som regel den 2. torsdag 
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe. 
Derudover mødes vi til frokoster og udflugter. 
Så har du tid og lyst til socialt fællesskab efter 
gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil 
gerne lære dig at kende og har tid til at lytte til 
dit liv og dine problemer. 

Netværksgruppen mødes i januar: 

Torsdag 14. efter aftengudstjenesten kl 19.30. 
Gudstjenesten er en ønskekoncert, hvor 
kirkegængerne selv vælger de salmer, der skal 
synges, og efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.                                                                                 

Søndag 17. januar efter højmessen kl. 10.00, 
hvor der er kaffe og vi viser lysbilleder fra 
sommerens tur til Bornholm.                                 
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JANUAR 2016
Møder og arrangementer
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 21. januar kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 15. januar kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
... starter nyt hold torsdag den 25. februar. De øvrige 
datoer er: 3. + 10. + 31 marts, samt 7. og 14. april.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 
Tilmelding snarest til Ida Nielsen på idni@km.dk, 
eller 3250 4186. Det er gratis at deltage i Babysang, 
men da der er stor efterspørgsel, vil vi gerne have 
afbud, hvis du har tilmeldt sig, og alligevel ikke kan 
deltage. 

Børnegudstjeneste                                                              
Næste børnegudstjeneste er søndag 7. 
februar kl. 10.00.
Det er Fastelavns Søndag, så 
mød gerne udklædt op. Efter 
gudstjenesten er der kakao og 
boller i konfirmandstuerne, og vi slutter 
med tøndeslagning, hvor der selvfølgelig er præmier 
til kattekonger- og dronninger. Samt til de mest 
fantasifuldt udklædte.

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

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 søndag, 
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

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 mandag, 
tirsdag og onsdag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, fredag 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.

Billeder fra en af 
skolegudstjenesterne i 
kirken
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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.

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 Kastrup kirke
Januar
Søn. 10.
10.00 elizabeth laursen

Søn. 17.
10.00 allan Ivan Kristensen

Søn. 24.
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 31.
10.00 allan Ivan Kristensen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

i Skelgårdskirken
Januar
Lør. 9
11.00 dåbs-og familiegudstj.
Karen Giødesen

Søn. 10
10.00 Højmesse Sørensen 

Søn. 17. 
10.00 Højmesse Giødesen 
12.00 rytmisk gudstj. 
Poulsen 

Lør. 23
11.00 dåbs-og familiegudstj.
annelise Mehlsen

Søn. 24. 
10.00 Højmesse Mehlsen 

Lør. 30.
11.00 dåbs- og familiegudstj. 
Karen Giødesen 

Søn. 31. 
10.00 Højmesse Sørensen 

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

  Kastrup kirke
  - Januar
Bibelstudiekreds

en aktiv studiekreds, hvor alle 
deltagere er medaktører. Vi 
fortsætter i foråret en gang 
månedligt med nogle kunst-
nere, som arbejder med ”kri-
sten” kunst. I januar afslutter 
vi arne Haugen Sørensen, 
Herefter tager vi fat på Sven 
Hausteen Mikkelsen. aftenen 
begynder med fællesspis-
ning. 

Grethe Hamborg og ri-
chardt Johansson.
Start: Tirsdag 12. januar kl. 
18.30 i Kastrup kirkecenter

2 kortfilm
”Helium” er en dansk kort-
film, der vandt en Oskar i 
2014. en gribende film om 
drengen alfred, der er indlagt 
på et hospital med en dødelig 
sygdom. Herefter vil vi tale 
om, hvordan børns tro om håb 
kan bestyrke fantasien, ved at 
tale om tro, håb og kærlighed.

”Side om side” er den næ-
ste kortfilm, vi vil se. den 
handler om en nabostrid gen-
nem 15 år. Herefter vil vi tale 
om, at tilgivelse altid indebæ-
rer, at der er begået fejl, og 
om forsoningens svære kunst. 
Ved Susanne Worm Steensga-
ard
Torsdag 21. januar kl. 14 i 
Kastrup kirkecenter

Torsdags-aften...
Festligt, Folkekirkeligt og For-
nøjeligt! Spis mad hjemme-
fra - vi skiftes til at tage kage 
med.

Grethe eller elizabeth for-
tæller de fleste gange en 
historie eller to – resten er 
tænkt som en facet af lidt kre-
ativt/debat om kristendom og 
hvad der rør sig/ hygge/ kaffe 
og kage og alm. snak.

Sidste sæsons deltagere 
har sammensat programmet, 
som ikke er envejskommuni-
kation, men dialog i forskellig 
form. 

Vi starter året på den hårde 
måde med historien om Kain 
og abel, og hvad misundelse 
kan føre til! 
Torsdag 21. januar kl. 18-20 
i Kastrup kirkecenter

Kastrup Ældreklub
Her tirsdag mødes vi til en 
hyggelig formiddag, hvor 
der er inviteret en gæst, der 
kan underholde os. Men der 
er også tid til en ostemad og 
kaffe undervejs. 

Vi vil meget gerne have nye 
medlemmer. Kontingentet er 
50 kr. for en hel sæson.

Ved næste møde kommer 
globetrotter arne Petersen og 
fortæller om Sao Tome.

I januar bliver der også et 
foredrag med sognepræst og 
kunsthistoriker anne Mette 
Graugaard, som fortæller om 
kunst og krise.
bente Jensen, Kastrup ældre-
klub
Hver tirsdag kl. 11 -13.30 i 
Kastrup kirkecenter

  Skelgårdskirken 
  - Januar
Sorggruppe 

- Sorg er det, der ikke er no-
get at gøre ved. Men man kan 
få hjælp til at leve med den. I 
Skelgårdskirken vil vi tilbyde 
dem, der er ramt af sorg, at 
de kan møde ligesindede i en 
sorggruppe.

Mange oplever, at det er 

svært at tale om sin sorg, fordi 
de andre bliver så ulykkelige 
og vil undgå samtalen. Men 
i sorggruppen er det menin-
gen, at man skal tale om sin 
sorg, udveksle erfaringer og 
hjælpe hinanden.

alle deltagere har det til-
fælles, at de har en sorg. Sorg-
gruppen ledes af sognepræst 
Karen Giødesen sammen med 
Karin Kyhn og Kirsten Grubbe 
Jensen.

Vi starter efter nytår. 
Sorggruppen mødes i Skel-
gårdskirken 2 timer hver an-
den fredag (ulige uger) i 10 
uger. Vi begynder fredag 22. 
januar kl. 10-12.

du kan hente en folder i kir-
ken og læse om sorggruppen 
på hjemmesiden. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt Karen 
Giødesen, tlf. 5122 8223 el-
ler Kirsten Grubbe Jensen tlf. 
2280 6964.

Morgensang... 
... med efterfølgende højsko-
lesang, kaffe og hygge.  alle 
er velkomne.
Hver onsdag kl. 10.00

Snakke-café 
 v/Karen Giødesen
der vil være velkomst, kaffe 
og præsentation af delta-
gerne, valg af emne/tema for 
næste café, bestemmes i fæl-

leskab, og så hygge snakker vi 
selvfølgelig også. Vi mødes 
den 2. mandag i måneden i 
mødelokalet. Vi glæder os til 
og se dig.
Mandag 11. kl. 15.00

Tilgivelse er ikke for 
tøsedrenge 
Studiekreds v/ Poul bo Søren-
sen
Onsdag 13. kl. 19.00

Fælles bøn 
... for Skelgårds – kirke og 
sogn 
Søndag 17. januar kl. 11.30

Menighedsmøde 
Mandag 18. januar kl. 19.30

Sangcafe 
Tirsdag 19. januar kl. 14.00

Kirkens Børne-
juniorklub 
Tirsdage 19. og 26. kl. 16.15

KUK... 
... Kirkens ungdomsklub 
Tirsdage 19. og 26. januar 
kl. 19.00

Kirkevanding 2016 
det er 60 år siden, den første 
kirkevandring fandt sted og 
i 2016 er der kirkevandring 

tirsdag 19. januar kl. 18.30. 
Vandringen starter i Skt. Pauls 
Kirke i København - se mere 
på www.albanogsergijsam-
fundet.dk 
det er Folkekirken, den Ka-
tolske Kirke, den russisk-
Ortodokse Kirke, Svenska Gu-
stafskyrkan, Metodistkirken 
og den anglikanske Kirke der 
besøges. 
Tirsdag 19. januar kl. 18.30

Plejehjemmet 
Ugandavej 
Gudstjeneste v/ Poul bo Sø-
rensen 
Torsdag 21. januar kl. 10.30

Bibelmaraton 
v/ annelise Mehlsen 
Torsdag 21. januar kl. 19.00
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Eftermiddag for Ældre:  
2 kortfilm
v. Susanne Worm Steensgaard 
Torsdag 21. januar kl. 14

Kain og Abel
Torsdags-aften-klubben 
Torsdag 21. januar kl. 18-20

Husk også:
Bibelstudiekreds tirsdag 12. januar:  
Arne Haugen Sørensen
”Åbent Hus” hver torsdag kl. 14 – 16
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
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Maleriudstilling
I januar og februar måned udstiller en 
gruppe Tårnby Malere i Skelgårdskirken
 
Gruppen består af alsidige malere, der fin-
der stor inspiration i at male sammen, fordi 
det opmuntrer og hjælper malerne at se de 
andres produkter. de finder stor glæde i at 
følge hinandens arbejde. de udstillende ma-
lere arbejder meget forskelligt, og med hver 

sin stilart. der anvendes såvel acryl som olie 
maling.
Billederne hænges op 8. januar, og der 
er fernisering søndag 24. januar efter 
gudstjenesten kl. 11.30 - 13.00.

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Hanne Rosenborg om Thit Jensen. 14. januar.
OK-snakkedag. 21. januar.
Annas mode - udsalg. 28. januar.

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.
Cafe-eftermiddag torsdag 4. februar.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 8.
Film, foredrag og hygge. Onsdag 13.
Tur til Maribo. afg. fredag 15. januar kl. 13 - hjem 
lørdag 16. januar kl.16.
Reception - 75års jubilæum. Onsdag 20. januar.
Banko. Fredag 22.

Film, foredrag og hygge. Onsdag 27.
Banko. Fredag 29.   

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s.6 

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s.6 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s.6 

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Fejring af det nye år.  Tilmelding nødvendig. 11. 
januar kl. 14-16.

Foredrag om 
sund livsstil
Scleroseforeningens lo-
kalafdeling for dragør og 
Tårnby kommuner afhol-
der foredragsaften, hvor 
ernæringsekspert Christi-
an bitz på underholdende 
vis vil give konkrete red-
skaber til at opnå en sund 
livsstil uden løftet pege-
finger.

yderligere oplysning om 
foredraget kan ses på Sc-
leroseforeningens hjem-
meside.

rankilde@hotmail.com.  
Tlf.: 2820 9544

Foredrag om sund livsstil,  
Pilegårdsskolen tirsdag 
12. januar kl 18.30.

Demenscafeen
Demenscafeen holder 
møde den første torsdag 
i hver måned kl. 15-17 i 
Foreningscentret Postkas-
sen, Amager Landevej 71, 
lokale 1 & 2.
Mødedatoer i første halvår 
af 2016: 

Torsdag 4. februar 
Torsdag 3. marts 
Torsdag 7. april 
Torsdag 12. maj 
Torsdag 2. juni 

Kontaktperson Pia-lykke 
Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.

Løvenkrands på Røntgenklinik 

amager kunstneren Stig lø-
venkrands udstiller i februar i 
røntgen Klinikken.

Udstillingen indeholder 
forskellige værker som Ke-
ramiske skulpturer, Vaser, 
akrylmalerier og ofte også in-

stallationskunst. Kunstneren 
arbejder med forskellige stil-
arter som Popart, Humorisme, 
naivisme og abstrakt.
Kunstudstilling, Røntgen 
Klinikken Amagerbrogade 
195, i februar 2016.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben viser et meget varieret program af 
danske og udenlandske film.
OBS: Der sælges kun medlemskort for hele sæsonen - 
efterår og forår. Pris for hele sæsonen 160,-.

Der kan købes medlemskort før hver 
filmforestilling, såfremt der er flere pladser. 

RESTERENDE PROgRam fOR fORÅR 2016 
11. januar  faSaNDRæBERNE
18. januar  ThE hOmESmaN
25. januar  STillE hjERTE
01. februar  gRacE Of mONacO
08. februar  jOE 
15. februar  Vinterferie
22. februar  ThE SalvaTiON - fRElSEN
29. februar  9. aPRil
07. marts  ThE imiTaTiON gamE
14. marts ThE ThEORy Of EvERyThiNg

Ændringer kan forekomme.

Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio 
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, 
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 2845 3682. 
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

VEL MØDT
Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

Et dødsfald
Torben Hansen, tidligere 
formand for Tårnby Blad-
forening, er død efter 
meget lang tids sygdom
Torben Hansen, tidl. kendt 
varmemester på Tårnby sko-
le, var bl.a. træner i KTH, Ka-
strup Tårnby Håndboldklub, 
nu Tårnby Håndboldklub, 
som han var med til at starte 
og her mødte han hustruen 
Jette, Sammen flyttede de 
til anholt, hvor Jette fort-
satte sin lærergerning. Jette 
Hansen var i mange år se-
kretær i Idrætssammenslut-
ningen.

Jette og Torben havde af-
talt, at de skulle tilbringe al-
derdommen på anholt, hvor 
Jettes forældre var landlig-
gere i eget sommerhus, men 
da lærerstillingen blev ledig 
valgte de for knap 15 år si-
den at flytte til øen.

På anholt startede Tor-
ben fodbold holdet anholt 
dreamteam, som var ligeså 
meget et socialt arrange-
ment som en fodboldklub. 
en klub for mænd, kvinder, 
børn og hunde, som Jette 
Hansen udtrykker det.

Torben og Jette Hansen 
har to sønner, hvor den ene 
bor i australien og den an-
den i Ishøj.

bisættelsen fandt sted på 
anholt i december. Torben 
Hansen blev 69 år.

spanger
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Skønne dage ved Kappeln Kroferie på Lolland
4 dage på 3-stjernet hotel i Schleswig-Holstein, Tyskland 3 dage på 3-stjernet bindingsværkskro i Nysted

Apparthotel Svenson HHH

Hotellet, der ligger i udkanten af Kappeln 
68 kilometer syd for den danske grænse, er 
en hyggelig base for et par stressfri dage i 
det gamle danske land. Her får I en varm vel-
komst i rolige rammer, hvor dagen begynder 
med en god morgenbuffet i en afslappet at-
mosfære inden dagens oplevelser i det nord-
tyske. Omgivelserne er særdeles velegnede 
til at gå på opdagelse i. 200 meter fra ho-
tellet ligger fjorden Slien, og den hyggelige 
marina ved bredden er en rigtig lille perle. Fra 
hotellet går der også gode vandrestier ind til 
centrum af den lille havneby Kappeln, hvor 
den maritime stemning krydres med livlig 
butikshandel i en malerisk bymidte.

The Cottage HHH

De karakteristiske skorstenspiber og det hvide 
stakit byder velkommen til The Cottage, og 
den intime atmosfære er bevaret med bul-
drende ild i pejsen, originale paneler på væg-
gene og gamle æbletræer i haven. Her er jeres 
kroferie lagt i naturens smukkeste rammer 
kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor, 
og på en gåtur langs vandet til for eksempel 
den lille, hyggelige Nysted Havn (1 km) kan 
I nyde en storslået udsigt over mod Ålholm 
Slot. Tag på udflugt ved Østersøens brusen-
de bølger eller besøg det lokale, anerkendte 
Fuglsang Kunstmuseum, købstaden Maribo 
eller de stejle, hvide klinter ved Møns Klint.Ankomst: Valgfri frem til 21.3.

og i perioden 24.3.-3.6.2016.

Ankomst: Onsdage, torsdage og
fredage i perioden 9.3.-1.7. samt
26.3. og 14.5.2016.

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	2 x 2-retters
 middag/buffet

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.149,-
Pris uden rejsekoden 1.299,-

2 overnatninger fra 649,-

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

KØR SELV-FERIE

Familieferie i Østrig
8 dage på 3-stjernet hotel i Pruggern, Steiermark, Østrig

Ankomst
Valgfri i perioden 15.5.-23.9.2016.

Pension Stocker
På dette hotel gør værtsparret meget for, at 
både børn og voksne skal føle sig velkomne. 
Her kan I nyde at bo på en idyllisk plet med 
udsigt over dalen og de smukke bjerge. I 
Steiermark-regionen ligger også det impone-
rende bjergmassiv Dachstein, som byder på 
masser af naturoplevelser. Kør for eksempel 
til Obertraun (60 km) og tag bjergbanen op til 
Schönbergalm – her finder I de kæmpestore 
huler Mammuthöhle eller Rieseneishöhle, 
hvor I kan komme på guidet tur inde i bjerget. 
I kan desuden benytte jer af det inkluderede 
oplevelsespas ’Sommer Card’, som giver gra-
tis adgang eller rabat til et væld af oplevel-
ser – for eksempel bjergbaner, friluftsbade, 
badesøer, museer, sport, minigolf, vandreture 
og meget meget mere. Så med oplevelsespas-
set i hånden har I de bedste muligheder for en 
aktiv og oplevelsesrig ferie for både store og 
små. Og når I vender trætte hjem fra dagens 
oplevelser, kan I glæde jer til at nyde skønne 
middage i hotellets hyggelige omgivelser, 
hvor drikkevarer naturligvis er med i prisen.

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	7	x	kaffe	og	kage
•	7	x	3-retters	middag/buffet
•	Øl,	vin,	kaffe,	te	og	softdrinks		
 ad libitum hver dag kl. 10-22
•	1	x	velkomstdrink
•	1	x	rygmassage
•	1	x	oplevelsespas	

Pris pr. person i dobbeltværelse

3.249,-
Pris uden rejsekoden 3.549,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 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

Børnerabat
1 barn 0-2 år: pris 299,-.
2 børn 3-5 år: pris pr. barn 449,-
2 børn 6-14 år ½ pris.
Maks. 2 opredninger pr. værelse.

Børnerabat
Op til 4 børn 0-9 år gratis.
3 børn 10-14 år ½ pris.
Maks. 3 opredninger pr. værelse.

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	2 x 3-retters middag
•	1 velkomstdrink

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekoden 1.149,-

Pristillæg fra 24.3.2016: 100,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-12 år ½ pris. 

Pension Stocker

The Cottage

Apparthotel Svenson

Kurafgift EUR 1,50 pr. person over 16 år pr. døgn.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Born   kr. i
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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.

Tårnby Skøjte Klub tog 
bronzemedalje, mens de 
selv havde værtskabet ved 
danmarksmesterskaberne i 
kunstskøjteløb

Foto: Torben Jensen, Amager 
Fotoklub.

det var annika Skibby, der i 
gruppen debs blev nummer 
tre og dermed erobrede bron-
ze, mens Charlotte amalie Joy 
lütken i samme gruppe blev 
nr. 13. 

TSK stillede med et rekord-
stort hold. Ialt syv piger i al-
deren 11-14 år var kommet 
gennem nøglehullet og det 
bar tydeligvis frugt. Pigerne 
leverede flotte programmer, 
rigtig mange personlige re-
korder, spændende nye detal-
jer, svære trin, gode spring og 
fantastisk pirouetter. 

Og et stort hjemmepubli-
kum havde fundet vej for at 
heppe, og for at hygge i den 
sociale klub. nye venskaber på 
kryds og tværs af klubber.

det blev en fantastisk, men 
også lang og travl weekend 
for skøjteklubbens aktive 
- både løbere og praktiske 

medhjælpere. Men alle var 
enige om, at det var sliddet 
værd. 

Mesterskab i julemåneden
det kan være svært i jule-
måneden at finde tilstræk-
kelige frivillige hænder til de 
mange opgaver. Tilmeldin-
ger, dommere, madforsyning, 
sponsorer, erindringsgaver, 
livestreamning, opsætning af 
dommerpanel, flot pyntning 
af hallen, så alle kom i dM- og 
julestemning. Masser af koor-
dinering og tilrettelæggelse, 
tidsplaner, iskørsel... 

Op til 12 personer skal 
samarbejde under og efter 
hver deltagers løb, for at be-
dømme løberen retfærdigt. 
det tager nogle minutter efter 
programmet er slut, mens lø-
beren sidder og venter i Kiss-
and-Cry-hjørnet. 

4-5 dommere, 2-3 tekniske 
specialister (tjekker kvalite-
ten af spring, pirouette og 
trin) 1 controller med ansva-
ret, 1 dataoperatør, 1 video 
optager, 1 replay-operatør.

derudover er der 4 perso-
ner til livestreaming video og 
2 til sekretariat og en stævne-

leder fra TSK. 
alle de mange andre TSKér 

har naturligvis også været på 
banen. langt over 100 for-
skellige vagter med forskel-
lige opgaver skulle besættes. 
et stort puslespil.

Ud over at TSK har inve-
steret en masse tid, er der 
brugt penge på udsmykning 
af hallen. Juledekorationer, 
juletræer og smukt bandestof 
rundt om hele skøjtebanen. 
Over 200 meter flot kobolt-

blåt stof dannede flot ram-
men om de dygtige skøjtelø-
ber. Heldigvis kan det bruges 
til TSKs årlige konkurrence 
”Flyver Cup”.

bbark

Også Nicole Jensen gjorde det godt ved 
danmarksmesterskabet - hun blev nr. 8 i 
gruppen Springs.

Annika ved sejrsrunden 
efter at hun havde vundet 
bronzemedaljen i sin 
gruppe, debs.

En glad Annika Skibby får her bronzemedaljen om halsen. Også klubbens yngste løbere 
havde tydeligvis opgaver ved danmarksmesteskaberne.

Miniton er fjerbold for de yngste

Tre til syvårige inviteres til 
badminton hos KMB2010, 
badmintonklubben på Gl. 
Kirkevej

Flere frivillige ledere hos bad-
mintonklubben, KMb2010 har 
i et par måneder arbejdet på 
at får stablet ”Projekt Mini-
ton” på benene.

Konceptet går ud på at få 
3-7 årige børn sammen med 
en voksen, det kan være alt 
fra mor/far, bedsteforældre 
eller andre over 18, til at spil-
le badminton under hyggeligt 
samvær og med sjove lege.

- det gode ved konceptet 
er, at alle kan deltage, såvel 
børn som voksne, da det ikke 

kræver kendskab til sporten 
på forhånd, fortæller en af le-
derne, lene darell.

- det eneste det kræver, er 
et par indendørssko og noget 
sportstøj.

Verdensmester eller bare 
for sjov
- Ikke mange ved, at danmark 
faktisk ligger i verdenseliten 
i badminton, så hvis vi kan 
være med til at sprede denne 
viden, ville det være dejligt.

et verdensmesterskab be-
høver ikke være ambitionen, 
mindre kan gøre det. der lig-
ger andre værdier i at dyrke 
badminton, fortæller lene 
darell.

- Vi har mange baner på vo-

res anlæg på Gl. Kirkevej. For 
en del år siden blev anlægget 
endda udvidet med en ny hal 
med nye baner. dertil kom-
mer klublokalerne, så man 
kan bruge meget tid i klub-
ben. Hvis man som forældre 
eller bedsteforældre følger 
sine poder, er der cafeteria, 
hvorfra man kan følge træ-
ningen, som vi i dette tilfælde 
kalder badminton-lege.

INFO:
Projekt Miniton går i luften 
første gang lørdag 9. januar 
kl. 10. Flere infor-
mationer i annon-
cen på s. 45

bbark

Frivillige trænere står klar til at tage imod de yngste for at 
introducere badminton som leg for dem og deres voksne. 

Bronze på is før jul



3
6

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 J
a

n
U

a
r

 2
0

1
6

BIBLIOTEKERNE SAmT STADS- OG LOKALARKIVET

TÅRNBY  
KOmmUNE

FORÅRETS KURSER PÅ  
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK  
OG VESTAmAGER BIBLIOTEK
Mandag 11. januar kl. 9.00 åbner vi for tilmeldingen til alle forårets kurser
De første kurser starter i begyndelsen af februar. Vi tilbyder blandt 
andre mange spændende kurser: Introduktion til Office-pakken, Win-
dows 10 – det nyeste styresystem, Introduktion til 3D-print 
og Er du fritaget for Digital post, hvor du kan se nærmere på 
den digitale postkasse ganske uforpligtende.
Hent det trykte kursuskatalog på bibliotekerne fra mandag 11. januar 
2016. Du også kan se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk fra denne 
dato.
HUSK: Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside 
www.taarnbybib.dk. Har du ikke en e-mailadresse, kan du tilmelde dig 
ved at ringe til os på tlf. 3246 0520 eller ved personlig henvendelse. 
Vi glæder os til at se dig!
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig 
på taarnbybib.dk/abonnement

HJEmmELÅNER
Kender du bogen kommer? 
Bogen kommer, er et tilbud til dig, der bor i Tårnby Kommune og er al-
derssvækket, har et handicap eller en sygdom, der gør, at du ikke selv 
kan komme på biblioteket.
Vi bringer bøger hjem til dig 1 gang om måneden – helt gratis.
Hvis du kun har problemet om vinteren, er der mulighed for at blive  
vinterhjemmelåner i perioden fra 1. oktober - 31. 
marts.
Kriterierne for at blive vinterhjemmelåner er de samme som gælder for 
hjemmelånerordningen generelt.
Tror du, at hjemmelånerordningen er noget for dig, så ring til dit nær-
meste bibliotek og få nærmere oplysninger. Du kan også bede om at få 
tilsendt vores folder om hjemmelånerordningen.

ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10. 
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder hjælp til jobsøgende. Du kan få 
hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs i forskel-
lige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - skrive 
et CV - sende ansøgninger elektronisk.
Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET - Få HJælp TIl pC, TaBleT Og mOBIl 
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 i læringsrummet på Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111. 
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i læringsrummet på Tårnby Hovedbiblio-
tek, Kamillevej 10. Tilmelding er ikke nødvendig. 

FOTOKONKURReNCe: FAmILIE
amager Fotoklub udbyder i samarbejde med Tårnby Kommunebibliote-
ker en spændende fotokonkurrence, som løber frem til lørdag  
1. februar. emnet for konkurrencen er ”Familie”. alle kan deltage i kon-
kurrencen. De 4 bedste billeder præmieres og de 25 bedste billeder 
udstilles på Tårnby Hovedbibliotek. Du kan bl.a. vinde et års gratis med-
lemskab af amager Fotoklub, indramning af vinderbilledet og 500,- kr. til 
fotoudstyr.
læs mere om konkurrencen på taarnbybib.dk

ARRANGEmENTER PÅ TÅRNBY KOmmUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 

taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 

Ved arrangementer, der afholdes af aOF amager i samar-
bejde med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 
32 51 14 95 eller via www.aof-amager.dk. 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges 

ved indgangen.

Højtlæsning for børn
alle tirsdage og torsdage i januar • Fri adgang
Kom og hør en god historie hver tirsdag og torsdag kl. 10. 
Højtlæsningen foregår på Tårnby Hovedbibliotek og Vesta-
mager Bibliotek.

Blip Båt onsdag
Onsdag 6. januar kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Onsdag 20. januar kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Hver onsdag i ulige uger finder vi et udvalg af bibliotekets robotter og 
andre gadgets frem til fri leg. Kom og prøv Ozobots, Sphero, Dash & 
Dot og meget andet.

Strikkecafé
Onsdag 6. og 20. januar kl. 16.30-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / 
Fri adgang
Har du lyst til at strikke eller hækle, og har du lyst til at mødes med 
andre og få inspiration, så kom og deltag i strikkecaféen. medbring 
garn og pinde..

Filmklubben - for de 8-12 årige
Mandag 4. og 18. januar kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis 
billetter
Torsdag 7. og 21. januar kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis 
billetter
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 8 og 12 år - med 
popcorn, hygge og gode film! programmet byder på populære film af 
både ældre og nyere dato. Hent programmet på biblioteket.

Blip Båt lørdage og søndage
Søndag 10. og 31. januar kl. 10-13 / 
Lørdag 16. og 23. januar kl. 10-13 / 
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Udvalgte lørdage og søndage finder vi robotter, 3D printere, lego 
mindstorms eller 3D doodler frem. Udvalget kan variere fra gang til 
gang. 
Kom - det bliver sjovt!

Litteraturcafé
Tirsdag 12. januar kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Ved marianne 
Bøgh pedersen, Henrik Tøttrup Johansen og lise lotte larsen. Bib-
liotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre 
læseværdige bøger - romaner, krimier og fagbøger.

Akvarelcafé
Onsdag 13. og 27. januar kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang
måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med andre. 
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. medbring selv papir, farve og pensler.

TÅRNBY KOMMUNE
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Fifa turnering - for de 9-12-årige
Mandag 18. januar kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek / Gratis billetter
Styrer du på grønsværen? Vær med i vinterens store fodboldturnering 
på playstation 4 og afprøv dit talent. Der er fede præmier på spil. De 
indledende runder finder sted på 
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek mandag 18. januar.
De skarpeste målskytter fra hvert bibliotek mødes til finalerunden man-
dag 25. januar kl. 15 på Hovedbiblioteket.

Fotoworkshop - udnyt dit kameras muligheder
Mandag 18. januar kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
lær at tage bedre billeder med manuel indstilling med Torben Jensen, 
formand for amager Fotoklub, der modtog foreningsprisen i 2015. Du 
får en introduktion til de vigtigste begreber, fx eksponering, blænde, 
dybdeskarphed, lukketid og iso og deres indbyrdes sammenhænge. 
Der tages udgangspunkt i et spejlreflekskamera, men for at få noget ud 
af workshoppen, skal du blot have et kamera, som kan indstilles manu-
elt. Begreberne bliver introduceret på begynderniveau, så alle kan være 
med. Husk: Medbring kamera!

En gåtur og en go´ historie
Tirsdag 19. januar kl. kl. 14 / fra Vandtårnet til Tårnby 
Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket. 
på biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens bibliote-
kar laura michelsen læser en historie højt. gå med og få lidt motion til 
både hjerte og hjerne!
Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på englandsvej, 
hvor Hjertestien starter. Turen er knap 2 kilometer lang.

Hvordan jeg holder nytårsforsættet
Tirsdag 19. januar kl. 15-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Camilla og mette, som studerer ernæring og Sundhed, vil sætte fokus 
på sunde mellemmåltider. Der vil være tips og inspiration til at lave 
sunde snacks og mellemmåltider, som giver dig ekstra god energi i en 
travl hverdag. Der serveres smagsprøver.

Voldens vidner - gadebørn i Bogotà
Onsdag 20. januar kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Flemming Kjær har levet i Bogotá og arbejdet med gadebørn i 10 år. I 
foredraget vil Flemming fortælle sine historier, ofte førstehåndsberetnin-
ger, og vil vise billeder fra gadebørnenes virkelighed. 
arrangementet afholdes af Flemming Kjær i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker.

Rejsen til Amerika - drømmen om et nyt liv ved Ole Sønnichsen
Torsdag 21. januar kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Fra 1850 til 1920 udvandrede 300.000 danskere - godt en tiendedel af 
den daværende befolkning - til amerika. Hvorfor rejste de og hvordan 
gik det dem?
Journalist og forfatter Ole Sønnichsen har fortalt historien i det anmel-
derroste 2-binds værk ”Rejsen til amerika”. I foredraget fortæller Ole 
Sønnichsen om udvandringen via nogle af bogens hovedpersoner. 

Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 25. januar kl. 16-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sam-
men med andre? Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger 
med korleder og musikpædagog marianne Kragh ved klaveret. 
Vi synger årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den danske 
sangskat. 

Tårnby DOX: Ai Weiwei - the fake case
Onsdag 27. januar kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
mens vi venter på forårsprogrammet for Tårnby DOX, viser vi doku-
mentarfilmen: ai Weiwei - the fake case (86 min). Filmen er fra 2013 og 
instrueret af andreas Johnsen. 
Kom og se dokumentarfilmen sammen med andre, og lad os diskutere 
den sammen!

Filmperler
Torsdag 28. januar kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. programmet byder på 
danske og udenlandske spillefilm, der byder på lidt ud over det sæd-
vanlige.

Rockcafé - Trip hop
Torsdag 28. januar kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Bibliotekar per Reinholdt Nielsen giver en introduktion til trip hop, 
den mest melodiske genre indenfor elektronisk musik, og musikeren 
Kristoffer priem Jensen, fast deltager i rockcaféen, tager sin computer 
med og spiller en minikoncert i triphopstil. Bagefter er der som sæd-
vanlig musikquiz med præmier.

Forfatterkursus 
Lørdag 30. januar til søndag 31. januar - 2 kursusdage  
kl. 10.00-14.30 
Tårnby Hovedbibliotek / pris 630 kr.
går du med en ’forfatter i maven’, og drømmer du om at skrive en 
bog? Her bliver du hjulpet godt på vej med effektive skriveværktøjer, 

inspiration og målrettede skriveøvelser. Kurset er et intensivt 
weekendkursus. Kurset udbydes i samarbejde mellem aOF 
amager og Tårnby Kommunebiblioteker.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
ERINDRINGSCAFÉ på Tårnby Hovedbibliotek
Alle dage kl. 14.30 – 16.30

Tirsdag 2. februar Tema: Fastelavn 
Tirsdag 1. marts Tema: Skoleliv 
Tirsdag 5. april Tema: Tårnby kontra Kastrup  
 – hvor forskellige er vi? 
Tirsdag 3. maj Tema: Lokalhistorie 2016  
 – hvad bliver lokalhistorie om 20 år?
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anekdoter, men har du 
bare lyst til at lytte med og få bragt dine egne minder til live igen, er du 
også velkommen. Du kender måske også en eller flere, som vil være 
glad for at følges med dig.
Af hensyn til forberedelserne er der gratis billetter

Næste nummer af Glemmer Du nr. 1, 2016 har titlen:
KULTUREN I TÅRNBY - plyssen, Svend Olsen og kulturen
I Tårnby Kommune er kulturen altid blevet prioriteret højt. Vi kan blandt 
andet prale af et arkiv stiftet i 1973, et kunstmuseum, et righoldigt 
udbud af malerier og skulpturer på kommunale institutioner og ikke 
mindst et brugerdrevet Udstillingscenter plyssen. I år er det 20 år si-
den, at plyssen blev et kulturcenter. I glemmer Du skal vi høre lidt om 
de gamle væveribygningers nyere historie. 
Bladet udkommer i januar.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, el-
ler hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og 
lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’glemmer Du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE
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ARC’s kolossale forbræn-
dingsanlæg er nu over halv-
vejs med at blive forklædt 
som folkeligt udflugtsbjerg

drømmen om ”amager bak-
ke”, hvor københavnerne og 
andre interesserede kan stå 
på ski eller gå på vandretur på 
det 85 meter høje amagerfor-
brænding, nu arC, er kommet 
adskillige skridt nærmere sin 
fuldførelse, og kunne i starten 
af december indkalde både 

medarbejdere, pinger og 
presse til at fejre rejsegilde 
ved det mastodontiske kom-
binerede byggeri.

Copen Hill i skylinen
Under det internationale 
navn Copen Hill, som bakken 
nu formelt kaldes, når der er 
udenlandske delegationer på 
besøg, bliver hovedattraktio-
nen fire forskellige helårsløj-
per, hvor både amatører og 
halvprofessionelle kan stå på 
ski i slutningen af 2017.

dertil kommer vandrestier 
op til ”bjergets” restaurant på 
toppen, der gratis vil kunne 
blive benyttet af alle samt 
klatrevægge, der bygges som 
kopier af passager fra for ek-
sempel Mount everest og Kul-
len. Fra toppen af parken vil 
de besøgende kunne nyde en 
enestående udsigt over byen 
og Øresund.

det fire milliarder kroner 
dyre forbrændingsanlæg bli-
ver klar til at fyre op under 
kedlerne i 2017.

- Copen Hill, som vi kalder 
selve bygningen uden om for-
brændingsanlægget, er helt 
sin egen. bygget hovedsa-
geligt for fondsmidler, bliver 
driftsmæssig økonomisk bæ-
redygtig og vil kunne hvile i 
sig selv, sagde arCs direktør, 
Ulla röttger ved rejsegildet.

Tak for få arbejdsulykker
- Tak til alle, der har været 
med. I har hvert især gjort et 
kæmpearbejde i det ustabile 
danske vejr. der har kun væ-

ret få arbejdsulykker, og dem 
der har været, har heldigvis 
ikke været så alvorlige, sagde 
Ulla blandt andet i sin tale.

Over 1000 arbejdere, inge-
niører, smede og andre fag-
folk har gennem tiden været 
med til at virkeliggøre projek-
tet. det nye forbrændingsan-
læg er ifølge arC-direktøren 
25 procent mere effektivt 
end det gamle og er således 
et stort teknologisk skridt for 
forbrændingsindustrien. 

sigge/jli

I 2017 vil Københavns skyline være beriget med en 88 meter høj skibakke – når man ser mod byen fra Amager Strandvej. Foto: Jesper Israelsen.

amager Bakke – nu et skridt nærmere toppen

Kom tæt på traner, Alingsås 
og Falkenberg
I løbet af april slår 10.000’vis af traner sig ned ved 
Tranedansen ved Hornborgasjön for at fouragere inden de 
parvis søger videre til ynglepladserne længere nordpå.
Foreningen Norden Tårnby / Dragør arrangerer 8. til 11. 
april en firedages bustur til Hornborgasjön, Alingsås i Västra 
Götaland med besøg i Naturum, Skara og Falkenberg.
Afgang Tårnby tidligt fredag 8. april 2016, tre nætter på 
First Hotel Grand Alingsås, dagstur til Hornborgasøen, hvor 
tusinder af traner fouragerer ved Tranedansen, besøg på det 
moderne naturcenter Naturum på den modsatte side af søen 
samt visit i den historiske by Skara/Arn-land.
Dagstur rundt om søerne Anten/Mjörn ved Alingsås, 
byvandring med lokal guide. På hjemturen længere stop i 
byen Falkenberg med dansktalende guide.

PAKKEN INDEHOLDER:
3 x overnatning i Alingsås, 3 x morgenbuffet, 1 x 
eftermiddagskaffe med bolle eller wienerbrød på Ljungblads 
Konditori (i Alingsås), 1 x aftensbuffet på restaurant Deli Deli, 
aftensmåltid på hotellet. Diverse madpakker/sandwich. Frokost i 
Falkenberg på hjemturen. Pris: 3300,- (enkeltværelse + 900,-)
TILMELDING OG INFORMATION
Hele programmet kan tilmailes. Mail/ring til Terkel Spangsbo, 
formand for Foreningen Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. 
terkel.spangsbo@mail.dk eller ring 32 51 08 73 / 40 38 04 50. 
Afvent betaling.

Hele formiddagen kommer flokke af traner til Tranedansen ved 
Hornborgasjön. Når de ved aftenstide flyver fra stedet tæller ornitologerne 
antallet, så man ret nøjagtig ved, hvor mange, der i alt var der dagen før. De 
tælles i 10.000’vis.
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Aloe Vera Butik Amager

Ønsker alle Godt Nytår
Trænger Du til en frisk start og et sundere og slanke-
re jeg, tilbyder vi i Januar mod fremvisning af denne 
annonce vores populære C9 program til 1050,- kr.

Vejledende udsalgspris 1202,- kr. 

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk
HUSK! vi har fri levering på Amager

Ingen have uden høns

Amagerlands Fjerkræavlerforening med ca. 
250 medlemmer har gennem mere end 125 
år skabt stolte traditioner

Formålet er uændret siden foreningens stif-
telse: at udbrede interessen for – og højne 
standarden af smukt og yderigt racefjerkræ, 
herunder høns, ænder, gæs, kalkuner, duer og 
fasaner.

nu er det helt overvejende høns og dværg-
høns, der skaber et levende miljø i de små vil-
lahaver hos medlemmerne, både som hygge-, 
hobby- og kæledyr, men også som grundlaget 
for et seriøst fjerkræopdræt.

Medlemsskaren er først og fremmest men-
nesker, der holder af at have med levende dyr 
at gøre. nogle er interesserede i den sportslige 
side, og konkurrerer på udstillingerne om det 
mest fuldkomne opdræt. 

andre finder det vedkommende, at vi beva-
rer de gamle prøvede hønseracer som en del af 
vor kulturarv, og atter andre holder sit fjerkræ 
blot for hyggens, æggenes eller miljøets skyld.

I amagerland er der plads til alle, og forenin-
gen søger at leve op til medlemmernes mange 
forskellige interesser omkring det mindre fjer-
kræhold i haven.

Ingen have uden høns
et lille hønsehold i haven skaber et spænden-
de og levende miljø til glæde for både børn og 
voksne, men der er også andre og mere kon-
tante fordele. Hønsene aftager rester fra hus-
holdningen og kvitterer med frisklagte æg af 
en kvalitet, du ikke troede mulig. 

af og til giver de også et bidrag til suppe-
gryden og så leverer de en fortræffelig natur-
gødning til haven. Hønsene spiller dermed en 
næsten uundværlig rolle for den økologisk be-
vidste haveejer.

Høns og dværghøns stiller ikke store krav. 
de skal blot have et lille hus at overnatte i og 

så en mindre løbegård, der er sikret mod rov-
dyr. anlægget kan sagtens indrettes, så høn-
sene kan klare sig et par dage uden tilsyn.

Hvorfor racehøns?
er racehøns da ikke sarte og forfinede og for-
beholdt specialister?

nej, racehøns er sunde og livskraftige dyr, 
ofte med en særdeles god ægydelse; og så har 
de gennem hundrede år bestået deres prøve i 
tusindvis af hønsegårde over hele verden.

racehønsene er (modsat vore hæsblæsende 
gensplejsningstider) skabt i en tid, hvor der 
også var plads til både dyreetik og æstetik.

I danmark findes der ca. 300 racer og farve-
varieteter, lige fra de største kæmper på seks 
kg og ned til de mindste dværge på bare 400 
gram – så der er nok at vælge imellem.

Og der er også store forskelle på tempera-
ment, ægydelse, pladskrav og hårdførhed.

det kan være svært at vælge den race, der 
tilfredsstiller netop dine specielle krav, men 
amagerland kan være til stor hjælp med sit 
kendskab til de mange racers egenskaber, og 
foreningen er altid parat til at hjælpe med at 
svare på spørgsmål og fremskaffelse af dyre-
ne. www.amagerland.dk

bbark

Dansk New 
Hampshire. 
Arkivfoto.

Også børn 
kan have stor 
fornøjelse af 
et hønsehold, 
hvor de 
kan være  
direkte med 
i pasningen. 
Foto: 
Amagerlands 
Fjerkræavler-
forening.

Kaniner på udstilling
Udstillinger med kaniner 
har en over 100 årig gammel 
tradition for at vise og for-
bedre de mange forskellige 
racer. Nu arrangerer Ama-
gerlands Kaninavlerforening 
igen udstilling

På udstillingen viser forenin-
gens medlemmer mange 
forskellige racekaniner i for-
skellige størrelser og et væld 
af farver. F.eks. den store 
belgiske kæmpe, kaninernes 
konge, på over 7 kg, den lille 
Hermelin med de små ører og 
den meget populære dværg-
vædder med hængeører, som 
findes i næsten alle farver.

Kaninerne bliver bedømt 
af en uddannet kanindom-
mer fra danmarks Kaninavler-

forening. når alle dyrene har 
været på bordet for at blive 
bedømt efter nordisk Kanin-
standard, finder man udstil-
lingens bedste og flotteste 
kanin som bliver amagerme-
ster. 

I løbet af udstillingsdagene 
kan man få en god kaninsnak 
med nye og gamle avlere på 
udstillingen. de har altid tid 
til en kaninsnak, hvis man har 
brug for lidt råd eller vejled-
ning.

lørdag og søndag er der 
stillet en lang flot bane frem, 
så man kan komme og hoppe 
med sin kanin.

Søndag er der kæledyrs-
udstilling, og har du lyst til 
at deltage, så se nærmere på 
www.amagerkaniner.dk 

Tårnby Skole. Lørdag 16. 
januar kl. 14-19 og søndag 
17. januar kl. 10-16.
Lørdag og søndag kl. 14: 
kom og hop med din kanin.
Søndag kl. 12-14: 
Kæledyrsudstilling. Gratis 
adgang.

Tysk kæmpescheke, 
som man kan se på 
Kaninavlernes udstilling
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Medarbejdere til layout og reportage på Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,  

så flere hænder og hoveder kan bruges
har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som 
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med 
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290. Tårnby Bladet udgives af 
Tårnby Bladforening, og jobbene er spændende men ulønnede.
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her 
mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et 
månedsmagasin.
Vi leder især efter personer som vil påtage sig
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout
Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, 
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man 

bliver klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne. 
Tårnby Bladet er i gang med sin 24. årgang og skrives, fotograferes, 
redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at 
de får en krone for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan 
holdes på et niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet 
kan omdeles gratis. 

Tårnby Bladet er også med til at lave 
byens nemmeste internet-portal: www.
taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi 
opdaterer vores nyhedssite.

Se www.taarnbybladet.dk

Vil du træne din hund?
Hundetræning: Man 
behøver ikke at affin-
de sig med, at kræet 
ignorerer ens venlige 
kalden

Trækker hunden armen 
af led, når I går tur? er 
lydighed for den en by 
i rusland?

Hvis det er sådan, så 
er det måske en idé at 
tilmelde sig Schæfer-
hundeklubbens træ-
ningshold, der starter 
6. februar.

Trods navnet er der 
hjælp at hente også til 
andre racer end schæ-
ferhunde. Klubben har 
et hvalpehold, der er 
åben for alle racer og 

også et familiehold, 
netop målrettet dem, 
der ”bare” vil have en 
hund, der går ordentligt 
og kommer, når man 
kalder.

Men der er selvføl-
gelig også hold kun 
for schæfere – både 
dem, der kan prale med 
en stamtavle og dem 
uden. Her trænes der 
lydighed, spor og C-
arbejde (det er noget 
med figuranter med 
ærmer på). Og her er 
det også muligt at tage 
afsluttende prøver.

Træningspladsen har 
både professionelle 
trænere og meget fine 
faciliteter med klub-

hus, hvor man kan få 
sig lidt at drikke og 
tale med andre hunde-
ejere. der er også en 
ny agilitybane, så her 
er alle muligheder for 
at træne sin hund. Og 
så udveksles der gode 
ideer og fortælles sjove 
hundehistorier.

Info 
Iris, tlf. 2624 9321, 
eller trop op ved 
klubhuset på Selinevej 
15, 2300 København 
S, 6. februar om 
formiddagen – eller 
senere weekenddage 
også om formiddagen.

Du kan få erantis til at formere sig 
ved at sprede frøene. Der går dog  
4 år, før de selvsåede erantis får 
blomster.
Foto: Sascha Schmidt-Faxe

10 gode råd til haven i januar
Der er ikke så mange ting, du kan 
lave i haven i januar, men til gen-
gæld er de vigtige. Få gode råd om 
bl.a. om beskæring og forspiring

Af Havearkitekt, Fagekspert John 
Henriksen på hjemmesiden Bolius.dk

1. beskær nyvæksten. det er nu, du 
skal beskære vinplanter i dit drivhus. 
det er ikke svært. I grove træk skal 
planterne beskæres, så 2/3 af det, ho-
vedgrenene er vokset i løbet af sæso-
nen, skæres af. 
2. Fjern visne grene. På fersken- og 

abrikosplanter (og andre planter) 
kommer der blomsterknopper på 2-3 
års skuddene allerede i januar. derfor 
er det vigtigt at fjerne gamle og visne 
grene. 
3. Klip kviste til podning. Har du pla-
ner om at pode dine træer i marts/
april, er det nu, du skal afklippe dine 
podekviste. Pak kvistene ind i en avis 
og grav dem ned i jorden, hvis den 
ikke er frossen.

4. beskær frugttræer. du kan be-
skære dine æble- og pæretræer nu. 
da æble- og pæretræer kan beskæres 

hele året, er det ikke strengt nødven-
digt. Husk at kirsebær- og blomme-
træer først beskæres i sept. / oktober.

5. Tjek stueplanter for svamp. 
Har du overvintrende planter inden 
døre, skal de tjekkes jævnligt. angri-
bes de af svampesygdomme, skal de 
angrebne grene og blade fjernes. 

6. Køb frø. I løbet af januar kommer 
de første frøposer i butikkerne. Hvis 
du er på jagt efter lidt mere spæn-
dende frø, så køb dem, når du ser dem. 

7. Sæt frø til spiring. du kan tjekke, 
om dine frø er spiredygtige ved at 
foretage en ”spireprøve”. læg frøene 
i et fugtig kaffefilter, og placér dem 
et sted, hvor der er 20-25 grader. Hvis 
frøene ikke spirer indenfor 1-2 uger, 
kan frøene kasseres. 

8. Plant ud i drivhuset. Har du 
et opvarmet drivhus eller en have-
stue, kan du allerede fra sidst i januar 
og først i februar så de første blom-
sterfrø ud enkeltvis i bakker eller i 

potter, når de er i gang med forspirin-
gen. Sørg for, at de spæde planter er 
placeret frostfrit og lyst.

9. Pot planterne om. I januar vågner 
overvintrede planter efter vinterdva-
len og ompotning og udskiftning af 
jorden er godt. 

10. Fjern sne fra planter. Store 
mængder (især tø-) sne kan nemlig 
ødelægge dine planter og knække 
selv tykke grene.
LÆS OGSÅ: på www.bolius.dk, hvordan 

de 10 gode råd skal udføres i detaljer

Når vintergækker spirer frem, ved du, 
at vinteren er ved at være slut (eller 
ved at begynde som denne vinter)
Foto: Sascha Schmidt-Faxe
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AMAGERTEATRET
.. spiller i KULTURHUSET KASTRUP BIO, hvor 
der er en stor scene og hvor stolesæder-
ne netop er udskiftet med moderne stole.
Der er god plads til benene og et fint ud-
syn i hele biografen.

Rent mel i posen?
En skarp og underholdende komedie om bilag, aupairpige 
fra Letland, spillegæld og en rotweiler

18. - 19. og 20. januar kl. 19.30

Robert er et helt almindeligt folketingsmedlem 
med hang til frynsegoder og stort set alle udgifter 
betalt, men hvor mange bilag kan der være i en 
skotøjsæske? Eller sagt på nutidsdansk: Er der 
rent mel i posen?
Forestillingen blev nomineret til “Best New Comedy 
2014” ved Olivier Award I London. Oversat og be-
arbejdet af Carl-Erik Sørensen, der er en af tidens 
skarpeste satirikere, ikke mindst kendt for hans 
tekster til Cirkusrevyen.
Medvirkende: Thomas Mørk, Jeanne Boel, Karsten 
Jansfort, Lisbeth Gajhede,Tanya Lund Andersen og 
Jakob Femerling Andersen.
Instruktør: Anders Lundorph.

Comedieteatret

Kommende forestillinger:

Varmestuen 
- en lettere forhutlet, romantisk historie

29. februar og 1. og 2. marts kl. 19.30         
Sammen med andre, skæve eksistenser og stam-
gæster, møder fiskere med oplagte kuttere hver 
morgen kl. 5 op på Varmestuen.
Varmestuen modtog en regn af anmelderstjerner 
ved urpremieren og blev dobbelt Reumert-vinder i 
2014, bl.a. for bedste nyskrevne, danske forestilling.

folketeatret / turné

Mio, min Mio
Familieforestilling efter 
bogen af Astrid Lindgren. 
27. januar 2016 kl. 18.00

• www.amagerteatret.dk •

Billetter i løssalg i Kastrup Bio fra en uge før til 
alle forestillinger. Flest billetter til opførelserne 

på mandage, få til tirsdage og onsdage. 

Priser for billetter i løssalg pr forestiling: 
Række 1 til 11 215,- kr. 
Række 12 til 15 185,- kr.

Der kan købes abonnement til de sidste 
to forestillinger Rent mel i posen og 
Varmestuen. Ring til Amagerteatret 
på 3023 3985

Alt udsolgt til Mio, min Mio

Nordisk Venskabsdans
Amager Folkedansere har 
gennem flere år bevaret et 
nordisk venskab med folke-
danse-foreninger i Norge og 
Sverige 

Hver mandag danses der hos 
amager Folkedansere, med 
et ekstra twist den sidste 
mandag i måneden – kaffeaf-
tenen. november blev ekstra 
særlig; to mandage med gæ-
steinstruktør og kaffe.

9. november var der be-
søg fra norge, som viste et 
par norske danse frem, mens 
man 23. november havde 
svenske gæster fra allingås, 
der før har besøgt danserne 
fra amager. 

På amager er man glade 
for disse besøg, og det har gi-
vet anledning til mange hyg-
gelige timer, hvor venskaber 
knyttes på kryds og tværs.

Syhold
amager Folkedansere har et 
syhold, hvor man kan sy sin 
egen dragt eller få hjælp til 
reparationer og/eller ændrin-
ger af en købt brugt dragt.

Syholdet ledes af to in-
struktører, der begge har 
gennemgået landsforenin-
gen danske Folkedanseres 
uddannelse i dragtsynings-
teknikker. enhver kan være 
med på syholdet - det er ikke 
en forudsætning, at man på 
nogen måde har prøvet at sy 
eller strikke før.

Syholdet har lokale på 
Kastrupvej 326 1. sal. Vi syr 
fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.30 
- med en kaffepause under-
vejs.

Info: 
amager Folkedansere er en  
fusion af amagerlands Folke-
dansere og Taarnby Kvadril-
len.  Vi træner hver mandag 
fra klokken 19.30 – 21.30 på 
løjtegårdsskolen.

Kontakt: vivi-tk@post.cy-
bercity.dk  - www.amagerfol-
kedansere.dk

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Møntauktioner
amagerlands numismati-
ske Forening har allerede, 
når Tårnby bladet udkom-
mer holdt årets første 
møntauktion og den næ-
ste afvikles torsdag 21. 
januar.

auktionsmateriale ind-
leveres til Kurt Guldborg 
eller et bestyrelsesmed-
lem.

Se mere på klubbens 
hjemmeside: www.dansk-
moent.dk/anf.htm

Auktionerne afvikles 
i forbindelse med 
foreningens møder på  
Tårnby Hovedbibliotek, 
eftersyn kl. 18.30-19.20. 
Auktion ca. kl. 19.30. 
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tårnby Bladet havde hele to jule-
konkurrencer i 2015. Vi var (na-
turligvis) i avisen med den efter-
hånden klassiske ”Find annoncen” 
og så debuterede vi på nettet med 
en advents-krydsord

Af redaktionen

det er et stort arbejde at konstruere 
konkurrencen, hvor læserne ser en 
brik fra en annonce og derefter skal 
finde siden, hvor originalen er.

Men heldigvis er der stor opbak-
ning fra Tårnby bladets annoncører 
som trofast deltager hvert år. det er 
dem, der lægger gevinster til. Stort 
tak til dem.

der er også mange deltagere, som 
vil vinde en af de 25 præmier og fle-
re dekorerer kuverterne (se friser-
nerne omkring denne artikel) og det 
glæder os virkelig. Vi har gemt flere 
års kuverter og bruger dem som 
dekoration til redaktionens julefro-
kost, hvor de hænger ned fra loftet.

Hvor skønne løsningerne end ser 
ud, har udseendet ingen indflydelse 
på, hvem der vinder. 

Listen over årets vindere er:
Vindere i Tårnby bladets julekon-
kurrence ”Gæt en annoncebrik”
Oscar Bentzen, Melstedvej 
Birthe Kylbo, Englandsvej 
Bimla Bhardwaj, Neptun alle
Villads Snejbjerg, Hyben Alle
W. Lund, Ryumgårdvej
Lis Krøner, Ingolfs alle
Leif Rislund, Tårnbystræde
Finn Holst, Kongelundsvej 
Susanne Nyberg, Alleen 
Ib Johansen, Castor Alle 
Elisabeth Keller, Moselundsvej 
Bitten Gunnersen, Melstedvej 
Liselotte Holst, Skottegården 
Ulla Pedersen, Tobrukvej 
Shella Hansen, Kongelundsvej 
Bente Weichardt, Natalvej 
Charlotte Larsen, Julerosevej 
Ellen Kokbøl, Listedvej 
Lis Dahlquist, Langesøvej 
Birthe Pedersen, Nordmarksvej 
Pia Speiermann, Grejsdalsvej 

Merete Eilersen, Zaandam Alle 
Neel de Thuruh Simonsen, Thuja alle 
Karen Johansen, Castor Alle
Mia Nielsen, Rotterdam Alle 

Vinderne har fået besked om ge-
vinstens art og værdi.

Også på nettet
Tårnby bladet har en hjemmeside, 
som dels indeholder en masse prak-
tiske oplysninger om bladet. der er 
også en historik om baggrunden for, 
at bladet overhovedet eksisterer og 
noget om, hvordan man bliver med-
arbejder.

Forsiden af hjemmesiden opda-
teres med informationer og artikler, 
som redaktionen mener ikke kan 
vente til næste udgivelse. Man kan 
gratis abonnere på en ”nyheds-
mail”, som rundsendes hver gang vi 
opdaterer hjemmesiden med nyhe-
der. 

det system brugte vi til at intro-
ducere en ny advents-krydsord hver 
søndag med meget store præmier. 
det hele foregik elektronisk og 
selvom vi fik et passende antal løs-
ninger, så var det ikke imponerende, 
men de fire vindere var ganske til-
freds med juleanden og julechoko-
laden, som af praktiske hensyn var 
lavet om til gavekort.

Vinder af 1. runde blev Kirsten 
Kristiansen, Maglebo, 2. rundes vin-
der blev Mette Smidt, brattingvej.

Vinderne af 3. runde Helle 
aamodt, Hilversumvej og vinder af 
4. runde Finn Holst, Kongelundsvej.

Til alle som ikke vandt (og det var 
trods alt de fleste) håber vi, at I nød 
at løs opgaverne og siger på’en igen 
i december 2016.

De vandt i Tårnby Bladets 
julekonkurrencer

Se her vild juleudsmykning fra forskellige steder i verden - 
hovedsageligt USA

Det er da bare vildere
På hjemmesiden bolius.dk har vi fundet den helt vilde jule-
belysning fra hele verden
 

Af Terkel Spangsbo

det er bestemt ikke for at 
pege fingre eller åle de man-
ge beboere i Tårnby og især 
holdet fra angolavej, som i 
december gjorde sig umage 
for at give Tårnby-borgere en 
julebelysnings-oplevelse.

den aften hvor redaktione-
nen fra Tårnby bladet gæste-
de angolavej var der mange 
tilskuere som patruljerede 
frem og tilbage og nød, at no-
gen havde gjort sig så meget 
umage for at glæde andre.

Men så var det altså, at vi 
af helt andre grunde dykkede 
ind på hjemmesiden bolius.
dk, som har råd og vejledning 
til husejere. der finder man 
”Ti gode råd til hvad du kan 
gøre i haven nU”.

Vi går ud fra, at www.bolius.
dk’s redaktion har siddet in-
dendør og fundet på rådene.

Det kunne være inspiration
Men ud over opfordring til at 
gå på havearbejde i 5 graders 
kulde og begyndende sne, så 
vi så også de ”pralende” bil-
leder af udendørs julebelys-
ning. (se bolius’ opfordring 
side 40)

da vi var på angolavej 
tænkte vi, hvordan finder de 
på det? Og her er måske sva-
ret - på bolius.dk

Vi ses igen til næste år - på 
angolavej - ikke i USa eller 
andre steder, bare på ango-
lavej.
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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 •

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

FREMLYSNING
Redaktionen har fået indleveret to effekter, som det må være trist  at mangle. 

En BØRNEvEST/DyNEvEST efterladt ved KG66’s opvisningsplads ved Spræl i Havnen 
i september og ET SæT NØglER fundet på parkeringspladsen ved redaktionen i den 
”lille skolegård” på Tårnby Skole.

Vi vil være glade for, at ejerne melder sig - og vi tror også at ejerne vil være tilfredse. 
Nøgleskiltet bærer en inskription - fortæl, hvad der står og nøglerne kan afhentes.

TÅRNBY BLADET, Englandsvej 290. 32 509 290. Kontortid daglig kl. 9 til 12 
eller Foreningskontoret samme adresse 32 505 290. 

Ring og hør hvornår vi er her udover kontortiden.

www.taarnbybladet.dk

Der var selvfølgelig tid og 
plads til både hygge og sjov 
ved den fælles juleafslutning 
for de tre amagerkanske 
karateskoler.

Fælles juleafslutning for Jokokan Karate

eleverne og instruktørerne fra 
Jokokan amager, dragør og 
Ørestad Karate Skole, samle-
des til stor fællestræning og 
juleafslutning i Jokokan dra-
gørs lokaler i Hollænderhal-
len.

de tre søsterklubber træ-
ner normalt i mindre hold, 
som ligger spredt rundt om-
kring på amager. På denne 
dag var holdene samlet til en 
langt mere festlig og hyggelig 
begivenhed. 

efter træningen blev der 
hygget med julesmåkager, 
kage og saftevand, hvor både 
forældre, søskende og karate-
elever var med. der var god 
stemning, og juleafslutningen 
blev netop også afholdt, lige 
efter det store X-mas stævne 
for alle Jokokan skolerne i 
danmark. Her havde mange 
eleverne været til graduering, 
og det havde resulteret i stre-
ger på bælterne, og nye bæl-
tefarver. det skulle selvføl-
gelig også fejres med manér, 
inden der til sidst blev sagt 
god jul og godt nytår til alle 
træningskammeraterne.

Sig pænt goddag
alle var iført gi (karate dragt), 
men til gengæld var træ-
ningen lidt anderledes end 
normalt. Temaet var at lære 
at sige ’goddag’, og dermed 
byde sin makker velkommen.

eksempelvis var den første 
øvelse at give sin makker hån-
den. Tre gange med den ene 
hånd og så tre gange med den 
anden. På den måde er man 
venlig ved hinanden og alle 
er glade. det kunne jo også 
hænde, at man mødte en per-
son, der ikke var helt så venlig, 
som i stedet prøvede at slå en. 
der skulle man heldigvis bare 
gøre det samme. Tage hånden 
frem for at sige goddag, og så 
lede makkeren tilbage for så 
at udføre en skulderlås. Hvis 

timingen er i orden, behøver 
det ikke være så svært!

Jokokan amager træner 
normalt på løjtegårdsskolen 
hver tirsdag og torsdag aften. 

Se www.jokokan.com

Tårnby Styrkeløfter Klub 
vandt flest medaljer ved 
årets største  stævne, TSK 
Cup

I udstyrsrækken tog Morten 
rasmussen guld i herrernes 
66 kg. klasse. I 83 kg klassen 
satte Mickel dahl ny dansk 
senior rekord i dødløft, da 
han satte konkurrenterne 
på plads med et løft på hele 
288 kg. – som bemærkning 
skal siges, at Mickel endnu 
kun er junior. det blev også 
til guld i 93 kg. klassen til 
Kim Hansen, der undervejs 
satte flere Master 1 rekor-

der, og i 105 kg. klassen tog 
Claus Jørgensen også guld, 
hvor han satte to Master 
rekorder i løbet af konkur-
rencen. Jens Jepsen tog sølv 
i 120 kg. klassen, mens Ka-
thrine bak fik sølv i 72 kg. 
klassen hos kvinderne. 

alle disse kraftpræstatio-
ner gjorde, at Tårnby Styr-
keløfter Klub blev suverænt 
bedste klub ved deres eget 
stævne, der samtidig er 
danmarks største stævne. I 
alt 125 løftere stillede op til 
konkurrencerne. 

Bedste klub ved største stævne
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IQBAL OG DEN HEMMELIGE 
OPSKRIFT 
9 – 10/1:  kl. 17.00
16 – 17/1:  kl. 17.00 Fr. u. 7

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS - 3D
8 – 13/1:  kl. 20.00 t. o. 11

VILLADS FRA VALBY 
9 – 10/1:  kl. 12.30
16 – 17/1:  kl. 13.00
23 – 24/1:  kl. 13.00 t. f. a.

JOY 
8 – 13/1:  kl. 17.30

DEN GODE DINOSAUR, dansk tale – 2D 
8/1:  kl. 17.00
9 – 10/1:  kl. 13.00
11 – 15/1:  kl. 17.00
16 – 17/1:  kl. 13.30
23 – 24/1:  kl. 12.30 Fr. u. 7

FILMEN OM RADISERNE: MED NUSER 
OG SØREN BRUN, dansk tale - 2D
9 – 10/1:  kl. 14.30
16 – 17/1:  kl. 15.00
23 – 24/1:  kl. 15.30 t. f. a.

DEN GODE DINOSAUR, dansk tale – 3D
9 – 10/1:  kl. 15.15
16 – 17/1:  kl. 15.45
23 – 24/1:  kl. 14.45 Fr. u. 7

THE HATEFUL EIGHT 
8 – 17/1:  kl. 19.15
21 – 24/1:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
KOLLEKTIVET 
14 – 20/1:  kl. 18.00
21 – 24/1:  kl. 20.15
25 – 26/1:  kl. 17.00 + 20.15
27/1:  kl. 17.00
28/1:  kl. 17.30 t. o. 11
Med danske undertekster

Danmarkspremiere:
DADDY’S HOME
14 – 20/1:  kl. 20.15
21 – 26/1:  kl. 17.30
Danmarkspremiere:
THE REVENANT 
21 - 28/1:  kl. 19.45
Danmarkspremiere:
TORDENSKJOLD & KOLD 
28/1:  kl. 20.15 t. o. 15

SAVNER DIG ALLEREDE 
28/1:  kl. 18.00

  Opera på lærredet:
ROSENKAVALEREN
9/2:  kl. 19.30

www.kulturhusetkastrupbio.dk

DEN GODE DINOSAUR
Tænk hvis jorden aldrig blev ramt af 
asteroiden, der udslettede dinosaurerne, så 
ville mennesker og dinosaurer leve side om 
side og en lille dreng Spot kunne blive venner 
med en forældreløs, 21 meter høj godmodig 
fortidsøgle ved navn Arlo og sammen kunne de 
drage på et eventyr fuld af farer. 

THE HATEFUL EIGHT
Dusørjægeren John Ruth og hans fange 
Daisy Domergue haster mod byen Red Rock 
i et barskt vinterlandskab i Wyoming, hvor 
Ruth, der på disse kanter er kendt som ’The 
Hangman’, vil sørge for, at Domergue får sin 
fortjente straf. På vejen møder de to fremmede 

- Major Marquis Warren, ekssoldat og Chris 
Mannix, frafalden sydlænding, der hævder at 
være byens nye sherif.

KOLLEKTIVET
Ægteparret Erik og Anna etabler sammen med 
datteren Freja et kollektiv i Eriks store kasse 
af en villa. Med familien som fortællingens 
midtpunkt, inviteres vi ind i drømmen om 
et ægte kollektiv. Vi er med til husmøderne, 
middagene og festerne. Det er venskab, 
kærlighed, familie og fællesskab under samme 
tag, indtil en jordrystende forelskelse sætter 
fællesskabet og kollektivet på den ultimative 
prøve.

TORDENSKJOLD & KOLD
Året er 1720. Den Store Nordiske Krig 
er slut, og viceadmiral Tordenskjold aner 
pludselig ikke, hvad han skal med sit liv. Hans 
kammertjener Kold mener, at han skal slå 
sig ned og foreslår, at de tager til Hannover 
for at bejle til den stenrige frøken Norris. 
Tordenskjold har store problemer med at finde 
sit fokus. 
Han fester og flirter sig gennem landet og 
sætter grå hår i hovedet på sin ellers trofaste 
kammertjener. 
Kvinderne dåner ved synet af tidens største 
stjerne, men med kvinderne følger fjenderne, 
og langsomt trækker mørke skyer op.

 

SAVNER DIG ALLEREDE
Jess og Milly har været bedste veninder siden 
de var børn. De deler alt med hinanden og 
intet synes at kunne skille dem ad. Venskabet 
bliver dog sat på prøve, da Milly får konstateret 
brystkræft. En ulykkelig nyhed som forhindrer 
Jess i at dele sin egen store nyhed - hun venter 
sit første barn. 

DADDY’S HOME
Stedfar, Brad Whitaker, er en radiovært, der 
forsøger at få sine stedbørn til at elske ham og 
kalder ham far. Men hans planer kuldsejler, da  
børnenes biologiske far, Dusty Mayron, dukker 
op. Det bliver starten på en ufin kamp om 
børnenes gunst. 

THE REVENANT
Dybt inde i den amerikanske vildmark bliver 
jægeren Hugh Glass dødeligt såret og efterladt 
til at dø af et forræderisk medlem af hans 
team, John Fitzgerald. Med viljestyrke som 
hans eneste våben må Glass navigere gennem 
fjendtlige omgivelser, en brutal vinter og 
krigsførende stammer i et nådesløst forsøg på 
at overleve og få hævn over Fitzgerald. 
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Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

ÅBNINGS TIDER
Man. til fre. fra kl. 
16.30 til sidste film 
starter. 
Lør. og søn. fra kl. 
13.00 til sidste film 
starter. 
Ved udvidet 
åbningstid åbner 
biografen 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 hel-
aftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

BABY BIO TIRSDAGE KL. 11.00
12/1: JOY
26/1: KOLLEKTIVET med danske undertekster. 
TIRSDAGSBIO KL. 10.30
12/1: JOY
26/1: KOLLEKTIVET med danske undertekster.
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ří
 H

an
zl



Tå
r

n
b

y
 b

la
d

eT Ja
n

U
a

r
 2

0
1

6
 4

5

MÅNEDENS FOTO er taget af René Fokdahl, Amager Fotoklub.  Vinterfuglene er over Amager som blandt andet silkehalerne, 
der ses i mindre flokke over hele øen.

PYJAMASBIO onsdag 10. 
februar kl. 19.00
Vi læser godnathistorie og 
viser en lille film, så tag py-
jamas på, børst tænder og 
tag bamse under ar-
men! For børn fra 3 år, 
deres forældre / bedsteforæl-
dre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billeder-
ne fra bogen undervejs. ar-
rangementet er et samarbej-
de med Tårnby Kommunebib-
lioteker og forventes at tage 
ca. 30 min. Gratis billetter. 

OPERA PÅ LæRREDET: ro-
senkavaleren - Sydney Opera 
House  i Strauss´populære 
opera fra Sydney Opera 
House.  det er en filmet ver-
sion af en opførelse i ope-
rahuset i Sydney, der vises 
på biografens lærred. blandt 
stjernerne i operaen er Cheryl 
barker, Catherine Carby, Man-
fred Hemm, emma Pearson og 
Warwick Fyfe.

Vises med engelske under-
tekster. I pausen serveres et 
glas cava. 

Tirsdag 9. februar kl. 19.30  

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer fredag 28. og 29. januar og dækker 
redaktionelt februar 2016. Deadline mandag 25. januar 2016.
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Ældre Sagen dækker nu hele Amager
Åh, Amagerland har fået et 
ekstra vers om Vestamager

at synge amagers national-
sang åh, amagerland er et 
must i Ældre Sagen og for nu 
at vise, at man dækker hele 
øen synges den i deres regi 
med et ekstra vers.

Langt ud mod vest har vi 
”Kalvebodland”
elsket af alle bå’d kvinde og 
mand.
I græsset der løber et 
legende barn
det gør mig så varm.
Fugle og køer, der ta’r sig 
en lur
fryder mit øje med al den 
natur.
Turen på cykel blir bare så 
nem.
Det her er mit hjem.

Åh, Amagerland, ved den 
bølgende strand
ser du her vil jeg leve så 
længe jeg kan
åh, Amagerland.

Senest blev hele sangen 
sunget, da Ældre Sagen holdt 
julefest med gavelotteri og 
lækker mad for omkring 300 
medlemmer i festsalen på 
Tårnby Skole.

Der var gensynsglæde, juleglæde, almindelig glæde over arrange-
mentet og megen anden glæde, da deltagerne fandt plads ved de 
ualmindeligt smukt pyntede juleborde.

Formand for Tårnby 
Forenings Råd 
og redaktør på 

Tårnby Bladet, Ter-
kel Spangsbo holdt 
festtalen ved Ældre 
Sagens julefest. Her 

er han i samtale med 
formand for lokal-
afdelingen, Anne-

Grethe Kragerup

Festsalen på Tårnby Skole var 
fyldt til bristepunktet, da Ældre 
Sagen holdt julefest, hvilket un-
derstøtter udsagnet om, at Æl-
dre Sagen dækker hele Amager. 
I hvert fald var der ikke plads til 
flere ved de lange borde.INVITATION

Tårnby Forenings Råd (tidligere Kastrup 
Tårnby Ungdoms Råd, kaldet K-tur) kan fejre 

en ualmindelig rund dag! Vi fejrer nemlig 50 års 
jubilæum i starten af 2016! 

Det vil derfor glæde os at se repræsentanter fra 
foreningerne, politikere, embedsfolk, tidligere og 
nuværende sekretærer og hvem vi i øvrigt måtte 

have samarbejdet med de 50 år. 
 

Det er lørdag d. 16. januar 2016 kl. 1100-1300 
det foregår, og der er selvfølgelig på vores kontor 

1. salen på Englandsvej 290. 

Vi byder på lidt godt til både maven og ganen. 

Send gerne en hilsen til tfr@tfr.dk om at I kom-
mer, så sørger vi for, at der er rigeligt til alle. 

Terkel Spangsbo
Formand 
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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

gulv, KØKKEN Og iNDRETNiNg

fODTERaPi

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

8 spisebordsstole brune, kr. 2.500,- 
(foto th.).
Sofabord 600,- (foto nederst th.)
Gammel standerlampe 200,-
Gammel skrivepult 500,- (herunder) 
samt mange andre ting. Ring 42 78 
83 49 og aftal tid for besigtigelse. 
Afhentes i Skottegården.

SÆLGES GRUNDET 
FLYTNING TIL 

MINDRE LEJLIGHED!

Annoncering på 
GEDEMARKEDET er gratis 
for private for genstande 
op til 1500 kroner, ting 
som bortgives eller byttes 
væk. Ydelser mod betaling 
medtages ikke.
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 de udbudte 

genstande.
Ønsker om at blive optaget 
på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@
taarnbybladet.dk

20 TOMME 
PETROLEUMSDUNKE 
kan afhentes på Arnager 
allé, for 30,- kr. Tlf.  3649 
0396 
DAN STOL – Stolen, der 
vokser med barnet + bøjle 
+ pude 350,- kr. Tlf. 2115 
0785 
APOTEK-KUVERTER 96 
stk. + mange dubletter                             
95,- kr. Tlf. 2115 0785
8 SPISEBORDSSTOLE 

brune, kr. 2.500,-. 
STANDERLAMPE 200,-. 
SOFABORD, 1/2 år 
gammelt. Købt gennem 
Coop. 600,- 
SKRIVEPULTgammel 
500,- samt mange andre 
ting. Ring og aftal tid for 
besigtigelse på telefon 
4278 8349. Afhentes i 
Skottegården.
Mellem de månedlige 
udgivelser sætter vi 
genstande på www.
taarnbybladet.dk

Redaktionen

GEDEMARKEDET

DETTE FOTO KUNNE HAVE VæRET MÅNEDENS FOTO. Det er taget af Kurt Pedersen den 9. 
december i fælleshaven på Søvang Alle - ”Morgenfruer i december”
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