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Fra venstre Katarzyna Mizerny, sopran, Thomas Præstegaard, 
tenor, Sifne Sneh Schreiber sopran og Torben Kirkegaard, 
tenor. Uden for foto pianist og konferencier Jacob Beck.  
Foto: Ivan Givskov.

Da Tårnby Bladforening blev 
stiftet i 1993, var der ingen, 
der havde tænkt 23 års 
udgaver frem i tiden.

Initiativtagerne så måske 
et lille år frem, når det gik 
højt - så langt rakte i al fald 
budgetterne - ellers var det 
bare næste udgave, det 
handlede om og der var kun 
14 dage mellem udgivelserne.

Det var en stor energisk 
flok ,som støttede op om de 
første blade, men snart kom 
overraskelsen - der ventede 
hele tiden et nyt blad forude. 
Redaktørernes ønsker om 
historier, foto og annoncer 
var uendelige. Det blev ved 
og ved.

Nogen faldt fra, nogen gik 
i vrede, men heldigvis har 
mange flere siden givet en 
hånd med og nu siger vi 
velkommen til 23. årgang 
og tak til alle, som følger os 
og som inspirerer os til at 
fortsætte.

Redaktionen 
Foto: Karin Ott.

En Happy Hour som har 
langtidsvirkning i øregan-
gene

Anmeldelse af  
Søren Markvard

Ordene i overskriften er ikke 
bare en håndfuld almindelige 
ord. For nytårskoncerttilhø-
rerne på Kastrupgårdsamlin-
gen er koncerten ikke mindre 
end et af årets højdepunkter, 
som de, der har været tilhø-
rere i mange år, godt er klar 
over, og som gør, at når man 
hen på året ser den forjætten-
de overskrift, så skynder man 
sig at hente billetter og håber, 
der ikke er udsolgt.

Der var faktisk udsolgt til 
nytårskoncerten i Stakladen 
5. januar. Over 200 forvent-
ningsfulde tilhørere havde 
sikret sig billet og var mødt 
op i meget god tid for at få 
de bedste pladser. Og lad mig 
sige det med det samme: de 
blev ikke skuffede. 

Tre ekstranumre
De optrædende var i år ope-
rakvartetten Happy Hour, der 
består af sopranerne Katar-
zyna Mizerny og Signe Sneh 
Schreiber samt tenorerne 
Thomas Præstgaard og Tor-

ben Kirkegaard. De to herrer 
har været nytårskoncertop-
trædende før, men damerne 
var et både nyt, interessant 
og spændende bekendtskab. 

Og så gik det ellers løs med 
dejlige toptoner fra de fire 
sangere i blandede kombina-
tioner, vel støttet af pianisten 
(og konferencieren) Jacob 
Beck.

Programmet bød på popu-
lære numre fra såvel opera, 
som operette og musical, så 
vi blev ikke snydt for hver-
ken duetten fra Perlefiskerne, 
Så kold den lille hånd er fra 
La Boheme eller Meine Lip-
pen die küssen so heiss fra 
Strauss-operetten Giuditta 
m.m.m.

Sangere og pianist ser-
verede den ene veloplagte 
præstation efter den anden, 
og resultatet blev da også, at 
publikum til sidst ikke ville 
slippe dem og de måtte kvit-
tere med ikke mindre end tre 
ekstranumre, hvoraf det sid-
ste naturligvis var Den aller-
sidste vals fra operetten Mød 
mig på Cassiopeia.

Endnu en gang en både 
festlig og fornøjelig nytårs-
koncert på Kastrupgård, som 

det nu har været tradition 
i snart tyve år. Der er ingen 
tvivl om, at publikum er klar 
igen, når der indbydes næste 
gang, også selvom der er et 
helt år til næste koncert. Nyt-
årskoncerten er værd at vente 

på - og der bliver nytårskon-
cert igen i 2016, 2017 etc. 

Mere om arrangørerne Ka-
strupgårdsamlingens Venner 
på side 14

Det er først nyt år når operaen har lydt i Stakladen
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TårNBy BLaDET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANk: 
arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAiL og wEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

koNToRTiD dagligt kl. 9-12 
plus lidt mere, så bare ring.

REDAkTioN:
Tårnby Bladet skrives, redige-

res og layoutes af medlem-
mer af Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør)
Heinrich Ehrenreich, Birgitte 
Barkholt, rené Jørgensen Ivan 
Givskov (foto), Karin Ott (foto)

ANNoNcEsALg: redaktionen 
- mail eller ring eller kontakt 
Mogens Knoblauch 4010 
2051

opLAg: 21.000. 17.200 
husstandsomdeles, resten 
distribueres via butikscentre, 
biblioteker oa. 

TRYk: Provins-Trykkeriet

DisTRiBuTioN: Forbruger 
Kontakt. Udebliver Tårnby 
Bladet kontakt venligst For-
bruger Kontakt tlf. 7010 4000 
eller email fkkvalitetost@
fk.dk

DENNE uDgAvE oMDELEs  
fredag 9. januar/ lørdag 1o. 
januar 2015
Førstkommende udgave  her-
efter februar-udgaven, der 
omdeles fredag 30. / lørdag 
31. januar   (deadline mandag 
26. januar kl. 16).
* Deadline for annoncer og 
redaktionelt stof mandage 
før udgivelsesdagen fredag - 

men ring, hvis man er senere 
på den.

uDgivELsEsDAToER i 2015: 
9.-10. januar (januar-udga-
ven) 
30.-31. januar (februarudga-
ven)
27.-28. februar (marts udga-
ven)
27.-28. marts (april udgaven
24.-25. april (maj udgaven)
29.-30. maj (juni udgaven)

Skrivebordsarbejde
Det var en nu-er-Du-voksen investering, når vi søskende 
fik et skrivebord. Den der med et sæt kunstige tænder og en 
pibe til konfirmationen var gået af mode en hel del år før.

DELs vAR RYgNiNgEN begyndte flere år før – jeg skrev hjem 
til mine forældre i København med en sikkerhedsafstand 
Silkeborg-amager, at jeg havde fået en pibe og så var det 18-
års kørekort sat over styr – og dels var skoletandplejen trådt 
i værk og min mor en ørn til at registrere, hvis tandbørstnin-
gen havde været lemfældig. Hun røg ikke og havde derfor en 
skarp lugtesans i behold, så der skulle ikke megen dårlig ånde 
til at afsløre den overspringshandling.

MEN jEg fik ET skRivEBoRD. Brugt forstås og en kæmpeklods 
på otte ben under de to skabe. Et skab med hylder og et skab 
med skuffer. Overdelen havde (og har fortsat) to sideskuffer 
og midterskuffe – alle så lange, at der til stadighed kan hentes 
glemte sjældenheder frem fra den bagerste ende.

iNDiANskE fLiNTEpiLEspiDsER, hjembragt netop af omtalte 
mor fra et familiebesøg i USa; egentlig gaver til mine sønner, 
men sådanne gaver som far hellere måtte passe på og det 
har jeg så gjort i mere end 30 år. Også bøder-bogen dukker 
op med mellemrum og reversnåle fra sejltiden i Søværnet. 
Bøder-bogen er en poesibog fra maskinfolkene på korvetten 
Triton 1967-1969. resterne af min fars og min fri- og jule-
mærkesamling. Der er stadig lidt cellofan-kuverter, som har 
overlevet et skammeligt tyveri. Der er også cigarkassen med 
tidligere danske mønter. Sølvdollaren, som jeg fik af min sto-
rebror, røg ved samme tyveri. En manglende mønt kan også 
skabe minder.

sELvføLgELig sER jEg dagligt skrivebordet, visse dage ro-
der jeg i mindernes ark, men de fleste dage fungerer det 
som hverdagens praktiske depot for skriveredskaber (jeg har 
stadig et pennesæt men ikke noget blækhus, resterne af det 
sidste indhold ses på bunden af en af de smalle skuffer). Men 
hvad der egentligt bragte skrivebordet i front i hjernekassen 
er et ophold på et stoppested for HT-busser – det hedder det 
stadig i mit hoved, ligesom jeg med mellemrum skal have en 
sporvogn til byen. Stoppestedet har en elektronisk lystavle, 
som fortæller, hvornår de næste busser kører derfra. Lystav-
len afslører, at vi befinder os uden for kommunegrænsen, for 
her i byen skal man bare taste en pokkers masse tal på mobi-
len, så får man køreplanen.

MEN DispLAYET visTE altså, at de to a-bus-linjer, som havde 
endestation både langt ude i Sundby og hver anden kørte 
helt til Kastrup-udørk kørte parallelt. Sådan at forstå at bus-
ser til Sundby kørte samtidig og busserne til Kastrup kørte 
samtidigt – begge varianter med 20 minutters interval. Altså 
to busser til Sundby klokken hel, 20 minutter og 40 minutter 
over. Kastrup-ekspeditionen 10, 30 og 50 minutter over. Jeg 
er klar over, at fanatiske bilister er stået af her. I fatter nok 
ikke idiotien.

MEN HER HAR DER siDDET folk ved skriveborde og har regnet 
den ud. Der er busser nok, hele klokketimen er dækket ind. De 
har bare ikke selv stået op oplevet resultatet. Kastrup-busse-

ne er lige strøget og der er 20 minutter til de næste, men så 
kan du også vælge, om du vil se den ene del af Nordamager 
eller den anden. Skrivebordsarbejde!

ET MiNiMuM Af kENDskAB til den virkelige verden skader 
ikke. Ligesom dem der har skruet en skolereform sammen 
med noget nær revolution til følge. Hvor har de fra, at flere 
korte lektioner for trætte børn er vejen til Pisa. Lektie-caféer 
for alle, hver dag, super, så kan man snart få has på de pæda-
gogiske frirum som fritidshjem, klubber og foreninger. 

Hvis MAN (?) HAvDE spurgt sine forældre, hvordan de - den-
gang alfabetet hed futhark og var runer - havde opnået den 
viden, som i fællesskab bragte samfundene frem til, hvad 
samfundet overordnet og stort set er i dag, så havde de hørt 
længere lektioner, sjældent længere skoletid end til klok-
ken 14, skolemad (kunne være mere appetitlig) eller hjem-
mesmurt madpakke, engagerede lærere, som vidste mere om 
livet og verden end pensum krævede og 10 minutters frikvar-
ter hver time. Boldspil selv med træklodser smuglet ud fra 
sløjdlokalet var godt nok forbudt, fordi der var stuvet alt for 
mange børn ind (ud) i skolegården.

MED sMÅ jusTERiNgER kunne det system sagtens have taget 
en omgang mere, men alle, der har fået lov til at være på ar-
bejdsmarkedet, ved jo, at nye chefer og nye politikere mener, 
at vejen frem er strukturændringer indenfor dét, man måles 
og vurderes på. alle ansatte (ledere undtaget), som har været 
ti år på en arbejdsplads, har været udsat for strukturændrin-
ger (og i øvrigt også certificeringer) og vi på gulvet oplevede, 
hvad det medførte.

jEg DYkkER NED i mit skrivebords arkæologi og finder minder 
fra rejser til Finland. De kender om nogen vejen til Pisa. Deres 
supergreb er lågstadie- og högstadieskoler (ca. 1.-5. klasser 
og 6.-9. klasser med hver deres lærerstab (högstadielærere er 
også universitetsuddannede) og så et obligatorisk måltid til 
eleverne midt på dagen.

Nu skal Tårnby Kommune ikke have skylden for skolerefor-
men (gennemførelsen i kommunen er en anden sag), men 
man kan hitte et billede på, hvorfor man ikke vil lære af na-
boer og andre, som har fundet om ikke løsninger så skridt på 
vejen. Herude nedlagde man et udvekslingssystem med nor-
diske venskabsbyer, fordi ”udbyttet” var for ringe. Noget af 
det, politikerme kunne have hentet med hjem af viden, var 
finske skolesystemer. Jeg ved pressen er efter politikere, som 
søger viden på rejsen uden for takstzone 1, 2 og 3. Jeg synes, 
det er dumt at lade være.

DER kAN fiNDEs virkelighed gemt i et gammelt skrivebord, 
men nogen ser det blot som minder.

Og så et rigtigt godt nytår til jer alle - små 
som store - både i og udenfor den danske 

folkeskole.
Terkel Spangsbo

Nyt skib på Øresund
Copenhagen Malmø Port, 
CMP satser på en ny type 
shuttletrafik mellem Malmö 
og København. 

Shuttletrafikken søsæt-
tes i marts 2015 og bliver 
baseret på en daglig pram-
trafik, der sejler i rutefart 
mellem CMP’s terminaler i 
Malmö og København. Der-
med øges frekvensen af 
containertransporterne via 
Malmö.

I dag transporteres tu-
sindvis af containere i Skåne 
med lastbil til og fra andre 
havne. Hver uge har Køben-
havn desuden syv anløb af 
feederskibe, som forbinder 
containertrafikken med alle 
større internationale havne.

tsp

Fri besøgstid
region Hovedstaden indfø-
rer fra 1. januar 2015 frie 
besøgstider på regionens 
hospitaler

Som pårørende vil man 
gerne være der for sin fa-
milie eller venner, men for 
nogen kan det være ufor-
eneligt med arbejde og an-
dre forpligtelser, hvis der 
eksempelvis kun er besøgs-
tid på afdelingen mellem kl. 
16-17.

Derfor har regionsrådet i 
region Hovedstaden beslut-
tet, at patienten efter nytår 
med andre ord få besøg af 
sine pårørende, når det pas-
ser både patient og gæster 
bedst.                                  tsp

Tast en køreplan
Tiden er løbet fra kørepla-
ner på tryk, mener Movia. 
Undersøgelser viser, at pas-
sagererne i stadigt stigende 
grad bruger digital trafikin-
formation og at efterspørgs-
len efter trykte køreplaner 
har været faldende. 

Ved mere end 1.000 af de 
mest brugte stoppesteder 
sidder nedtællingsmoduler, 
som viser, hvornår bussen 
kommer til stoppestedet. 

tsp
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Nytårsudtalelse ved årsskiftet 2014/2015

2014 - et spændende Tårnby-år
så er det atter blevet tid til 
at byde et nyt år velkom-
men, skriver borgmester 
Henrik Zimino

2014 har på mange måder 
været et spændende og begi-
venhedsrigt år for Tårnby. 

Det har været et år, hvor vi 
har taget hul på en ny periode 
for kommunalbestyrelsen. Vi 
har haft et godt samarbejde 
på ganske mange områder, 
det afspejlede sig blandt an-
det i, at en samlet kommunal-
bestyrelse har tilsluttet sig 
budgettet for 2015. 

De økonomiske rammer 
for kommunerne er som al-
tid præget af statens krav og 
de meget snævre rammer for 
både service- og anlægsud-
gifter. I Tårnby har vi priori-
teret et så højt niveau for den 
borgernære service, som ram-
merne tillader, og da vores 
økonomi grundlæggende er 
sund og stabil, har dette væ-
ret muligt, selv om kravene 
udefra er betydelige. 

glæd dig til skattelettelse
Her fra nytår kan borgerne 
tilmed glæde sig over, at der 
i 2015 er blevet plads til en 
mindre sænkning af person-
skatten. Vi har traditionelt 
haft en sund økonomi og en 
fornuftig omgang med bor-
gernes penge i Tårnby – den 
vej fortsætter vi ad i 2015. 

I efteråret 2014 kunne vi 
åbne dørene til kommunens 
nye fælles tandklinik, som 
samler de klinikker, der tidli-

gere fandtes på skolerne. Høj 
faglighed og moderne ram-
mer er omdrejningspunktet 
for klinikken. 

om skolereformen
I året, vi nu har sagt farvel 
til, har der været stort fokus 
på vores skoler og på den 
skolereform, Folketinget har 
vedtaget. Det har været en 
brydningstid, hvor vaner og 
rutiner har skullet ændres 
for mange. Jeg har oplevet, at 
nogle har valgt at se mere på 
problemer frem for mulighe-
der i forbindelse med de nye 
arbejdsgange og de nye krav 
til undervisningen. 

Vi har i kommunalbesty-
relsen lyttet og ageret på 
de henvendelser, vi har fået 
vedrørende skolerne. Det er 
blandt andet derfor, at vi her 
fra januar har besluttet at 
justere arbejdsgangene på 
skolerne, så lærernes vilkår i 
Tårnby nu svarer til landsgen-
nemsnittet. Når vi taler om 
skolerne, bør vi altid huske, at 
fokus først og fremmest skal 
handle om kvaliteten i børne-
nes og de unges uddannelse, 
som har så afgørende betyd-
ning for deres fremtid. 

varm digital postkasse
Digital post har været et 
varmt emne i året, der er 
gået. Vi skal nu alle bruge 
den nye teknologi, som følge 
af lovkrav på området. Der er 
mange fordele ved udviklin-
gen og mange kaster sig uden 
besvær ud i den verden. Der 

er naturligvis også borgere, 
der finder øvelsen mere van-
skellig. Derfor har blandt an-
det bibliotekerne ydet en stor 
indsats for at hjælpe borger-
ne i gang ved hjælp af kurser 
og andre tiltag, det har mange 
heldigvis taget positivt imod. 

opgaver til 2015
Det kommende år byder på 
mange nye opgaver og tiltag 
i hele kommunen. For blot at 
nævne enkelte områder, så 
vil vi begynde udviklingen af 
Øresundsparken, vi vil se fort-
sat vækst i erhvervsområdet 
Skanska og vi vil i forlængelse 
af den nye klimahandlings-
plan arbejde videre med ind-
til flere projekter, som skal 
fremtidssikre vores kommune 
– også på det område. 

Vores kommune er veldre-
vet og populær – også blandt 
de mange nye, som flytter 
hertil. Det kan vi være stolte 
af. Tårnby er inde i en god 
og positiv udvikling – jeg vil 
sammen med kommunalbe-
styrelsen gøre mit til, at vi 
fortsætter ad samme spor. 

Jeg ønsker alle et rigtigt godt 
nytår. 

Henrik Zimino

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

NYTÅRSPRIS på lille service og dækhotel

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

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

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

1350,00
 inkl. moms. 

(Gælder ikke sportsvogne og 
special-biler)

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

Rustbeskyttelse
Der kommer masser af salt på vejene. Er din bil klar til 
denne cocktail af salt, is og vand?

Lygterne
Er der blus på lamperne og er lygterne indstillet korrekt? 

kølervæske
Er der nok kølervæske på bilen og kan den klare frosten?

olien
Olien skal være tynd nok til at motoren kan starte og 
glide, men den skal også have en god smøreevne.

viskere og sprinklervæske
Der smides masser af vejstøv på dine ruder, så du skal 
bruge masser af sprinklervæske og have intakte viskere.

Batteriet
Du risikerer en dum start på dagen, hvis dit batteri ikke er 
toptunet, når kulden rammer Danmark.

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

Inkl. et gratis hjulskift 550,00

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

j a n u a r

s e  h e r u n d e r

s p a r  

5 0 %

E t  å r s 
d æ k h o t e l

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

Borgmester Henrik Zimino (S)
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Vi ønsker et 2015 

med mindre 

udlicitering og 

GODT ARBEJDE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.30

 Tårnby Gymnasium & HF

Kom Til 
åbenT 
Hus

Det går bedre men udfordringer venter stadig
formand for Børne- og sko-
leudvalget, Allan Andersen 
(s) ser bedringer på kommu-
nens skoler, men erkender 
at ikke alle knaster er høvlet 
af

Af Terkel Spangsbo

Dagen efter Tårnby Bladet 
talte med allan andersen om 
situationen på folkeskolerne i 
Tårnby er Kommunen i samme 

anledning på forsiden (igen) 
af dagbladet Politiken, som 
skræmme eksempel på, hvor 
og hvorfor skolereformen har 
fået en mildest talt sløj start.

Tårnby er eksemplet, men 
Politiken skriver, at der ligger 
opgaver for politikere, lærere, 
og skoleledelser over hele 
landet for at få skolereformen 
og forholdene omkring lærer-
nes arbejdsvilkår til at funge-

re. Det er vigtigt at holde for 
øje, at skolereform og lærer-
nes arbejdsforhold er to ting, 
som er nært forbundet, men 
det er to forskellige sager.

Før årsskiftet var ikke 
mindst Løjtegårdsskolen ramt 
af massiv sygefravær og op-
sigelser fra lærere. Samtidig 
ulmede en konflikt om besæt-
telse af skolelederstillingen. 
Men også andre skoler mang-
lede lærere og i kølvandet 
også læreruddannende vika-
rer især til faget matematik 
og netop nu er der 11 ledige 
lærerstillinger, primært mate-
matiklærere.

- Den seneste melding jeg 
har fået fra skolerne (onsdag 
7. januar) er, at der generelt er 
en bedring i lærersituationen, 
siger allan andersen. 

- Siden midt i december er 
sygefraværet været faldende 
på alle skoler minus en, hvor 
man har været ramt af en de-
cideret influenzaepidemi.

- Tårnby er ikke alene om 
problemet. Man ser det sam-
me over det meste af landet, 
men der ligger da en udfor-
dring i at få linjefagsuddan-
nede vikarer og på sigt få an-
sat kvalificerede lærere.

Det politiske kompromis
Dagen før det store foræl-
dreindkaldte møde på Løj-
tegårdsskolen fremkom de 
fleste af de politiske partier i 
Kommunalbestyrelsen med et 
forlig, som på en række punk-

ter imødegik den rejste kritik 
(se noteboksen her på siden).

- 1. januar trådte forliget i 
kraft og på en række områder 
er forholdene for lærerne nu 
på samme niveau som lands-
gennemsnittet, siger allan 
andersen.

- Vi opgraderer også på ad-
ministrationen, så skoleleder-
ne får mere tid til de egentlige 
ledelsesopgaver. Og vi åbner 
op for, at skolerne må ansætte 
uddannede vikarer eksem-
pelvis fra vikarbureauer vel 
vidende, at det er en dyrere 
løsning (end nyudsprungne 
studenter og lignende. red.)

En trivselsundersøgelse
allan andersen peger også 
på resultaterne fra en nys 
gennemført trivselsundersø-
gelse, som har været forelagt 
det overordnede samarbejds-
udvalg (med blandt andet 
tillidsrepræsentanter fra alle 
skoler). Den vil senere blive 
præsenteret for alle samar-
bejdsudvalgene på skolerne.

- Der er flere opmærksom-
hedspunkter som handler om 
knæk i tilliden ikke mindst på 
de vilkår, som lærerne skal 
arbejde på. Det mener jeg, vi 
er på vej med at løse med det 
omtalte forlig.

Børne- og Skoleudvalget 
lægger i øvrigt op til mere 
information og møder alle 
involverede imellem. Således 
skal der holdes en temadag 
23. januar for alle tillidsfolk 
og arbejdsmiljørepræsenter 
fra skolerne og Ungerådet er 
inviteret til udvalgets næste 
møde, så de kan fortælle om 
deres hverdag efter skolere-
formen.

- Vi vil have fokus på de 
områder og løbende evaluere, 
hvordan udviklingen skrider 
frem og vi vil hele vejen rundt 
i systemet.

pluk fra forliget mellem 
fem af Tårnby kommunes 
partier, socialdemokra-
terne, Radikale venstre, 
konservative, Dansk fol-
keparti og venstre, som 
udgør flertallet i kommu-
nalbestyrelsen

Lærerne i Tårnby under-
viser lige nu i gennemsnit 
756 timer eller 20 timer 
mere end landsgennem-
snittet. Netop de 20 timer 
vil politikerne skære. Det 
svarer til en halv times 
mindre undervisning om 
ugen. 

Desuden skal den så-
kaldte 3-procentsregel 
laves om til en 7-procents-
regel. Det vil betyde, at 
lærerne individuelt kan 
aftale med deres leder 
at lægge op mod 7 pro-
cent (cirka 115 timer af 
de 1924 timer om året) af 
deres arbejde derhjemme 
eller andre steder. Men det 
kommer altså an på, om le-
deren synes, det er en god 
ide. Det bliver ikke en ret 
lærerne får. 

Allan Andersen, formand for 
Børne- og skoleudvalget (S) 
peger på at undervisnings-
andelen er sat ned fra 
45% til 43,8% og at der 
er lempet på lærernes 
tilstedeværelseskrav.
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Velkommen tilbage til Anna

Håber at gense 
alle vores kunder

JANUAR TILBUD
Farve i kort hår  ........................ 299,-

Permanent (inkl. klip + sæt)  .. 595,-

Tårnby Torv 1
(højhuset)

Tlf.:  32 52 47 07
ell.  31 27 02 17
lukket onsdag

Permanent fartkontrol
I 2015 kommer der permanent fart-
kontrol på Øresundsbroen, og det 
bliver dyrt for fartsyndere for bøder-
ne er steget. I Øresundstunnelen, har 
nogen ofte kørt meget hurtigere end 
de tilladte 90 km/t.

Sidst var der fartkontrol i tunnelen 
13. maj 2014. Den årlige tunnelkon-
trol var effektiv: En snes fartsyndere 
fik bøder. Derfor har Øresundsbron 
presset på for, at få de såkaldte stæ-
rekasser, som er automatisk kamera-

fartkontrol. Der kommer fartkontrol i 
begge retninger, og bøderne gælder 
både danskere og svenskere.

Vi elsker A-busserne 
om natten
Siden Movia i samarbejde med Kø-
benhavns Kommune og omegnskom-
munerne besluttede at lade a-bus-
serne køre døgnet rundt er antallet 
af passagerer er steget med 60 pro-
cent i a-busserne om natten i forhold 
til de tidligere N-busser. 

Forskønnelse koster – forretninger 
i Kastruplundgade betaler
kunderne kunne ikke kom-
me til butikkerne, at finde 
en p-plads var en skattejagt 
og omsætningerne raslede 
ned

Af Terkel Spangsbo

Et par skilte på Saltværksvej 
og på alleen var hvad der kun-
ne orientere bilende kunder 
til butikker i Kastruplundgade 
om, at gaden havde en lukket 
vejbane og var ensrettet. Ikke 
en stavelse om alternative p-
muligheder til den sædvan-

lige kantstensparkering. Den 
oplysning var man henvist til 
at finde på Tårnby Kommunes 
hjemmeside.

Tårnby Bladet har talt med 
indehavere fra Dorottya’s Day 
Spa, UG antik og repræsen-
tanter fra Fakta og Magasin 
Stewardess og samstemmen-
de giver de udtryk for, at ju-
lehandlen har været omsæt-
ningsmæssig katastrofal.

Butikker, der har et sam-
menligningsgrundlag med 
tidligere års salg i december 

fortæller om endda meget 
store omsætningsnedgange. 
Tårnby Bladet har fået oplyst 
tallene.

- Vi har alle henvendt os til 
Tårnby Kommune og vi har 
været til møder på rådhuset, 
men hvad skal det hjælpe, si-
ger Dorottya Petöcz.

Man fik lovning på flere 
overgange fra det ene fortov 
til det andet, men som vej-
arbejdet skred frem var der 
bare en tilbage.

- En eller anden form for 

økonomisk kompensation 
ville ikke være urimelig, men 
vi har bare fået beskeden, at 
vi vil få en fantastisk handels-
gade i fremtiden og at der 
trods alt findes p-muligheder 
i området.

22. december skriver 
Tårnby Kommune på www.
taarnby.dk om arbejdet i Ka-
struplundgades fremdrift og 
parkeringsforhold.

anlægsarbejdet for dele af 
etape 1 - den vestlige side - er 
ved at være færdigt. Den nu-
værende belægning er brudt 
op, og der er ved at blive an-
lagt nyt fortov, p-pladser og 
kørebane. arbejdet forventes 
at blive færdigt januar 2015.

Derefter sættes anlægsar-
bejdet på den østlige side i 
gang. Dette forventes færdigt 
marts 2015.

p-mulighederne
anlægsarbejdet vil lægger 
beslag på parkeringspladser 
på Kastruplundgade. Mens vi 
renoverer Kastruplundgade, 
henviser vi til parkering i si-
degaderne og den kommuna-
le p-plads ved Kastrupkrogen.  
Dvs. det er muligt at handle 

og ordne ærinder i gaden, 
selvom der er vejarbejde.

Tårnby Kommunes hjem-
meside peger på sidegaderne 
og p-pladsen i Kastrupkrogen. 
Her har de selv givet 10 af 
pladserne til entreprenører-
nes skurvogne.

Bag Sara Dan hotel er der 
80 pladser (max. 20 var be-
lagt da Tårnby Bladet var på 
besøg). 

- Det er private pladser som 
er forbeholdt hotellet og nej, 
vi har ikke spurgt om vi kunne 
disponere over dem midler-
tidigt, siger en repræsentant 
fra Vej og Park (Teknisk For-
valtning) på rådhuset.

Teknisk Forvaltning har 
heller ikke annonceret p-mu-
lighederne over for offentlig-
heden hverken i lokalaviser 
eller ved effektiv skiltning i 
området.

- Det er vi blevet anbefalet 
selv at gøre (i annoncer. red.), 
men hvem skal betale dem. 
Skal vi af en omsætning som 
er gået ned, spørger Gitte 
Nielsen UG antik.

Nu venter et udsalg som 
der ikke er meget optimistisk 
at sige om. Vejen er igen delt 
af en betonbarriere.

- Indtil hvornår? spørger 
Gitte Nielsen og Dorottya 
Petöcz.

Svar fra Vej og Park  
på side 10

Dorottya Petöcz fra Dorottya’s 
Day Spa, Henny Falck fra 
Magasin Stewardess og Gitte 
Nielsen fra UG Antik passende 
anbrugt bag en ny anlagt 
jordbunke. Foto Karin Ott.
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Aloe Vera Butik Amager
ønsker Godt Nytår

Er din hud klar til vintervejret?
Bli’r den let tør og irriteret?

Prøv vores Aloe Vera Propolis Creme.

Denne fantastisk creme, er uden vand,
hvilket gør den velegnet til tørre og sprukne hænder, 
ansigtet, hård hud på fødderne mv. 
ELLER har du tænkt på solcreme/Lips til skiferien? 

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Politisk altmuligmand 
og julenisse jubilerer
jan R. jacobsen kunne 1. ja-
nuar 2015 fejre 25 års jubi-
læum som medlem af kom-
munalbestyrelsen i Tårnby 
kommune.

Som politiker har Jan be-
skæftiget sig med stort set 
alle områder inden for kom-
munalpolitik, heraf flere som 
formand.

I den indeværende periode 
er Jan formand for Teknik- og 
Miljøudvalget, en post han 
i øvrigt har stor faglig bag-
grund for at kunne bestride, 
da han gennem en lang år-
række har været ansat som 
smed og maskinarbejder i 
Tårnby Kommune. 

I sin fritid bidrager Jan også 

til lokalsamfundet, idet han er 
og gennem en lang årrække 
har været frivillig brandmand 
i Tårnby Brandvæsen. Han er 
også en flittig cyklist, som be-
stemt ikke nøjes med at bruge 
de lokale cykelstier. Han har 
deltaget i Team rynkeby og 
cyklet hele vejen til Paris. Den 
kommende sommer vender 
kompasnålen dog nordpå, 
hvor det Norge, som skal be-
ses på cykel. 

Jan r. Jakobsen beskrives 
som en klassisk socialdemo-
krat, der både er loyal, flittig 
og vellidt. En af hans styrker 
er hans store netværk i hele 
kommunen, som er affødt af 
personligheden, hans mange-
årige ansættelse i kommunen 

og hans politiske arbejde. 

I anledning af 
jubilæet afholder 
Kommunalbestyrelsen 
reception for Jan R. Jakobsen 
på Tårnby Rådhus, fredag 16. 
januar 2015, kl. 11 til 13. 

Jubilaren Jan (Julemand) R. Jacobsen ses her iklædt højtidens foretrukne kostume, hvis man 
altså er julemand. Honoraet går til Natteravnene. Foto er taget ved Skottegården Butikscenter 
2013. Foto: Erik Nielsen.
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Tårnby kommune har købt et 
nyt maleri til Th. philipsen-
samlingen på kastrupgård

Af Kristian Rasmussen, 
juseumsi nspektør 

 På Kastrupgårdsamlingen kan 
man nu se et nyindkøbt male-
ri af den danske kunstner Th. 
Philipsen. Kunstværket ’Bro-
en over åen ved Flaskekroen’ 
fra 1912 er købt på Bruun 
rasmussens auktioner. 

Det er første gang siden 
2005, at Tårnby kommunes 
Philipsen-samling bliver sup-
pleret.

- Selvom kommunens 
Philipsen-samling er omfat-

tende, så dukker der ind imel-
lem malerier op, som vi synes 
kan supplere samlingen, siger 
borgmester Henrik Zimino 
ved ophængning af maleriet 
på Kastrupgårdsamlingen.

- Maleriet her er for nylig 
dukket op fra en privat – så 
der gemmer sig altså stadig 
fine Philipsen billeder hjem-
me i folks stuer.

Tårnby Kommune har igen-
nem årene indsamlet mange 
af Philipsens værker, hvoraf 
størstedelen er ophængt på 
Kastrupgårdsamlingen. Phi-
lipsen (1840–1920) var en af 
de tidligste eksponenter for 
impressionismen i Danmark 

og omkring år 1900 boede 
og arbejdede han i og om-
kring Kastrup. Philipsen er 
mest kendt for sine mange 
farvefyldte billeder af køer 
og gårde på Saltholm, og 
ikke mindst hans by- og land-
skabsmalerier fra det gamle 
Kastrup. Det nye billede er 
malet i den periode, hvor Phi-
lipsen boede på Bryggergår-
den, men det er ikke et lokalt 
motiv. 

- Kommunens samling af 
Th. Philipsens værker er pri-
mært indsamlet med lokalhi-
storien for øje, fortæller mu-
seumsleder Mette Mansa.

Bidrag til fortællingen
- Det nye billede bidrager 
derimod til fortællingen om 
Philipsen som impressionist. 
Måden han har malet himmel 
og vand på er grovkornet. Han 
leger med både penselstrøge-
ne og farverne og er i det hele 
taget mere fri og uforbehol-
den på en måde, der tydelig-
vis er inspireret af hans langt 
mere moderne kollegaer fra 
Sydeuropa. Derfor synes vi, at 
det ville være et fint billede at 
få ind i samlingen.

- Vi håber at borgerne i 
Tårnby vil tage godt imod 
værket, og har lyst til at lægge 
vejen forbi museet – både for 
at opleve det nye værk, men 
også for at gense den gamle 
fine kommunale samling. 
Kunsten skal ses med egne 
øjne - en fotogengivelse yder 
ikke billederne retfærdighed.

Værket kan nu ses på Ka-
strupgårdsamlingen sammen 
med de øvrige Philipsen-
værker, der er ophængt i mu-
seets gamle hovedbygning, 
hvor Philipsen selv har haft 
sin gang omkring århundre-
deskiftet.

Philipsen kom hjem

Borgmester Henrik Zimino og 
Museumsleder Mette Mansa ved 
det nyindkøbte Th. Philipsen ma-
leri Broen over åen ved Flaske-
kroen,1912. Foto: Kastrupgård-
samlingen.

Mums ...

SIDES
• Chili con carne .......................................25,-
• Baked potato with cream & chives ......25,-
• Macaroni & cheese ................................25,-
• Smokehouse Beans ...............................25,-
• Coleslae ..................................................25,-
• BBQ Pork (add +30,-) .............................25,-
• BBQ Beef (add +30,-) .............................25,-
• Extra BBQ sauce .................................... 10,-
• Extra Blue Cheese .................................. 10,-
• Extra Ranch dip ..................................... 10,-

STEAK
Vores steak er argentinsk bøf af høj kvalitet, som steges 
på lavastengrill for at fremhæve en autentisk saftig 
grillsmag.
LA Beef 200 gram ......................................95,-
Texas Steak 220 gram .............................. 99,-

Californian Steak 220 gr. ......................... 99,-
New York Strip 220 gram ........................ 99,-
Oksenørbrad 220 gram ........................... 149,-

DANSK MAD
Dagens ret
Tirsdag: 
Wienerschnitzel
250 gram serveres med råstegte kartofter, kapers, 
peberrod, sardin, citron og brun sauce ............115,-
Onsdag: Krebinetter 2 stk.
Serveres med samsø kartofler, stuvede ærter og 
gulerodssauce ....................................................75,-
Torsdag: Stegt flæsk – ad libitum
Serveres med persille sauce  
og små Samsø kartofler .....................................95,-
Fredag: Gammeldags oksesteg
Serveres med brune og hvide Samsø kartofler,  
perleløg, asier, tyttebær og brun sauce ............95,-

Lørdag: Stegt flæsk
Med persille sauce og små Samsø kartofler .....95,-
Hver dag: Pastaretter
La pasta (Fettuccine) med sprød bacon, chili, 
tomatsauce og flødesauce ................................59,-

• Texas style bbq ribs
+ 1 side order by your choice
1 full rack of baby pork ribs served 
with our very own Shack BBQ sauce 99,-

WILD WEST SANDWICHES
Carolina pulled pork BBQ sandwich. Med coleslaw, 
beans & extra BBQ sauce ...................................59,-
• Austin texas bbq beef sandwich
Slow cooked BBQ shredded beef ......................59,-
• Ribs sandwich. Med coleslaw & beans ......... 69,-

Special

Amager bryg 
til Jylland
amager Bryghus er med i 
Føtex food-butikkernes nye 
koncept med danske spe-
cialprodukter på hylderne, 
og bryghuset har måtte 
sætte produktionen op for 
at følge med efterspørgslen.

 aftalen med at sælge va-
rer til Føtex er et stort skridt 
for den lille virksomhed 
med fem ansatte, og direk-
tør Morten Valentin Lunds-
bak er da også spændt på, 
hvad samarbejdet kan føre 
med sig.

- Mere end halvdelen af 
vores produktion har været 
eksport til udlandet og sal-
get i Danmark har primært 
været i specialbutikker.

Morten Valentin Lundsbak 
og Jacob fra Amager 
Bryghus



8
 T

å
r

N
B

y
 B

La
D

ET
 J

a
N

U
a

r
 2

0
1

5

Nye låger
– monteret på 1 dag

Skift kun låger og evt. 
skuffer, bordplade og...  
dit køkken bliver som nyt 
med låger efter mål!

WWW.OKKR.DK
TLF. 2218 1865
TLF. 2211 8314KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Ring og få et gratis hjemmebesøg!

KØKKEN-
RENOVERINGOK

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.

Tidligere regionrådsformand afsløret
Det er ikke kun på christi-
ansborgs vægge de forhen-
værende ministre kan holde 
et vågent øje med deres ef-
terfølgende, nu tager Region 
Hovedstaden hul på samme 
tradition, med portrætter af 
afgående regionsformænd 

Vibeke Storm rasmussen er 
blevet portrætteret af kunst-
neren Uffe Christoffersen, og 
skal som den første afgående 
regionsformand nu hænge 
på regionsgården i Hillerød. 
Vibeke Storm rasmussen var 
med ved fødslen, da regioner-
ne blev dannet i 2007 og har 
frem til 31. december 2013 
siddet for bordenden som for-
mand for regionsrådet.

Partifællen Sophie Hæstorp 
andersen, Socialdemokra-
terne, overtog stafetten som 
regionsrådsformand i region 
Hovedstaden 1. januar sidste 
år, og nu har hun æren af at 
løfte tæppet og afsløre por-
trættet af sin forgænger.

- Jeg synes, at Uffe Christof-
fersens portræt af Vibeke fan-
ger essensen af hende. Det il-
lustrerer den store alsidighed, 
indsigt, ambition og mod, som 
kendetegner Vibeke, siger So-
phie Hæstorp andersen.

Selv mener Vibeke Storm 
rasmussen, at hendes portræt 
er et symbol på etableringen 

af region Hovedstaden og 
en direkte folkevalgt ledelse 
af vores sundhedsvæsen og 
den regionale udvikling. Jeg 
håber, det bliver det første i 
en lang række af portrætter 
af kommende regionsrådsfor-
mænd. at den næste formand 
også er en kvinde, glæder 
mig.

rwj

Vibeke Storm Rasmussen, 
født 1945, er tidligere 
amtsborgmester i 
Københavns Amt 
og medlem af 
Socialdemokraterne. 

Hun er født på 
Amager og uddannet 
folkeskolelærer. Vibeke 
er også forfatter til 
flere bøger og pjecer 
om indlæring. I 1974 
blev hun kommunal-
bestyrelsesmedlem i 
Albertslund kommune. 
Hun har været opstillet 
til folketinget og fungeret 
som suppleant i en 
periode. 

I 1984 blev Vibeke 
valgt til Københavns 
Amtsråd og i 1994 
den første kvindelige 
amtsborgmester i amtet. 
Som spidskandidat for 
Socialdemokraterne fik 
hun ved første valg til 
Region Hovedstaden 
47.000 personlige 
stemmer, hvilket er 9000 
flere end der er plads til 
når der i Parken spilles 
fodbold. 

Vibeke Storm Rasmussen 
genopstillede ikke ved 
valget i 2013.

Uffe Christofferen har malet i 50 år, og han fortæller med 
entusiasme om, hvordan han går på opdagelse i det men-
neskes ansigt, som han skal portrættere. 

Et ansigt ændrer udtryk, karakter og stemning med de for-
skellige farver, og kunstneren har benyttet sig af en teknik, 
hvor han hele tiden ændrer de forskellige farvelag og maler 
komplementærfarver oven på hinanden.

Vibeke Storm Rasmussen og hendes efterfølger Sophie 
Hæstorp Andersen ved afsløringen af Uffe Christoffersens 
maleri. Foto: Simone Terndrup
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Vi arrangerer konfirmationer, receptioner, fødselsdage mv.

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769

Åbent mandag-fredag 08.00-20.00

JENSEN’S MAD
 GØR ALLE GLAD

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

mandag-fredag 70 kr.
Hver mandag:

Stegt flæsk med persillesovs.
Månedsplan på:

Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.

Ny sprit og mode i gamle bygninger
Bryggergården lægger 
lokaler til copenhagen 
Distillery, københavns 
og Amagers første mikro-
destilleri og til modetalent 
fra London

Bryggergårdens 250 år lange 
historie tager nu en ny drej-
ning, for i den historiske ejen-
dom åbner et mikro-destilleri. 
Der har som navnet antyder 
tidligere været bryggeri på 
ejendommen. Den store byg-
ning blev anlagt i 1749 af den 
tyske stenhugger og arkitekt 
Jacob Fortling, og blev i sin tid 
brugt af kongen til at hvile ud, 

efter at han havde skudt sva-
ner på Øresund.

Navnet på mikro-destille-
riet er Copenhagen Distillery 
og inden længe vil der tilflyde 
de danske spiritusentusiaster 
og feinschmeckere nogle helt 
fantastiske spiritusoplevelser, 
fortæller Henrik Briks, som er 
Master Distiller og medstifter 
af mikro-destilleriet og fort-
sætter, at visionen er at udfor-
dre og forkæle smagsløgene 
ved at tilbyde nye, unikke og 
luksuriøse spiritusvarianter.

- Det er smage som mange 
af os forstår og glæder os til at 
afprøve, og vi kan se frem til 
spiritusvarianter, som ingen 
tidligere har lavet, som for 
eksempel en honningbaseret 
gin, som kan drikkes rent.

450 smagsprøver
Henrik Brinks fik idéen og 
lysten til at starte sit eget 
destilleri efter at have smagt 
mere end 450 forskellige ty-
per whisky. Inspireret af de 
mange smagsindtryk sluttede 
han sig for sammen med tre 
venner sig for at lave sin egne 

unikke varianter og med visi-
onen om, at destilleriets pro-
dukter skal være en helheds-
oplevelse, som forener smag, 
duft og unikke råvarer. 

- Bryggergården har en helt 
særlig historie og atmosfære, 
der passer perfekt til vores 
koncept. Jeg synes, der er 
noget specielt ved at starte 
op samme sted, hvor man for 
over 100 år siden etablerede 
et af byens første bryggerier 
og destillerier. 

- Stedet oser af destilleri, 
og jeg glæder mig til at være 
med til at tilbyde danskerne 
ny, velsmagende og eksklusiv 

spiritus, siger Henrik Brinks.

London skiftet ud  
med Bryggergården
Efter mere end 11 succesful-
de år i modemetropolen Lon-
don har det danske designta-
lent Trine Lindegaard nu valgt 
at slå sig ned i Danmark med 
Bryggergården som base. Den 
unge danske designer satser 
på at blive en del af den kø-
benhavnske modescene, og 
det skal ske med inspiration 
blandt andet fra Bryggergår-
dens grønne nærmiljø og hi-
storie.

- Min tid i London har været 

en kæmpeoplevelse, som jeg 
ikke ville have været foruden. 
Jeg savnede dog at være tæt 
på den danske historie, at 
have vand og natur i bagha-
ven og lokale miljøer, som jeg 
kunne lade mig inspirere af , 
fortæller Trine Lindegaard.

- Ligesom jeg i London 
fandt inspiration i de lokale 
miljøer og mennesker, møder 
jeg nu også folk ved Bryg-
gergården, for eksempel ved 
Havnen, der fascinerer mig. 
Men på en helt ny måde, end 
hvad jeg er vant til.

Henrik Brink er Master 
Distiller og vil personlig 
sætte sin underskrift på 
hvert produkt, som går ud fra 
Copenhagen Distillery. 

vogue har udnævnt Trine 
Lindegaard til et ”ones 

to watch” talent, og hen-
des legende og farve-

strålende design har fået 
stor opmærksom verden 

over. Hun har studeret på 
designskolen instituto 
secoli i Milano, har en 

bachelor i design fra 
Middlesex university og 

senest en master i her-
retøj fra Royal college of 

Art i London.
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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 de ældre i Tårnby. 

Tak for samarbejdet og godt nytår 2015.

Vejarbejdet er ikke skredet – som sådan
vej og park, Teknisk forvaltning på 
Tårnby Rådhus svarer på kritikken 
fra de handlende i kastruplundgade 
(se side 5), at vejarbejdet som sådan 
ikke er skredet tidsmæssigt, men at 
ufuldstændige tegninger skubbede 
starten og at der også var overra-
skelser, da man kom ned i jorden

Også et ønske fra Tårnby Forsyning 
om at separere spildevand og overfla-
devand (regnvand) udskød planlæg-
ningen.

- Der var jo også p-problemer in-

den vi begyndte anlægget af den ny 
Kastruplundgade og vi har informeret 
butiksansatte og ejere, men har ikke 
informeret offentligheden om luknin-
gen af vejbaner eller områdets p-mu-
ligheder andet end på hjemmesiden, 
lyder det fra forvaltningen.

- Men det gør vi nu. Vi er ved at ud-
arbejde annoncer til lokalaviserne, så 
man kan få at vide om hvilke p-mulig-
heder, der trods alt er.

På www.taarnby.dk peges der på 
p-pladsen ved Kastrupkrogen, langs 
fortovskanterne på rådhusvænget og 

p-pladsen for enden af Bredagervej 
bag Bredager Torv.

Når arbejdet i løbet af marts er 
færdig på selve Kastruplundgade, går 
man i gang på Tårnby Torv, men den 
del af arbejdet, der varer til og med 
maj, skønnes ikke at genere færdslen.

Når renoveringen og forskønnelse 
af Kastruplundgade er fuldendt, bliver 
der ti færre kantstensparkeringsbåse. 
Der kommer til gengæld træer.

spanger

Midterrabat med enkelte overgange. 
Foto Karin Ott.
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Kastrup Rens

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
Computer-hjælp til ældre
- Der er hjælp at hente, når 
du skal bruge den digitale 
verden, siger formanden for 
Ældre sagen Tårnby, john 
Møller jørgensen

 Ældre Sagen Tårnby er en af 
de frivillige organisationer, 
som underviser i brugen af 
computere, tablet og Ipad. 

Her er det ældre, der under-

viser andre ældre og lederen 
af IT instruktørerne er rune 
Jønsson, der har et  stort hold 
af it-instruktører, der hjælper 
med den digitale verden, som 

alle skal til at bruge, på den 
ene eller anden måde. 

- Vi har haft over 100 del-
tagere på vores kurser, som 
spænder over brugen af PC-
ere, tablet og Ipad, siger rune 
Jønsson.

John Møller udtrykker glæ-
de ved, at foreningen har så 
mange instruktører, som hjæl-
per kommunens ældre med 
at bruge deres it, så de kan få 
digital post fra det offentlige, 
lave arkiver i e-boks og bruge 
Borger.dk som er den digitale 
indgang til den offentlige sek-
tor, og hvor der står så mange 
oplysninger og vejledninger, 
som man kan have nytte af. 

- Vores styrke i Ældre Sagen 
er, at vi kan stille med en in-
struktør til næsten hver ene-
ste kursist, hvilket gør, at alle 
kan få den hjælp, de specifikt 
har brug for. 

 - Vi starter nye hold op i 
januar 2015. Der bliver i det 
nye år blandt andet under-
vist i Windows 8, sikkerhed 
på nettet, nethandel og pro-
gramopdateringer, siger rune 
Jønsson. 

pc cafe
Hver tirsdag mellem 14 og 16, 
sidde it-hjælpere fra Ældre 
Sagen i Postkassen og her kan 
Kommunens ældre komme 
med alle de it-udfordringer, 
de har og få hjælp. 

- Tag gerne din bærbare pc 
eller din tablet/Ipad med - der 
er kaffe på kanden og hjælp at 
hente, lover rune Jønsson.

tsp

Se alt om kurserne på Ældre 
Sagen Tårnbys hjemmeside, 
eller ved at rette henvendelse 
til kontoret på hjørnet at 
Kastrupvej 324 på telefon 
3252 0516.
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Tårnbyvej 51

Tlf. 32 51 10 05

www.allegårdens-frisør.dk

Vask, klip og føn: 395 kr.
Farve fra .......... 450 kr.
Striber fra .........555 kr.

Undskyld fejlen i Tårnby 
Bladets julekonkurrence

c 

genbrug er ikke altid sagen - 
især ikke når det man ønsker 
at genbruge er udskiftet 
med ny model

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Trods talrige gange korrektur-
læsning skulle der en læser 
(adskillige faktisk) til at pege 
på en fejl i julekonkurrencen 
i Tårnby Bladets jule-/decem-
ber-udgave. 

Der er en brik, som forestil-
ler en nøgle og en bjørneban-
de-figur, men samme figur 

findes IKKE i nogen annonce. 
Det gjorde der i julenum-

meret i 2013, men annoncø-
ren har skiftet layout i årets 
løb, men redaktøren går ind 
for genbrug – hvilket var 
usmart i denne forbindelse. 
Samme læser mente af brik-
ken kunne henvise til Låse-
bussens annonce – og som 
sædvanlig har læserne ret. 
Vi beklager dette ekstra ben-
spænd og godkendte natur-
ligvis løsninger med et hvilket 
som helst løsningsforslag.

at der sam-
tidig skete en 
teknisk fejl i 
trykningen, så 
en side faldt 
ud, gjorde ikke forvirringen  
mindre. Flere læsere gættede 
på, at den mystiske brik i jule-
konkurrencen kunne referere 
til en annonce på den ikke 
trykte side 43. Klogt tænkt, 
men ikke rigtigt.

Vi bragte en korrektion 
på vores nyhedsbrev www.
taarnbybladet.dk og fortalte 
beredvilligt hver opringning 
eller mail, at det var vores fejl 
og hvad løsningen var, men i 
lodtrækningen har vi set bort 
fra spørgsmål C.

Vindere af julekonkurrencen 
findes på side 27.

I Tårnby Bladets 
julekonkurrence har vi 
klippet små stykker ud 
af annoncer, som findes 
i bladet. Læsere, som vil 
deltage i konkurrencen 
skal så finde frem til 
på hvilken side hele 
annoncen står.

Vi driller deltagene på 
forskellig måde, vender 
brikken, skifter farve etc. 
Men det var ikke bevidst, 
at en brik fra en annonce 
i 2013 blev genbrugt i 
2014.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Her er den ”falske” brik (th.) og 
den rigtige annonce.

Bedre vilkår for børn i Tårnby
sammen med Roskilde og 
sorø kommuner indgår Tårn-
by nu et fireårigt samarbejde 
med Børns vilkår om projekt 
’Bedre Børneinddragelse’ 

Direktør i Børns Vilkår, ras-
mus Kjeldahl, er glad for at 
udvikle mere viden om bør-
neinddragelse i samarbejde 
med de tre kommuner i socia-
le børnesager, og mener også, 
at når børn bliver medspillere 
i sociale børnesager, gavner 
det både barnets oplevelse af 
at mestre eget liv og sagsbe-
handlingen, fordi der er større 
chance for, at det bliver den 

rigtige løsning første gang. 
- Hvis beslutninger er truf-

fet hen over hovedet på bar-
net eller i modstrid med bar-
nets egne ønsker, vil barnet i 
mange tilfælde modarbejde 
beslutningen, men hvis bar-
nets meninger anerkendes, 
skabes der tillid og barnet er 
mere indstillet på at samar-
bejde, siger rasmus Kjeldahl.

Ideen til projektet er ud-
sprunget af Børns Vilkårs 
erfaringer med bisidning af 
over 1.300 børn med en so-
cial børnesag i kommunen, 
samt på forskning og erfarin-
ger fra de nordiske lande.

resultaterne og erfarin-
gerne skal i projektperioden 
spredes til andre kommuner.

Borgmester Henrik Zimino 
siger om samarbejdet:

- Der er tale om et vigtigt 
indsatsområde, som vi nu får 
mulighed for at blive endnu 
bedre til at håndtere. Det er 
ofte meget vanskelige sager, 
det handler om, og det kræver 
hele tiden ny viden. Tårnby 
skal være et godt sted for alle 
familier og børn, og vi har en 
særlig forpligtelse i forhold til 
udsatte familier. 

rwj
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Du kan hente foto fra Facebook, Instagram, Picasa og lignende direkte ned til 
vores computer og vi kan - som en af de få på amager -  printe dem ud som 
flotte og glansfulde klassiske papir-billeder i stor størrelse - og vi har også 
rammerne, hvis du vil lave gaver.

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

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

Digitale fotos fra iphone 4-5-6 og ipad 

Sammenhold gennem 50 år

Klassen har formået at 
holde liv i minderne  og 
det gode sammenhold 
helt fra skoletiden.

godt gensyn kan absolut anbefa-
les! 

Således har klasse 3.rb, der forlod 
Kastrup Skole i 1964 efter realek-
samen i 3. real, afholdt 50 års jubi-
læum.

- Vi har fastholdt vores sammen-
hold til trods for, at nogle få gik på 
gymnasiet efter 2. real, siger Steen 
axbøg, kredskasserer i Danmarks 
Lærerforening Kreds 13 og forhen-
værende lærer i Tårnby og Dragør. 

En skolelov fra 1958 gav nogle 
klassedelinger i a- og B-hold (almen 
og boglig linje). 

- Det gode sammenhold har vi 
blandt andet holdt ved lige på 3 
klasseture til Læsø i sommerferier 
hos vores klasselærer Birthe Niel-

sen, som selvfølgelig også var med 
til jubilæet. 

- Vores jubilæum, som blev holdt 
sidst i oktober, var helt fint med be-
søg og spændende rundvisning af 
Michael Tvede Hansen, der er tek-
nisk serviceleder på Skottegårds-
skolen. Kastrup Skole er jo væk, men 
ikke for os selvfølgelig. 

- Den forsvundne badekælder, 
mælkekælder, vitaminpiller, lærer-
typer, skolelæge og tandlæge på 
skolen, anderledes klasselokaler og 
meget mere skulle lige hentes frem 
fra de slidte hjerneharddiske! 

Gensynet afsluttedes med en god 
middag i SaS-Klubben.

Klassen har mødtes cirka 13 gange 
siden 1964, og skal mødes igen om 
to år. 

Klasse 3. r. b. Kastrup skole 1964.

Hent (gratis) særtryk fra ...  
* Kronprinsesse Marys besøg på Løjtegårdsskolen
* Skelgårdskirken  25-års jubilæum
* FDF Korsvejens sommerlejr 
* Borgmesterens budgettale
* Tårnby Teaters forestilling Brødrene Løvehjerte

Hentes på www.taarnbybladet.dk 

Nyt overvågningssystem på broen
trafikcenteret er hjertet i Øresunds-
bron. Her overvåges alle funktioner 
på broen og trafikken døgnet rundt, 
året rundt. 

I flere år har man arbejdet på et ind-
føre et nyt overvågningssystem, som 
nu er i drift.

Projektet begyndte i 2011, og af-
sluttes ved netop afståede årsskifte. 
Før sommeren begyndte vi at gen-
nemføre de første udskiftninger, så er 
alt skiftet ud i løbet af efteråret. 

- året forinden har handlet meget 
om at skrive og tegne, fortæller Johan 
Nord, som er projektleder og fortsæt-
ter 

- Overvågningssystemet er byg-
get til at overvåge godt og vel 5.500 
dele, som eksempelvis skilte, pumper, 

ventilatorer, branddetektorer og ka-
meraer.

Arne Wissum, trafikleder ved Øre-
sundsbrons Trafikcenter, hvor trafik-
ken over broen overvåges døgnet 
rundt, beskriver de typiske problemer, 
der kan opstå på broen.

Om sommeren stopper folk ind i 
mellem og vil tage billeder. Om vinte-
ren kan det være problemer med biler, 
som går i stykker på broen, og derfor 
går i stå, siger arne Wissum.

Hvis en bil stopper, ser systemet 
det selv, og anbefaler selv løsninger 
til trafiklederen. Trafiklederen kan så 
godkende løsningen. I dette tilfælde 
kan det være, at hastigheden sænkes i 
nærheden af den stoppede bil.

Kilde: Fokus Øresund

Trafiklederen 
kan på 

systemets 
skærme se, hvis 

en bil stopper, 
og han kan 

så godkende 
systemets 

foreslåede 
løsning. I dette 

tilfælde kan 
det være, at 

hastigheden 
sænkes i 

nærheden af 
bilen.
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Skoletid af Claus Juul Dupont

juLEfEsT sMuk soM ET sTjERNEskuD: I december holdt 
Foreningen De Gamles Jul julefest for godt 1000 ældre 
medborgere. Årets kunstneriske indslag var Brødrene Olsen, 
der naturligvis måtte spille Smuk som et Stjerneskud, 
deres grandprix-vinder sang. Deltagertallet var faldet med 
400, så de frivillige hjælpere, der serverede smørrebrød, 
drikkevarer og kaffe med mere havde lidt mindre at lave i år. 
Et husorkester underholdt, men da Olsen-brødrene kom på 
scenen, var publikum oppe at swinge, så ingen anede, at det 
var en de gamles jul-fest. Tekst: Erik Nielsen. Foto Erik Nielsen 
og Ivan Givskov.

Sifne Sneh Schreiber og Torben Kirkegaard i en følelsesfuld 
duet. Foto: Ivan Givskov.

Det har sine helt særlige 
privilegier at være fotograf 
for Tårnby bladet. Her 
charmes Ivan Givskov af 
Katarzyna Mizerny. 

Venner sætter lyd på kunsten
venner af kastrupgård 
fylder luften mellem bil-
lederne på kastrupgård-
samlingen ud med opera og 
anden musik

Af Søren Markvard  
Foto: Ivan Givskov

Kastrupgårdsamlingens Ven-
ner har siden foreningens 
start i 1987 sørget for at fylde 
udstillingslokalerne på Ka-
strupgårdsamlingen ud med 
andet og mere end den kunst, 
der pryder gulve og vægge. 
Det er gennem årene blevet 
til over 300 arrangementer, 
der spænder vidt: koncerter, 
foredrag, forfatteraftener, 
rundvisninger, samt mange 
aktiviteter udenfor museets 
mure: byvandringer, skovture, 
rejser m.m.m.

Et af de faste og årligt tilba-
gevendende arrangementer 
har siden 1997 været nytårs-
koncerterne. De optrædende 
var gennem mange år De 
Nordiske Spillemænd med so-
pransolisten fra Det Kongeli-
ge Teater Gitta-Maria Sjöberg, 

og datoen lå også fast hvert 
år: 2. januar. Spillestedet kun-
ne veksle, hvis fx Stakladen 
var fyldt op med skulpturer, 
så var rådhushallen et abso-
lut brugbart alternativ.

Nyt men traditionelt
Interessen for koncerterne 
var i flere sæsoner så stor, 

at der måtte 2 koncerter til 
pr. gang, ligesom solisten 
på grund af engagementer i 
udlandet ind imellem måtte 
erstattes af gode kolleger fra 
Det Kongelige Teater, nemlig 
sopranerne Lise Lotte Nielsen 
og anne Margrethe Dahl. 

De seneste par år har ho-
vedvægten ligget på det 
vokale, med optræden af 
operasangerne De 4 Tenorer, 
senest dog i år operakvartet-
ten Happy Hour  bestående af 
2 tenorer og 2 sopraner. Kon-
certerne, der gennem alle åre-
ne har været støttet af Tårnby 
Kommune, har fået et trofast 
publikum, der følger traditio-
nen og møder op hvert år.

Men som nævnt sørger Ka-
strupgårdsamlingens Venner 
for, at der ikke bare til nytår, 
men hele året rundt er veks-

lende arrangementer, der 
knytter sig til de skiftende 
udstillinger på Kastrupgård-
samlingen. 

Interesserede, der vil vide 
mere om Venneforeningens 

virke, kan besøge Vennernes 
hjemmeside på adressen 

www.kastrupgaardvenner.dk
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Noget at gå til i januar og februar

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

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

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

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

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

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

www.kastrupgaardsamlingen.dk

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

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

09.10.14—22.02.15

ERIK A. FRANDSEN  
det Grafiske værk 

retrospektiv

Plyssen åbner sin 19. 
sæson lørdag 17. januar 
kl. 13 med nytårskoncert 
med Bordinghus 
Spillemændene 

Anne-Marie Høeg udstiller 
tegninger og malerier, 
Britta Reiter og Hans Jacob 
Sørensen udstiller malerier.

Anne-Marie Høegh er kendt 
som den dygtige teaterteg-
ner, hvor hun gennem årene 
har tegnet mange kunstnere. 
Desuden udstiller hun akryl-
malerier.

Britta Reiter udstiller også 
akrylmalerier. Da hun for 
nogle år siden gik på efterløn 
begyndte hun at male. Hun 
maler ofte landskaber, hvilket 

hun vil vise på udstillingen.
Hans Jacob Sørensen bor i 

Søvang og er uddannet som 
kunsthåndværker og arbejder 
som billedkunstner, bladteg-
ner og illustrator. 

- Det er interessant at 
indfange et menneskes per-
sonlighed og få det udtrykt på 
billedet, siger han.

Inspirationen hentes ofte i 
de nære omgivelser – haven, 
skov og strand – men også 
ude på rejser. Han har altid 
skitseblokken med og inspi-
rationen tager udgangspunkt 
i, hvad han oplever, der hvor 
han befinder sig. Motivvalget 
er bredt og han bruger akryl 
og akvarel i sine malerier. 

Tårnby Under 1. 
Verdenskrig
Tårnby Lokalhistoriske Sam-
ling udstiller 1. Verdenskrig 
fra 1914-1918. Selv om Dan-
mark var neutral havde krigen 
stor virkning. Det bemærkes 

især på Amager, som var et 
vigtigt omdrejningspunkt for 
Københavns befæstning i 
krigsårene. Udstillingen viser 
et udsnit af dette.

Karin Nielsen udstiller duk-
ker og dukkestuer, Poul Anker 
udstiller en samling af slips, 
Eva Jespersen receptkuverter 
og Gerda Rasmussen souve-
nir-skildpadder.

Hans Jacob Sørensen henter inspirationen i de nære omgivelser – 
haven, skov og strand – men også ude på rejser.

Plyssen med nytårskoncert

På åbningsdagen lørdag 17. 
januar er der nytårskoncert med 
Bordinghus Spillemændene kl. 
14.

Smag på 
Ungdomsskolen
Kick Off-dag med 
smagsprøver, lån-en-
politiker og dag- og 
natkurser
Som afslutning på en PR-tur, 
inviteres alle unge i Ung-
domsskolealderen til Kick 
Off-fredag 9. januar på Ung-
domsskolen mellem kl.16-18. 

Ungdomsskolens under-
visere vil præsentere deres 
hold, hjælpe med tilmelding 
og svare på spørgsmål. Der 
vil også være musik, bord-
fodbold, bordtennis mm.

Herudover vil der være en 
pølsevogn med gratis pølser 
til de første 200 unge, samt 
en klassekonkurrence, hvor 
en skoleklasse kan vinde en 
tur i Tivoli med indgang og 
turpas mandag 11. maj.

All Day & Night på US
28. februar åbnes dørene for 
en hel dag og nat med for-
skellige sjove tilbud. 

De unge kan tilmelde sig 
ét af følgende kurser: Den 
store bagedyst, DJ-kursus, 
Fucking hjerne, Model for en 
dag, Sløjd, Bolcheværksted, 
Smykker, Stærk mand, Band 
jam eller Sushi. 

Hele All Day & Night finder 
sted på Ungdomsskolen, så 
hele bygningen bliver fyldt 
med unge mennesker, der på 
kryds og tværs af kurserne, 
også får mulighed for at 
møde nye venner.

Efter alle kurserne samles 
alle unge, der har lyst, til 
Nat på US – her vil der være 
natløb, filmhygge og meget 
mere…  

Det hele er gratis og 
tilmelding sker på www.
us.taarnby.dk eller på Ung-
domsskolens kontor.

Skolevalg
Torsdag 22. januar vil et 
Ungdomskole-arrangement 
på Hovedbiblioteket danne 
rammen om debatpanel og 
lån-en-politiker-samtaler om 
aktuelle problemstillinger 
med ungdomspolitikere.

Ugen efter, 29. januar, vil 
selve valget blive holdt på 
Ungdomsskolen. Alle 8.- og 
9. klasser kan afgive deres 
stemmer. Stemningen vil 
være i top og både valgkort, 
stemmesedler, valglister, 
stemmebokse, valgflæsk og 
en overraskelse vil forhå-
bentlig være afslutningen 
på flere ugers arbejde med 
skolevalget ude i klasserne, 
samt give eleverne lyst til 
at stemme, når de når den 
stemmeberettigede alder.  
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Noget at gå til i januar og februar

Foredrag 
Meatfree mondays
Noura Kindle og Nina Fjelstrup fra Meatfree Mondays 
vil fortælle om den verdensomspændende bevægel-
se, der sætter fokus på det stigende overforbrug af 
kød, og de konsekvenser det har for miljøet, sund-
heden, ressourcerne og dyreetikken.

Ved at holde en kødfri dag om ugen kan vi gøre 
en forskel, et måltid af gangen.

Vejen til det gode liv går gennem et bevidst valg 
og små ændringer i hverdagen har stor betydning 
for helheden. At spise mindre kød ved at holde en 
kødfri dag om ugen er godt for dig og miljøet.

Der serveres økologisk kaffe/te og kage. 
Se www.meatfreemonday.dk

Mandag 12. januar 2015 kl. 19. Tårnby Hovedbiblio-
tek.  Fri adgang uden billet.

Arrangementet holdes af 
Meatfree Mondays i samar-
bejde med Tårnby Kommu-
nebiblioteker.

Foredrag 
Fakta og myter om slankekure
Oplæg ved Sanne J. Bille og Veronica Dybdal fra 
SundhedsCenter Tårnby
SundhedsCenter Tårnby 
vil gennemgå nogle af 
de mange fakta og my-
ter, vi får om sundhed 
og slankekure.

Du vil få konkrete 
nemme redskaber, du kan bruge i din hverdag til at 
opnå en optimal vægt og fremme din sundhed. Der 
vil være lidt lækkert og sundt at smage, og mulig-
hed for at stille spørgsmål.

Onsdag 14. januar kl.19. Tårnby Hovedbibliotek.
Begrænset antal billetter (gratis) kan afhentes på 
biblioteket eller printes via taarnbybib.dk

Arrangementet holdes af 
SundhedsCenter Tårnby i 
samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker.

Teater for de 1½ - 4 årige

Jytte Abildstrøms Teater opfører

Åbent hus
Ragnhild mindes 
sin fødselsdag for 
længe siden! 

Der blev tøj-
hunden Hunni 
væk et eller andet 
sted i det store 
dukkehus. Hun 
og dukken Hans 
leder og leder… Og 
eftersøgningen er 
fyldt med musik og 
overraskelser.

Lørdag 17. ja-
nuar kl. 11-11.30. 
Vestamager Bibliotek. Billetpris 20 kroner.

Foredrag 
Jeg er mor til en misbruger
... ved Ulla Geer Jakobsen

Ulla Geer Ja-
kobsens søn har 
været narkoman 
i 17 år. Hør 
hendes fortæl-
ling om sorgen, 
smerten, uvis-
heden, magtes-
løsheden, men 
også om en ung 
mand, der kæm-
per, kæmper 
mod sine indre 
dæmoner, kæm-

per mod systemet - og sit fortsatte misbrug.
Hun fortæller om sin kamp med sønnen, sin egen 

fraværenhed, sin rolle som medmisbruger, om be-
skyttelsen af hendes anden søn... og ikke mindst af 
sig selv.

Det handler også om vigtigheden af at sige nej til 
en misbruger, vigtigheden af at holde fast, vigtighe-
den af stadig at støtte og hjælpe sin misbruger ......
på den gode måde. 

Alle kan komme i en form for misbrug eller være 
vidne til det .. enten gennem en kollega, en nær 
ven/veninde eller et nært familiemedlem. Det findes 
i ALLE sociale lag. Det er derfor vigtigt, at vide noget 
om det, vide hvordan vi kan - eller bør reagere og 
jo mere vi alle ved om dette emne, jo lettere kan vi 
støtte vore kære.
Tirsdag 20. januar kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris: 30 kr.

Film 
Tag med dronningen på rejse gennem 
Danmark 
Dronning Margrethe er 
guide på en rejse gen-
nem det danske land-
skab, den danske hi-
storie og hendes egen 
barndom og liv i dag. 
Hun afslører sin liden-
skab for dansk historie 
og kultur og giver en 
indsigt i sine egne erin-
dringer om at vokse op 
i en kongelig familie. 
Med dronningens pri-
vate optagelser.

Instruktør Jacob Jørgensen & Ulrik Wivel; producent 
Jacob Jørgensen, 2010. Varighed: 57 min 
Tirsdag 20. januar kl.11. & kl.14. Vestamager Bib-
liotek

Tre dages bogsalg på Hovedbiblioteket
Biblioteket har ryddet op og gjort plads på hylderne 
til nye materialer, så du har god mulighed for at gøre 
et godt køb, når biblioteket holder bogsalg.

Vi åbner dørene lørdag 24. januar kl. 9. og fortsæt-
ter i hele åbningstiden til og med mandag 26. januar 
kl. 20. Fri entré uden billetter.

Akvarelcafé på biblioteket –
Har du lyst til at male sammen med andre?
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er 
nybegynder eller godt i gang. Her er plads til alle 
og mulighed for gensidig inspiration og erfaringsud-
veksling. 

Medbring egne materialer, så finder vi bibliotekets 
bøger om akvarelmaling med tips og tricks, og vi 
sørger for kaffe og te. 

Akvarelcaféen holdes en gang om 
måneden på Tårnby Hovedbib-
liotek

 
• Onsdag 21. januar
• Onsdag 18. februar
• Onsdag 18. marts
• Onsdag 15. april
• Onsdag 20. maj

Alle dage kl. 10. – 13. Gratis adgang uden billetter.

Kunsten at være DIG 
Foredrag ved Lisbeth Andersson
Lisbeth er på en 
rejse hjem til sig 
selv, og det er bare 
så fantastisk, at hun 
bare må dele den og 
inspirere andre til at 
begynde deres egen 
rejse. 

At være tro mod 
sig selv og den hun 
er, og finde styrken til at udleve det, uanset hvad 
omverden mener, er den bedste gave hun nogen-
sinde har givet sig selv. 

Lisbeth vil dele erfaringer, oplevelser og redska-
ber. Om hvordan mobning, udelukkelse, sygdom og 
dødsfald har indflydelse på vores tanker, liv og hel-
bred, og hvordan vi kommer videre. 

Undervejs giver Lisbeth læsetips til bøger, som 
kan ændre livet. Så kom og rejs lidt med. 
Onsdag 21. januar kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.

Arrangementet holdes af 
Lisbeth Andersson i samar-
bejde med Tårnby Kommu-
nebiblioteker.

Filmklubber for de unge
Bibliotekets filmklubber inviterer indenfor til hygge, 
popcorn og gode film.
Følg programmet på www.taarnby-
bib.dk, hvor du også kan printe 
(gratis) billetter. Gratis billetter 
kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes via taarnbybib.dk

Filmklub for de 8-10 årige 
Mandag 5. januar kl. 16.00 / Vestamager Bibliotek / 
første mandag i måneden
Onsdag 7. januar kl. 16.00 / Tårnby Hovedbibliotek 
/ første onsdag i måneden

Filmklub for de 11-13 årige
Mandag 26. januar kl. 16.00 / Vestamager Bibliotek 
/ sidste mandag i måneden
Onsdag 28. januar kl. 16.00 / Tårnby Hovedbibliotek 
/ sidste onsdag i måneden

Strikkecafé på hovedbiblioteket
ved Birgit Lind og Lene Lyksborg
Så starter strikkecafeen op igen, så 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 strikkeca-
féen. Vi hjælper gerne hinanden. 

Medbring garn og pinde, så sørger vi for kaffe, 
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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
Alle ugedage i sommerferien:  10-17
Alle weekender og helligdage
April - september:     10-17
Oktober - marts : 10-16
Lukket 16. december - 14. januar

Bibliotekernes  (vinter)åbningstider:
Hovedbiblioteket 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15

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

Billetter og info
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet 
ved arrangementet.

Billetter kan købes online på www.taarnbybib.
dk, eller ved personligt fremmøde på bibliotekerne

Gratis billetter kan printes hjemmefra på www.
taarnbybib.dk eller hentes på bibliotekerne

For alle arrangementer gælder, at resterende 
billetter sælges ved indgangen.

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

Noget at gå til i januar og februar

te og masser af inspiration fra bibliotekets håndar-
bejdsbøger.

Strikkecafé onsdage i ulige uger kl. 16.30 – 18.30. 
Første gang er onsdag 14. januar på Tårnby Hoved-
bibliotek, fri adgang uden billetter.

Syng dig glad – 
Sangeftermiddag med 
Marianne Kragh
Bliver du også i godt hu-
mør af at synge, og kan 
du lide at synge sammen 
med andre? 

Så kom til sangefter-
middag på biblioteket. 

Vi mødes den sidste 
mandag i måneden og 
synger lyset og glæden 
frem med korleder og 
musikpædagog Marianne 
Kragh ved klaveret. 

På programmet er årstidens højskolesange, revy-
viser og minder fra den danske sangskat. 

Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.
Mandag 26. januar kl. 16. Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Den 
sammenbragte 
familie  
- SÅDAN får vi den 
til at fungere 
Foredrag ved coach, fa-
milierådgiver og forfat-
ter Charlotte Berg 
Skal man elske sine bo-
nusbørn? Hvilken rolle 
skal man påtage sig 
som bonusforælder?

Hvordan forholder 
man sig til eks’en? 

Svære og tabube-
lagte følelser kommer 
i spil, når en ny familie 
med dine, mine og vores børn skal have hverdagen 
til at fungere - en stor udfordring for både børn og 
voksne.

Mød Charlotte Berg, der behandler de mange 
spørgsmål, der melder sig i en sammenbragt familie, 
når to halve familier med hver deres værdier, vaner 
og følelse skal leve sammen. 

Et foredrag krydret med humor, historier og gode 
råd fra hendes eget liv som skilsmisseramt og bo-
nusmor samt fra hendes arbejde som coach og råd-
giver for skilsmisseramte og sammenbragte familier.

Tirsdag 27. januar kl.19. Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111. Billetpris 30 kr.

Arrangementet 
holdes i samarbej-
de med Foreningen 
Frie børnehaver 
og fritidshjem i 
Tårnby.

Ægypten – fra pyramiderne til 
Kleopatra
Foredrag ved Lise Manniche
Ægyptens mange velbevarede grave og templer, 
med monumental arkitektur, relieffer og malerier gi-
ver et levende indtryk af en fantastisk kultur, der fra 
ca. 3000 til 30 før vor tidsregning fik lov til at leve 
sit eget liv i Nildalen. 

Lise Manniche, mag. art., ph.d., Dansk Ægyptolo-
gisk Selskab, gør os klogere på, hvordan Ægypten 
så ud i oldtiden og hvordan det ser ud i dag.

Foredraget kan følges op af Folkeuniversitetets 
kursus af samme navn. Læs mere på www.fukbh.dk, 
se side 43. MEN det er ikke et krav for at komme til 
aftenens foredrag. 
Onsdag 28. januar kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek,  
Arrangementet holdes i samarbejde mellem Folke-
universitetet og Tårnby Kommunebiblioteker. Bil-
letpris: 50 kr. Billetter købes via Folkeuniversitetet, 
www.fukbh.dk

Biblioleg
I Biblioleg laver vi 
fælles idrætslege 
ud af gamle bør-
neklassikere. I en 
aktiv, legende og 
dialogisk fortæl-
ling, stimulerer vi 
krop, hjerner og 
hjerter hos børn og voksne.
Tårnby Hovedbibliotek, billetpris 20 kr.

Tag med Cirkeline og hendes musevenner 
på eventyr
Bibloleg for 1-3 årige. Lørdag 31. januar kl. 11-12 

Tag med Jim Hawkins til Skatteøen og 
hjælp ham med at kæmpe mod vilde pirater
Bibloleg for 4-6 årige. Lørdag 31. januar kl. 12-13.
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Noget at gå til i januar og februar

Lørdagsåbent
Kulturzonen vil i løbet af foråret 2015 
udvide åbningstiden, således at vi vil 
have åbent 1-2 dage hver weekend. 
Der vil i denne udvidede åbningstid 
også blive afholdt forskellige fami-
lievenlige arrangementer, koncerter, 
workshops mm. Vi vil løbende holde 
jer opdateret herom.

Eller hold dig opdateret på vores 

hjemmeside www.kulturzonen.net eller 
på: www.facebook.com/kulturzonen

Salat skal der til...
Allerede fra starten af januar vil der 
blive serveret salat til dagens ret i Kul-
turzonens café. Helt gratis.

Kender du Kulturzonens café? Her 
kan du få dagens ret til billige penge.

 Dagens ret er forskellig hver dag og 

kan variere mellem alt fra krebinetter 
og forloren hare til forskellige pasta-
retter og gryderetter. 

Fælles for dem alle er, at de er 
solide retter, hvor vi kan garanterer 
mæthed.

Nyt interiør
Inden udgangen af dette år og i løbet 
af primo januar vil Kulturzonen under-
gå nogle forskønnende forandringer. 
Der vil blive indkøbt nye borde til ca-
féen, planter, lamper og aktivitetsrum-
met vil også blive shinet op med nye 
fine billeder, reoler, puder mm. 

Desuden får vi nye computere til 
vores computer-ø, nye projektorer til 

flere lokaler og meget mere! Og i løbet 
at det forestående år vil der løbende 
blive renoveret og istandsat.

Vi løfter sløret
Vi kan allerede nu løfte sløret for, at 
det kommende års store musicalop-
sætning i Kastrup Bio vil have premi-
ere i uge 16. 

Derudover sker der en masse nye 
og spændende tiltag på Kulturzonen, 
som du vil opleve allerede i starten af 
det nye år. Dette kan du læse mere 
om i vores nyhedsbrev - Tilmeld dig på 
www.kulturzonen.net. God læselyst!

Det sker på Kulturzonen...

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

– tag med på en 
kikker til ørredernes 
elskovsdans i 
gydebækken

Af Jakob Sørensen, journalist i 
Danmarks Sportsfiskerforbund

Det gælder om at være stille. 
Helt stille. Og opmærksom. 
For det utrænede øje er de 
svære at se, og hvis ikke man 
giver sig den fornødne ro, 
lægger man slet ikke mærke 
til de store havørreder i det 
lave vandløb.

De sidste dages regn har 
gjort vandet uklart, men det 
har også sendt stimer af gy-
deklare havørreder op i åen. 
Nogle starter gydningen på 
de første og bedste pladser.  
Andre fortsætter kampen mod 
vandmasserne og højdeme-
terne. 

Den ene gyldne havørred 

knokler mere end den anden. 
Springer forgæves i åens stej-
le fald. Prøver igen. Og igen. 
Havørrederne er nærmest pa-
ralyserede og ænser ikke vo-
res tilstedeværelse – så længe 
vi forholder os stille og lister 
ind på fiskene bagfra. Gør vi 
ikke det, er de væk. Fiskenes 
drifter, kræfter og safter er 
så fremherskende, at man 
slet ikke tænker på andet end 
at være til stede. Og jo flere 
ørreder man ser, desto mere 
imponerende bliver skuet. 

Den sidste måned har 
havørrederne været i gang 
med gydningen, og det er de 
stadig. Derfor er der rig mu-
lighed for at opleve det fan-
tastiske scenarie ved selvsyn, 
hvis man tager den varme 
jakke og vandrestøvlerne på. 
Her skal man opsøge mindre 
bække, hvor ørrederne oftest 

befinder sig i nærheden af 
strygene – bækkens lavvan-
dede områder.

Et årligt fænomen
Havørreden har en særlig livs-
cyklus, hvor den starter sit liv 
i bækken eller åen, hvorefter 
den svømmer ud i havet for 
at æde sig tyk og fed. Efter 
et eller flere år i havet vender 
ørrederne tilbage til bækken 
for at gyde. Hele deres fanta-
stiske rejse kan man desuden 
se på www.sportsfiskeren.dk/
fiskefilm i filmen Havørredens 
Univers. Havørredens Univers 
følger havørreden fra livets 
start i gydebækken, til den 
atter er tilbage for at bringe 
den nye generation af ørreder 
videre.

Danmarks nationalfisk
Havørreden kan om nogen 

betegnes som Danmarks na-
tionalfisk. Dels er den blandt 
vores mest eftertragtede 
sportsfisk, som værdsæt-
tes af tusindvis af danske 
sportsfiskere og udenlandske 
lystfiskerturister. Derudover 
findes den over hele landet og 
trives i selv ganske små vand-
systemer.

Havørredfiskeriet har des-
uden er rigtig stor værdi 
for det danske samfund, og 
undersøgelser viser, at hver 
gang en lystfisker tager en 
havørred med hjem til mid-
dagsbordet, så har det en 
samfundsværdi på 4.300 
kroner. 

De senere år har landets 
havørredbestande været i 
fremgang. Det skyldes blandt 
andet en kæmpeindsats fra 
myndighederne med at for-
bedre vandkvaliteten og de 
fysiske forhold i vores vand-
løb. Men det skyldes i mindst 
lige så høj grad, at frivillige 
lystfiskere over hele landet 
gennem årtier har arbejdet 
målrettet med vandløbsre-
staurering og etablering af 
gydebanker i vandløbene – og 
det er netop på de gydeban-
ker, at du nu kan opleve ør-
rederne boltre sig. Så send 
gerne de frivillige en venlig 
tanke, når du står ved gyde-
bækken og får en naturople-
velse, du sent vil glemme.

Med tilladelse af: Danmarks 
Sportsfiskerforbund.

Naturens egen swingerklub

Havørredleg i åen er et fascine-
rende og livsbekræftende skue 
i den danske natur, når den er 
stærkest, dyrisk og mest beta-
gende. Og det er et perfekt ud-
flugtsmål for en frisk vandretur i 
januar.
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Tårnby LokaLafdeLing
JanUar 2015

Godt Nyt år 2015
Det vil jeg meget gerne sige til alle vor 
medlemmer og alle borgere i Tårnby kommune.

Som formand for 
Ældre Sagen Tårnby 
vil jeg se tilbage på 
et meget aktivt år for 
vores lokale forening. 
Et begivenhedsrigt år 
vi som forening og i 
bestyrelsen kan være 
stolte af.
Vi blev kåret som 

årets frivillige forening i kommunen. Tusinde tak.
Et skulderklap til alle de mange frivillige i Ældre 
Sagen der uge efter uge tager hånd om vores 
mange aktiviteter, der er rammen om en sund og 
aktiv alderdom i Tårnby.
Vores medlemstal stiger støt og det samme gør 
vores udbud af aktiviteter, det vil vi gøre alt for 
fortsætter i det nye år.
Ældre Sagen er upolitisk, men derfor kan vi 
da sagtens kræve indsatser eller gøre vores 
kommunalpolitikere opmærksom på de 
problemer eller uhensigtsmæssigheder, vores 
svage ældre medborgere ikke selv kan tackle. Det 
gjorde vi sidste år og det vil vi gøre igen i det nye 
år.
Vi håber politikerne vil lytte, når vi i 2015 sætter 
fokus på kommunens ældrepolitik, ældreservice, 
indsats mod ensomhed, ældrepulje, rehabilitering 
og demens-behandling i Tårnby
Vi ved godt, at der i den kommunale økonomi 
skal prioriteres, men undres over at der kan 
findes midler til skattelettelser og en helt 
ny svømmehal, så længe et fåtal af de aller 
svageste ældres behov for bedre rengøring, 
bedre intim hygiejne, mere hjemmehjælp eller 
hurtig genoptræning halter en del efter i Tårnby 
kommune.
Godt nyt år.

 
SøNdaGScafé med G(u)f

I vor café 25. januar får vi besøg af GF forsikring. 
Vi er så heldige, at GF tager brød med til kaffen. 
Ved juletræsfesten fik alle deltagerne stillet er 
meget svært spørgsmål. Kort før caféen lukker 
vil GF afsløre det rigtige svar og vinderen af 
konkurrencen. Vi forventer vinderen befinder sig i 
Postkassen søndag eftermiddag.

Ældre SaGeN er på facebook - er du?
Har du lyst til at dele, like, snuske, snaske, kigge 
eller bare er generelt nysgerrig, så kan du face os 
i vor book. Facebook/Ældre Sagen Tårnby

beSøG hoS delfiN VaSk
For alle medlemmer gentager vi succesen og 
besøger det moderne vaskeri på Kirstinehøj. 
Vi hører om vaskeriets historie og får en 

rundvisning. Til slut bydes på et lille traktement. 
Vi bliver afhentes i bus ved Postkassen. Torsdag 
26. februar kl. 10. Tilmelding til kontoret.

kreatiV motioN
Nana fik meget kort tid på vores motionshold. 
Nana har sagt ja tak til nyt praktik ophold i 
Spanien. Derfor søger vi hendes afløser. Har du 
lyst til at styre vores motionshold om onsdagen 
kl. 11 i Vandtårnet på Løjtegårdsvej, så ring til 
holdleder Lis på tlf. 6074 1043 for at høre mere.

amaGer bryGhuS
Besøg, rundvisning, chips og ølsmagning på 
vores lokale bryghus, Fuglebækvej 2, onsdag 18. 
februar kl.15
Pris kr. 210 pr. person. Tilmelding og betaling til 
kontoret senest 2. feb. Max 30 personer.

beSøG NordiSk film i Valby 
”Skide godt Egon”. Rundvisning på verdens 
ældste filmstudier og i deres lille butik.
Mødested Mosedalvej 14.  Pris kr. 90.
Torsdag 29. januar kl 11. Har du lyst til spise 
frokost i restaurant Fy og Bi, så oplys det ved 
tilmeldingen. Tilmelding inden 15.januar 

foto workShop 1
Introduktion til fotografering med digitalt 
kamera og simpel billedredigering. Hvad er 
digital fotografering og hvilke muligheder åbner 
det? Forskellige typer digitale kameraer og 
indstillinger. Introduktion til fotogenrer: Portræt, 
makro og landskab. Simpel redigering (overfør 
billeder til PC, ændre billedstørrelse og send 
fotos på mail). Der veksles mellem undervisning 
og øvelser. Medbring dit eget digitale kamera. 
Sted: Postkassen. Søndag 18. januar kl. 14-17. 
Tilmelding via vores hjemmeside.

foto workShop 2
Introduktion til digitalt spejlreflekskamera. 
Simple indstillinger af lukkertid, blænde og iso 
og deres betydning for eksponering. Øvelser 
i portrætfotografering (vi stiller studieudstyr 
op) Introduktion til mulighederne i Amager 
Fotoklub, herunder hjemmeside og indmeldelse. 
Der veksles mellem undervisning og øvelser. 
Medbring dit eget digitale kamera. Sted: 
Postkassen Søndag 22. februar kl. 14 til 17. 
Tilmelding via vores hjemmeside.

forårStur til praG

Vi tager af sted søndag 31. maj og kommer hjem 
igen fredag 5. juni. Pris i dobbeltværelse pr. 
person kr. 3.675,-. Enkeltværelse tillæg kr. 1.000 
Busturen er med halvpension.
Vi skal være 35 personer for at holde prisen.
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag 16. april 2015
Læs mere på hjemmesiden Tilmelding til kontoret

årSmødet 2015
Mødet bliver afholdt lørdag 14. marts. Dagsorden 
vil fremgå af næste udgave af Tårnby Bladet. Vi 
vil meget gerne have rigtig mange til at deltage, 
så vi kan få en god debat om Ældre Sagen 
Tårnby.

Vore 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
Cykling, porten p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30 
ipad kursus begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12 
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 9.30 og kl. 11
krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10.00 
Vi spiller igen når græsset bliver grønt i april 
Madlavning for mænd, korsvejens Skole 
Torsdag kl. 17.00
PC Undervisning, Postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 9.30 og kl. 10.30  
Onsdag kl. 17.15
roning, Øresund 
Onsdag kl. 10
Svømning, kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30 
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tablet kursus begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12
Tirsdagsklub, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14 
Vandring, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet  
Fredag kl. 10 Slowholdet

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

flere arraNGemeNter på 
hJemmeSideN  

www.aeldreSaGeN.dk/taarNby
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Gudstjenester
Januar    
Søndag  11. kl. 10.00    1. s. e. h. 3 k. Luk.  2,41-52  Herbst
Søndag 18. kl. 10.00  2. s. e. h. 3 k. Joh. 2,1-11  Aaboe
Søndag 25. kl. 10.00      Sidste s. e. h. 3 k. Matt. 17,1-9  Herbst

Februar    
Søndag 1. kl. 10.00  Septuagesima Matt. 20,1-16  Aaboe
Søndag 8. kl. 10.00  Seksagesima Mark. 4,1-20 m. Crossroad Gospel  Herbst

2015: Elsk dig selv!
Ja så 
blev det 
jul igen, 
det nye 
kirkeår 
begyndte, 
og det 
blev nytår 
og året 
hvor vi 
skriver 
2015. I 
kirken 
indledes 
det 
såkaldte 
’kirkeår’ 
med 

adventstiden; den håbefulde tid, der 
handler om tidens fylde, den tid, der 
bebuder at Herren kommer, og at lyset 
kommer ind i verden. Det tema kulminerer 
juleaften, hvor vi fejrer Jesu fødsel, 
frelserens komme til vor verden. 

For de fleste mennesker står et nyt år da 
også for en ny begyndelse, en mulighed 
for at begynde på noget nyt, noget bedre 

måske, en mulighed for at vende et blad. I 
denne mørke og kolde januar tid vil et utal 
af mennesker, efter at have indgået mere 
eller mindre seriøse nytårsforsætter, være 
på slankekur, være holdt op med at ryge, 
være i gang med at planlægge deres tid 
bedre, drikke mindre, arbejde mere etc.

Ja, det nye år signalerer muligheden for 
noget nyt og bedre. Og det er sådan set 
udmærket, hvis blot man altså ikke tager 
det for alvorligt og vender det, der skulle 
være en positiv forventning om noget nyt og 
godt, til et muligt fald og en negativ erfaring 
om, at det heller ikke lykkedes i år at holde, 
hvad man havde lovet. Lykken findes jo ikke 
i de perfekte slankekure, eller i rygestop 
eller i at undgå andre laster af mere eller 
mindre ”syndefuld” karakter. Lykken findes 
nok først og fremmest i at acceptere, at 
man er den, man er og i at elske sig selv i al 
sin potentielle fejlbarlighed. Her opfordrer 
jeg bestemt ikke til, at man lægger ethvert 
ansvar fra sig og spiser, drikker etc. uden 
hensyn til sundhed, miljø og verden omkring 
en, men til at have et sundt og realistisk 
forhold til sig selv. I stedet for at slå sig selv 
i hovedet på grund af alt det, man ikke kan, 

skulle man måske hellere lytte til biblens 
ord om, at man også skal elske sig selv. Elsk 
din næste som dig selv, dvs. husk at elske 
dig selv nok til at leve sundt og ansvarligt, 
i respekt for dig selv, naturen og så måske 
sundhedsvæsnet. 

Når vi i kirken som kristne fejrer, at Jesus, 
lyset, kom ind i verden, er det jo ikke, 
fordi han gik rundt og forkyndte for os alle, 
hvor dårligt vi alle klarer livet, i al dets 
udfordrende natur. Tværtimod. Han kom for 
at fortælle os, at vi som mennesker, skabt i 
vor Herres billede, er unikke skabninger, der 
fortjener at blive elsket. Så opfordringen 
herfra lyder: Husk, når du elsker din næste, 
så gør det så helhjertet, at du også husker 
at elske dig selv til fulde. Godt nytår!

Julie Aaboe

 Aktiviteter - Januar 

Andagt i kirken ved Julie Aaboe  
Andagten, der ligger på den anden tirsdag 
i måneden, har meditativ karakter med et 
stort musisk indhold. Alle er velkomne. Efter 
andagten vil vi i fællesskab nyde en kop 
kaffe og en ostemad.
Tirsdag 13. kl. 10.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 13. kl. 19.00    
                                    

Spiritualitet - Sogneaften v/Mikkel Wold     
Engang var 
begrebet 
spiritualitet 
nærmest tabu i 
teologi og kirke. 
Nu taler man 
næsten ikke om 
andet. Foredraget 
belyser gennem 
eksempler fra 
kirkens historie, 
hvad spiritualitet 
er, hvad det 

betyder for kirken i dag og hvorledes det er 
vigtigt at skelne mellem den traditionelle 
spiritualitet, som har rødder tilbage til 
oldkirken, og en mere overfladisk ”new-age” 
præget variant, som er ved at blive udbredt.
Torsdag 22. kl. 19.30

Minikonfirmander
Børn, som går i 3. klasse på Korsvejens Skole og 
3.B på Kastrupgårdsskolen, inviteres hermed til 
minikonfirmandundervisning i Korsvejskirken

Børnene vil gennem fortælling, samtale, leg
og kreative aktiviteter lære kirken og dens
traditioner at kende. Undervisningen foregår om 
mandagen kl. 14.15-15.45 fra 12. januar til 20. april. 
Tilmelding og yderligere oplysninger hos underviser Lone 
Madsen på mail lone@korsvejskirken.dk eller telefon 6116 
5509. Det koster ikke noget at være med.

Første gang mandag 12. januar kl. 14.15-15.45.   
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Kontakt  

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222. 

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

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

 Søndagsforedrag...
... om De Syv Dødssynder                                  
Debattør Iben Thranholm taler om Hovmod.      

De syv dødssynder er 
i dag ikke handlinger 
og tilstande som 
vi frygter, men 
tværtimod dyrker.
Hovmodet er ophav 
til alle andre synder, 
fordi den siger, at 
mennesket kan skabe 
en bedre verden 
uden Gud. Det 21. 

århundrede handler i den vestlige verden om 
at sætte sig på Guds plads moralsk, politisk, 
teknologisk og videnskabeligt. 
Søndag 25. kl. 11.30 efter højmessen 
(Se udførligt program i Tårnby Bladet s.24.)

A

Aktiviteter - Februar 

Livets dans – kyndelmisse   
Vi danser lyset, varmen og håbet frem i 
vintermørket.

Du vil opleve fællesskab 
i dansen, et smukt 
kirkerum som ramme 
og en engageret, 
veluddannet underviser 
samt en anderledes 
indgang til bøn og 
meditation.
Det koster ikke noget at 
deltage. Tilmelding er 

ikke nødvendig – bare mød op med åbent 
sind, dansesko og tøj du kan bevæge dig i!
Danseleder er bevægelsespædagog og 
teologistuderende Kamilla Bugge.

Tirsdag 3. februar kl. 19.30 – 21.30

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

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

Studiegruppe 
ved Martin Herbst  
Torsdag 5. februar kl. 19.30

Torben Hansen er Korsvejskirkens 
nye kordegn

Korsvejskirken har 
fået ny kordegn. 
Den 1. december 
overtog Torben 
Hamann Hansen 
stillingen efter 
kirkens mangeårige 
kordegn Henning 
B. Nielsen. Torben 
Hamann Hansen 
er 55 år og har 
tidligere været 
kordegn ved 
Lindevang Kirke 

på Frederiksberg. Han har gennem mange 
år arbejdet som kommunikationsrådgiver 
både på kulturområdet og inden 
for energibranchen. Torben bor på 
Frederiksberg. Han er gift og har en datter 
på 12. Her i kirken er vi allerede utroligt 
glade for vores nye og dygtige kordegn. 

Ulvetime i Korsvejskirken - Skal din familie være med?
En chance for at få maden serveret og lade andre tage opvasken!

Sognepræst Julie Aaboe fortæller historier fra biblen.                     
Vores madmor 
Grethe Jensen 
laver som altid 
dejlig mad til 
alle deltagere. 

Det koster 
ikke noget 
at deltage, 
men alle er 
velkomne til at 
give et tilskud.  
Af hensyn til 
madlavningen vil 
vi bede om, at 
I tilmelder jer 
senest tirsdag 
27. januar kl. 
12. Send en 
mail til lone@
korsvejskirken.
dk hvis din familie vil være med! På gensyn! 

Torsdag 29. januar kl. 16.30-18.30
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Året er skiftet. Nu skriver vi 2015 i stedet for 2014

Gudstjenester

Januar
Lørdag 10. Dåbsgudstjeneste  12.00  Nielsen
Søndag 11. Højmesse 1.s.e.H.3.K.  + kirkekaffe 10.00  Nielsen
Søndag 18. Højmesse 2.s.e.H.3.k  10.00  Risom
Lørdag 24. Dåbsgudstjeneste  12.00  Hansen
Søndag  25. Højmesse s.s.e.H.3.K.  10.00  Hansen
Lørdag  31. Dåbsgudstjeneste  12.00  Hansen

Som med megen anden 
forandring, så tager det gerne lidt 
tid før det giver sig selv at skrive 
det nye årstal, uden at tænke sig 
om. Lidt ligesom med alderen – 
det flyver ikke nødvendigvis ud af 
munden på en, hvor gammel man 
er. Man skal lige tænke sig om – 
hvor langt er man egentlig nået 
med årene… Man skal ligesom 
finde sig selv i det nye. 

Sådan kan det også være, når man 
står over for et nyt kalenderår. 
Hvad skal man stille op med det? 
Hvor skal man stille sig i livet? 

Hvor er man nået til?

For mange af os kan et nytår 
indikere en tid, og en ny mulighed 
for at hanke op i sig selv og rette 
sig ind på den kurs, man har 
lagt for sig selv. Om det er med 
ambitionen om et nyt job, mere 
tid med børnene eller fem kilo 
mindre på vægten, så er nytåret en 
anledning til at ”få gjort noget ved 
det”. 

For nogen af os er nytåret også en 
tid til at se på det forgangne år, og 
gøre status over hvad livet bragte 
os. Og hvad vi selv gav. Og det 

tilbageblik gøres ikke altid med 
lige så stor begejstring, som med 
synet fremad mod det kommende. 
For i mødet med sin egen historie 
og fortid, så skal man også tage 
imod sig selv. 

Nytåret er nemlig ikke blot en 
frisk start eller en ny begyndelse. 
Det er også en mulighed for at 
standse op, og reflektere over og 
forsone sig med det, der allerede er 
en del af ens historie. Den historie 
som blev påbegyndt eller fortsat 
i 2014. Både de glædelige og 
smertelige historier: Fortællingen 
om et nyt familiemedlem, og nye 
bekendtskaber. Sandheden om den 
sygdom man fik konstateret og 
slås med. Historien om de rejser 
og minder man fik med i 2014. 
Og måske også sporene af sorg og 
smerte over dem, vi ikke har med 
os ind i det kommende år. 

Alt sammen skal med. Hvor let 
eller tungt det end måtte være. På 
den måde er nytåret en mulighed 
for at pakke bagagen om, så der 
kan blive plads til nye oplevelser 
og erfaringer. Nye historier. Og 
en mulighed for at tænke over 
hvordan man bærer de gamle med 
sig. 

I kirken bærer vi på en ældgammel 
historie. Det er som om den sidder 
i selve stenene. De levende sten 
i hvert fald. Det er historien om 
Gud, der elsker menneskene, og 
sender sin egen søn for at fortælle 
os det. Den historie fortælles over 

ethvert lille barns liv, når vi bærer 
dem til dåben. Og over ethvert 
levet liv, når vi skal herfra. Den 
historie, tror jeg, er sandheden 
om vores liv: At der er en Gud, 
der vil os, og som elsker ethvert 
menneske. Det lyder måske 
banalt. Men det betyder dybest 
set, at der altid er en Far, Gud, 
som vi kan komme til med al vores 
bagage. Alle historierne, sorgerne, 
glæderne, håbet og frygten. Og når 
det er for tungt at bære på, så kan 
vi lægge det over i Guds hænder.

Jeg er ikke så god til det med 
nytårsfortsæt. Jeg er ikke så god 
til at holde dem. Men sidste år på 
dette tidspunkt satte jeg mig for at 
få en fast stilling, og at være mere 
modig. Og måske også noget med 
at deltage i et motionsløb. Jeg løb 
ingen vegne, og jeg minder stadig 
mig selv om at være mere modig. 
Men jeg fik jeg mig et job, som 
jeg er rigtig glad og taknemmelig 
for. Så har jeg nemlig fortsat 
mulighed for at fortælle verdens 
bedste historie! Og dermed 
glæder jeg mig til at påbegynde 
et nyt kalenderår, som sogne-og 
sygehuspræst i Tårnby Kirke. 

Glædeligt nytår!

Desireé Risom

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved 
at komme til gudstjeneste eller 
til kirkelige arrangementer ved 
egen hjælp, kan bestille kirkebil 
og således blive afhentet på 
deres bopæl og blive kørt 
hjem igen efter gudstjenesten 
eller arrangementet. Hvis 
man har behov for at benytte 
kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 
4195 senest kl. 12 sidste 
hverdag, før man ønsker at 
bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte 
kirkebilen en sønsdag, skal man 
således bestille den senest fredag 
kl. 12.
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JANUAR 2015
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Er du blevet alene? Eller er du gået på pension eller 
efterløn? Er børnene flyttet hjemmefra, så du har 
fået bedre, eller måske endda for meget tid, så er 
Netværksgruppen måske noget for dig. Vi mødes 
ofte et par gange om måneden som regel den 2. 
torsdag til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.                                                                                               
Du vil møde nogle nye mennesker og få et fællesskab 
på en anden måde, og vi vil gerne lære dig at kende 
og høre om dit liv. 

Netværksgruppen mødes: 
I januar mødes netværksgruppen søndag 11. januar til 
kaffe og lysbilleder efter gudstjenesten kl. 10.00                             

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 15. januar kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 16. januar kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden 
gudstjenesten synger vi sammen med Aktiviteten fra 
kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… holder juleferie. Babysang er 
et tilbud til forældre på barsel.                                                                                                    
Vi mødes seks torsdage kl. 11.00 i Tårnby kirke og 
synger børnesange- og salmer med fagter og rytmik. 
Vi begynder igen torsdag 26. februar.  
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 

4186. Det er gratis at deltage i 
Babysang.  

Børnegudstjeneste
Lørdag 10. januar er der Hellig tre kongers 
gudstjeneste for mindre børn kl. 12. Næste 
børnegudstjeneste er til fastelavn: Søndag 15. 
februar, hvor der er familiegudstjeneste kl. 10 
med efterfølgende kakao/boller og tøndeslagning i 
konfirmandstuerne.

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                                                                           

Kirkekaffe
Søndag 11. januar er der kirkekaffe efter gudstjenesten 
kl. 10. Efter kaffen viser Ida Nielsen lysbilleder fra sin 
sommerferie, der bl.a. gik til Friedrichstadt, Nordens 
Amsterdam, som den kaldes på grund af sine mange 
kanaler. Byen kaldes også tolerance byen. I den lille 

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Falhøj 24, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: augustdemian@yahoo.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag, 
onsdag og fredag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18

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 Desirée Risom  
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.

Fem glade præster ved indsættelsen af Tårnby Kirkes nye præst, Desireé Risom. Fra venstre: Gitte Turin, St. Magleby 
Kirke, Karsten M. Hansen, Ida Nielsen, Desireé Risom og provst Poul Bo B.Sørensen, der foretog indsættelsen.

by lever fem forskellige kristne 
trosretninger, deriblandt en dansk 
menighed. Du kan høre mere den 
11. januar.   
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Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

Januar
Søn. 11.
10.00 bente lübecker
Søn. 18.
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 25.
10.00 bente lübecker

Februar
Søn. 1.
10.00 elizabeth laursen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster 

Gudstjenester ...

i Skelgårdskirken

Januar
Søn. 11. Helligtrekonger
10.00 Højmesse v/ annelise 
Mehlsen
12.00 rytmisk gudstjeneste 
v/ Peter Søes
Tor. 15.
10.30 
Plejehjemsgudstjeneste v/ 
Poul bo Sørensen
Søn. 18.
10.00 Højmesse v/ Poul bo 
Sørensen
Søn. 25.
10.00 Højmesse v/ Peter 
Søes
Lør. 31.
11.00 dåbs- og 
familiegudstjeneste v/ Peter 
Søes

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

 Kastrup Kirke -  
 Januar

Smil og vær glad!
Men hvad gør os glade eller 
ligefrem lykkelige? det prø-
ver vi at finde ud af i Noas Ark 
denne gang. der er også no-
get med en lykkepose! det er 
for børn fra ca. 4 år. Vi spiser 
sammen kl. ca. 18.30, og der 
kan resten af familien støde 

til, hvis de har lyst – og er 
sultne!
Torsdag 8. januar kl. 17-19 i 
Kastrup kirkecenter

Bibelstudiekreds
Vi er i gang med at dykke ned 
i Katekismus-stoffet. Nye del-
tagere er velkomne. denne 
aften mødes vi kl. 18 i le Perr, 
og spiser for egen regning. 
derefter fortsætter vi i kirke-
centret.

Tirsdag 13. januar kl. 18 i Le 
Perr, Kastruplundgade. 

Fra Afrika...
... til Sirgræsvej
Vores tidligere præst, agne-
the Zimino, nu emerita fra 
Korsvejskirken, vil lave en 
collage over sine mange præ-
steår. Kom, se og hør beret-
ningen fra et langt liv i Guds 
tjeneste
Torsdag 15. januar kl. 14 i 
Kastrup kirkecenter

Torsdagsaften-
klubben
Kom og hør om ordsprog og 
talemåder fra biblen. der er 
mange fler, end du tror.
Torsdag 15. januar kl. 18-20 
i Kastrup kirkecenter

 Skelgårdskirken -  
 Januar

Fælles bøn for kirke 
og sogn
Søndag 11. januar kl. 11.30 
– efter højmessen

Morgensang
Ved en af kirkens præster
Hver onsdag kl. 10

Plejehjems 
gudstjeneste
Ugandavejens plejehjem
Torsdag 15. januar kl. 10.30

Salmemaraton
v/ annelise H. Mehlsen
Torsdag 15. januar kl. 19.00

Menighedsmøde 
v/ nicklas lautrup-Meiner 
Mandag 19. januar kl. 19.30

Sangcafé…
… alle er velkomne. 
Tirsdag 20. januar

Tilgivelse...
... er ikke for Tøsedrenge
Studiekreds v/ Poul bo Sø-
rensen. Onsdag 21. januar 
kl. 19.

Konfirmandevent 
2015. Onsdag 28. januar 
kl. 18.30
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Fra Afrika til 
Sirgræsvej
Agnethe Zimino fortæller
Torsdag 15. januar kl. 14

Torsdags-aften-
klubben
Ordsprog og talemåder fra Biblen
Torsdag 15. januar kl. 18-20

Noas Ark torsdag 8. januar kl. 17-19: 

Smil og vær glad
Bibelstudiekreds tirsdag 13. januar:

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

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            

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.

ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 54 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60

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

Fernisering af Ingeborg Rørbye

 El Train af Ingeborg Rørbye

der er inspiration fra såvel 
Gerhard richter som edward 
Hopper i Ingeborg rørbyes 
billeder, som er præget af 
stærke lys/skygge-effekter, 
dramatiske beskæringer og 
overraskende synsvinkler. 
der er imidlertid hos rørbye 
en anderledes, mere forso-
nende og varm humor, og det 
er uden tvivl denne medmen-
neskelighed, der sammen 
med en stor portion visuel 
fantasi og fortællelyst gør 
hende til en meget spænden-
de kunstner.
Fernisering lørdag 10. 
januar kl. 12 – 14. Sidste 
udstillingsdag 28. februar. 

Glasseriet – Glaspusteri og 
Galleri, Jenagade 27, Kbh. S.

Foredrag om Matador
Per Kuskner, som har skre-
vet bogen Matador, men-
nesker, myter & minder 
har lovet at komme og dele 
nogle af de mange sjove 
anekdoter fra tilblivelsen af 
bogen i et spændende, ved-
kommende og ikke mindst 
hyggeligt foredrag

Af Per Kuskner      

Per Kuskner bringer tilhører-
ne rundt i Korsbæks univers 
med dets mange personlig-
heder både foran og bagved 
kameraet.

Hvem skulle have spil-
let hvilke roller oprindeligt? 
Hvem blev forbigået og hvor-

for? Hvordan så skuespil-
lerne på deres respektive 
karakterer og hvordan påvir-
kede de deres videre karriere 
fremover – på godt og ondt? 
Hvordan så en dagligdag ud 
på settet? Hvilke store forbe-
redelser blev gjort, inden de 
første optagelser kunne be-
gynde, og meget mere.

Per Kuskner har et væld af 
spændende billeder og en 
god powerpoint-præsenta-
tion at supplere med og har 
selvfølgelig nogle helt unikke 
ting, som et originalt manu-
skript, aviser fra Korsbæk og 
meget mere.

Onsdag 14. januar 2015  
kl. 12, Foreningscentret 
Postkassen, Amager 
Landevej 71. 
Kr. 40,00 inkl. kaffe/te og 
kringle. Billetter købes i 
Bordinghus eller i Kastrup 
Tårnby pensionistforening.

Per Kuskner og Lise 
Nørgaard
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Kunstudstilling i Skelgårdens kirke
Efter et udflugtsbesøg til 
Skelgårdskirken faldt Karen-
Mette von Benzon Madelung  
for de smukke lokaler i Skel-
gårdskirken
Hun ansøgte derfor om at ud-
stille sine malerier i kirken, 

sammen med sin niece.
Karen-Mette von benzon 

Madelung har malet og ud-
stillet i mange år og deltager 
i gruppen de blå Thraner. Hun 
kalder sig selv for kolorist og 
lader sig inspirere af natu-

ren, livets oplevelser, rejser 
etc. Hun maler med oliekridt, 
akryl, akvarel og bruger bl.a. 
kalligrafipenne. Malerierne 
er for det meste abstrakte og 
kunstneren kalder dem sind-
billeder, men har dog også en 
del landskabsbilleder med på 
udstillingen.

niecen, anna-Kathrine 
Madelung Fries, er opvokset 
i et kreativt miljø på Herlufs-
holms kostskole. Hun maler, 
spiller guitar, synger og læser 
teatervidenskab. Hendes ma-
lerier er abstrakte og meget 
gennemarbejdede.

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Bankospil. 15. januar.
Anne Grethe Lassen om oplevelser fra teaterlivet. 22. januar.
Højskoleforstander Hans J.Møller om sommerkursus. 29. jan.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer om onsdagen star-
ter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 9. januar.
Foredrag om Matador, kaffe og kringle 40 kr. Onsdag 14. januar.
Banko. Fredag 16. januar.
Fødselsdagsfest, spisning kr. 80,- Udstilling/salg af hjemmearbejde. 
Onsdag 21. januar.
Banko. Fredag 23. januar.
Film, foredrag og hyggeligt samvær. Onsdag 28. januar.
Banko. Fredag 30. 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.
Café eftermiddag 15. januar
Café eftermiddag 5. februar

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til 
arrangementerne i bordinghus. 
Foredrag om Matador (Postkassen) Onsdag 14. januar kl.12
Tur ud af huset. Tilmelding. Onsdag 28. januar.
Fællesfrokost, egen madpakke. Fredag 30. januar.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.
23 års fødselsdag. Harmonien spiller til dans. 9. jan. 13.30-15.30
Seniorshop holder udsalg. 15. januar kl. 13.30-15.00
Erik Rasmussen spiller. 16. januar 13.30-15.30
Amager Videoklub viser film. 22. januar 13.30-15.30
Blid musik fra CD-afspilleren. 23. januar 13.30-15.30
Tur til Medicinsk Museum. 29. januar kl. 11.15-15.30
Bankospil. 30. januar 13.30-15.30.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Ingen oplysninger modtaget.

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Vi fejrer nytåret. Mandag 19. jan. kl. 14-17. 50 kr. Tilmelding.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 19.

Karen-Mette 
von Benzon 
er kolorist 
og lader 
sig bl.a. 
inspirere af 
naturen.

De to kunstnere, Karen-Mette 
Madelung og hendes niece, 
Anne-Kathrine Madelung 
Fries, udstiller i Skelgårdens 
kirke i januar og februar 
måned.

Fernisering i kirken 
lørdag 18. januar efter 
gudstjenesten kl. 11.30 
til kl. 13.00.
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Hansestaden Rostock Romantik i Celle
4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland 5 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Hotel Die Kleine Sonne HHH

Nyd et par dage i den 800 år gamle hansestad 
Rostock, der byder på både historiske og nuti-
dige oplevelser. Begynd oplevelserne på en 
slentretur fra et af byens fire middelalderlige 
bytårne, det 54 meter høje Kröpeliner Tor. 
Følger I den gamle bymur, kan I for eksem-
pel smutte ind i klosterhaven til klostret 
Zum Heiligen Kreuz. Gå over klostergården, 
forbi Nordeuropas første universitet og ind i 
Rostocks livlige gågade Kröpeliner Strasse – 
et rent shoppingparadis. Her ligger de gamle 
huse side om side i et væld af arkitektoniske 
stilarter og farver.

Tryp Hotel Celle HHH

Celle er kendt hos mange danskere for den tra-
giske historie om Dronning Caroline Mathildes 
fatale forelskelse i livlæge Struensee. Historien 
endte med, at hun blev landsforvist til slottet 
i Celle, som siden er blevet en stor attraktion i 
den berømte nordtyske middelalderby. Byen er 
indbegrebet af middelalderromantik med sine 
smukke facader, brostensbelagte gyder og hyg-
gelige ølstuer. Det flotte hotel ligger i udkanten 
af byen og er dermed også en oplagt base for 
udflugter i Lüneburger Heides øvrige historie.

Ankomst 
Valgfri frem til 28.4.2015. Ankomst: Valgfri frem til 28.12.2015.

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	2 x 2-retters middag 
 på Steigenberger 
 Hotel Sonne

•	4 overnatninger
•	4 x morgenbuffet
•	3 x 3-retters middag/buffet
•	1 velkomstdrink
•	1 entre inkl. rundvisning 
 til slottet i Celle
•	1 x transportpas

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.349,-
Pris uden rejsekoden 1.499,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.849,-
Pris uden rejsekoden 2.149,-

Se flere opholdsmuligheder 
på www.happydays.nu

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

KØR SELV-FERIE

Alperne på første parket
8 dage på 4-stjernet hotel i Finkenberg im Zillertal, Østrig

Ankomst 
Lørdage i perioden 30.5.-3.10.2015. 

Relax und Familienhotel Eberl HHHH

Blomstrende enge, duftende skove og bjerge, 
der rækker langt ind i himlen – naturen i Zil-
lertal, Tyrol er ganske storslået. Og I kommer 
ikke til at mangle noget her på jeres 4-stjer-
nede hotel. I har for eksempel fri adgang til 
hotellets wellnessfaciliteter og swimming-
poolen, hvor I kan snuppe en forfriskende 
dukkert efter solrige dage i alperne. Her er 
fri transport med vandrerbussen, der sørger 
for, at I altid har let ved at nå ud til de mest 
interessante punkter i det store netværk af 
afmærkede vandrerruter i området. I bor bog-
staveligt talt som nabo til nationalparken, der 
udgøres af bjergpasset Hohe Tauern. Den helt 
store klassiker på disse kanter er bjergruten 
på Grossglockner Hochalpenstrasse, der er en 
af de mest besøgte udflugtsmål i Østrig. Her 
tages I op i over 2,5 kilometers højde, hvor 
udsigtspunkterne sikrer jer en bjergtagende 
naturoplevelse.

•	7 overnatninger
•	7 x morgenbuffet
•	7 x kaffe og kage
•	7 x 4-retters middag
•	1 vandrerkort pr. værelse
•	Guidede vandreture i   
 Naturpark Zillartal
•	Fri transport med vandrer- 
 bussen mellem Hintertux 
 og Finkenberg
•	Rabat på entre til  
 Swarovski Kristallwelten m.m.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.999,-
Pris uden rejsekoden 3.299,-

Pristillæg 11.7.–7.8.: 300,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-11 år ½ pris.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. 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

Relax und Familienhotel Eberl

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

Hotel Die Kleine Sonne Tryp Hotel Celle
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AMAGERTEATRET
... spiller i KASTRUP BIO, hvor der er 
en stor scene og hvor stolesæderne 
netop er udskiftet med moderne stole.
Der er god plads til benene og et fint 
udsyn i biografen.

HMS Pinafore - Det hele sejler
26. - 27. og 28. januar. Kl. 19.30
Usædvanlig frit efter Gilbert & Sullivan 
om ”at aldrig stå til søs”.
Tre mand fra Teater Figaros spil-
ler alle roller fra admiralen Sir 
Joseph Porter til den bøse Dick 
Dødøje over til forelskede Ralph 
Rackstraw, den ligeså forelskede 
Josephine, den stolte kaptajn 
Corcoran, et kor solide søfolk og 
ikke mindst heltinden Lille For-
glemmigej.
HMS Pinafore er gennemsyret af 
Gilbert & Sullivans nonsenshumor 
og respektløse gøren nar af engelske 
traditioner, stolthed over flåden (med 
en overadmiral, som aldrig har været til 
søs) og snobberiet.
Resterende billetter i Kastrup Bio. 
Priser: 180,- og 210,- 
Kastrup Bios billetkontor er åbent dagligt fra kl. 16.30 
(lørdag-søndag dog fra kl. 13) til sidste film starter. 
Billletkontor 3250 5507.

Amagerteatrets næste forestilling er:

Mord på Skackholm Slot
9. - 10. og 11. marts.  Kl. 19.30 

Grev Otto Vilhelm von Skack er død, og nu samles fa-
milien på Skackholm Slot til oplæsning af testamentet. 
Men allerede inden sagfører Rabenfeldt ankommer, bliver 
grevinde Lydia’s søster Dorothea kvalt… og en skakbrik er 
væltet på det gamle skakbræt!
Comedieteatret glæder sig til at kunne præsentere denne 
vidunderlige farce af Svend, Knud og Valdemar’ske di-
mensioner.

• www.amagerteatret.dk •

Billetter til salg nu á 75,- kr. i Kastrup Bio i billetsalgets 
åbningstid. (se biograf-annonce side 29)

Familieforestilling tirsdag 24. marts 2015 kl. 18.00 
Tårnby Kommune og Amagerteatret (praktisk arrangør).

Familieforestillingen

Vitello  
.. er teater om ”drengen med det skøre navn”

... spiller 24. marts 
kl. 18.00. Billetter á 
75,- til salg nu i Ka-

strup Bio.

Tusindvis af børn har det seneste år lært Vitello at kende 
gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det 
skøre navn. Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i 
Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på 
biblioteket og som højtlæsning hjemme.

Vitello prøver hele tiden at finde balancen mellem sin egen 
logik og kravene fra den kontante men også kærlige mor, 
som elsker popsange, hvidvin og spaghetti med riveost.

Louise Schouw Teater.

Foto: Mike Reuter

Bliv en del af holdet
er du til at skrive, fotografere eller bedst til kontorarbejde,  
så  hop med på vognen og bliv en del af  
Tårnby bladets faste stab.

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

Nordlys på Gran Canaria
Af Kristine Crawack

nordlys-koret, som er et vel-
etableret og ambitiøst kor 
hjemmehørende i Tårnby 
kommune, består for tiden af 
12 kvindelige rutinerede san-
gere med erfaring inden for 
sang og performance.

Koret sætter kulturel ud-
veksling højt, og dette har 
ledt til flere rejser, blandt 
andet til norge, Island og ar-
gentina. I oktober gik rejsen 
til den spanske ferieø Gran 
Canaria for at deltage i et 
koncertsamarbejde med den 
kanariskfødte sanger Ubaldo 
Garcia. Sangerinden Jenny 
Siri dreijer, der tidligere selv 
har sunget i nordlys, deltog 
også. 

Koncerterne på Gran Cana-
ria bestod af duetter mellem 
Jenny og Ubaldo, samt sange 
med Jenny som solist, hvor 
nordlys tillagde kor og numre 
med nordlys alene. Turen bød 
på i alt 3 koncerter på det ny-
ligt opførte teater i arucas, i 
den norske kirke ”Sømands-

kirken” i aguineguin, samt 
på musikkonservatoriet i las 
Palmas.

nordlys optrådte med en 
blanding af danske og nordi-
ske sange, samt engelske og 
spanske, blandt andet right 
next To the right One af Tim 
Christensen og Under the Sea 
fra disneys den lille Havfrue, 
der er blevet arrangeret spe-
cielt til nordlys. af spanske 
sange kan nævnes nostalgias, 
der er en meget velkendt sang 

i de spansktalende lande.
Koncerterne høstede man-

ge roser og vakte stor begej-
string og nordlys rundede 
arrangementerne af ved at 
optræde med samme pro-
gram ved Tårnby musikuge 9. 
december på Tårnby Hoved-
bibliotek.

En af de artikler, som ikke kom 
med i december-udgaven pga. 

teknisk/menneskelig fejl.

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

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

anne Marie Gjermandsen, alleen, 
Mitte Svendsen, Postparken, 
annicka Hansen, Kamerunvej, 
arne albertsen, Siamvej, 
annelise laursen, nubiensvej, 
Tove niemann, bigumvej, 
Charlotte larsen, Julerosevej, 
Vivi Hansen, Hilversumvej, 
nancy Vinstrup, Vægterparken, 
Stella larsen, Somalivej, 
nela Jacobsen, amager lande-
vej, 
Jytte Jønson, Talosvej, 
Weihe, Poppelvej, 
lis Thode, Sirgræsvej, 
ester Morsing, Jonshøj, 
birthe Kylbo, englandsvej, 
l. Gottfredsen, Christen Kolds 
alle, 
Hanne Juel laursen, alleen, 
Wita lund, ryumgårdvej, 
Michael rasmussen, Jonshøj, 
Per Sørensen, brændekildevej,
erik Hansen, Hilversumvej, 
Jens Søgård, Horsbøl alle

Gavekort til Fiorentina
rune a.b. Jensen
a.M. Jørgensen
Corena Skov
Mette r. Jensen.

Vindere i julekonkurrence 2014
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Få et nyt stærk decratag
Det er stærk

Det ser godt ud

Et er farveægte

Det er dansk produceret

Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Årets forestilling gik på 
Amagerteatret
Tre priser til forestillinger 
som blev spillet i Amager-
teatret i sidste sæson

Af Terkel Spangsbo

På et teaterseminar i esbjerg, 
hvor danmarks teaterfor-
eninger var samlet for over-
vejende at vælge repertoire 
til sæson 2015-16 blev der 
også uddelt priser som ved en 
Oscar-fest.

årets forestilling blev  Fol-
keteatret / Turné’s opsætning 
af Holbergs den Stundesløse, 
der blev spillet som amager-
teatrets 50 års jubilæums-
forestilling.

Som bedste skuespillere 
blev Marie-louise Coninck 
og baard Owe valgt. de 
spillede det ældre æg-
tepar i lovesong. de var 
et ægtepar, hvis liv blev 
spillet i nutid og fortid. 
Ægteparret som unge 
blev spillet af deres søn 
david Ove og svigerdatter 
Marie askehave, senere er-
stattet af Patricia Schumann.

endelig blev Jacob Mor-
ild valgt som årets talent (?) 
blandt andet for sin rolle i 
Javel hr. Minister skrevet af 
Flemming Jensen frit og for-
dansket efter tv-serien af 
samme navn, som netop gen-

udsendes på dr1.

Jocob Morild født 16. 
september 1966 fik endelig 
en pris som Årets Talent.

Bedste skuespillere blev 
Marie-Louise Coninck og 
Baard Owe for deres roller i 
Lovesong.

Danmarks Teaterforeninger kårede  Folketeatret / Turné’s 
opsætning af Holbergs Den Stundesløse som Årets 
Forestilling

Så er endnu en omgang 
Spræl i Byen sat i søen... om 
man så må sige! 

Helt præcis så bliver det til 
en omgang Spræl i Havnen, 
og arrangementet kommer til 
at løbe af stablen lørdag 12. 
september i år.

det er selvfølgelig for for-
eningerne i havnen, men også 
for alle andre foreninger - li-
gesom det også var tilfældet, 
når det foregik på Tårnby Sko-
le. Og så er andre aktører også 
inviteret med!

det bliver et brag af en 
dag hvor alle byens borgere, 
store som små, får tilbud om 
at komme forbi og få en på 
opleveren! 

Vi inddrager et pænt styk-
ke af kysten fra den gamle 
campingbygning i nord (som 
blandt andet huser Tursejler-
ne og Motionsklubben ama-
ger), gennem lystbådehav-
nen, den blå Planet, pladsen 
foran Kystens Perle samt inde 
og ude ved/i bryggergården, 
til den gamle havn ved Øre-
sundsroerne med flere i syd! 

Inde i bryggergården har vi 
lokaler til rådighed, for for-
eninger, som har behov.

- Vi holder et første og ufor-
pligtende info-møde 2. februar 
kl. 19 hos klubben KMY i den 
ny Lystbåde havn, og så kører 
vi ellers derudaf med et må-
nedligt møde, fortæller Mi-
chael Pedersen, sekretær på 
Foreningernes Fælleskontor. 

Info vil tilgå foreninger i 
starten af det ny år, og til-
melding samt spørgsmål med 
mere kan sendes til tfr@tfr.dk 

Spræl flytter til kysten
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HOBBITTEN DEL 3 – 
FEMHÆRESLAGET, 3D HFR 
9 – 11/1: kl. 19.00 t. o. 11

HOBBITTEN DEL 3 – 
FEMHÆRESLAGET, 2D 
12 – 14/1: kl. 19.00 t. o. 11

PINGVINERNE FRA MADAGASCAR, 
2D, DAnSK TALe 
10 – 11/1: kl. 15.00
17 – 18/1: kl. 14.45
24 – 25/1: kl. 14.45  fr. u. 7

PINGVINERNE FRA MADAGASCAR, 
2D, ORG. TALe UDen UnDeRTeKSTeR 
9 – 11/1: kl. 17.00 fr. u. 7

KLOKKEBLOMST OG ØNSKEDYRET, 
DAnSK TALe 
10 – 11/1: kl. 13.00
17 – 18/1: kl. 12.30
24 – 25/1: kl. 12.30

ANTBOY – DEN RØDE FURIES HÆVN 
10 – 11/1: kl. 15.45
17 – 18/1: kl. 16.00
24 – 25/1: kl. 16.00 fr. u. 7

ALL INCLUSIVE 
9 – 14/1: kl. 18.00  t. f. a.
Visningerne 10 – 14/1 er med danske 
undertekster

TAKEN 3 
9 – 14/1: kl. 20.00
15 – 21/1: kl. 19.30

DET MAGISKE HUS, 2D, DAnSK TALe 
10 – 11/1: kl. 13.30
12 – 14/1: kl. 17.00
17 – 18/1: kl. 12.00
24 – 25/1: kl. 12.00

Danmarkspremiere:
EN CHANCE TIL 
15 – 28/1: kl. 18.00 + 20.15 t. o. 15
Visningerne 15 – 21/1: kl. 18.00 og 22 – 
28/1 kl. 20.15 er med danske undertekster 
Danmarkspremiere:
PADDINGTON, DAnSK TALe 
15 – 16/1: kl. 17.00
17 – 18/1: kl. 14.00 + 17.00
19 – 23/1: kl. 17.00
24 – 25/1: kl. 14.00
Danmarkspremiere:
AMERICAN SNIPER
22 – 28/1: kl. 19.30

TRASH 
24 – 28/1: kl. 17.00 t. o. 11

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag fra kl. 16.30 
til sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00 
til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første film 
starter

BILLETPRISER OG 
RABATKORT
Billetpris 70,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

BABY BIO KL. 11.00
20/1: ALL InCLUSIVe med 
danske undertekster
27/1: TRASH  

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
20/1: ALL InCLUSIVe med 
danske undertekster
27/1: en CHAnCe TIL med 
danske undertekster

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk

DET MAGISKE HUS
Den lille kat Torden er blevet 
forladt af sine tidligere ejere og 
da en storm indtræffer, søger 
han ly i et stort hus. Huset viser 
sig til Tordens overraskelse 
at være noget helt særligt og 
magisk. Det er nemlig en gammel 
tryllekunstners hjem og fyldt med 
underlige robotter og dippedutter. 
Tryllekunstneren selv byder Torden 
velkommen, men uheldigvis er 
tryllekunstnerens andre dyr, 
kaninen Jakob og musen Marie, 
knap så begejstret for familiens 
nye medlem. De begynder derfor 
hurtigt at lægge planer for, 
hvordan de skal få sendt den lille 
kat på gaden. Ondt bliver værre 
da tryllekunstneren ender på 
hospitalet, og hans luskede nevø 
sætter sig for at sælge huset 
uden tryllekunstnerens tilladelse. 
Men Torden er fast besluttet på at 
bevise sit værd og beskytte sit nye 
magiske hjem.

EN CHANCE TIL
De to politimænd Andreas og 
Simon lever vidt forskellige liv. 
Andreas er lykkelig med sin 
familie, mens den fraskilte Simon 
bruger størstedelen af sin tid på 
den lokale stripklub. Men alt bliver 
vendt op og ned, da de en dag 
kaldes ud til husspektakel hos et 
junkiepar. Det ligner en rutinesag 
– indtil Andreas finder deres 
forsømte baby overladt til sig selv 
i et skab. Den ellers så afmålte 
politimand bliver konfronteret med 

sin egen magtesløshed og rystes 
i sin grundvold - og i et øjebliks 
desperation tager han loven i 
egen hånd og kidnapper barnet. 
efterhånden som Andreas mister 
grebet om retfærdighed, bliver 
det op til den uregerlige Simon at 
genoprette grænsen mellem ret 
og uret.
en chance til er et stort anlagt 
drama om mennesker, der bliver 
ofre for omstændigheder større 
end dem selv. Det er fortællingen 
om en mand, der overskrider alle 
gældende regler for at gøre det, 
han føler er rigtigt – med store 
konsekvenser.

PADDINGTON
en talende bjørn rejser til storbyen 
London for at finde sig et nyt 
hjem. Men da han står alene på 
Paddington Station, begynder 
han at frygte, at bylivet måske 
alligevel ikke er noget for ham. 
Heldigvis møder han den rare 
familien Brown, som tager ham 
til sig. De giver husly og te, og 
familien Brown giver bjørnen 
navnet Paddington - opkaldt 
efter den station de fandt ham 
på.  Paddington har nu fundet sig 
et rart og trygt hjem, men snart 
bliver trygheden sat på prøve. en 
skummel dyreudstopper opdager 
den talende bjørn, og snart 
kommer Paddington i stor fare…

AMERICAN SNIPER
Snigskytte for flådens special- 
styrker Chris Kyle sendes til Irak 
med kun en mission: at beskytte 
sine soldaterkammerater. Hans 
store præcision redder et utal 
af liv på slagmarken, og som 
fortællingerne om hans modige 
bedrifter spreder sig, får han 
navnet “Legende”. Men rygterne 
om hans evner når også om bag 

fjendens linjer, og han bliver 
snart et eftersøgt hovedmål for 
oprørerne.
På trods af faren, og den 
belastning, det er for hans familie 
derhjemme, gør Chris tjeneste i 
Irak i fire udmagrende gange og 
bliver derved selve symbolet på 
specialstyrkernes credo: “Leave no 
man behind”. Men da han vender 
hjem, finder Chris ud af, at det er 
krigen, han ikke kan lade tilbage.

TRASH
Både voksne og børn i den 
vakkelvorne slumby uden for 
Rio lever af at grave sig gennem 
mængderne af skrald, der bliver 
dumpet på lossepladsen. Som 
regel kun lige til dagen og vejen. 
Så da Rafael finder en fyldt 
tegnebog, føler han, at hans 
lykke er gjort. Pengene bliver 
hurtigt omsat til mad for ham 
selv og hans ven Gardo. Men 
da politiet pludselig invaderer 
lossepladsen i søgen efter netop 
denne tegnebog, bliver de klar 
over, at den har en større værdi. 
Sammen med den udstødte 
Rato begynder de at udforske 
tegnebogens historie og finder 
med hjælp fra den katolske pater 
og hans amerikanske assistent 
et spor, der afslører til korruption 
og magtmisbrug i politiet og højt 
op i samfundets top. Der er store 
penge på spil – og drengenes liv.

© Rolf Kunow

© angels film

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet

Filmoversigt 

© UIP
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i 
Tårnby Kommune

Lisbeth-klubben gik 
sidste år over til at sælge 

medlemskort for såvel 
efterårs- som forårssæson på 

en gang og har udsolgt resten af  
                           sæsonen.
Der kan være en enkelt billet eller to til en given 
forestilling, men man må tage chancen og kigge 
forbi. 

I foråret 2015 spIller vI følgenDe:
 12.  januar  famIlIen
 19.  januar  KvInDen I buret
 26.  januar  labor Day
 2.  februar  sorg og glæDe
 9.  februar  monumenternes mænD
 16.  februar  spIes og glIstrup
 23.  februar  the butler
 2.  marts  taroK
 9.  marts  12 years a slave
 16.  marts  phIlomena

vi ønsker et rigtig godt nyt år 2015 
Vi vender tilbage i august.

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

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private 
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at 
maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden 
af de udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at 
redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

3 OG 2 PERSONERS LONDON sofasæt med støv 
grøn/almue grøn stof - samt lyst sofabord.  I alt  
1500,-kr. Tlf.: 42 78 83 49
2 STK ABC REOL bredde 50 cm højde 120cm og 
højde 200cm med med 5 hylder i alt kr. 150,- kr.
2 STK ABC REOL bredde 40 cm højde 200cm sat 
sammen med 10 hylder i alt og 1 CD skuffe kr. 200,- 
Reolerne skal afhentes i Kastrup. Tlf.: 20 82 84 80
SKRIVEMASKINE MODEL HERMES 9 med 
tabulator og 30 cm rulle pris 250,- kr. Tlf.: 20 82 84 
80
HARMONY TV BESLAG (drejeligt og vipbart) 500,- 
kr. Tlf.: 20 82 84 80
KONTRAMARCH VÆV med søller og trendtråd 
samt kamme, skytte med spole og flad skytte samt 
vævestol
1500,- kr. Tlf.: 20 82 84 80
Mellem de månedlige udgivelser sætter vi genstande 
som ønskes købt/solgt/bytte på www.taarnbybladet.
dk
Hvis vi ikke har oplysninger om, at genstandene er 
kødt/solgt/byttet medtages de i kommenede Tårnby 
Bladet og slettes derefter på nettet.

Redaktionen

KVIK opruster administrativt
Svømmeklubben KVIK for-
stærker sin administration 
med en daglig administrati-
onsansvarlig

Valget som daglig administra-
tionsansvarlig i KVIK er faldet 
på den tidligere cheftræner 
fra Hovedstadens svømme-

klub nanna Grønbæk.
Hun har en kandidatgrad i 

kommunikation og en bache-
lor i socialvidenskab.

nanna Grønbæk skal stå i 
spidsen for den daglige drift 
og sørge for koordinering af 
opgaver på tværs af de en-
kelte afdelinger, herunder be-

Ny administrativleder i 
Svømmeklubben Kvik Nanna 
Grønbæk

TO HELDIGE KLUBBER:  
Det blev Kastrup 
Gymnastikforening af 1966, 
og NTK Amager Tennisklub, 
som hver løb af med 7.500 
kroner hver, da Henrik Sauer 
fra Alt-I-Gran trak lod om 
to sponsorater til lokale 
idræts- og fritidsklubber midt 
i december. 

18 klubber havde lagt billet 
ind på sponsoraterne, og 
på billedet er det Henrik 
Sauer fra Alt-I-Gran, som 
trækker de to heldige vinder 
op af nissehuen, som Ole 
Christensen, teknisk chef i 
A/S Øresund, holder, mens 
formand for Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, 
Jørgen Jørgensen, ser til.

Henrik Sauer sælger juletræer 
ved Tårnby Station, og i stedet 
for at betale stadeleje til A/S 
Øresund, som ejer grunden, 
donerer Alt-I-Grand 2 x 7.500 
kroner til lokale klubber. 
Sidste år betalte Alt-I-Grand 
stadelejen på samme måde og 
her vandt Amager Gensei Ryu 
Karate og Amager Fodbold 
Forening.

styrelsen.
Hendes primære arbejde 

bliver at sikre den fortsatte 
udvikling af KVIKs svømme-
skole i tæt samarbejde med 
den pædagogisk ansvarlige. 
endvidere skal nanna stå i 
spidsen for den videre udvik-
ling af svømmeklubben KVIKs 
nye satsning åbent vand 
svømning samt den videre 
udvikling af svømning på alle 
niveauer.

- Med en kandidatgrad i 
kommunikation er det natur-
ligt, at nanna får ansvaret for 
den daglige kontakt til presse, 
kommune og medlemmer, si-
ger formanden for svømme-
klubben, Jan Urban Hansen 
og fortsætter

- Vi glæder os til at kunne 
lægge en del af det admini-
strative arbejde på professio-
nelle hænder.   

rwj

Amager Parkrun
I november løb Henrik Mül-
ler fra Islands Brygge, som 
den første dansker, sig ind 
i gruppen af løbere, der 
har løbet 250 eller flere 
parkruns 

Vanen med at løbe Parkrun 
begyndte for Henrik Müller 
i 2009, og han er ikke ude-
blevet fra den 5 km lange 
lørdagsløbetur på amager 
Fælled mange gange siden. 

Fakta om parkrun
Parkrun er et gratis fem ki-
lometer løb med tidtagning, 
der holdes hver lørdag kl. 
9. løbet er for løbere på 
alle niveauer, og der er al-
tid plads til flere. Frivillige 
kræfter står bag.

amager Fælled parkrun er 
det første danske parkrun, 
og der er nu løbet 291 
parkruns på amager Fæl-
led. der bliver også løbet 
parkrun i amager Strand-
park.

der er syv parkruns i dan-
mark. Find dem på www.
parkrun.dk/events
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

glarmester trælast

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

gulv, KøKKen og InDretnIng

Dansk mester på skøjter
Ved Danmarksmesterskabet i 
Kunstskøjteløb fik Tårnby flere 
gode placeringer.

Tårnby Skøjte Klub stillede op 
med 5 dygtige mesterskabsløbe-
re til dM i Kunstskøjteløb fredag 
5. december i Herning. 

I Springs rækken (10-12 årige) 
løb annika Skibby sig med et fa-
belagtigt og charmerende pro-
gram ind på en 4. plads. det er 
hendes hidtil bedste placering. 
Tårnby Skøjte Klubs yngste del-
tager og debutant ved dM nicole 
romanova Jensen løb et glimren-
de løb, og fik en fin 13. plads ud 
af 17 deltagere. 

blandt de lidt større piger i 
debs rækken (12-13-årige) var 
der masser at kæmpe for.  ellen 
Garver danielsen skulle forsva-
re sin titel som dansk Mester i 
Springs rækken. Katrine Hansen 
er nykåret Sjællands Mester og 
Ida Olivia Fabricius har en flot 
bronzemedalje fra Sjællandsme-
sterskabet. Som noget nyt ved 

dette års dM skulle pigerne både 
løbe korte og lange programmer, 
så de 3 gode klubrivaler havde 
masser af placeringer at konkur-
rere om.

denne gang var det Katrine 
Hansen, der velfortjent løb af 
med guldet efter to fejlfrie og 
graciøse programmer. 

ellen Garver danielsen vandt 
det lange program med et stilrent 
og storslået løb, og fik en samlet 
bronze medalje. 

Ida Olivia Fabricius løb 2 frem-
ragende programmer og fik flot 
en samlet femte plads.

dM og årets sidste konkurren-
ce er veloverstået. Tårnby Skøjte 
Klubs ”fantastiske fem” løb sig til 
fire placeringer i top fem, tre per-
sonlige rekorder, 2 medaljer og 
ikke mindst en danmarks Mester!

” De Fantastiske Fem” fra Tårnby 
Skøjte Klub kom hjem med  
flotte placeringer

Tårnby Styrkeløfterklub (TSK) 
afviklede i årets sidste måned 
et af danmarks største styrke-
løftstævner, TSK Cup 2014

I afdelingen med udstyr
Kim dahl Hansen 1. plads i 93 
kg klassen med 287,5 kg i squat, 
180 kg i bænkpres og 295 kg i 
dødløft, samlet 762,5 kg.

det var dansk master 1-re-
kord (40-49 år) i både squat, 
dødløft og sammenlagt for 
Kim, der blev stævnets bed-
ste løfter på points på tværs 
af alle vægtklasser. 

Mikkel Madsen i 83 kg klas-
sen (debut) endte med 215 
kg i squat, 130 kg i bænkpres 
og 197,5 kg i dødløft, totalt 
542,5 kg, hvilket gav sølv.

Jens Jepsen i 105 kg klas-
sen med 252,5 kg i squat, 
200 kg i bænkpres og 247,5 
kg i dødløft, totalt 700 kg, fik 
sølvmedalje. 

Claus Jørgensen i 120 kg 
klassen med 225 kg i squat, 
187,5 kg i bænkpres og 237,5 
kg i dødløft, totalt 650 kg. 
både squatten og dødløften 
var danske master 2-rekor-
der (50-59 år) og det rakte til 
guldmedalje.

I afdelingen uden udstyr
Trine Grønkjær i 63 kg klasse 
(debut) fik en flot 4. plads 
med 92,5 kg i squat, 55 kg i 
bænkpres og 115 kg i dødløft, 
totalt 262,5 kg

Mickel dahl Flensborg 83 
kg (debut) opnåede en impo-
nerende 6. plads med 187,5 
kg i squat, 102,5 kg i bænk-
pres og 227,5 kg i dødløft, 
totalt 517,5 kg. både squat, 
dødløft og total var danske 
sub-junior-rekorder (14-18 
år).

Mikkel Hansen samt Kim 
dahl Hansen, begge i 93 kg 
klassen, her trak Kim det 
længste strå af de to og fik en 
flot bronzemedalje med re-
sultaterne 210 kg i squat, 120 
kg i bænkpres og 237,5 kg i 
dødløft, totalt 567,5 kg. Mik-
kel Hansen fik en ligeledes 
flot 5. plads med personlige 
rekorder over hele linjen og 
resultaterne 190 kg i squat, 
130 kg i bænkpres og 235 kg i 
dødløft, totalt 555 kg, hvilket 
var personlig rekord med hele 
35 kg.

Tårnby SK blev stævnets 
3. bedste klub, kun ét point 
efter Odense bbC på anden-

pladsen, mens Københavns 
SK kom på førstepladsen. 

Guldregn ved DM
Tårnby Styrkeløfter Klub var 
stærke ved årets danmarks-
mesterskab i bænkpres, der 
blev holdt i rødby.

Kathrine bak, seniorrække i 
72 kg klassen.
løft: 95 kg. Guldmedalje.

Mickel Flensborg, sub-junio-
rernes 83 kg klasse.
løft: 145 kg (Pr). Guldme-
dalje. 

Trine Grønkjær, juniorerne i 
72 kg klassen.
løft: 57,5 kg (Pr). Guldme-
dalje. 

Kim dahl, Master 1 kategorien 
i 105 kg klassen.
løft:  182,5 kg (Pr). Guldme-
dalje.

Jan Sahlgren, Master 2 kate-
gorien i 83 kg klassen. 
løft: 167,5 kg (Pr). Sølvme-
dalje.

Claus Jørgensen, Master 2 ka-
tegorien i 120 kg klassen.
løft: 192,5 kg. Guldmedalje

Tårnby afsluttede som tredje 
bedste klub i hele Master ka-
tegorien!

Guldregn til styrkeløfterne Løb i jomfruelige og eksotiske 
skove samt terræner
Amagers orienteringsklub 
holder et stort stævne i sko-
vene omkring Pinseskoven, 
Ugandaskoven, Trekanten 
og Kongelunden

Går du en tur i skovene på det 
sydvestlige amager søndag 
25. januar, vil du ikke kunne 
undgå at bemærke en del 
flere løbere mellem træerne 
end normalt. 

det skyldes at amager Ori-
enteringsklub, aMOK, holder 
et stort stævne i skovene 
omkring Pinseskoven, Ugan-
daskoven, Trekanten og Kon-
gelunden. Stævnet forventes 
at tiltrække omkring 100 ori-
enteringsløbere fra klubber 
på hele Sjælland.

det er første gang aMOK 
arrangerer et løb af denne 
størrelsesorden med distan-
cer på 4,5 km, 6 km, 12 km, og 
20 km. løbet holdes desuden 
i skovområder, hvor der aldrig 
før har været afholdt egentli-
ge orienteringsstævner.

Stævnet indgår i det offi-
cielle vinterstævneprogram i 

dansk Orienterings-Forbund.
- For en forholdsvis lille 

klub er det fantastisk at kun-
ne byde velkommen til så 
mange løbere fra hele Sjæl-
land til vores stævne, siger 
Tøger Gralle nørgaard, der er 
formand for aMOK. 

- Vi vil give deltagerne en 
helt særlig oplevelse i ama-
gers naturskønne områder. 
Samtidig vil det forhåbentlig 
skabe opmærksomhed om 
sporten og vores klub.

løbets start- og målområde 
ligger ved Kalvebodhøj ved 
Kalvebodvej helt ude i den 
sydvestlige ende af amager 
i dragør. der vil være stæv-
necenter med mulighed for 
omklædning og forplejning, 
professionel tidtagning, væ-
skeposter og gode P-mulighe-
der tæt på start og mål. Prisen 
for deltagelse er kun 70 kr. og 
tilmelding kan ske på vinter-
lang@amagerok.dk

amagers orienteringsklub 
har over 70 medlemmer. Se 
mere på www.amagerok.dk

tsp
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