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Har Tårnby mister pusten?
Alt for mange danskere 
går rundt og mister pu-
sten, fordi de overser 
symptomer fra lunger-
ne. Mange ved ikke, at 
deres hoste og ånde-
nød kan skyldes en kro-
nisk lungesygdom.

L u n g e fo re n i n g e n 
står derfor bag den år-
lige Internationale Lun-
gedag i Danmark, hvor 

borgere i Tårnby Kommune kan få et lungetjek og en snak om 
kost, rygestop og træning.

I Danmark har op mod 600.000 danskere en kronisk lunge-
sygdom. Mange ved det ikke selv, fordi de overser symptomer 
som fx hoste og åndenød.

På Lungeforeningens hjemmeside under www.lunge.dk/
lungedag findes tid og sted for alle aktiviteter på Lungeda-
gen.
Tårnby Rådhus ved indgangen til Borgerservice og 
Jobcenteret, onsdag 15. novemberkl. 9-15.

 

Ud med Dong - ind med Ørsted

Ørsted er i fuld gang  med at skifte skilte på de mange facader 
rundt om i verden.

Navneskiftet fra DONG Energy til Ørsted blev 30. oktober 
vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling. Det bety-
der, at en masse facader nu skal have et nyt skilt med det nye 
Ørsted-logo.

På Danmarks største kraftværk, Avedøreværket ved Køben-
havn, blev arbejdet med at skifte det enorme navneskilt i ca. 
60 meters højde afsluttet fredag.

I Danmark skal Ørsted skifte 189 skilte til det nye logo. 
Ørsted forventer, at arbejdet med at skifte navn og design i 

hele koncernen er afsluttet i starten af 2018.

Amagerkaner til DGI
På DGI’s årsmøde blev Charlotte Bach Thomassen valgt som 
DGI’s nye næstformand, mens Andreas Tang-Brock er nyt ho-
vedbestyrelsesmedlem.

Charlotte Bach Thomassen bor på Islands Brygge i Køben-
havn med sin mand og tre børn på 10, 12 og 14 år. Hun er ud-
dannet cand.scient.pol. ved Københavns Universitet i 2004, 
går til gymnastik, vinterbader og løber.

Hun har en solid ledererfaring med i bagagen, ikke bare fra 
Det Danske Spejderkorps, men også fra årene som ansat i DGI. 
I 2009-2013 var hun projektchef og souschef i DGI Storkø-
benhavn, og før det var hun forenings- og organisationskon-
sulent samme sted.

Frit valg på alle hylder
MON JEG ER DET ENESTE BARN, der har stået 
foran en tombola eller lykkehjul i Tivoli eller 
Dyrehavsbakken og tænkt, at den store bam-
se (alternativt for en pige – en dukke) var det 
værd at vinde og det kostede ikke ret meget.

NU ER RET MEGET RELATIVT og nogen af os 
læsere og skrivere kan godt huske, at man 
kunne få en salmiakstang for en ti-øre, men 
hvis købmanden havde skåret den i firkanter, 
så man kunne handle for en øre af gangen, så 
løb sådan en skåret salmiakstang totalt op i 
18 øre. Det samme hvis man ville have et 
halvt franskbrød. Et helt kostede 50 øre, en 
formue vi ikke havde, men et halvt kostede 
30 øre og det fik man ikke for at hente fire 
grønne til Pedersen på første.

MEN VI DRØMTE om bare lige at kunne lægge 
10 eller 25 øre på et nummer, så måtte den 
da være hjemme, men nej – kom lykkehjulet 
overhovedet i nærheden af det nummer, man 
havde valgt, kom gevinsthjulet ud med en 
pakke Pernille eller Senator, så langt fra bam-
sen som tænkes kan.

Udråberen havde ellers råbt ”Frit valg på alle 
hylder” – egentlig ville jeg hellere have haft 
et Märklin-tog, men det var ikke på hylden.

MIN BARNDOM BLEV RIDSET OP IGEN, da 
farfar var i svenske Liseberg med børnebør-
nene. Mens andre af eventyrparkens gæster 
væltede rundt med Toblerone og Marabou i 
sværvægtsklassen, voksede ungernes øjne. 
For at undgå fortidens evige tiggeri hos de 
voksne var de udstyret med egne penge, som 
de kunne bruge, som de ville. Heldigvis tog 
nærigheden over og bror og søster splittede 
om ét lod - og tabte. 

NU SKAL VI ANDRE snart igen lægge ikke en 
mønt, men en stemme på lykkehjulet og håbe 
på at hjembringe den store gevinst. I Tårnby 
er der 71 gevinster på hylden og der skal nok 
være en eller flere, der lokker, men udtrykket 
”Frit valg på alle hylder” holder ikke. Der er 
præcis som hos gøgleren på Dyrehavsbakken 
kun den bamse og den forjættende top på 
hylden, som han har valgt at stille op.

Præcis som i supermarkedet, hvor der trods 
flere meter med chips kun kan vælges det, 
som butiksejeren giver dig at vælge mellem.

OG NU IKKE FOR AT SAMMENLIGNE kandi-
daterne til Regionsråd og kommunalbesty-
relse (det hedder det altså her i byen, uagtet 
om nogen ikke kan stave til det eller mener 
den korrekte betegnelse fylder for meget i 
spalterne - hvad de har ret i!), men for ikke 
at sammenligne kandidaterne med bamser, 
Märklin-tog eller chips, så er der den lighed, 
at vi vælgere kun kan vælge mellem de kandi-
dater, som ganske få medlemmer af de politi-
ske partier har valgt, at vi kan vælge mellem.

DET KAN SELVFØLGELIG VÆRE GODT NOK, for 
der er valgt blandt folk, der har politik som 
hobby og derfor må formodes at tage fritids-
beskæftigelsen seriøst ligesom frimærke-
samlere og folkedansere. Tårnby Bladet har 
spurgt partierne i Tårnby, hvordan de udvæl-
ger blandt dem, de selv har til rådighed.

DER ER VALGT BLANDT PARTI-MEDLEMMERNE 
(ihukommende ungdommens valg af vælger-
forening - det var dem med de bedste kro-
baller, man meldte sig ind i – måske var man 
medlem flere steder, så der var adgang til bal 
hver lørdag), medlemmer som det må skøn-
nes har sammenfaldende grundlæggende 
idéer om, hvad der er godt for samfundet.

MEN DET STADIGVÆK ET VALG BLANDT DE FÅ. 
Men det kan man ikke klandre de hjemlige 
partier for. De tager med stor lyst mod flere 
engagerede medlemmer. Det kan man jo tæn-
ke over de kommende fire år, inden der igen 
skal vælges lokalt. Har man større ambitioner, 
kommer der andre valg inden, så når vi mel-
lem valgkampene surmuler over beslutnin-

gerne, så er det bare at klø på. 71 
kandidater på hylder fylder ikke 
alverden, men det er altså, hvad 
der er på hylderne dennegang.

Rigtig godt valg,  
Terkel Spangsbo, redaktør

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, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 

Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Heinrich Eh-
renreich, Jesper Israelsen, dj, 
Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, 
Ole Gjedved (foto), Anne Palm, 
praktikant, Laurits Damgaard, 
praktikant.

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

OPLAG: 21.000.  
16.500 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker, Rådhuset, 
Udstillingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

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

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 10. november.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  her-
efter er December OBS udkom-
mer fredag 1. december OBS, 
deadline mandag 27. november. 

Annonce-deadline fredag 24. 
november.

UDGIVELSESDATOER I 2018: 
Januar udkommer fredag 5. ja-
nuar, deadline tirsdag 2. januar 
kl. 12, store annoncer deadline-
fredag 29. december 2017.
Februar udkommer fredag 26. 
januar, deadline mandag 22. 
januar, store annoncer deadline 
fredag 19. januar
Marts udkommer fredag 23. 
februar, deadline mandag 19. fe-
bruar. Store annoncer deadline 
fredag 16. februar
April udkommer fredag 30. 

marts (påske),deadline søndag 
25. marts OBS, store annoncer 
deadline fredag 23. marts.
Maj udkommer fredag 27. april , 
deadline mandag 23. april , 
store annoncer deadline fredag 
fredag 20. april
Juni udkommer fredag 25. maj , 
deadline lørdag 19. maj OBS, 
store annoncer deadline fredag 
fredag 18. maj.

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.

Arbejdet med at montere det nye skilt på 
Avedøreværket foregår i over 60 meters højde.

Før - og efter valget
Velkommen til Tårnby Bladets ekstraudgave i anledning af kommunalvalget og valget til Regi-
onsrådet i Hovedstaden tirsdag 21. november. Vi har samlet en række udsagn fra de politiske 
partier og kandidaterne i form af læserindlæg og annoncer – læs dem med omhu, så du ved, 
hvad du vælger.

Men vi svigter ikke det øvrige stof fra virkeligheden med kultur- og foreningsstof i spidsen. 
Vi har fordelt pladsen mellem et altid vigtigt lokal- og regionsvalg og så ”det øvrige stof”. Alle 
vores faste leverandører – på journalist dansk kaldet stringere – har fået tilbuddet om at få 
en ekstra opmærksomhed. 

Nogen har haft tid, andre noget nyt, som ikke var med i Tårnby Bladets ordinære november-
udgave (den findes stadig på www.taarnbybladet.dk.)

I næste udgave fredag 1. december er der med garanti julenyt, men vi samler også op på, 
hvilken kommunalbestyrelse vi har fra 1. januar 2018.
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FLERE BOLIGER 
I TÅRNBY

Med forslagene i Socialdemokratiets 
boligudspil vil de almene boliger blive 
billigere. Samtidig får kommunerne 
nye redskaber til at bygge endnu fl ere.
Det er i tråd med Socialdemokratiet 
i Tårnbys vision for området.

                       – Peter Hummelgaard Thomsen, MF.

Socialdemokratiet vil have større 
boligmasse i Tårnby Kommune,så 
antallet af ejer- og almennyttigeboliger 
forøges – heriblandt til unge og ældre.

                      – Borgmesterkandidat Allan Andersen

www.allanandersen.dk  I  facebook.com/allan.s.andersen.taarnby

STEM PÅ ALLAN ANDERSEN
S O C I A L D E M O K RAT I E T  I  TÅ R N B Y
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 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad

Fra aftenkortet
Tomatsuppe med creme fraiche og brød  ........kr. 50,00
Rejecocktail eller Røget Laks med urtecreme  
og hjemmebagt brød ........................................kr. 60,00
Dagens ret (se månedsplan)  ..........................kr. 80,00
Plankebøf (200 g oksefilet) Kartoffelmos  
og bagte grøntsager hertil urtesmør  ..............kr. 169,00 
Tilkøb af sauce: Peber- eller bearnaisesauce kr. 20,00 
Ekstra tilkøb: Salatmayonnaise,  
chilimayonnaise og urtesmør  ..........................kr. 10,00 
Bådkartofler  ......................................................kr. 40,00
Steak (200g oksefilet) med krydder  
kartoffelbåde og stegte grøntsager  ..............kr. 145, 00 
vælg mellem pebersauce eller bearnaisesauce
Stjerneskud. 2 stk. paneret stegte fiskefileter  
med rejer, kaviar, hjemmelavet rød dressing,  

på ristet fransk brød og salat  ......................kr. 100,00

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

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

Julebuffet 1
Tomat/kanel sild og Karry sild med æbler
Varmrøget laks med jule krydderier og dild mousse
Paneret fiskefilet med remoulade og citron
Honning glacheret skinke med stuvet spinat
Kalvesylte med fløde sennep og nellike syltede 
rødbeder
Røget andebryst med æble peberrods salat
Lun fløde leverpostej med ristet bacon og champignon
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og surt
3 slags oste med druer, kiks og peberfrugt
Ris a la mande med kirsebær sauce

kr 245.00

Jule buffet 3
Tomat-kanel sild
Serveres med løg og capers
Smørstegt rødspætter med remoulade og citron
Æg og rejer med mayounaise og dild 
Flæskesteg med rødkål og surt
Hjemmelavet hønsesalat med bacon
Frikadeller med rødkål og syltet cornichons
Lun leverpostej med ristet bacon og champignon
2 slags oste med druer og kiks
Ris à la mande med kirsebær sauce

Kr. 200,00

Julebuffet 2
Karry sild • Tomat/kanel sild
Stegte sild med Dijon og dild i lage
Varmrøget laks med jule krydderier og kørvel mousse
Lune fiskefileter med remoulade og citron
Flæskesteg med rødkål og surt
Røget andebryst med æble peberrods salat
Honning glacheret skinke med stuvet spinat
Fløde leverpostej med ristet bacon og champignon
Stegt flæsk med kompot af pigon æbler og løg
Stegt kalvefilet med rygeoste salat rørt med radiser
3 slags oste med druer, kiks og peberfrugt
ris a la mande med kirsebær sauce

kr 265.00Alle julebuffet’er
..med hvidt brød, rugbrød samt smør og fedt. Alt bliver 

pyntet flot op på vores fade og skåle lige til  
at sætte på bordet

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00

Se flere varianter af 

vores julebuffeter på 

hjemmesiden

- her ser du også vores 

nytårsmenu
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Åbningstider
Man og tirs  09:00 - 17:30
Ons  09:00 - 18:00 
Tor  og fre  09:00 - 17:30
Lør  09:30 - 13:30 
Søndage lukket

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

Velkommen på Kastrup Apotek

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbud på Multi-tabs Complet
Kosttiskud der indeholder omega-3 fedtsyrer fra fiskeolie samt 
vitaminer og mineraler.  
Multi-tabs Complet indeholder Omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA.
Omega-3 fedtsyrerne er vigtige næringsstoffer da de bidrager til at 
vedligeholde normal hjertefunktion, normal hjernefunktion og et 
normalt syn. 
Udover Omega-3 fedtsyrerne indeholder Multi-tabs Complet 9 
vitaminer og 7 mineraler.
Anbefalet daglig dosis: 
2 kapsler i forbindelse med et måltid.
Anbefalet daglig dosis bør ikke overskrides.
Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide og børn under 1 år.

Normalpris 164,95 • Tilbudspris 131,96 

Tilbud på to populære serier  
fra Apoteket.

Vi giver 3 for 2 (billigste produkt er gratis) på 
Apotekets Herreserie og Apotekets Lilla Serie. 
Begge serier er mildt parfumerede  
og dermatologisk testede.

Tilbud på Drogens Vital Ginseng
Eksempelvis Drogens Vital Ginseng Energi Her&Nu
Indeholder en kombination af flere energigivende planter – ginseng, rosen-
rod og guarana, som giver dig et energi-boost, når du skal præstere noget 
ekstra fysisk eller psykisk. Ginseng-roden er en af de ældste og traditionelt 
mest anvendte planter i Østasien.
Ginseng styrker kroppen og øger koncentrationsevnen samt den fysiske 
og psykiske præstationsevne ved lavt energiniveau og træthed. Rosenrod 
er en nordisk plante, som har været anvendt siden vikingetiden, og Gu-
arana stammer fra Sydamerika.
Drogens Vital Ginseng Energi Her&Nu anbefales ikke, hvis du har proble-
mer med blodtrykket uden aftale med lægen. Forsigtighed tilrådes, hvis 
du bruger medicin, er diabetiker eller før operation. Det anbefales, at man 
holder en pause på 2-3 uger hver 3. måned.

Normalpris 119,95 • Tilbudspris 99,95

Alle priser er gældende fra uge 44-47

Månedens Aktivitet på Apoteket.
Hver fredag holder vi ”fredagsbar” på Drogens Vital.
Kom ind og smag!

Der vil komme nye skybrud, men 
hvad man gør for at imødegå ska-
derne, det har Kommunen nu en 
plan for

Kommunalbestyrelsen vedtog på de-
res oktobermøde en plan som  skal 
forebygge, at der opstår skader som 
følge af skybrud eller i al fald mini-
mere dem.

- Planen beskriver forskellige om-
råder i Tårnby og angiver mulige løs-
ninger, men før der besluttes konkret, 
skal der foretages en økonomisk ana-
lyser for at sikre, at det er samfunds-
økonomisk forsvarligt - ellers kan vi 
bruge milliarder med meget ringe ef-
fekt, fortæller Einer 
Lyduch, der er både 
kommunal-besty-
relsesmedlem og 
formand for Tårnby-
forsyning, som skal 
gennemføre en hel 
del af de kommen-
de opgaver.

Tårnby Forsyning 
tager sig blandt an-
det af kloakering. 

- Når vi eksempel-
vis bygger Ullerup 
diget, og derved sik-
rer Vestamager mod 
stormflod op til en 1000 års hændel-
se, skyldes det, at store værdier er på 
spil. 

- Beregninger viser, at nedbrudte 
systemer som følge af oversvømmelse 
vil have katastrofale følger: Rammes 
Amagerværket, betyder det op til tre 
måneder uden fjernvarme eller i me-
troen op til to års stop. D

Ændringer undervejs

Der vil uvægerligt løbende være æn-
dringer i gennemførelsen af skybruds-
planen, eksempelvis ændringer i spil-
devandsplaner, i udlednings- og ned-
sivningstilladelser, at boligforeninger 
indgår i projekter om af- eller frakob-
ling af regnvand mv., at skybruds- og 

hverdagsregns planer indtænkes ved 
byfornyelser, nybygninger osv. 

Endelig skal der udarbejdes handle-
planer for håndtering af hverdagsregn, 
der sorterer under Tårnbyforsyning, 
og selvfølgelig samarbejdes der igen 
om hvad er mest samfundsøkonomisk. 
Der ligger for tiden  45 projekter, på 
Vestamager bl.a. Kirstinehøj, Kultur-
zonen, Cirkusgrunden, Skelgårdskolen 
mm.

- Her er det oplagt at lede regnvan-
det væk, forsinke det i bassiner, grøf-
ter, render mv. og skabe større robust-
hed i truede områder eksempelvis 
ved at plante piletræer, der suger og 
holder på vandet, siger Einer Lyduch.

Uvedkommende vand

I Kastrup er hovedproblemet, at man-
ge af de gamle fællesledninger er 
bygget for 100 år siden og er for små, 
og at systemet mange steder løber 
fuld ved regnskyl svarende til en 2-års 
hændelse. Spildevandsplanens sepa-
ratkloakering vil afhjælpe noget.

På Vestamager er problemet, at der 
trænger uvedkommende vand ind i 
det separate rørsystem, og længere-
varende nedbør giver gener for toi-
letbrug. Her må der investeres i anlæg 
med større kapacitet, omlægning af 
trykledninger og opgradering af pum-
pestationer, og der kan strømpefores i 
de gamle ledninger.

 Der ses på dræningsmuligheder, 
bl.a. ser jeg på et projekt i Furesø 
kommune, der er et drænet villakvar-
ter udstykket for ca. 50 år siden med 
samme problemstilling.

- Ved behandlingen i Kommunalbe-
styrelsen undlod Dansk Folkeparti at 
stemme for, idet to ud af tre medlem-
mer mener, at Vestamager nedpriori-
teres. Dette har nu intet på sig, mener 
Einer Lyduch.

spanger 

Før skybruddet kommer

 Einer Lyduch, 
formand 

for Tårnby-
forsyning,

KOMMUNALVALG 2017 
TIRSDAG 21. NOVEMBER 
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Sådan opstiller partierne
Redaktionen har bedt partierne beskrive de-
res valgprocedure i forbindelse med opstilling 
og evt. prioritering af partiets kandidater ved 
kommunalvalget KV17. Herunder de enkelte 
partiers egen beskrivelse.

Socialdemokratiet. Kandidater og 
placering af disse på partiets en-
delige opstillingsliste vælges ved 
urafstemning blandt alle ca. 400 
medlemmer af de to partiforenin-

ger i Tårnby. Forinden har de to partiforenin-
gers fællesledelse opstillet en prioriteret liste 
over medlemmer, der enten vil genopstille el-
ler nyvælges til kommunalbestyrelsen. Kandi-
datlisten består således af alle, der har ønsket 
at opstille.

Radikale venstre. Kandidaterne er 
præsenteret, valgt og prioriteret 
på et medlemsmøde. 
Partiet har ikke ønsket at oplyse, 
hvor mange medlemmer, der har 

haft indflydelse på opstillingslisten.

Det Konservative Folkeparti. 
Den konservative vælgerforening 
afholder opstillingsmøde, hvor 
kandidaterne vælges. De 10 kon-
servative kandidater opstiller ”pri-

oriteret sideordnet”. Vælgerforeningen har 
ikke oplyst, hvor mange medlemmer, der har 
haft indflydelse på opstillingen.

Nye borgerlige. Spidskandidat 
valgt ved almindelig stemmefler-
hed blandt de opstillede kandida-
ter på partiforeningens generalfor-
samling. Resten af kandidaterne, 

som er opstillet af og blandt partiforeningens 
medlemmer, er opstillet sideordnet. Ved gene-
ralforsamlingen deltog knap 20 af den lokale 
partiforenings ca. 45 medlemmer.

Socialistisk Folkeparti. Kandi-
daterne og deres rækkefølge er 
bestemt på en række opstillings-
møder afholdt af foreningens 
medlemmer i foråret 2017. Kan-

didaterne er opstillet på en partiliste. 
Partiet har ikke oplyst, hvor mange medlem-
mer, der har haft indflydelse på opstillingsli-
sten.

Liberal Alliance. Opstillingspro-
cedure er således: Der bliver ind-
kaldt til opstillingsmøde blandt 
alle medlemmer af LA Tårnby. På 
mødet afgør man først spidskandi-

dat og hvem der ønsker at stille op som det, og 
derefter stemmer man på den spidskandidat, 
man ønsker. Derefter er det nummer 2 på li-
sten osv. Kandidaterne er opstillet sideordnet 
(Dette gælder alle LA foreninger). 
Partiet har ikke oplyst, hvor mange medlem-
mer, der har haft indflydelse på opstillingsli-
sten.

Dansk Folkeparti. Vi har i DF op-
stillingsmøde for medlemmerne 
og kandidater, der her kan alle lade 
sig opstille og her kan de frem-
mødte medlemmer så stemme på 

hvilke kandidater der ønskes. Man vælger først 
spidskandidat osv. Det er ligeledes blevet af-
gjort via afstemning, at det skal være listeop-
stilling og ikke sideordnet til valget. 
Partiet har ikke oplyst, hvor mange medlem-
mer, der har haft indflydelse på opstillingsli-
sten.

Venstre. Alle medlemmer af Venstre 
i Tårnby kan melde deres kandidatur 
til kommunalbestyrelsen. Det er be-
styrelsen, der rent formelt godken-
der kandidaterne.

Det er Venstre i Tårnbys ca. 70 medlemmer, 
der vælger kandidaterne og deres placering 
på listen. I modsætning til tidligere er Ven-
stres kandidater ved kommunalvalget i år 
sideordnet opstillet. Det er altså alene antal-
let af personlige stemmer, der afgør hvem af 
kandidaterne, der får en plads i den nye kom-
munalbestyrelse.

Enhedslisten. I Enhedslisten kan 
alle, der har været medlem og aktiv i 
mindst et år, stille op som kandidat. 
Inden et medlemsmøde udsendes 
opstillingslisten til medlemmerne. 

På det efterfølgende møde vælges kandida-
ter og deres rækkefølge ved afstemning, alle 
fremmødte medlemmer er stemmeberetti-
gede. 
I år var der enighed mellem de valgte kandi-
dater om deres respektive placering på listen. 
Derfor foregik afstemningen som fredsvalg. 
Partiet har ikke oplyst, hvor mange medlem-
mer, der har haft indflydelse på opstillingsli-
sten.

Alternativet Tårnby har valgt at 
opstille 2 kandidater til kommu-
nalvalget. 
Alternativet Tårnby har i løbet af 
året opfordret medlemmerne til 

at søge opstilling som kandidat. Det kræver, at 
man skriver et valggrundlag, som rundsendes 
til medlemmerne. Der har været afholdt op-
stillingsmøder, hvor medlemmerne har kunnet 
vælge/fravælge kandidaten (eller kandida-
terne, såfremt der var flere opstillet på samme 
møde).
Alternativet Tårnby har en aftale om, at de af 
medlemmerne valgte kandidater, opstilles i 
den rækkefølge de er valgt. 
Vi har godt 40 medlemmer af Alternativet 
Tårnby, som har haft mulighed for at søge op-
stilling og/eller vælge kandidater til opstilling 
til kommunalvalget.

På side 10 opsummerer partierne i kort form 
der politik til sammenligning

Sådan kommer kandidaterne 
på hylderne

Indlæg fra Narine 
Pedersen, kandidat for 

Socialdemokratiet

Jeg stiller op til kommunal-
valget for at gøre en forskel; 
ikke for mig selv, men for de, 
der har brug for en ærlig en-
gageret kommunalpolitiker.

Allerede som ung i Arme-
nien talte jeg magten imod 
og kæmpede for, at alle 
skulle blive hørt og få bedre 
vilkår.

Danmark har givet mig me-
get og med mit engagement 
håber jeg, at kunne give no-
get af dette tilbage.

Bliver jeg valgt, vil jeg 
bruge tid på at lytte, være 
i dialog med Tårnby Kom-
munes borgere om det, som 
bekymrer dem, og som de 
brænder for. 

Mit fokus vil ikke mindst 
være på det sociale og inte-
grationen. 

Min baggrund

Som daglig leder for mange 
med anden etnisk baggrund 
og også med baggrund i min 
egen integration ved jeg, at 
man selv skal yde for at blive 
integreret, men også, at vi 
skal stille krav og være posi-

tive,  for at integrationen kan 
lykkes.

På det sociale område har 
jeg oplevet, at selv om det 
danske samfund er velfun-
gerende, er der plads til for-
bedring ikke mindst for de 
ældre. De ressourcer, der fri-
gives gennem digitalisering 
og innovation, skal bruges 
på mere menneskelig kon-
takt med Tårnby Kommunes 
borgere.

Jeg brænder for politik 
med ærlighed. En stemme på 
mig, vil være en stemme, der 
vil blive brugt til at kæmpe 
for forbedringer af den en-
kelte borgers velfærd.

Alle skal høres og 
have gode vilkår

Vi har modtaget -

Hvor skal vi unge bo
- spørger Charlotte Nexø Jørgensen

Jeg har i de sidste par uger kunnet læse, at der er 
mange kandidater, der stiller op til kommunal-
valget, som har fokus på ungdomsboliger.

 Jeg er 22 år, har fast arbejde som frisør og 
selvom jeg som så mange andre har været skre-
vet op til de almene boliger i Tårnby kommune 
siden jeg var 15 år (der hvor man må komme på 
venteliste), er der slet ingen udsigt til en bolig. 
Jeg er træt af, at folk gerne vil have flere ung-

domsboliger, kollegier m.m. Men hvad med os 
der ikke tjener nok til at købe en bolig, men hel-
ler ikke studerer. 

Hvor kan vi få hjælp i Tårnby kommune? 
Kommunens svar til mig var, at så måtte vi søge 

ud af kommunen. Er det sådan man behandler 
folk som har boet i kommunen hele sit liv som har 
familie, venner, job og andet i området.

Mit spørgsmål er hvad skal jeg gøre nu? 

Redaktionen vil gerne støtte Charlotte i ønsket om 
et svar. Hvem der end får ansvar for kommunen 
de kommende fire år, så stiller vi spalteplads til 
rådighed. 

Mette Frederiksen og Allan 
Andersen diskutere social 
dumping og virksomheder-
nes vilkår med ejeren af 
Strøm og Gudmundsson Aps 
Ole Larsen

Ole Larsen har deltaget i kom-
munens udvalgsarbejde om 
arbejdsklausuler og sociale 
klausuler. 

- Derfor kunne vi juni måned 
opdatere og stramme kommu-
nens krav til virksomheder, der 
arbejder for os. Målet er fair 
vilkår, så alle virksomheder by-
der på lige fod, uanset om de 
anvender danske eller uden-
landske medarbejdere, fortæl-

ler Allan Andersen. Derfor var 
det også oplagt at Socialde-
mokratiets formand besøgte 
netop Strøm og Gudmundsson 
på sin turné i kommunalvalg-
kampen.

Ole Larsen og de otte an-
satte fortalte også om rekru-
teringsproblem til faget. Ole 
Larsen mente, at der var for 
meget akademikersnobberi og 
at der manglede håndværkere 
i Folketinget, hvortil Mette 
Frederiksen tilbød at bytte job 
med Ole Larsen bare i 14 dage.

- Kommunalvalget handler 
også om arbejdspladser og 
virksomhedernes vilkår, sagde 
Allan Andersen.

Mette F. på elektrisk visit

Indehaver af elektrikerfirmaet Strøm og Gudmundsson Aps, 
Ole Larsen tog imod bormesterkandidat Allan Andersen og 
leder af Socialdemokratiet Mette Frederiksen. I baggrunden 
anes  folketingsmedlem Peter Hummelgaard Thomsen.
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Tårnby Kommune skal også være en kommune med plads til vores seniorer. Vi ønsker at højne kvaliteten i 
hjemmeplejen og sikre tilstrækkelig personale på de institutioner, som tager sig af vores ældste borgere.
Vi skal hjælpe vores seniorer med at bevare livsglæden og bistå dem, der har det sværest. Der skal gøres en 
aktiv indsats mod ensomheden blandt vore ældre borgere.

Værdighed i alderdommen

Tårnby - hele livet

I perioden 2018-2022 vil SF arbejde for følgende konkrete forslag:

• En styrkelse af fagligheden blandt personalet i hjemmeplejen gennem  
videreuddannelse

• Hjemmehjælp minimum 26 gange om året
• En turkøbsordning
• En omfattende gennemgang af personalenormeringerne på kommunens 

plejehjem for at sikre en afstemt normering
• En aktiv indsats mod ensomhed. Herunder en mulighed for at blive  

ledsaget til en aktivitet i en forening, eller i et pensionistcenter første gang, 
man deltager

• Gratis psykologhjælp til borgere over 65 år.

Jan Bakmand Nørgaard Winnie Sørensen

Husk erhvervslivet, når 
kommunalvalgsbølgen rul-
ler og bagefter

Debatindlæg fra Frank 
Jensen fra Finlow VVS, 
Henrik Glud og Thomas 
Meisner Petersen, 
medlemmer af TEKNIQ-råd 
Hovedstaden

Uanset hvem, der kommer til 
at løbe med stemmerne på 
tirsdag, så vil de arbejdsbe-
tingelser, kommunerne giver 
det lokale erhvervsliv, være 
afgørende for, hvordan kom-
munerne kommer til at ud-
vikle sig fremadrettet.

TEKNIQ Installationsbran-
chen har gennemført en med-
lemsundersøgelse blandt lan-
dets el- og vvs-installations-
virksomheder. Den viste, at 
en lang række forhold i kom-
munerne er med til at bremse 
virksomhedernes vækst.

For eksempel mener hele 
56 procent af virksomhe-
derne, at manglende adgang 
til kvalificeret arbejdskraft 
er med til at hæmme virk-
somhedernes vækst. Det vil 

derfor være afgørende, at de 
nyvalgte kommunalpolitikere 
har fokus på at understøtte 
arbejdet med at tiltrække til-
strækkeligt med kvalificeret 
arbejdskraft. En opgave, der 
allerede begynder ude i fol-
keskolerne, hvor næste ge-
neration og deres forældre i 
langt højere grad skal have 
åbnet øjnene for de mange 
muligheder, erhvervsskolerne 
har at byde på.

En stærk kommune har et 
stærkt erhvervsliv

Blandt andre forhold, der 
hæmmer virksomhedernes 
vækst er de kommunale ud-
bud (44 procent), der kriti-
seres for at være både for 
indviklede, tidspressede og 
bureaukratiske. Der er også 
behov for at forbedre infra-
struktur og transportforhold 

(42 procent) – herunder par-
keringsmuligheder, fremkom-
melighed og regler for opstil-
ling af skurvogne og contai-
nere. Og endelig så efterlyser 
landets installatører bedre 
muligheder for at komme af 
med deres erhvervsaffald (39 
procent).

 Med andre ord en solid 
ønskeliste til politikerne, 
men også ønsker, som giver 
god mening – ikke mindst 
økonomisk. For et sundt er-
hvervsliv er med til at styrke 
økonomien ude i de enkelte 
kommuner ved at skabe flere 
og nye jobs og dermed skat-
teindtægter, samtidig med at 
aktiviteten øges i alle dele af 
kommunen.

 Kære politikere, når de 
mange valgløfter skal 
indfries efter 21. november, 
så husk, at en stærk 
kommune bygger på et 
stærkt erhvervsliv med gode 
arbejdsbetingelser, siger 
Frank Jensen fra Finlow 
VVS.

Tænk erhverv, når  
I tænker kommune

Redaktionen har rettet i 
artiklen om Nanna Puggaard

Tårnby Bladet havde aftalt, 
at Morten og Hanne Pugga-
ard skulle have lejlighed til 
tjekke artikler i Tårnby Bladet 
november 2017 om deres 
datter Nanna Puggaard. Re-
daktionen modtog imidlertid 
først disse præcisioner efter 
deadline og avisen var gået i 
trykken.

Vi har derfor valgt at kor-
rigere Tårnby Bladets no-
vember-udgave på nettet, se 
www.taarnbybladet.dk

Visse formuleringer i ud-
gaven i den trykte avis kan 
misforstås, derfor har vi valgt 
denne metode. Intet i avisen 
er direkte forkert, men da per-
soner i den offentlige forvalt-
ning kritiseres, er det væsent-
ligt, at vi anvender så korrekte 
vendinger som muligt. Der er 
accept fra Morten og Hanne 
Puggaard til valg af metode.

Vi beklager roderiet.  
Terkel Spangsbo, Redaktør.

Korrektion!!!

Det der burde have stået

KOMMUNALVALG 2017 
TIRSDAG 21. NOVEMBER 
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STEM PERSONLIGT PÅ 
JAN JAKOBSEN
•	 Økonomisk	ansvarlighed
•	 Borgerinddragelse	og		
åbenhed

•	 Vores	medarbejdere	er		
en	ressource

Det er ikke altid, at en 
stemme afgivet ved kommu-
nalvalget går til det parti, 
krydset er sat ud for

Hvis et parti har forlovet sig 
med et eller flere andre parti-
er eller lokallister gennem et 
valgforbund, så kan en stem-
me blive sendt fra ét parti til 
et andet.

I Tårnby er der indgået tre 
valgforbund. Valgforbund 1 
mellem Konservative, Nye 
Borgerlige, liberal Alliance og 
Venstre.

Valgforbund 2 mellem Ra-
dikale og Alternative.

Valgforbund 3 mellem SF 
og Enhedslisten.

Valgforbund bliver indgået 
for at undgå stemmespild og 

samtidig øge chancen for at 
få ekstra mandater. Når alle 
stemmer er talt op, fordeles 
mandaterne først mellem de 
enkelte valgforbund og der-
næst mellem partierne i valg-
forbundet.

Partiernes og lokallisternes 
valgforbund kan i nogle til-
fælde betyde, at deltagerne 
i forbundet sammen får et 

mandat mere, end hvis de 
ikke indgik i et forbund.

Det er derfor ikke helt lige 
meget, hvilke partier og lister 
som har indgået valgforbund. 

I Tårnby er valgforbundene 
indgået mellem partier inden 
for samme politiske blok. Men 
det er ikke tilfældet over hele 
landet og det er forskelligt 
fra kommune til kommune, 

hvilke par-
tier, der er i 
valgforbund

Kilde: 
Økonomi- og 
Indenrigsministeriet

spanger

En stemme på Venstre kan ende hos Nye Borgerlige

Træmester og børn
Da Lions International fyldte 
100 år benyttede den lokale 
Lions klub fødselsdagen til at 
invitere 100 skoleelever fra 
4. klasser på Løjtegårdsskolen 
i Tårnby, til at plante 100 ege-
træer i Kongelunden i samar-
bejde med Tårnby Naturskole 
og Naturstyrelsen.

Tårnbys borgmester Henrik 

Zimino deltog sammen med 
skolens leder og lærere i træ-
plantningen og huskede sin 
tid som biologilærer på Skel-
gårdsskolen (eller hed det na-
turhistorie dengang? Red)

Lions klubberne havde 
aktiviteter over hele verden 
med blandt andet temaerne 
Miljø og Ungdom.

Mere fælles
Enhedslisten og SF har aftalt 
valgforbund ved kommune-
valget.

- Vi tror, at Enhedslisten og 
SF vil komme styrket ud af 
valget, og vi vil arbejde hårdt 
for indførsel af langt større 
åbenhed i kommunens politi-
ske kultur, siger Jan Bakmand 
Nørgaard, SF og Jan Hendrik-
sen Ehl.

- I aftalen indgår det, at vi 
drøfter konstituering af kom-
munalbestyrelsen med hin-
anden, før der indgås drøftel-
ser med øvrige partier.
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Redaktionen har ladet sig inspirere af et andet 
lokalt medie på Amager og har lokket et koncen-
treret citat ud af partiernes spidskandidater om 
hvilke områder de eller deres parti anser for væ-
sentligst i den kommende valgperiode i Tårnby. 
Partierne og deres spidskandidat fik lov at an-
vende højst 500 karakterer til dette statement og 
herunder er, hvad de lægger vægt på

Socialdemokratiet
Vi skal udvikle kommunen, mens vi fast-
holder den gode økonomi og lave skat. 

Tårnby skal være for alle, uanset om du 
ejer eller lejer din bolig, og uanset hvor 

du bor i kommunen. Det handler især om bedre mu-
ligheder for vores børn i institutioner og fritidsliv, 
et godt ældreliv med forbedret service i hjemme-
plejen, opsøgende sygeplejersker og godt bindeled 
mellem hospital og eget hjem. 

Vi skal også sikre boliger til alle. Det skal vi løfte i 
fællesskab gennem borgerinddragelse og åbenhed.

Det Radikale Venstre
Indsatsområder er blandt andet:
• Flere pædagoger i institutionerne til 
balancen mellem fri leg og lærende leg. 
• Mere selvforvaltning på skolerne, der 

skal gøre alle børn så dygtige som de kan, og sikre 
unges motivation til videre uddannelse. 
• Miljøvenlige energikilder og økologi tænkes ind i 
alle kommunale tiltag.
• Gode trygge cykelveje for alle, ikke mindst for vore 
skolebørn.
• Et godt og trygt sted at leve, uanset hvem man er 
og hvilken livsfase eller -situation man er i.
• En kommune med borgerne i centrum.
• Borgerinddragelse i visioner for kommunen.

De Konservative
De Konservative vil have fokus på at: 
• Borgerne altid vil møde en hjælpsom 
og empatisk service, når de har brug for 
kommunen 

• Få ændret den måde, vi behandler de svageste og 
udsatte borgere - alle har ret til et godt liv 
• Give Tårnby’s kæmpe kassebeholdning tilbage til 
borgerne i form af skattelettelser - uden at det på-
virker serviceniveauet 
• Sikre de ældre borgere en velfungerende hjemme-
hjælp og gode plejehjem  
• Der bygges flere unge- og ældreboliger 
• Folkeskolerne får et løft 

Nye borgerlige
Nye Borgerlige ønsker:
• Omsorg og respekt for vore ældre med-
borgere. Frisklavet mad, hver dag på ple-

jehjemmene, hvorfra man kan bringe ud til de, der 
bor i eget hjem.
• Kortere skoledage og flere to-lærer timer til vores 
børn. Kvalitet og trivsel i undervisningen, frem for 
kvantitet. 
• Øget samarbejde om ungdomsuddannelser, med 
kommunens virksomheder.
• Mere borger mindre kommune. Kommunens sags-
behandling, skal have fokus på, hvad der er til gavn 
for borgeren, ikke kommunen.
• Gennemsigtighed og oplysning i forvaltningen.
• Politiet tilbage på Amager

Socialistisk Folkeparti

• SF vil fortsat arbejde bredt sammen med 
øvrige partier for at sætte borgerne i cen-
trum og sætte dem i den bedst tænkelige 

position til at leve hele deres liv i vores kommune.
• Gennemsigtighed er et mål i sig selv.
• Vi ønsker, at alle unge kommer i uddannelse eller 
arbejde og at ældre får den pleje og støtte, de har 
brug for.
• Vi vil sikre lige adgang til kommunens kultur- og 
fritidstilbud og fortsat bekæmpe social dumping.
• Der skal være plads til alle. Det er vores allesam-
mens kommune.

Liberal alliance
Tårnby Kommune er ikke særligt god til at 
tage sig af vores svageste borgere, og det 
kan ikke være rigtigt.

Vi skal have en værdig kommune, som 
man være stolt af. 

Desuden vil vi gerne give borgerne deres egne 
penge tilbage, vi har nemlig Danmarks største op-
sparing per indbygger.

Dansk Folkeparti
DF vil forbedre vilkårene for børn, unge 
og ældre. Vi skal have en kortere skole-
dag, som vil fremme elevernes trivsel, 

indlæring og fritid.
Vi vil have en værdig og kærlig ældrepleje og 

bedre muligheder til alle ældre for at dyrke motion 
og socialt samvær.

En mindre ungdomsby med billige ungdomseg-
nede boliger på Vestamager.

Venstre
En samlet boligplan for Tårnby kommune.
Det er nødvendigt at få en samlet løsning på 
vores boligudfordring. Vi vil lave en samlet 

boligplan for kommunen. Den skal udpege de om-
råder, vi skal bruge til boliger og hvilken type bo-
liger, der skal være i områderne. Området omkring 
Egensevej kan blive et godt område med en blan-
ding af boliger, erhverv og rekreative områder. Vi vil 
blandt andet foreslå, at der placeres et bofællesskab 
for ældre i det område. Mangfoldigheden på Vesta-
mager kan øges ved at bruge grunden på Ugandavej 
til alment boligbyggeri.

Enhedslisten
Enhedslisten vil en anden vej med Tårnby 
Kommune. 

Enhedslisten vil i kommunalbestyrelsen 
arbejde for at gøre op med den økonomi-

ske kurs, kommunen har ført i mange år, så der bliver 
budgetteret med forbedret velfærd i form af bedre 
og mere individuel visitation til hjemmeplejen, flere 
hænder på plejehjemmene, specialpladser til de-
mente, renovering af folkeskolerne, bedre forhold 
og hurtig sagsbehandling for handicappede og ud-
satte grupper.

Vi har råd!  Der ligger 800 millioner i kommune-
kassen.

Alternativet
Bæredygtighed er det, som giver menne-
sker og miljø det bedste, uden at skade 
fremtidige generationers mulighed for at 

dække deres behov. Bæredygtighed skal tænkes ind 
i kommunens hverdag. 

Det er Grønt Håb, at Tårnby kommune køber 
100% økologisk og miljøvenligt, ikke blot for føde-
varer, men også for eksempelvis rengøringsmidler 
og indkøb af arbejdstøj. Plantebaseret kost i institu-
tionerne er vores gave til de kommende generatio-
ner - det er Grønt Håb.

Vi ønsker meget mere natur i byrummet og at vi i 
Tårnby får den ”størst mulige” naturkapital.

Det vil partierne i Tårnby

Kære Pensionister i Tårnby Kommune
Udvalget De Gamles Jul har udsendt 
indbydelser til Julefesterne i samarbej-
de med kommunen som E-post i sin 
E-boks og har man ikke E-boks, vil man 
modtage brev med indbydelsen.
Der er billetsalg torsdag 16. november fra 10.00 
til 12.00 i Postkassen, Amagerlandevej 71. 
Man skal blot medbringe sit sygesikrings kort, der 
viser, at man er bosiddende i Tårnby Kommune.
Festerne holdes:
Lørdag 9. december kl. 17.30
Søndag 10. december kl. 11.00* og kl. 17.30
Prisen for deltagelse er 70,- kr.

* Der er mulighed for transport for handicappede og svage-
lige til festen søndag kl. 11.00. Man bestiller kørsel, når man 
har købt billet. På billetten oplyses det telefonnummer, som skal 
benyttes. 

Programmet er følgende: 
Musik, festtaler, god mad 
og underholdning.

Swing Sisters sørger 
for underholdningen med 
melodier fra 20’erne, 
30’erne og 40’erne, 
stærkt inspireret af såvel 
The Andrews Sisters som 
The Bosswell Sisters.

Udvalget håber at rigtig mange af vores pensionister vil 
benytte sig af muligheden for at deltage i en af vores tre 
fester

Så på glædelig gensyn torsdag 16. november til billetsalget

På vegne af Udvalget De Gamles Jul
Jan Jakobsen

Formand

©
 Lars Egelund
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EN ANDEN VEJ MED
TÅRNBY KOMMUNE
Kommunekassen er fuld og der er 2 valgmuligheder. Man kan, som de borgerlige partier ønsker, tømme kassen med
skattelettelser, eller man kan vælge Enhedslistens vej, at bruge af kassen til velfærdsforbedringer.
• Alle, som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal sikres et reelt tilbud. Og/eller have vurderet,
om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse. 
• Siden folkeskolereformen blev vedtaget i 2013, har Enhedslisten kæmpet for de bedst mulige forhold. Vi anbefaler brug af
muligheden for kortere skoledage, så antallet af 2-undervisertimer kan øges, kvalitet frem for kvantitet.
• Adgangsvejene til skolerne skal sikres for de helt unge cyklister. Lysregulering, cykelstier og parkerings faciliteter skal tilpasses, 

For en solidarisk kommune, med plads til forskellighed - Stem Ø den 21. november

facebook: enhedslisten tårnby/dragør
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DET ER PÅ TIDE
VI FOR ET VÆRDIGT

TÅRNBY MED BORGEREN
I CENTRUM!

VI HAR FOKUS PÅ DIG
OG IKKE SYSTEMET

TÅRNBY

Brug din demokratiske ret

Stem til Kommune- og 
Regionrådsvalget  

tirsdag 21. november 2017

www.3fkastrup.dk

KANDIDAT FYLDT 18 ÅR. 
Silas Kondas fejrede sin 18 
års fødselsdag med valgcafé 
på Tårnby Gymnasium. Han er 
dermed den yngste kandidat i 
Tårnby. 

Tårnby Bladet udkommer næste gang 1. december
Bladet vil indeholde detaljerede resultater af Kommunalvalget og naturligvis er indholdet en 1. 
december præget af den uundgåelige JUL. 
Støt op om Tårnby Bladet ved at melde dig ind i Tårnby Bladforening. Ring dagligt på 32 509 
290 mellem kl. 9 og 12 og sig, du og/eller din forening vil være medlem. 
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Heidi Ladegaard Frants Nielsen
Dennis 

Wollesen Clausen

Silas Kondas Jimmy Damsgård Thomas Kragh

Liv Gam Ali Qais Michael Maigaard

Alle skal have mulighed for at bo i Vores Tårnby

Lad os sammen lave en fælles boligplan 
- med plads til både unge og ældre
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Jens Meier  
i Tårnby Kommune 
Socialdemokratiet  

vil arbejde for at:

n Bekæmpe social dumping
n Mere velfærd og mindre ulighed
n  Vægte kvalitet mere end pris  

ved udlicitering

Metal Hovedstaden opfordrer til at 
stemme på en faglig kandidat  
til kommunalvalget den 21. november

Med kunstnere fra ind- og 
udland, studerende ved Den 
Danske Scenekunstskole 
samt Tårnbys borgere og 
foreningsliv, udfolder Tårn-
by Torv Festival spørgsmål 
omkring medborgerskab i 
dagene omkring det kom-
munale lokalvalg

Festivalen vil pege på mulig-
hederne i og vigtigheden af 
det lokale borgerengagement 
og fællesskab.

Festivalen vil foregå i og 
omkring et ledigt kontorlo-
kale på 2. sal på Tårnby Torv 
7. Som optakt til festivalen har 
performancekunstner Andreas 
Liebmann talt med sine med-
borgere på Tårnby Torv.  Mødet 
med dem har dannet grundlag 
for festivalprogrammet.

Baggrunden for festivalen 
er en undersøgelse af teatrets 
rolle i forhold til medborger-
skab i en virkelighed, der ikke 
opfordrer til lokalt engage-
ment. Historisk set er teater 
en afgørende del af et de-
mokratisk samfund, hvor folk 
møder relevante samfunds-
spørgsmål, men hvordan kan 
denne funktion opretholdes, 
når de fleste mennesker ikke 
deler interesse for teatret?

Tårnby Torv Festivalen er et 
forsøg på at opretholde for-
bindelsen mellem teaterar-

bejde og dets hovedpersoner: 
borgerne rundt om hjørnet. 
Initiativet vil fortsætte efter 
festivalen med ”Mainstream” 
på 2. sal på Tårnby Torv 7 som 
platform for performancetea-
ter. 

Festival er tre dage med 

• Børneforestillingen 50 far-
lige ting (alle børn bør prøve) 
af LiveArt, en fitnessperfor-
mance om sport og politik 
• Debat om kulturens rolle 
med et ungepanel, 
• Oplæg af indbudte interna-

tionale performancekunst-
nere
• Koncert med musikskolen
• Stedsspecifikke værker af 
studerende fra Den Danske 
Scenekunstskole
• Filmvisninger 
• Offentlig langbordsdebat 
med tilhørende mad.

bbark

Tårnby Torv Festival, Tårnby 
Torv 7, 16.-18. november.

Arrangør: Tårnbyborger 
og performancekunstner 
Andreas Liebmann.

Tårnbyborger og 
performancekunstner 

Andreas Liebmann har siddet 
foran Tårnby Torv Centret 
med en tom stol ved siden 

af sig og et skilt med ordene 
”Fortæl mig om dit offentlige 

liv i Tårnby”. 

Mødet med hans medborgere 
har dannet grundlag for 

festivalprogrammet.

Kan man lære om medborgerskab  
på den lokale bodega

Tag en valgtest
Er man virkelig enig med 
den kandidat man vælger 
– tag en test

Flere medier som altin-
get.dk og Politiken.dk har 
programmer, hvor man kan 
teste sig selv om man nu 
også har meninger til fæl-
les med sin udvalgte kan-
didat.

Er du ikke helt sikker på, 
hvem du skal stemme på, 
kan du få hjælp fra medi-
ernes kandidattester, hvor 
du kan se, hvem du er mest 
enig med i din kommune 
og i din region – og hvem 
du er mest uenig med.

Altinget.dk understre-
ger, at den vejledende test 
er ment for både sjov og en 
lille bitte smule alvor. Man 
kan kunne blive målt op 
mod de kandidater,  som 
selv har svaret på de 25 
spørgsmål.

Cirka 10.000 kandidater 
stiller op til kommunal- og 
regionsrådsvalgene, og Al-
tinget har samlet alle de 
opstillede kandidater i én 
stor database.

Her kan du finde en 
komplet stemmeseddel 
med alle kandidater i hver 
af de 98 kommuner og 
fem regioner og se kandi-
daternes CV, mærkesager 
og holdninger til en række 
politiske spørgsmål.

tsp

Er dit internet 
ligeså smart som 

dit tv?

Waoo � berbredbånd er up-to-date og fremtidssikret. 
Det er lynhurtigt, stabilt og med knivskarpe skærmoplevelser. 

Og så giver det direkte adgang til Waoo TV med masser af valgfrihed.

Tjek om du kan få fremtidens 
� berbredbånd og deltag i konkurrencen 

på � bia.dk/up-to-date

  VI  
GI’R 
DIG

Bliv 
ringet op og

VIND 
� berbredbånd

 i 1 år

Se www.taarnbybladet.dk
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”GRØNT HÅB” I TÅRNBY KOMMUNE

Bjarne Nielsen Sophia Kruselinne

”GRØNT HÅB” rummer mange emner.
F.eks. mere miljøvenlig transport, bæredygtig energi, affaldssortering og gen-
brug, bæredygtigt byggeri, giftfri haver og også emner der omhandler social 
bæredygtighed som boliger til unge og handicappede.

Op til kommunalvalget d. 21. november 2017, vil 
Alternativet i Tårnby især have fokus på håbet om: 

• Bæredygtighed

• 100% økologiske indkøb

• Plantebaseret kost i institutionerne

• Størst mulig naturkapital

Tårnby - den bedste kommune for Danmark

Teknologisk vidunderbarn er taget i 
brug hos Tårnby Forsyning, Vand 

Af Terkel Spangsbo

Der er løbet meget vand gennem rø-
rene i Tårnby*, siden Carsten Fuhr, 
kommunalbestyrelsesmedlem fra De 
Konservative i april 2012 foreslog, at 
Tårnby Forsyning så på mulighederne 
for at installere et anlæg til at reduce-
re kalkindholdet i drikkevandet.

Det var Carsten Fuhrs opfattelse, 
han er i øvrigt ingeniør, at der var tek-
nologi på markedet som til en rimelig 
pris (anslået 50 øre pr m3, det endte 
med 35 øre) kunne reducere kalkind-
holdet på en miljøvenlig måde.

Hele Københavns-området har 
meget hårdt, det vil sige stærkt kalk-

holdigt vand fra undergrunden og 
en reduktion ville trods en lidt hø-
jere vandpris være positivt for varmt-
vandssystemer, vaskemaskiner, elked-
ler, kaffemaskiner og lignende. Mindre 
sæbeforbrug til alle former for vask 
og mindre udledning til kloaknettet af 
kalkafrensningsmidler af miljøskade-
lig karakter ville også være en effekt.

Nu står anlægget der så

Midt i oktober på sæsonens første 
vinterlignende dag blev anlægget på 
vandværket på Gemmas allé så offi-
cielt indviet. Det havde kørt i en test-
periode, så teknikkerne fra leverandø-
ren Silhorko og fra Tårnby Forsyning 
var sikre på, at teknikken kørte.

- Vores vand har en ”hårdhed” på 29 
grader. Fremover vil den ligge på 19 
hårdhedsgrader og når HOFOR, som 
leverer to tredjedele af Tårnbys for-
brugsvand inden længe sænker deres 
vands hårdhed, kommer vi længere 
ned, sagde formand for bestyrelsen i 
Tårnby Forsyning A/S Einer Lyduch.

Anlægget har kostet fem mio. kro-
ner og blev leveret ”før tiden”, som 
det hedder.

- Til processen anvender vi almin-
deligt kogesalt, en sikker og simpel 
metode med et godt arbejdsmiljø, si-
ger direktør for Tårnby Forsyning A/S 
Raymond Skaarup.

Foruden blødgøringsanlægget ud-
sættes vandet for en UV-behandling 
som en ekstra sikkerhed mod bakte-
riologisk forurening.

* Selve vandværket på Gemmas Alle 
producerer 750.000 – 800.000 m3 

vand om året. Dertil kommer det 
dobbelte fra HOFOR.  

Om natten klarer Tårnby sig med sit 
eget grundvand. Om dagen er det 

næsten 100 procent HOFOR-vand.

Carsten Fuhr (tv.), som kom med 
idéen om at afkalke vandet, i 

samtale med Vibeke Rasmussen og 
formanden for Tårnby Forsyning A/S, 

Einer Lyduch. Selve anlægget anes 
helt til venstre og på planchen til 

højre.

Mindre kalk i vandet

TV-holdet fra Lorry turde godt smage 
på det afkalkede vand, som direktør 
i Tårnby Forsyning A/S, Raymond 
Skaarup har budt på.
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE
Klip 150,-
Pensionist 130,-
Drenge u/ 12 år 130,-
Gl.dags barbering 100,-

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-
Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00S
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Der er kommet meget mere læse-
stof og tykke rapporter, man skal 
tygge sig igennem som kommunal-
bestyrelsesmedlem. Det har gjort 
arbejdet i byrådet og udvalgene 
mere professionelt, mener Vibeke 
Rasmussen (A)

Af Jesper Israelsen

Vibeke Rasmussen fra Socialdemokra-
terne er ud over borgmester Henrik 
Zimino et af de mest erfarne medlem-
mer af kommunalbestyrelsen i Tårnby, 
hvor hun har været med i hele 36 år. 
Vi spørger hende, om det er blevet 
hårdere eller mere besværligt at sidde 
i kommunalbestyrelsen, end da hun 
startede i 1981.

- Næh, det synes jeg egentlig ikke. 
Faktisk synes jeg, at det på mange 
måder er blevet nemmere med tiden, 
efterhånden som man er kommet ind i 
sagerne. Og nu får vi da også et meget 
større honorar - og især, hvis man er 
udvalgsformand, så man har mulighed 
for at købe sig fri i tid på sin arbejds-
plads, fortæller Vibeke Rasmussen.

Bruger mere tid

- For 35 år siden regnede jeg ud, at jeg 
brugte cirka 12 timer om ugen, og i 
dag bruger jeg vel 15-20 timer, da der 
er kommet meget mere læsestof, man 
skal sætte sig ind i, og det forventes, 
at man læser dem. Man fik diæter den-
gang jeg startede, men kun hvis man 
mødte op til møderne. I dag kan man 
som sagt købe sig fri ud fra et fast ho-
norar.

- Det betyder på en måde også, at 
det hele er blevet mere professionelt, 
og der er da nogle få, der springer 
over, hvor gærdet er lavest. Sådan har 

jeg det ikke. De mennesker, der har 
stemt på mig, har krav på at have før-
ste prioritet, min arbejdsgiver anden 
prioritet, og familien kommer først i 
tredje række. Sådan er det; det står jeg 
gerne ved, fastslår hun.

Tiderne har ændret sig

- Men samfundet har ændret sig siden 
dengang jeg begyndte. Nu er det fami-
lien, der prioriteres som det vigtigste 
hos de fleste af kommunalbestyrel-
sesmedlemmerne. Det er ikke forkert, 
at der prioriteres anderledes. Sådan er 
det bare i dag, siger hun.

- Også hyggemæssigt er det blevet 
mere professionelt. Før i tiden fik man 
en cigaret og en øl efter kommunalbe-
styrelsesmøderne. Nu skal alle ud af 
døren og afsted hjem til familien. Men 
jeg er stadig glad for at være med og 
for samarbejdet med byrådskolleger-
ne og forvaltningen, så jeg tager gerne 
en tørn til for Tårnbys borgere, slutter 
Vibeke Rasmussen.

Vibeke Rasmussen (S) har siddet i 
kommunalbestyrelsen i Tårnby siden 
1981, men er frisk på endnu en 
periode. 

Sådan er det at sidde i kommunalbestyrelsen   

Arbejdet i byrådet er blevet 
mere professionelt

Carsten Fuhr (C) har siddet i otte år 
i byrådet i Tårnby. Måden at arbejde 
i kommunalbestyrelsen har ændret 
sig i den tid, han har været med

Af Jesper Israelsen

- Det tager en fem-seks år at lære, 
hvordan den kommunale maskine 
arbejder. Jeg er for eksempel blevet 
klogere med tiden. Man får nemmere 
ved at skelne mellem, hvad der er væ-
sentligt, og hvad der ikke er. I dag har 
man set så mange dagsordner, så det 
er nemmere at se, hvad man skal bru-
ge sit krudt på og se, hvor der er noget 
at gå efter, fortæller Carsten Fuhr, der 
har siddet kommunalbestyrelsen for 
de konservative siden 2010.

- Men der er da stadig masser af ar-
bejde, og det er jo bestemt ikke kun 
i udvalgene, man har noget at se til. 
Det er der jo også i kontakten med 
borgerne, foreningerne og virksomhe-
derne. Jeg bruger vel i dag en 10-15 
timer om ugen, men da jeg startede i 
kommunalbestyrelsen, var det meget 
mere, siger han.

Bredt samarbejde

Carsten Fuhr er eneste konservative 
medlem af den nuværende kommu-
nalbestyrelse og er derfor nødt til at 
samarbejde bredt.

- Jeg synes, vi har haft et bemærkel-
sesværdigt godt samarbejde i kommu-
nalbestyrelsen de seneste fire år. Det 
er faktisk ikke så forfærdeligt tit, at vi 
er nødt til at stemme for at nå en afgø-
relse. Vi har haft et bredt samarbejde 
og vi har indgået brede forlig. Det er 
også det, borgene er tjent med, mener 
han.

- Jeg føler mig ikke personlig trom-
let ned af de større partier, men man 
kan da godt blive manipuleret lidt en 
gang imellem af de byrådsmedlem-
mer, som har mange års erfaring. Det 
skal man tage højde for. Vi har jo et 
parti, som har siddet tungt på borgme-
sterposten i 100 år, siger Carsten Fuhr 
med et smil.

Behov for en proaktiv forvaltning

- Det kan godt give lidt udfordringer 
i forhold til, hvor kommunalbeslut-

Sådan er det at sidde i kommunalbestyrelsen    

Man lærer at skelne skæg....
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Sådan er det at sidde i kommunalbestyrelsen    

Man lærer at skelne skæg....

Kommunalbestyrelsesmøderne er 
det mindste af arbejdet ved at være 
folkevalgt, mener Heidi Ladegaard, 
der er en af de nuværende tre re-
præsentanter for Venstre

Af Jesper Israelsen

Heidi Ladegaard (V) er et af de nyere 
og også yngste medlemmer af den 
nuværende kommunalbestyrelse i 
Tårnby. Hun synes, at forberedelsen 
med at læse dokumenter og tykke rap-
porter igennem og alle møderne med 
Tårnbys talrige foreninger og borger-
kontakten løber med langt det største 
tidsforbrug.

- Det er da rigtigt, at kommunalbe-
styrelsesarbejdet fylder meget, men 
om det er for meget, det ved jeg ikke. 
Det kræver i hvert fald, at man har en 
fleksibel arbejdsgiver, som vil give 
mulighed for at bruge de 15-20 timer 
om ugen, som jeg gør. Og det er i de al-
mindelige uger. Nu har vi jo valgkamp, 
og så er der tale om et fuldtidsarbej-
de, forklarer Heidi Ladegaard.

Tre hårde uger forude

- Der er meget forberedelse og stra-
tegiarbejde op til sådan et kommu-
nalvalg, og de næste tre uger bliver 
givetvis hårde. Men jeg oplever det 
lokale islæt og nærværet i forhold til 
borgene i vores by som den største 
motiverende faktor. Man skal i hvert 
fald ikke gå ind i kommunalbestyrel-
sesarbejdet for pengenes skyld, fast-
slår hun med et glimt i øjet.

- Det er klart, at jeg har haft en del 
mere arbejde det sidste år, da jeg er 
kommet med i økonomiudvalget, som 
jo holder møde hver uge. Jeg synes, vi 
har et godt samarbejde. Vi har formået 
at få nogle gode, pragmatiske løsnin-
ger på mange områder. Men jeg kunne 

for eksempel personligt godt tænke 
mig, at vi får sat gang i noget mere 
ungdomsbyggeri her i kommunen. 

- Også på ældreområdet kunne vi 
godt bruge noget mere byggeri. Gerne 
med nogle fællesområder, som kunne 
aktivere beboerne. Det vil kunne hjæl-
pe på udgifterne til de ældre på læn-
gere sigt, hvis de har et godt socialt 
fællesskab. Men vi skal have kigget 
på en samlet plan for, hvad der giver 
mening at bygge hvor. Vi har områder 
nok, siger Heidi Ladegaard.

Vi skal sætte rammerne 

- Jeg synes også, at der er noget der 
halter i den kommunale kultur over 
for både borgerne, institutioner og 

virksomheder. Vi ligger altid og roder 
rundt nede i bunden af diverse under-
søgelser. 

- En skoleleder ved nok bedre end 
udvalgsmedlemmerne, hvordan man 
får løst forskellige udfordringer ude 
på den enkelte skole. Vi skal som ud-
valgsmedlemmer sætte nogle ram-
mer, som skal håndteres individuelt 
ude på skolerne, slutter Heidi Lade-
gaard.

Heidi Ladegaard (V) har været 
medlem at kommunalbestyrelsen i 
tre år. Det seneste som medlem af 

økonomiudvalget, og det har givet 
en del mere arbejde og læsestof.

Sådan er det at sidde i kommunalbestyrelsen   

Det kræver en fleksibel arbejdsplads at sidde i byrådet

ningen slutter, og hvor forvaltningen 
begynder. Jeg tror, vi mangler noget 
disruption og noget innovation i Tårn-
by kommune, og det er en udfordring 
for os kommunalpolitikere at få gjort 
op med vanetænkningen. Vi skal sim-
pelt hen sørge for, at plejer er død her 
i kommunen.

- Vi mangler en proaktiv forvaltning, 
der ser det som en af sine opgaver at 
hjælpe og støtte erhvervslivet. Det er 
jo dem, der skaffer arbejdspladser til 
kommunen.

Carsten Fuhr (C) har siddet i 
kommunalbestyrelsen i otte 
år, men har mod på både 
kommunalbestyrelse og Regionsråd.

... fra snot
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Prins Harry meget deltagende 
og fik en længere snak med 
eleverne, herunder Petrine 
Eriksen, 2.i.

Prins Harry fulgtes med 
rektor Allan Kjær Andersen 
op ad den lange trappe til 
2.sal.

Prins Harry besøgte Ørestad 
Gymnasium for at udveksle 
ideer og tanker med ele-
verne omkring gymnasiets 
changemaker-ambition
 

Tekst og foto: Rikke Bjerge, 
Ørestads Gymnasium

Det blæste lidt, men var ellers 
tørvejr, da en stor, sort BMW 
med flag og tonede ruder kør-
te op foran Ørestad Gymnasi-
ums hovedindgang kl. 12 og 
en smilende Prins Harry blev 
budt velkommen af rektor Al-
lan Kjær Andersen. 

På 2.sal fik han en snak 
med både rektor og Amalie 
Friis Heinrich, 3.i samt lærer 

Camilla Grove Jensen om Øre-
stad Gymnasiums Changema-
ker-ambition.

At uddanne elever med en-
gagement i deres omverden, 
med empati og selvsikkerhed 
og med et mindset der gør, at 
de handler i forhold til de ting 
i deres omverden, som de sy-
nes, kalder på forandring.

Prins Harry var helt fra be-
gyndelsen meget engageret i 
samtalen og havde en masse 
på hjerte. Han var enig i, at 
det er vigtigt, at elever bliver 
inspireret af skolen til at ska-
be forandring.

– It’s cool to be kind’, som 
han sagde.

– Mange tager forkerte be-
slutninger og ender et dårligt 
sted. Vi skal have det gode 
frem i elever, for at de også 
skal føle, at skolen er deres 
sted, fortsatte prinsen. 

Længere snak med eleverne

I de tre elev-workshops del-
tog Prins Harry aktivt og gav 
sin mening til kende. Det fæl-
les tema var at få konkrete 
ideer til, hvordan skoler kan 

få elever engageret i change-
making. Prins Harry var meget 
deltagende og fik en længere 
snak med eleverne. Petrine 
Eriksen 2.i fik et godt indtryk 
af ham under deres samtale.

– Han var meget nede på 
jorden og virkede interesse-
ret i det, vi lavede, siger hun. 

Prins Harry havde også 
stærke holdninger til kvinders 
rolle ude i verden.

- Females are the best role 
models, lød det fra prinsen 
under den tredje workshop.

- Og de behøver ikke være 
berømte for at være det, til-
føjede den britiske prins, og 
mente, at samfundet i højere 

grad skal fokusere på at ud-
danne kvinder og prioritere 
dem.

- Besøget var en succes, 
konstaterer rektor Allan Kjær 
Andersen, som er meget til-
freds med prinsens interesse i 
det, eleverne havde på hjerte.

– Han er en utrolig enga-
geret person, som har nemt 
ved at komme i kontakt med 
eleverne, slutter Allan Kjær 
Andersen. 

Prins Harry drøftede ’changemaking’ med eleverne

ER DU EN ORIGINAL ?
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FOLKETS HUS PÅ AMAGER LANDEVEJ: Der skal snart afholdes kommunevalg, og 
det betyder, at mange af de hidtidige kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver 
afløst af nyvalgte, der nu får deres næsten daglige gang på rådhuset.

Rådhuset blev bygget i 1959 efter en arkitektkonkurrence i 1953. Folketallet 
i kommunen var nærmest eksploderet efter besættelsen, og det var nødvendigt 
med en afløser for det gamle rådhus i Kastruplundgade.

Den stilrene nye bygning, tegnet af arkitekterne Haldor Gunløgsson og Jørn 
Nielsen, blev placeret midt i kommunen syd for Korsvejens Skole. Gården, 
‘Fremtids håb’ på Amagerlandevej, (hvor parkeringspladsen nu ligger) havde 
hidtil lagt lokaler til socialforvaltningen, og blev nu revet ned, men forhåbentlig 
lever dens optimistiske navn videre i alt, hvad der vedgår rådhusets funktioner. 
Byggesummen var 5 mill. kroner.

Hvis det forekommer den besøgende for gråt i gråt indenfor - selv om nuan-

cerne er smukt afstemt - skal man blot gå op ad trappen. Der åbenbarer sig på 
1. salens hele endevæg et farveorgie, malet af Svend Wiig Hansen. ‘Livsbølgen’ 
hedder værket  fra 1971, og det er blot ét af rådhusets mange smukke kunst-
værker. Gå rundt og kik !

Kommunens indbyggertal voksede stadig, snart var der igen pladsnød, og i 
starten af 70’erne var det nødvendigt at bygge til. I 10året derefter blev det 
atter tid til at udvide, nu med bygning C. Denne har, skønt tegnet af de samme 
arkitekter, ikke samme kvalitet i materialerne som hovedbygningen. Det var ble-
vet sparetider!

Men rådhuset er en værdig bygning til at varetage Tårnbys interesser. Den har 
en lethed, blandt andet pga det tilbagetrukne tag, men samtidig format som of-
fentlig bygning. Den blev fredet i 1994.

Tekst og tegning: Ninna Feldvoss

Giv plads til 
valgkampen

- Kandidater til kommunal-
bestyrelserne skal have lov til 
at dele valgmateriale ud foran 
de ca. 1.400 supermarkeder, 
discountbutikker, nærbutik-
ker og convenience, siger 
John Wagner, adm. direktør 
i organisationen De Samvir-
kende Købmænd, DSK.

- DSK’s holdning er meget 
klar. Det er og bliver den en-
kelte købmand, som bestem-
mer, hvem der må uddele 
hvad fra butikkens parke-
ringsplads eller foran butik-
ken, hvis der - vel at mærke 
- ikke er tale om et offentligt 
areal, siger DSK’s adm. direk-
tør John Wagner.

Han ser gerne, at de lokale 
politikere får lov at bruge 
kundestrømmen hos købman-
den som platform for deres 
budskaber i valgkampen.
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Allan Andersen
Elektriker 

Carsten Fuhr
57 år, IT projektleder 
i Miljøstyrelsen

Jesper Christensen
Politiassistent

Ingelise Andersen, 59 
år, Projektleder 

Narine Pedersen
Segmentchef

Tina Frimand, 47 år, 
Salg/marketing

Vibeke Rasmussen
Kommunalbest.medl

Kurt Wriedt, 68 
år, Selvstændig 
energikonsulent

Asbjørn Rasmussen
Pensionist

Troels Arvin, 46 år, 
Databasetekniker

Claes Winther 
Sørensen
Lærer

Jan Jakobsen
Maskinarbejder

Patrick Lehto, 27 år,  
kommunikations-
medarbejder

Benny Bindslev
Sikringskonsulent

Simon Dyhr, 32 år, PA 
og småbørnsfar

Lars Hein
Faglig Konsulent

Inger Maibom, 69 år, 
Pensionist

Henrik Zimino
Borgmester

Jørgen Maibom, 
76 år, 
Pensionist

Susanne Riis
IT-konsulent

Morten Jensen
Key account Man

Klaus Bach
Elektriker

Einer Lyduch
Kommunalbest.medl

Monika Karpinska 
Dollerup, 42 år,
Business Consultent

Hanne Zibrandtsen
Pensionist

Thomas Maare, 
49 år, 
Projektleder

Peter Damgaard
Arkivar

Mads Vinterby
Lærer

Claus Lyder, 54 år,
Business Consult

Jan Friis
Tjener

Jens Meier
Maskinarbejder

Heidi Berthelsen
Oversætter 

Peter Holm, 49 år, 
Installatør

Dan Wurm Pedersen
Vagtfunktionær

Leif Haak
Civiløkonom

Morten Søndergaard
Faglig Sekretær

Claus Jørgensen, 
53 år, Teknisk 
konsulent

Jørgen Trudsø 
Jespersen
Pensionist

Rasmus V. Fredell
Trafikleder

Socialdemokratiets kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby

Det Konservative Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Nye Borgerliges kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Radikale Venstres kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Her der de 71 kandidater fra 10 partier, der er op-
stillet til kommunalvalget tirsdag 21. november. Op-

lysninger om job, alder og evt. udeladelse af en eller 
flere oplysninger tillægges partierne, da alle partier 

er kontaktet på forskellig vis enten via en oplyst 
kontakt eller via en eller flere kandidater. Foto samt 
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Paw Karslund
44 år -
Flyportør

Dorthe Hecht
68 år
Indvandrerlærer

Heidi Ladegaard, 41 
år, Office manager

Winnie Sørensen, 
57 år,
A-kasseleder

Martin Paldrup Røjen
28 år  - Teamleder

Bjarne Nielsen
58 år -
Leder 

Freja Karslund, 25 år, 
Jurastuderende og 
pædagogisk ass.

Jan Hendriksen
49 år,
Faglig sekretær

Silas Kondas, 18 år,
Engageret ung

Leif Eibert Olsen, 
71 år, 
Pensionist

Brian Borglund 
Bruun 45 år, 
Lufthavnsoperatør

Signe Larsen
47 år, Leder i 
daginstitution 

Frants Nielsen, 44 år,
Adm. direktør

Jan Bakmand 
Nørgaard, 40 år,
Viceskoleleder

Eddie Blix, 51 år, 
Seniorprojektleder

Sophia Kruselinne
25 år -
Sekretær

Steen Lunau
59 år, Flyportør

Dokse Adzievski
41 år,
Kontorassistent

Jimmy Damsgård, 40 
år, Konsulent

Kirsten Olsen, 69 år, 
Pensionist

Marlene Nyberg, 
46 år,
Sosu-assistent

Jytte Rasmussen
68 år, 
Pensionist 

Dennis Wollesen 
Clausen, 43 år,
PA for regionsdir.

Hanne Bager, 75 år, 
Pensionist

Christian Michael 
Kirkemo, 54 år, 
IT-udvikler

Anita Thustrup, 58 
år, Pensionist

Faiza Karim
52 år,
Tolk

Thomas Krag, 48 år, 
Institutionsleder i 
Tårnby

Stig Brenøe, 59 år, 
Portør

Ali Qais, 40 år, 
analyse- og 
budgetchef

Liv Gam, 44 år,
Selvstændig

Michael Maigaard, 
61 år, 
Systemoperatør

Dansk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Enhedslistens  kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Venstres kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Socialistisk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Liberal Alliances  kandidater til Kommunalvalget 2017. Alternativets  kandidater til Kommunalvalget 2017

kvalitet af disse eller manglen på samme tilskrives 
ligeledes partierne. D2t er Tårnby Bladets ambition 

at give læserne den bedst muligse ”spiseseseddel” 
til de kandidater, der er at vælge i blandt.

Tak for indsatsen og rigtig god valgdag til alle!
Redaktionen
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SOCIALDEMOKRATIET

Erik Rostell Gregersen nr. 4 på 
A`s Region stemmeseddel 
til Regions Valget 2017.

Jeg har brug for  
din personlige stemme.

Mere Menneske.

Valgprogram.
• Natbus til Vestamager og Søvang
• Oprettelse af fødeklinik på Amager  
 og Bispebjerg Hospital.
 Amagers eneste regionskandidat  
 for Socialdemokratiet til RV17

Kandidat til regionsrådet 
i Hovedstaden 

 

 

  Natbussen 
81N skal igen 
kører på  
Vestamager 

Vi skal have 
stoppet  
lægemanglen 
i Tårnby 

Carsten Fuhr 
 
 
Det Konservative Folkeparti i Tårnby 

- Nye fejl i Vagtlæge funktionen 
1813, skriver Morten Dreyer, Dansk 
Folkeparti, medlem af og kandidat 
til Region H

Som medlem af Region Hovedstaden 
er jeg lykkelig for, at jeg stemte nej, 
da rådet vedtog lægevagten 1813 for 
nogle år siden.

Selve konstruktionen af 1813 er 
grundlæggende forkert. Hvilket DF 
gruppe gjorde særdeles klart op-
mærksom på.

Det skal være en kompetent prakti-
serende læge, som tager imod opkal-
dene. De første minutter i en telefon 
konsultation er essentielle. Og det 
misses, når andre tager de indledende 
informationer.

Det virkede som om, den daværen-
de rådsformand, Vibeke Storm Ras-
mussen, havde raget uklar med læger-
nes fagforening PLO.

Og derfor skulle lægernes partout 
klemmes ud af lægevagten. Og det 
blev de.

Ved starten af 1813 var det med ar-
gumenter om besparelser.

Besparelser som siden er forladt, 
når den ene ekstra bevilling har afløst 

den næste, alt imens kvalitetsbarren 
er sænket gennem tid.

Dansk Folkeparti i Regionsrådet Ho-
vedstaden har talløse gange gennem 
årene bedt om, at vi finder en aftale 
med PLO.

Jeg har stor medfølelse med de på-
rørende til ofrene som så fatalt des-
værre kom i klemme i systemet.

Morten Dreyer sidder i 
kommunalbestyrelsen i Dragør 
og stiller på til Regionsvalget i 
Hovedstaden for Dansk Folkeparti.

Glad for et nej

RegionH omsætter 30 mia. om 
året blandt andet til den kollektive 
trafik, oprensning af forurenede 
grunde, VUC og HF centre samt er-
hvervsfremme aktiviteter - så der 
er al mulig grund til at benytte sin 
stemme 

Kommentar fra Erik Gregersen, 
kandidat til Regionsrådet

- Jeg vil ikke undlade at kommentere 
en lille artikel om de mange blanke re-
gionsstemmesedler.

Regionsrådet her i Hovedstaden  
administrerer over 38 milliarder kr. af 

vores skattebetaling.
Så det er ikke småpenge, der her er 

tale om. De fleste af pengene går til 
sundhedsområdet. Men også til den 
kollektive trafik, oprensning af for-
urenede grunde, VUC og HF centre. 
Erhvervsfremme aktiviteter, herunder 
lufthavnen, fremskaffelse af praktik-
pladser til unge mennesker er også en 
regionens opgave.

At der er næsten 45000 medarbej-
dere i Regionen, der skal have ordent-
lige ansættelsesforhold og leverandø-
rer, der skal overholde sociale klausu-
ler, er også en aktuel opgave. Herun-

der bygning af de nye Supersygehuse, 
plus det nye Børneriget.

Nyeste opgave er oprettelse af en 
ny institution for de meget udadrea-
gerende psykiatriske patienter, der 
er til fare for deres omgivelser og de 
ansatte.

2 procents produktivitetsstignings-
kravet er netop blevet fjernet efter 
kraftigt pres fra Regionsrådene.

Og et ” Multiambulatorium” opret-
tes på Amager hospital, for at redu-
cere besøg på flere hospitaler.

De blanke regionsvalgs-stemmesedler

- Så stem også til Regionsrådet !
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REGIONSRÅDET

Martin Geertsen

Ansvarlig ledelse i Region Hovedstaden
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JIMMY DAMSGÅRD
KANDIDAT TIL REGIONSRÅDET

VENSTRE I TÅRNBY

Læs mere om dit sundhedsvæsen på:

www.stemjimmy.dk

MERE SAMMENHÆNG
FÆRRE SKADER

Vi skal øge patientsikkerheden for alle ved at
• Forebygge akutte genindlæggelser
• Afskaffe unødig ventetid
• Sikre hurtig udredning
• Sørge for nem transport til sygehuset
• Inddrage patienter og pårørende
• Fjerne tvang i psykiatrien
• Stoppe besparelserne på ældreplejen
• Skabe et godt arbejdsmiljø

Sygehus og kommune skal være bedre til 
at samarbejde om dit behandlingsforløb

På alle valgsteder i hele 
Hovedstads-området kan 
man stemme på de samme 
kandidater til RegionH

Tårnby Bladet har tilbudt en 
repræsentant fra hvert parti, 
at de kunne præsentere de-
res spidskandidat eller deres 
politik generelt på max. 500 
karakterer inklusive mellem-
rum. Kort og præcist.

Tidsfristen har været kort, 
derfor kan det være, at ikke 
alle partier er nået at komme 
med - det kan også være, at 
partierne ikke har oplyst om 
deres centrale kampagneper-
son - eller at de ikke har sådan 
en. Men her følger, hvad vi har

Alternativet

Ken Patrick Petersson, 
kandidat for Alternativet i 
Region Hovedstaden.
Klimaudfordringen er vores 
klodes største problem og 

skal håndteres på alle niveau-
er, også regionalt. 

Tilliden til borgerens sag-
lighed og de ansattes faglig-
hed skal i højsæde, mistilli-
den skal væk. 

Fokus skal flyttes fra øget 
produktion over til øget kva-
litet og værdi for patienterne.

Vi skal have ny politisk kul-
tur og politikerne skal huske, 
at de er folkets tjenere ikke 
deres ledere. 
Kommune og Region er 
noget vi har sammen.

Socialistisk Folkeparti

 Jens Mandrup er spids-
kandidat for SF ved RV17
SF vil fjerne presset fra hospi-
talerne og give dem friheden 
til at træffe de lægefaglige 
bedste valg, fremfor stive reg-
nemodeller. 

SF vil også give borgerne 
mere indflydelse i regioner-
ne og derfor skal der gives 

mulighed for borgerforslag i 
regionen. 5000 underskrifter-
så skal regionen behandle 
forslaget. 

Miljø og bæredygtighed er 
vitalt for SF og derfor vil vi 
have et godt busnet på Ama-
ger, flere letbaner, bygge cy-
kelparkeringshuse ved statio-
nerne og så skal cykler gratis 
med alle tog! 

Liberal Alliance

Niels Høiby, Professor, 
overlæge, dr. med., ansat 
på Rigshospitalet og Kbhs. 
Universitet. Medlem af 
Hovedstadsregionens 
regionsråd for LA).
Hurtig diagnose og behand-
ling - Hurtig smertefri og rask 
efter sygdom - Hurtig fysisk 
og psykisk genoptræning og 
selvhjulpen og velfungerende 
med familie og arbejdsplads - 
Hurtigt tilbagevenden til so-
cialt netværk - Hurtig genop-

tagning af fritidsaktviteter og 
interesser. 

Der svigter vores sund-
hedsvæsen i regionen des-
værre ofte i dag og i stedet 
indføres IT løsninger som 
Sundhedsplatformen, der sin-
ker lægernes arbejde. 

Lægesekretærerne skal 
genansættes for at hjælpe 
lægerne med Sundhedsplat-
formen. 1813 skal tilbage til 
de praktiserende læger og 
regionens bureaukrati skal re-
duceres med 2 procent årligt. 
Frederikssunds sygehus skal 
ikke lukkes før det nye super-
sygehus i Hillerød er åbnet. 

De Konservative

Carsten Fuhr, 
ingeniør, kommunal-
bestyrelsesmedlem i Tårnby.
• Vi skal have stoppet læge-
manglen i Tårnby
• Vi skal have 1813 bemandet 
med læger

• Amagerhospital skal styr-
kes og vi skal bevare en akut 
funktion der
• Tiderne i behandlingsgaran-
tierne skal overholdes
• Vi skal have et kræftudvalg 
- med fokus på hurtig og ef-
fektiv behandling
• Bureaukratiet i sundheds-
systemet skal væk - tiden skal 
være til patienterne
• Vi skal have Natbussen 81N 
tilbage

De ukendte valg bliver mindre ukendt

Socialdemokratiet

Sygdom rammer ofte skævt 
og uretfærdigt. Men det må 
aldrig være ens økonomi, der 
afgør, om man er bagerst eller 
helt ude af køen til behand-
ling. 

Derfor skal vi sikre, at vores 
sundhedsvæsen aldrig bliver 
en købmandsbutik. Vi skal 
derimod skabe et trygt sund-
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Forkort skoledagene betyder:
Mere fritid og trivsel, bedre
indlæring og to-lærerordning.

Motionstilbud og en kærlig      
og værdig ældrepleje.

Billige ungdomsboliger.

                   Det er muligt!

Stem på Paw Karslund 

Multiambulatorie til Amager
Regionsrådet skal ikke spare, derfor to nye ambulatorier 
i Regionen
Som en af det afgående Regionsråd i Hovedstadens sidste 
gerninger fik et enigt råd vedtaget at oprette multiambula-
torier på Frederiksberg og på Amager Hospital.

- Det er regeringens fjernelsen af to procents produktivi-
tetsstigningskrav, der har åbnet mulighed for, at Region Ho-
vedstaden kan oprette to Multiambulatorier på henholdsvis 
Amager og på Frederiksberg, fortæller regionsrådsmedlem 
Erik Rostell Gregersen (A).

At ambulatorierne er ”multi” betyder, at patienterne med 
flere sygdomme, kan få udført diverse prøver og test samme 
sted og ofte undgå transport til Hvidovre og andre hospi-
taler.

Samtidig er det et godt signal til Amagers befolkning 
og de nuværende ansatte og gerne fremtidige, at Region 
H ingen aktuelle planer har om lukning af hospitalet, som 
mange har troet.

tsp

hedssystem – uanset hvor 
man bor, hvor meget man tje-
ner, og hvad man fejler. Men 
reel lige adgang til behand-
ling kommer ikke af sig selv.

 Der er behov for et mere 
menneskeligt og sammen-
hængende sundhedsvæsen, 
der kan rumme hver enkelt 
af os.

De konservative

Karsten Skawbo-
Jensen, formand for 
Region Hovedstadens 
Psykiatriudvalg, nr. 4 på 
liste C
Kvalitet, sammenhæng og 
sikkerhed er mit fokus. Kræft- 
og hjertepakker og udred-
ningsret skal overholdes, og 
fødende og ældre medicinske 
patienter skal tilgodeses. 

Der skal drages lære af util-
sigtede hændelser. Psykiatri-
en skal styrkes. Bæltefikserin-
ger – mere end halveret – skal 
yderligere ned. Kulturændrin-
gen hen mod ”recovery” un-
derstøttes. 

Erfarne praktiserende læ-
ger skal i front på 1813. Sund-
hedsplatformen skal tilpasses 
de afdelingers arbejde. Ar-
bejdsmiljøet skal forbedres. 

Det, der giver værdi for pa-
tienten, skal belønnes, ikke 
aktivitet for dens egen skyld.

De Konservative

Dorthe la Cour – nr. 5 på den 
konservative liste til Region 
Hovedstaden.
Jeg er 56 år, jurist og journa-
list med 20 års erfaring som 
folkevalgt i Lyngby-Taarbæk 

Du skal være tryg ved syge-
husene

Din patientsikkerhed skal 
i fokus, og det professionelle 
sundhedspersonale skal bru-
ge tiden på patienterne. 

Et sammenhængende for-
løb for dig som patient

Du skal hurtigt have en 

samlet plan fra sygehuset, så 
du og dine pårørende kan se 
dit behandlingstilbud. 

 Omsorg til dig og dine på-
rørende under og efter dit be-
handlingsforløb

Du og dine pårørende skal 
have omsorg og mødes med 
respekt og ordentlighed.

Socialdemokratiet

Erik Rostell Gregersen, nr. 4 
på liste A
Socialdemokratiet i Region H 

aftaler med samarbejdspart-
nere, at de overholder Region 
H’s sociale klausuler og regler 
for et godt arbejdsmiljø. Det 
er vigtigt, at der i samarbejds-
aftalerne er krav om uddan-
nelse af lærlinge.

Socialdemokratiet arbejder 
for at trække ambulatorie-
funktioner hjem til Amager. 
Udvikling af Amager Hospi-
talet for fremtiden. Amager 
Hospital får en jordmoderkli-
nik på Amager Hospital for 
forventede ukomplicerede 
fødsler.

Tårnby og Dragør skal have 
bedre kollektiv trafik, især i 
de områder der ikke har Me-
tro og DSB.

Se tidligere udgaver af Tårnby Bladet på 
www.taarnbybladet.dk
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard
ssan@km.dk. 
Tlf. 4045 2530
 
Sognepræst   
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
  
Sognepræst    
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett
smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og 
kulturmedarb. Grethe 
Hamborg
grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen
njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Eftermiddag for Ældre

SOM DET EFTERHÅNDEN ER TRADITION, vil Kastrup 
kirkes organist Niels Henrik Jessen vise feriebilleder på et af 
efterårets Eftermiddag for Ældre. Årets tur gik til Sverige, og 
vi vil besøge både landet omkring de store søer, Uppsala, 
Stockholm og Gotland!

I år bliver det torsdag 16. november kl. 14.

DET SKER OGSÅ I KASTRUP KIRKE:
NOVEMBER
Søn. 12. kl. 16 Vestsjællands Kammerkor
Tors. 16. kl. 14 Eftermiddag for Ældre: 
Feriebilleder fra Sverige vist og kommenteret af 
Niels H. Jessen
Tors. 16. kl. 18 Gyldne altre og fine spiseborde i 
TAK-klubben (=Torsdags-aften-klubben)
Søn. 19. kl. 10  
Allan Ivan Kristensen
Søn. 26. kl. 10 
Elizabeth Laursen
Tirs. 28/11 kl. 20 Julekoncert med Danske Bank 
Notes
Tors. 30. kl. 19 Menighedsrådsmøde. Alle er 
velkomne
DECEMBER
Fre. 1/12 Baby-gudstjeneste ved Elizabeth 
Laursen, hvor vi bruger de sange og remser vi 
kender fra babysalmesang. Alle småbørn og 
deres forældre er velkomne.
Søn. 3. kl. 10 Susanne Worm Steensgaard  
1. søndag i advent: Familie-gudstjeneste med 
efterfølgende Jule TAM TAM
Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Åbent Hus hver torsdag kl. 14-16 ./. 3. torsdag 
i måneden
Minikonfirmander hver tors. 14.15-16
Babysalmesang hver fredag kl. 10
Højmesse hver søndag kl. 10 
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www. Kastrup-kirke.dk

KORET OPTRÆDER I KASTRUP KIRKE SØNDAG 12. 
NOVEMBER KL. 16. Vestsjællands Kammerkor er et blandet 
kor på ca. 25 sangere og har hjemsted i Kalundborg. Koret 
ledes af Teresemarie Lisieux, som er organist i Nyvangskirken 
i Kalundborg. Programmet bliver blandet, men præget af 
efteråret og Allehelgenstiden.

Festlig 
familiegudstjeneste... 
  
... med efterfølgende julestue TAM TAM - Kirkens organist og kor 
sætter os i den rette julestemning med skønsang og trompetmusik. 
Susanne Worm Steensgaard sørger for en prædiken i knæ - og 
øjenhøjde.

Carls Prominzel (fhv. blomsterhandler og kirketjener) sørger for 
kyndigt at vejlede os i at fremstille vores egne adventskranse, og 
børnene laver deres egne juledekorationer og klipper julepynt. 
Alt imens hygger kirkens personale og frivillige om os, ved at 
servere rundstykker, kaffe, julegløgg og æbleskiver.

Søndag 3. december kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Vestsjællands Kammerkor

Julehjælp
Menighedsplejen kan i begrænset omfang yde 
økonomisk hjælp til trængte børnefamilier i form af et 
gavebrev, som kan anvendes til at købe lidt ekstra ind 
til julen.
De midler Menighedsplejen anvender til dette formål 
er penge, som er givet ved indsamling i Kastrup 
Kirke, gaver fra private personer, samt donationer fra 
forskellige foreninger og virksomheder.
Har din familie brug for hjælp kan du på Kastrup Kirkes 
kontor i hele november måned hente og udfylde et 
ansøgningsskema. Alle ansøgninger vil blive vurderet 
og ansøgere, der kommer i betragtning vil få besked 
direkte. 
Ansøgningsfristen er i år den 11. december

Med venlig hilsen
Menighedsplejen
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Priseksempler 2017

Bisættelse 1: 
Uden handling i kirke, ikke 
medlem af folkekirken, 
asken spredes over havet.

Samtale & alt nødvendigt 
papirarbejde. Kontakt til 
offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude, ilægning og 
påklædning. 1 rustvogns-
kørsel 0-20 km. 1 Kreme-
ring. 1 Urne.

Kr. 14.000 incl moms. 
Prisen er ex. evt. dødsan-
nonce, handling i kapel, 
orgel & kor.

Bisættelse 2:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke.
Samtale & alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til 
offentlige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning og 
påklædning. 2 rustvogns-
kørsler 0-20 km. 
1 kistepynt efter eget valg 
kr. 500,00. 1 kremering. 
1 urne.

Kr. 16.000 incl moms .Pris-
en er ex evt. Dødsannonce, 
gravsted & sten. 
Begravelse:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke. Samtale. 
Alt nødvendigt papir- 
arbejde. Kontakt til of-
fentlige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning & 
påklædning. 1 Rustvogns-
kørsel.
1 Blomster opsats efter 
eget valg kr. 500,00.

Kr. 11.000 incl. moms Pris-
en er ex. evt. dødsannonce, 
gravsted & Sten. 

Traditionen 
holdes
Det er en tradition, at vi den 
sidste søndag i kirkeåret 
holder sognedag. Det gør vi 
ved at holde gudstjeneste 
kl. 10.00, hvor alle præster 
deltager, for derefter at gå 
i konfirmandstuerne, høre 
foredrag og derefter spise 
en frokost sammen. 

Årets foredrag er ved Jørn 
Henrik Petersen, professor i 
velfærdshistorie, dr. phil. & 
ph.d., Institut for Statskund-
skab Syddansk Universitet.

Jørn Henrik vil i anled-
ning af reformationsåret 
tale om Luther og den sær-
lige betydning han har haft 
for vores måde at bygge et 
samfund op på. 

Velfærdsamfundet har 
en del med Luther at gøre. 
Hans skarpe skel mellem 
det åndelige og verdslige 
regimente, et skel som vo-
res politikere ofte bruger, 
var måske slet ikke så skarpt 
alligevel. 

Det er et foredrag som 
mere vil handle om Luther 
som samfundstænker frem 
for teolog. 

Vel mødt alle sammen.

Menighedsrådet ved Tårnby 
Kirke.

Sognedag søndag 26. 
november klokken. 10.00 i 
Tårnby Kirke

Julehjælp
Menighedsplejen kan i begrænset omfang yde økonomisk hjælp til trængte børnefamilier i 

form af et gavebrev, som kan anvendes til at købe lidt ekstra ind til julen.
De midler Menighedsplejen anvender til dette formål er penge, som er givet ved 
indsamling i Kastrup Kirke, gaver fra private personer, samt donationer fra forskellige 
foreninger og virksomheder.

Har din familie brug for hjælp kan du på Kastrup Kirkes kontor i hele november måned hente og udfylde et 
ansøgningsskema. Alle ansøgninger vil blive vurderet og ansøgere, der kommer i betragtning vil få besked direkte. 

Ansøgningsfristen er i år den 11. december                                                                                                                         Med venlig hilsen
Menighedsplejen

Jørn Henrik Petersen 
er professor i 
velfærdshistorie, dr. phil. 
& ph.d., og ansat på 
Institut for Statskundskab 
ved  Syddansk Universitet.
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Det skal hermed meddeles 
at det kommende provsti-
udvalg i Amagerland prov-
sti, der træder i kraft pr. 1. 
november 2017 består af 
følgende seks lægmedlem-
mer, en præsterepræsen-
tant og som født medlem 
provst for Amagerland prov-
sti Poul Bo Sørensen

Lægmedlemmer i provsti-
udvalget:

• Lene Kiil, Store Magleby 
menighedsråd
• Erik Søndergaard, Dragør 
menighedsråd
• Helle Myhre, Korsvejens 
menighedsråd
• Elise Andersen, Kastrup 
menighedsråd
• Flemming Niemann Peder-
sen, Tårnby menighedsråd
• Grete Modin Grundtvig, 
Skelgård menighedsråd

Præsterepræsentant i 
provstiudvalget:

• Annelise Hofmann Mehl-
sen       Sognepræst Skel-
gårdskirken

Menighedsrepræsentant i 
Stiftsrådet

• Erik Søndergaard, Dragør 
menighedsråd

Stine Ramati, Sekretær for 
Amagerland Provsti
Præstefælledvej 107
2770 Kastrup
Tlf. 2912 2770
 

Fuldtalligt 
Provsti-udvalg

Drachmann Begravelser 
Omsorg, Nærvær & Til for Jer 
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af 
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores 
nærvær vil for jer, føles trygt. 

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20 
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup 
www.drachmann.nu 

Aktiviteter i 
Skelgårdens kirke
Aftensang onsdag 22. november kl. 19
Sognepræst Anne Louise Nielsen vil ved tre 
aftenarrangementer introducere 10 sange 
og salmer, som vi kan synge bagefter. Det vil 
være en blanding af årstidens sange, et par 
”nye” salmer og højskolesange. Ved klaveret 
organist Bennie Reebirk. 

Der vil være kaffepause undervejs. Tilmel-
ding er ikke nødvendig.

Munkens brud - Teater i kirken 

Det er reformatio-
nens historie for-
talt gennem teater, 
musik og Katharina 
Luther, munken 
Martin Luthers 
kone. 

Katharina blev 
født i 1499 og som 
barn sendt i klo-
ster. Men sammen 

med otte andre nonner flygtede hun i 1523 
fra klostret til Martin Luther, som var kritisk 
over for klosterlivet. 

To år senere var Katharina gift med Martin 
Luther, de fik fire børn sammen - og hun blev 
historiens første præstekone.

Skelgårdens kirke. Torsdag 16. november 
kl. 19. Gratis adgang. 

HOT koncert
Hør 40 unge og glade musikere fra Tårnby 
Musikskolespille forskellig musik – fra klas-
sisk til rytmisk, folkemusik og pop.  Der er et 
glas bagefter. Gratis adgang.
 Torsdag 23. november kl. 19

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Banko. Pris pr. plade 15,-. 3 plader 30,-. torsdag 16. 
nov. kl. 10.
O.K.-Dag. Vi hygger med kaffe og brød. Torsdag 23. 
nov. kl. 10.
Louis Nielsen giver gode råd om øjne. Billetter til 
julefrokost (110,-)sælges. Torsdag 30. nov. kl. 10.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko fredag 10. november
Spisning og hygge kr. 80,- onsdag 15. november
Banko fredag 17. november
Film, foredrag eller hygge, onsdag 22. november
Banko fredag 24. november
Film, foredrag eller hygge, onsdag 29. november

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Valg til brugerbestyrelsen. Tilmelding til den efter-
følgende spisning. Fredag 10. nov. kl. 12.00
Fællesfrokost egen madpakke. Fre. 24. nov. kl. 13.00
Julefrokost i Kastrup Strandpark. Billetter købes i 
Bordinghus. Onsdag 29. nov. kl. 12.30
1. søndag i advent. Søndag 3. dec. kl. 13.00
Telekoret underholder. Lørdag 9. dec. kl. 13.00  

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården 
Solgårdens Kabaret festlig og humørfyldt. (billetter 
købes i caféen). Fredag 17. kl. 13 til ca. 15.30
Visens venner Amager. Fredag 24. kl. 13.30 - 15.30
Julebanko. Vindere vælger frit mellem indpakkede 
pakker. Torsdag 30. kl. 13.15-15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972. 
Rejse banko. 3 plader og traktement fra den store 
verden, 50 kr. Lørdag 11. november kl. 13-16
Fælles frokost. Betaling senest dagen før. Onsdage 
15., 22 og 29. november kl. 12.30
Vælgermøde og spis suppe til. Mød lokalpolitikerne 
i Pilehaven. Fredag 17. november kl. 16 – 18
Fællesspisning. Kun 16 pladser. Tilmelding og beta-
ling, 50 kr. fra 10.11. Tirsdag 21.11. kl. 18 -20
Pilehavens 40 års jubilæum. Alle er velkomne til 
lagkage og kaffe, musik og hygge. Pilehaven invite-
rer, men tilmeld dig. Søndag 26. nov. kl. 14-16.

Shiatzu massage. Tidsbestil. Mandag 27. kl. 9-14
Rundvisning i Magasins sjove lille museum - gratis 
entre. Bus fra Pilehaven eller ved Kongens Nytorvs 
metro st. Tilmelding. Mandag 27. november kl. 
13-16.30.
Historisk studiekreds. Lars Jønsson starter ved H.C. 
Andersen og fortsætter i Danmarks guldalder. 7 
torsdage fra 30. nov. kl. 16-17.30. Betaling.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Orientering ved Tårnby kommunes faldkonsulent. 
Sammen med Hjernesagen man. 13. nov. kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Ulla Mikkelsen om motion. Sang, musik og lotteri. 
Postkassen tors. 16. nov. kl.14-17.
Julefrokost. Sang, musik, lege, hygge og lotteri. 
Solgården tirs. 28. nov. kl.12-16.

Diabetes foreningen
Stavgang. Hver mandag kl.10.00 fra Løjtegårdsvej 
100, åbent for alle. Raskgående ca. 4 km, langsomt-
gående ca. 2 km. Ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare 
mød op, med eller uden stave.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør 
Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Raskgående ca. 4 km, langsomtgående ca. 2 km. - 
ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare mød op, med eller 
uden stave. 
Stavsæt kan lånes/ købes i lokalforeningen.
Info: Jacob Løve 3057 8133 eller jacobottoloeve@
gmail.com
Allan Flyvbjerg fortæller om det kommende Steno 
Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospital. 
Onsdag 15.nov. kl. 19. SundhedsCenter Tårnby.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 
2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 
5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk 
Særlig sensitivitet, hvad er det? Oplæg ved Su-
sanne Kalvaag. Tirsdag 24. nov. kl. 19-21.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Cafemøde. 14. november.
Cafemøde. 21. november.
Gløgg og æbleskiver. 28. november.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - november 2017
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Svømmeklubben Kvik Ka-
strup vil mere end blot at 
fostre dygtige svømmere. 
Klubben har i mange år haft 
fokus på også at skabe et 
godt klubliv og være en cen-
tral del af lokalområdet

Af Nanna Grønbæk

Kun de færreste uden for 
svømmeverden er klar over, 
hvor meget et liv som konkur-
rencesvømmer fylder hos den 
enkelte svømmer, og i lige så 
høj grad hos svømmerens fa-
milie. 

Kvik Kastrup vil mere end 
blot at fostre dygtige svøm-
mere, som klarer sig godt i 

konkurrencer nationalt og 
internationalt. Klubben har 
derfor i mange år haft fokus 
på også at skabe et godt og 
velfungerende klubliv og 
lægger vægt på at bidrage til 
lokalområdet gennem aktivi-
teter for både medlemmer og 
ikke-medlemmer.

- Det er vigtigt for mig som 
formand, at de børn og unge, 
som lægger så meget tid 
herovre, også får andet end 
gode sportslige resultater ud 
af det. Gode menneskelige 
værdier og stærke venskaber. 
Det er noget, de kan tage med 
sig, også efter livet i Kvik. Det 
er også det, der giver vores 

tidligere svømmere lyst til 
at komme tilbage til klubben 
som voksne - med deres egne 
børn, siger Jan Urban Hansen,  
formand for Kvik. 

Klubben har blandt andet 
tradition for at holde camps 
for både medlemmer og ud-
fordrede børn i kommunen. 
Camps er sjov og aktiviteter 
i og uden for bassinet. I for-
bindelse med EM i svømning 
i Royal Arena holder Kvik 
EM Camp i samarbejde med 
Dansk Svømmeunion. Svøm-
mere fra ind- og udland skal 
ud i en masse aktiviteter sam-
men og heppe på svømmerne 
i vandet i Royal Arena. 

Kvik var en meget aktiv 
deltager, da Stafet for Livet i 
sommer fandt sted for første 
gang i Kastrup. 

29. november venter den 
traditionsrige eftermiddag 

med juleklip, glögg og æble-
skiver og som noget nyt i år 
salg af juletræer. 

Mere på klubbens hjemme-
side kvikkastrup.dk

bbark

Svømmeklub med socialt fokus

En anledning til en fælles aktivitet - 
Halloween i Kvik. 

five star            renseri

Skrædder & Renseri
Tøjreparation • Rens • Vask • Rulletøj
Gardiner • Sofabetræk • Ægte Tæppe

Dag 
til dag
service

Stor P-plads

Canada Goose / North Face o. lign.   290.-kr.

Dynesæt (dyne og pude)   200.-kr.

3 habitter med rens og strygning   360,- kr.

3 par benklæder med rens og strygning   140.- kr.

Lynlås-skift til benklæder inkl. lynlås   150.- kr.

5 skjorter med vask og strygning (på bøjle) 100.- kr.

Pilegårds Alle 39 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3177 2826
Åbningstider: Man-fre. 10:00 - 17:30 Lør. 10:00-14:00 Søndag lukket

www.fivestarrenseri.dk

Er du til 10. klasse
Af Afdelingsleder  

Charlotte R.S. Nielsen og lærerne

Du er snart færdig med folkeskolen og 
står nu overfor at skulle træffe en be-
slutning om, hvad der nu skal ske. Hvis 
du overvejer 10. klasse, vil vi give dig 
mulighed for et spændende og ander-
ledes skoleår.

Hvorfor skal du vælge 10.klasse?

Vi tilbyder dig et år i et trygt og rum-
meligt ungdomsmiljø på Tårnby Ung-
domsskole.

Du vil møde andre unge på din egen 
alder fra hele kommunen samt lærere, 
der målrettet har valgt kun at under-
vise i 10. klasse. 

Vi ser 10. klasse som første år af din 
ungdomsuddannelse, hvor du bliver 
fagligt dygtigere, mere moden og får 
afprøvet dine uddannelsesønsker gen-
nem brobygning og praktiske, kreative 
og studierettede valghold. Det er vig-
tigt for os, at du som elev bliver selv-
stændig, initiativrig og ansvarlig over 
for dig selv og over for fællesskabet. 

Derfor gør vi det klart for dig, 
at du går i skole for din egen skyld

• Du kan blive mere sikker på, at du 
senere vælger den rigtige ungdomsud-
dannelse
• Du kan forbedre dig fagligt og få gode 
studievaner
• Du kan højne dit karakterniveau
• Du kan forberede dig til den ung-
domsuddannelse, du ønsker
• Du kan tage 10. klasseprøven i de fag, 
du ønsker

US10 informationsaften
Mandag 27. november 2017 kl. 17 
og mandag 5. februar 2018 kl. 17 på 
Tårnby Ungdomsskole, Løjtegårdsvej 
167



3
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 N
O

V
EM

B
ER

 2
0

1
7

Noget at gå til i november og december

PLYSSEN STÅR I JULENS TEGN. Der er smukt pyntet og 
og det traditionelle Julemarked er i år særlig stort. Så 
kom på Plyssen og kom i Julestemning.

JULEMARKED hver lørdag-søndag kl. 13-16 indtil 17. 
december.
Foruden Julemarkedet udstiller Elmer Jensen mange 
taknisk gode foto,  og Preben Jensen og Lise Øzer ud-
stiller malerier.

UNDERHOLDNING: Søndag 12. november kl. 14: Syng 
med-eftermiddag med Amager Harmonika-orkester, 
Gårdsangerne.

Kunstprojekt på Ungdomsskolen

Kom og oplev vores nye store kunstværk i 
trappeopgangen, skabt af illustrator og 

billedkunstner Line Jak i samarbejde med 
elever fra US10 og 8. kl Street Art valghold

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER OG BYDE PÅ 
EN FORSFRISKNING FRA KL. 15.30-17.00

Med venlig hilsen

Løjtegårsvej 167, 2770 Kastrup

Julekoncert i Skelgårdskirken 
Tårnby Musikskole 
deltager i julekon-
certen med koret 
Nordlys, harmoni-
orkestret HOT og 
solister.
Torsdag 23. no-
vember kl. 19-
20.30 i Skel-
gårdskirken. 

Jul på Kulturzonen 

Er du til hygge, gløgg, æbleskiver og risengrød? Så 
kickstart din julestemning og kom til ”Jul på Kulturzo-
nen”.

Vi byder på åbne værksteder, boder, live julemusik, 
luciaoptog, og mon ikke julemanden dukker op…?

Juleloppemarked på Kulturzonen
- Kom og bidrag til en bæredygtig jul
I år er det muligt at booke en stand til at bytte/sælge 
skønne og lækre ”julelopper” og dermed bidrage til, at 
du kan finde en fed og billig julegave til onkel Mads, 
kusine Mette eller…

Det er gratis at deltage. Kulturzonen stiller borde til 
rådighed, dog maks. 2 borde pr. stand. Kom mellem kl. 
9 og 11 og stil din bod op.
Tilmelding til info@kulturzonen.net senest 22. novem-
ber.

Program for dagen:
Kl. 11.15 Julerytmik for hele familien v. Rene og Nanna
Kl. 12 Hør en spændende julefortælling
Kl. 12.30 Luciaoptog med Pilegårdsskolens kor

Kl. 13 Koncert, Tårnby Musikskoles harmoniorkestre
Kl. 11-15 Værksted med juledekorationer v. blomster-
dekoratør Aase Nilsson

Vi varmer op til ”Jul på Kulturzonen” i hele uge 48, 
hvor du blandt andet kan pynte vores store juletræ og 
lave din egen flotte julepynt.
Kulturzonen, Lørdag 2. december kl. 11-15 - gratis 

Julerytmik på Kulturzonen 
Kom og vær med til at synge, 
danse og spille julen ind i alle 
hjerter.

Vi kaster med papirsne-
bolde, og mon Rudolf har sin 
røde tud?

Julearrangementet, du og 
dine børn ikke vil gå glip af.
Kulturzonen, Fredag 15. de-
cember kl. 16.30-18 - gratis 

Bandaften julespecial på Kulturzonen 
Kom til band-
aften jule-
special med 
fede bands, 
julemusik-
quiz med 
vilde præmier 
og Amagers 
bedste DJ.

Kulturzonen, Fredag 15. december kl. 19-23 - gratis 

Julekoncert for kor i Kastrup Kirke 
Traditionen tro 
starter vi med 
Luciaoptog med 
ungdomskoret 
The Jokers.

Herefter vil 
The Jokers samt 
pigerne og kvin-
derne fra Nordlys 

sørge for, at alle rigtigt kommer i julestemning.
Kastrup Kirke, Lørdag 16. december kl. 16-17.15 - gra-
tis 

Tårnby Kommune har en kunstordning, 
hvor skolerne på skift får mulighed for et 
større kunstprojekt 

Af Emil Guttorm Jakobsen Tårnby Ungdomsskole
i 2017 er det Tårnby Ungdomsskole, der var genstand 
for projektet.

De unge, som kommer på skolen, er i en periode af 
deres liv, hvor de kan være følsomme og usikre men 
også opsøgende, ivrige og nysgerrige på dem selv, de-
res liv og deres identitet.

Temaet i projektet handler derfor om, at skolen i hø-
jere grad afspejler denne søgen efter egen identitet og 
det at være ung i Tårnby.

Elever fra 8. årgang og 10. klasser på Tårnby Ung-
domsskole og US10 har derfor i løbet af de seneste 
mange uger, arbejdet på højtryk for at skabe skolens 
nye kunstværk. Illustrator og billedkunstner Line Jak 
står bag det store værk i trappeopgangen, hvor hun 
sammen med eleverne har kastet malingsbomber, 
spraymalet, lavet stencils og i det hele taget inddraget 
eleverne og deres kreative evner på forskellige under-
visningshold. 
Se det nye kunstværk mandag 13. november kl. 15.30 - 
17 på Tårnby Ungdomsskole og US10.

Sundhed
Verdens Diabetesdag
Få testet din risiko for type 2 diabetes 
- en kronisk sygdom, som udvikler sig så langsomt, 
at man ikke nød vendigvis er klar over, at man har 
den. En ubehandlet diabetes kan føre til blodprop-
per, nedsat syn, nervebetændelse og nyresvigt. 
Derfor er det vigtigt at opdage og behandle type 2 
diabetes så tidligt som muligt. 
Sundhedshuset på Kamillevej 4 i arkaden,14. no-
vember 2017 kl. 10-12. SundhedsCenter Tårnby og 
Tårnby apotek

Foredrag om diabetes
Allan Flyvbjerg, professor, læge, direktør for det 
nye Steno Diabetes Center Copenhagen og tidligere 
formand for Diabetesforeningen, fortæller om hvil-
ken betydning, det nye center får for diabetikere 
på Amager.
SundhedsCenter Tårnby, onsdag 15. november kl. 
19. Tilmelding 3247 0079 eller foredrag.sc@ta-
arnby.dk

Træning og kræft
Pernille Højman, forsker og postdoc på Rigsho-
spitalet, fortæller om de nyeste og mest lovende 
studier. 
SundhedsCenter Tårnby, torsdag 16. november kl. 
19. Tilmeldingt 3247 0070 eller foredrag.sc@ta-
arnby.dk  

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset
23. okt. – 30. nov.: Hver.: 9-15  Weekend: 10-16 
2. dec. - 17. dec.:  Weekender: 10-16
Inspiration til årstidens naturoplevelser, Salg af 
brænde til brug på bålsteder, Lej cykler, fødselsdags-
kasser og udstyr til friluftsliv 
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. 

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle 
lørdage og søndage kl. 10-14.
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Noget at gå til i november og december

Musik og kultur på kryds og tværs på biblioteket
Gamle danske landeplager fra 50’erne
Musikalsk foredrag v. Nikolaj Bang

En festlig eftermiddag i sel-
skab med sangeren Nikolaj 
Bang, der via foredrag, 
filmklip og fællessang guider 
os igennem 1950’erne, hvor 
supermarkeder, støvsugere 
og S-tog vandt frem. For 

ikke at tale om plastik, polyester og parcelhuskvarterer. 
Der vil blive genhør med sange som: “Du er min 

øjesten”, “Den gamle gartners sang”, “Er du dus med 
himlens fugle”, “En lille pige i flade sko” etc.
Mandag 13. november kl. 16 på Vestamager Bibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Reception
50 års jubilæum for musikken på Tårnby bibliotek 
Fra analog til digital og dialog 

For snart 50 år siden 
- 15. november kl. 12 
i 1967 - åbnede Hoved-
biblioteket i Tårnby en 
ny musikafdeling. Det 
blev startskuddet til en 
lang og hæderkronet 
formidling af musik i 
kommunen. 

Det skal naturligvis 
fejres ved en reception, 
hvor alle gamle, nye 
såvel som kommende 
brugere er meget vel-

komne. Forhenværende musikbibliotekar Søren Mark-
vard Pedersen præsenterer et nummer af kommunens 
lokalhistoriske blad, Glemmer Du, der fortæller hele 
historien om 50 år med musik på Tårnby Bibliotek. 
Tårnby Hovedbibliotek, Rotunden tirsdag 14. november 
kl. 17-19. 

Mødet – Venskaber på tværs Fotoudstilling 
Sprogskolens kursister 
har arbejdet med temaet 
Mødet - Venskaber på 
tværs. Venskaber, der 
opstår når forskellige 
kulturer mødes. 

Kom og se den fine 
udstilling, der er blevet 

til i et samarbejde mellem Sprogskolen, Venligboerne, 
Amager Fotoklub og Hovedbiblioteket.
Fernisering onsdag 15. november kl. 17 på Tårnby Ho-
vedbibliotek. Derefter kan udstillingen ses i bibliote-
kets åbningstid frem til onsdag 29. november.

Kulturbazar på Tårnby Hovedbibliotek
… hvor mennesker med forskel-
lige kulturelle baggrunde mødes 
til gensidig glæde og inspiration. 
Til Kulturbazaren kan du møde 
mennesker, der har boet i Tårnby 
længe og mennesker, der lige er 
flyttet hertil. Du kan bl.a. møde 
Venligboerne, Sprogskolen, Tårnby 

Kreativ Klub og Musikskolen og høre om deres mange 
spændende aktiviteter i Tårnby.

Vi skal danse, synge, spille banko på tværs og smage 
på mad fra forskellige himmelstrøg. Det er sprogsko-
lens kursister, der har udvalgt og tilberedt smagsprø-
verne. Kig forbi Tårnby Kreativ Klubs arbejdende værk-
sted. Du kan også se en spændende fotoudstilling over 
temaet “Mødet - Venskaber på tværs”. 

Premiere på nyopsat teaterforestilling: 10 fortæl-
linger fortalt af 10 unge fra sprogcentret
Teaterpædagog og iscenesætter Charlotte Fogh har 
sammen med Sprogskolens Ungehold skabt forestil-

lingen, som bygger på elevernes egne historier. Denne 
sceniske fortælleform er inspireret af fonden C:NTACT, 
som er kendt for at invitere mennesker med forskellige 
sociale, etniske og religiøse baggrunde på Edisons sce-
ne for at formidle deres personlige historier med sce-
nekunstneriske virkemidler i øjenhøjde med publikum. 
Efter forestillingen er der mulighed for spørgsmål.

Faste tidspunkter på programmet
Kl. 11.00 Marimbaorkesteret og pigekoret The Jokers 
fra Tårnby Musikskole åbner Kulturbazaren.
Kl. 12.00 Folkedans v. Modtagerklasserne fra Skotte-
gårdsskolen. Kom og vær med.
Kl. 13.00 Banko på tværs - arrangeret af Venligboerne.
Kl. 14.00 Forestillingen ”10 fortællinger fortalt af 10 
unge fra sprogcentret”.
Kl. 15.00 Sangsolister fra Tårnby Musikskole.

Kulturbazaren er arrangeret af SundhedsCenter Tårnby 
og Tårnby Kommunebiblioteker i samarbejde med Tårn-
by Musikskole, Venligboerne, Sprogskolen og Forenin-
gen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Tårnby.

Kulturbazar. Lørdag 18. november kl. 11-16. Fri ad-
gang.

Kærlighed er ikke nok
Foredrag ved Sofie Münster

Hvad kan vi som forældre gøre for 
at få glade, stærke og omsorgsfulde 
børn? 

At et barn mærker kærlighed og 
omsorg er en helt essentiel forud-
sætning for at barnet trives - men 
det er ikke nok. Børn trives bedst, 
når de møder deres forældre som 

trygge autoriteter, der stiller krav til dem og har for-
ventninger til dem. Som forældre skal vi turde give slip 
og lade vores børn gøre sig egne erfaringer. Vi skal lade 
dem mærke modgang, og ikke altid skåne dem fra det.

Sofie Mynster giver råd, inspiration og værktøjer til, 
hvordan vi som forældre kan udvikle stærke værdier 
hos børnene og have forventninger på en måde, som 
får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed.
Torsdag 23. november kl. 19.00 på Tårnby Hovedbib-
liotek. Billetpris 30 kr. 

Kom til konsultation hos Dr. Rock
Rocktalkshow med den hæderkronede anmelder, Stef-
fen Jungersen

Han har sine klare meninger om, 
hvad der er godt og skidt. Han kan 
formulere det enkelt og præcist. Så 
musikken spiller med, og læserne 
bliver klogere på, hvad er op og 
ned på alt fra Slayer over Kiss til 
Bruce Springsteen.

Jungersen blev uddannet journa-
list i 1980’erne og skriver som free 
lancer for BT og på sitet It’s Only 
Rock’n’roll.  

Denne aften former sig som et 
afslappet talkshow, hvor der også 
bliver plads til at stille spørgsmål til 
Dr. Rock. 

Tårnby Hovedbibliotek, torsdag 30. november kl. 19. 
Billetpris 30 kr. 

Foto: Stads- og Lokalarkivet 
B 7021

For børn
Børnevalg

“Børnevalg 2017” skal introducere 
de yngste børn til de demokratiske 
processer på en sjov og anderledes 
måde ved at give dem mulighed for 
at stemme på nogle af de børne-
bogsfigurer, de i forvejen kender, 
og som har hver sin mærkesag. For 
eksempel går Cirkeline ind for mere 
hjælpsomhed, mens Mimbo Jimbo 
siger ja til mere fantasi og Villads 
fra Valby sætter alt ind på slik!

Børnevalg indtil tirsdag 21. november. Der kan stem-
mes både på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager 
Bibliotek.
Resultatet af børnevalget fejres fredag 24. november kl. 
15.30-18 på Tårnby Hovedbibliotek, hvor der er lidt til 
de små stemmeberettigedes ganer.

To skønne teaterforestillinger 
Nattergalen 
... er et teaterstykke for de 3-9årige.

Her bliver børnene inviteret 
til Kina i den kinesiske kej-
sers slot, hvor en lille natter-
gal udvises, fordi kejseren 
synes bedre om en kunstig 
nattergal lavet af guld. 

Lørdag 18. november kl. 11-12 på Vestamager Biblio-
tek. Pris 20 kr. 45 minutter. 

Den store nisseprøve 
… er en forestilling for børn mellem 4 og 9 år.

De to nisser Nis og Nisse Sisse 
skal til nisseprøve for at få lov 
til at beholde deres røde nis-
sehuer. Dumper de til prøven i 
Nisseskolen hos Frk. Hanegal 
får de en grøn nissehue i ste-
det for. Og det er enhver nis-
ses skræk at ende sine dage 
som grøn havenisse.

Lørdag 25. november kl. 11-
12 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Pris 20 kr. 40 minutter.

Kun en voksen pr. barn, både børn og voksne skal have 
billet. Husk venligst til alle teaterforestillinger at re-
spektere aldersgrænserne. Det giver den bedste ople-
velse for børnene.

Lær at bære dit barn i en slynge
Ved slyngevejleder og jordemoder Lotte Hald. 

Kom til slyngevejledning og lær 
hvordan du kan bære dit barn i 
en slynge eller et andet ergono-
misk bæreredskab, og hør Lotte 
fortælle om, hvorfor det er sundt 
og smart at bære sin baby. 

Lotte har et bredt udvalg af 
bæreredskaber med, som hun 
viser og forklarer hvordan kan 
bruges, og du kan tage dine egne 
med.

Foredraget varer ca. 1 time og herefter er en stund 
til erfaringsudveksling og til at prøve bæreredskaberne.
Babycafé onsdag 22. november kl. 10-12, Tårnby Ho-
vedbibliotek. Billetpris 20 kr. 

Hovedbiblioteket, Kamillevej
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16 • tlf. 3246 0520

Vestamager bibliotek, Ugandavej
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16
Søndag lukket • tlf. 3253 5499
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Når skaden er sket -
Vi har aftaler 
med de fleste 
forsikringsselskaber om 
anmeldelser af skader. 

Så ring til os - vi 
klarer både ruder og 
papirarbejdet.

SKOTTEGÅRDENS BAGERI
Skottegården 8

Åbningstider alle hverdage 06-18
Weekend og helligdage 06-17

Speciel tilbud
2 stk. tørkager  25,-
3 forskellige snitter  25,- 
3 stk. flødekager 50,- 
Jordbærkager 3 stk.  60,-
Wienerbrød 3 stk.  30,-
Rugbrød pr. stk.  20,-
Ugens brød altid  25,-  
Glutenfri rugbrød  42,-

Faste tilbud
Stenovnsboller 4 stk. 20,-
Almindelige boller 5 stk. 20,-

Foreningen Ildsjælenen inviterer ud-
satte til festen kaldet ”Jeres Jul”
Kender du en, der har brug for et ekstra 
smil og en juletræsfest? 

Jeres Jul er en juletræsfest for børn og 
familier fra vanskelige sociale kår. Mål-
gruppen er børn og familier, der af for-
skellige årsager som økonomi, skilsmis-
ser eller andre sociale hændelser møder 
udfordringer i dagligdagen og derfor kan 
have brug for, at nogen arrangerer en ju-
lefest for dem. Arrangementet blev sidst 
holdt i 2014 og vil forhåbentligt give 
mange smil til deltagerne.

- Alle fortjener et smil og hvis vi kan 
hjælpe med det, er vores mission lykke-
des! udtaler Simon Brøns, professionel 
julemand og formand for Ildsjælene.

Flot opbakning

Juletræsfesten har plads til 75 børn og 
75 voksne, og har et 20 mand stort crew, 

der sørger for at afvikle sjove workshops, 
konkurrencer og dans om det store jule-
træ i aulaen på Skottegårdsskolen.

Ildsjælene har haft stor opbakning med 
blandt andet at få frivillige til at stille op 
med sjov underholdning med nissefami-
lien, Omsorgsklovnene og RayRay. Ligeså 
er Lions Club Kastrup-Tårnby hovedspon-
sor og flere erhvervs- og foreningsdriven-
de har støttet med midler til julegaverne.

Vil du med?

Festen ”Jeres Jul” holdes lørdag 16. 
december  i Skottegårdsskolen store 
festsal. 

Ansøgning sendes senest 15. 
november på mail: ildsjaelene.dk.

Der er plads til maksimum 75 børn 
og 75 voksne.

Arrangementet er gratis.
 

Særlig jul for særlige 
mennesker

Udstyret er på plads, når nisserne fra 
foreningen Ildsjælene holder julefest. De 
går all in, så der bliver morskab for børn og 
voksne. Foto: J.O.Rasmussen.

Udstilling i julens farver

Årets tema er Julens farver 
- grøn, rød, hvid, guld, når 
Kreativ Klub holder udstil-
ling og marked i Rådhushal-
len
Klubbens medlemmer har 
over dette tema arbejdet i 
grupper med juletræer, nis-
ser, julepynt og julelandskab. 

Det er også muligt at få 
smagsprøver (synsprøver) 
på, hvad der i øvrigt er ble-
vet skabt i klubben i løbet af 
året - lækkert og unikt kunst-
håndværk, som vil være en 
fin julegave – til dig selv eller 
andre, du holder af. 

Årets gæsteudstillere er 

Pia Skak Mortensen, butikken 
Glad Sol (Holmbladsgade) 
med mosaikarbejder. 

Annette R. Nielsen - relief-
fer af drivtømmer.

Klubben har også sørget 
for en hyggelige café og for 
en kop kaffe eller te med 
hjemmebag.

INFO: 
Lørdag 25. november kl. 10-
16 og søndag 26. november 
kl. 10-15.
Tårnby Rådhus, Amager 
Landevej 76
Gratis adgang
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Se www.taarnbybladet.dk

2017   
NR. UDKOMMER DEADLINE
12 december  fre. 1. dec. OBS* man. 27. nov.

OBS* IKKE sidste fre. i den foregående måned.  
Deadline er absolut med mindre andet er aftalt. 

2018   
NR. UDKOMMER DEADLINE
01. januar* fre. 5. jan. tirs. 2. januar kl. 12
02. februar fre. 26. jan. man. 22. januar
03. marts fre. 23. feb. man. 19. februar
04. april fre. 30. mar. (påske) søn. 25. mar. OBS**
05. maj fre. 27. apr. man. 23. apr. 
06. juni fre. 25. maj fre. 18. maj (pinse)
07. juli/august fre. 29. juni man. 25. juni 
08. august* fre. 10. aug. OBS * man.  6. august 
09. september* fre. 31. aug. man. 27. august
10. oktober  fre. 28. sept. man. 24. sept.
11. november  fre. 26. okt. man. 22. okt.r
12. december  fre. 30. nov. man. 26. nov.

OBS * IKKE sidste fredag i den foregående måned.  
Se Udgivelsesplanen
OBS ** Ændret deadline grundet påske-udgivelse

Hvem tænker på 2018 - det gør vi!
Tårnby Bladets udgivelsesplan for 2018 - se mere på www.taarnbybladet.dk

Kom og kig !!! • Billige julegaver !!!
Ditte Juel 
Andersen 
udstiller 
fra lørdag 
25. 
november 
malerier 
på Plyssen 
og tre 
uger 
frem.

Hun sælger ud af sine oliemalerier og til under halv pris 
nu, da hun har pladsmangel hjemme. 

Birgit Østergaard havde æren af at 
tage standeren ned i anerkendelse af, 

hun havde nået sit mål på 1000 roede 
kilometer i år, da Roklubben Øresund 

sluttede sommer rosæsonen af.

Birgit roede 1000 kilometer
Birgit Østergaard nåede sit mål for 
rosæsonens sommersæson - at ro 
1000 kilometer, og dette trods dår-
ligt vejr og aflyste ture 

Det har været en rigtig møgsæson for 
Roklubben Øresund, med blæst, regn 
og kulde, og flere roture er blevet af-
lyst, eller destinationen ændret.

For eksempel måtte en rotur på Es-
rum Sø ændres til en tur i Købehhavns 
Havns kanaler med roligere vande. 

Men trods dette nåede Birgit Øster-
gaard sit mål, for rosæsonens sommer-
sæson – at ro 1000 kilometer.

Roning om vinteren

Nu tages der fat på vintersæsonen med 
tør-roning i romaskiner samt tirsdags-
middage, foredrag og teaterbesøg. 

Og så skal robådene jo også klargø-
res, så de er klar til april måned, når 
der startes på sommersæsonen. 

Heldigvis er bådene i fin stand, så 
arbejdet med at slibe og lakere er til at 
overse, siger formand Hanne Vinther.

Har du ikke fået Tårnby Bladet 
... kan du hente det i et af vore depoter!

KASTRUP
• Irma Televænget
• Tårnby Rådhus
• SundhedsCenter, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegårds Centret Kulturhuset
• SAS-klubben ved diget

TÅRNBY
• Allégårdens Blomster, Tårnbyvej 51
• Tårnby Torv ved alle indgange

• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg

DRAGØR
• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18

SUNDBY
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto, Kirkegårdsvej 34
• Kvickly, Englandsvej 28

VESTAMAGER
• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

Dem finder du blandt andet:

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor 
nejtak’ere til reklamer lægges godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET ... men ring alligevel og klag. Se kolofonen på side 2

Undskyld 
Tekst: Mona Gjedved, Foto: Ole Gjedved

Her i anden del af trilogien: Krig - Undskyld - Pis, er det 
udelukkende kvinderne, der har ordet. Fem kvinder: 
Trine Mågård Hansen, Kitt Gravesen, Katrin Schnohr, Jo-
sefine Hansen og Jeanett Amandis skiftes til at fremføre 
nutidens kvinde med de plusser og minusser, der følger 
med at være en kvinde af i dag. 

En sjov og interessant forestilling, hvor man oplever 
næsten alle aspekter i en kvindes liv. Godt fremført med 
enkle virkemidler. 
Stykket spiller sidste gang 10. november på Tårnby Teater.
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SIKKE ET CIRKUS
11 – 12/11:     kl. 15.00
18 – 19/11:     kl. 13.00 t. f. a.

DEN KÆMPESTORE PÆRE
11 – 12/11:     kl. 15.30
18 – 19/11:     kl. 13.30
25 – 26/11:     kl. 15.30 t. f. a.

DEN LILLE VAMPYR, 
dansk tale
11 – 12/11:     kl. 13.00
18 – 19/11:     kl. 15.30
25 – 26/11:     kl. 15.00 fr. u. 7

MENS VI LEVER
10/11: kl. 19.30
11 – 12/11:     kl. 17.00 + 19.30
13/11: kl. 19.30
14/11: kl. 17.00
15/11: kl. 19.30 t. o. 11

VICTORIA & ABDUL
10 – 15/11:     kl. 17.45
16 – 22/11:     kl. 17.00
27 – 28/11:     kl. 17.00 fr. u. 7

A BAD MOMS CHRISTMAS
10 – 13/11:     kl. 20.00
14/11: kl. 20.30
15/11: kl. 20.00
16 – 22/11:     kl. 17.30 fr. u. 7

BALLERINA, dansk tale
10/11: kl. 17.00
11 – 12/11: kl. 13.30
15/11: kl. 17.00
18 – 19/11: kl. 15.00
25 – 26/11: kl. 13.30 t. f. a.

GLASSLOTTET                 
Forpremiere:
13/11: kl. 17.00
Danmarkspremiere:
16 – 20/11: kl. 19.30
22/11: kl. 19.30
23 – 29/11: kl. 17.30 t. o. 11
Danmarkspremiere:
JUSTICE LEAGUE
16 – 28/11_ kl. 20.00
29/11: kl. 20.15
30/11: kl. 19.30 t. o. 11
Danmarkspremiere:
MORDET I ORIENTEKSPRESSEN
23 – 24/11: kl. 19.30
25 – 26/11: kl. 17.00 + 19.30
27 – 28/11: kl. 19.30
29/11: kl. 20.00
30/11: kl. 17.30 + 20.00
Danmarkspremiere:
MUMITROLDENES VINTER, dansk tale
23 – 24/11_ kl. 17.00
25 – 26/11: kl. 13.00
29/11: kl. 17.00 t. f. a.
Danmarkspremiere:
PADDINGTON 2, dansk tale   
30/11: kl. 17.00
Ballet på lærredet:
THE SLEEPING BEAUTY
21/11: kl. 19.30

Pyjamasbio: 
29/11: kl. 19.00 
Kun uafhentede billetter

Filmoversigt 

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

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 
til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 
til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid 
åbner biografen 30 min. 
før første film starter.

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 
år) 60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- 
kr.  (hvert klip betaler for 
en billet op til 65,- kr.).
 
Tillæg ved 3D film kr. 20,-. 
Der kan forekomme tillæg 
ved hel-aftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

BABY BIO KL. 11.00
14/11: BAD MOMS AT 
CHRISTMAS
21/11: GLASSLOTTET
28/11: MORDET I 
ORIENTEKSPRESSEN
5/12: Forpremiere: 
SUBURBICON

 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
14/11: VICTORIA & 
ABDUL
21/11: GLASSLOTTET
28/11: MORDET I 
ORIENTEKSPRESSEN
5/12: Forpremiere: 
SUBURBICON

 

PADDINGTON 2
Paddington har nu fundet 
sig godt til rette hos familien 
Brown i London. Han er 
afholdt af alle omkring sig og 
spreder glæde og marmelade 
hvor end han går. 
Paddington har dog meget 
travlt, da hans elskede tante 
Lucy snart fylder 100 år, og 
han er derfor på jagt efter 
den perfekte gave. Den finder 
han endelig i Hr. Grubers 
butik, hvor han finder en helt 
fantastisk pop-op bog.
Men Paddington har jo ingen 
penge, så han må påtage sig 
en masse arbejde for at få 
spare pengene sammen. 
Da han endelig har fået 
skrabet nok sammen, viser 

det sig, at bogen netop er 
blevet stjålet! Nu er gode råd 
dyre og nu er det op til både 
Paddington og familien Brown 

at finde tyven på trods af, at 
han viser sig være noget af en 
mester i forklædning…

DANMARKS-
PREMIERE
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FILM TIDLIGERE OMTALT I 
TÅRNBY BLADET

VICTORIA & ABDUL

GLASSLOTTET 

JUSTICE LEAGUE

MORDET I 
ORIENTEKSPRESSEN

MUMITROLDENES VINTER, 
DANSK TALE
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 Velkommen til efterårsbazar                                                         
 i Løjtegårdsskolens festsal                                                          
 søndag d. 19. nov. Kl. 11-16 

 
   Salg fra mange spændende boder med fortrinsvis  
    nye og hobbyfremstillede varer 
   Workshops - du kan selv prøve at lave sjove ting 
   Arbejdende stande 
   Optræden v/søde dansebørn fra CPH Dans 
  Opvisning v/seje vægtløfterbørn fra AK Viking 
  Cafe og lotteri. 

 

Dagens overskud doneres til                         
AK Vikings børne– og ungdomsarbejde  

  
Besøg også AK Viking, Venligboerne i Tårnby og Julemærkefondens stande på bazaren.  
I løbet af foråret 2018 vil de holde hvert sit offentlige foredrag og modtager midler fra  
SI Kastrup-Tårnby samme aftener. 
 
Se mere på KultuNaut-Tårnby om arrangementerne. 

 
     Soroptimist Interntional er en verdensomspændende organisation af  

 kvinder, der via projekter arbejder for fremme af menneskerettigheder  
 og kvinder og pigers status.  

 
Se også www. Soroptimist-danmark.dk og på FB Soroptimist International Kastrup-Tårnby 

Adgang  og  
parkering  

via Herkules Alle 

Kastrup-Tårnby 

kastrupgaardsamlingen.dk
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LARS  
PHYSANT

SERENDIPIA 
Kosmos

Polykosmos  
Psykokosmos

fri  
entré

Da Stafet For Livet blev 
afviklet i september, 
var det en kæmpesuc-
ces. Nu inviteres til 
næste års arrangement

Da Stafet For Livet i Tårnby blev af-
viklet for første gang august i år fik 
arrangementet en forrygende start 
med 219 deltagere og 42 fightere, og 
en livsbekræftende oplevelse for alle 
der deltog.

- Den oplevelse arbejder vi nu på at 
gøre endnu bedre næste år, siger Erik 
Overgaard Nielsen, projektkonsulent i 
Kræftens Bekæmpelse. 

- Stafet For Livet er et fantastisk 
projekt, hvor alle kan gøre noget aktivt 
i kampen mod kræft, men det er også 
et døgn med holdstafet, aktiviteter, 
underholdning og oplysning, der giver 
håb og støtte til alle, der er berørt af 
kræft. 

- Målet er at stå sammen i kampen 
mod kræft og at skaffe midler til Kræf-
tens Bekæmpelses arbejde med forsk-
ning, forebyggelse og patientstøtte. 
På vores hjemmeside har vi en kort 
introduktionsfilm, der også giver et 
fint indtryk af, hvad Stafet For Livet er.

70.000 deltagere i 66 byer 

For at fortælle mere om, hvad Stafet 
For Livet drejer sig om inviterer Kræf-
tens Bekæmpelse til et informations-
møde både for nye og for deltager fra 
sidste år.

- Vi har i år haft mere end 70.000 
deltagere på Stafet For Livet i 66 byer 
i Danmark. Men håber, at budskabet 
bredes ud, så flere får lyst til at del-
tage i informationsmødet, hvor vi kan 
komme med detaljer om, hvad Stafet 
For Livet handler om, fortæller Erik 
Overgaard.

Stafetten har brug for en del frivil-
lige med forskellige kompetencer, så 
opgaverne kan deles ud på så mange 
hænder som muligt. 

De frivillige kan være med til at 
planlægge og koordinere arrange-
mentet, eksempelvis være med i en 
arbejdsgruppe om mad, PR, under-
holdning, sponsor, oplysning, økono-
mi og kontakt til hold.

- Vigtigt er det også, at der bliver 
etableret hold, som vil løbe og gå 
stafet-ruterne, for det er på den måde, 
der samles penge ind. Så kan man 
tænke sig at høre mere som forening/
organisation eller enkeltperson, 
blandt andet hvordan man stiller hold 
til stafetten, så kom til informations-
mødet, slutter Erik Overgaard.

INFO:
Informationsmøde mandag 27. 
november kl. 19-21. Tårnby Skole, 
Sneserevej 10, Lokale 3.
Tilmelding ønskeligt på mail 
eon@cancer.dk, så der er nok kaffe/
the og kage.
www.stafetforlivet.dk
Tlf.: 3525 7524

Fightere er 
tidligere 

kræftpatienter, 
som traditionelt 

indleder stafetten 
ved at gå første 

runde.

Kan succesen gentages

En af traditionerne 
ved Stafet For Livet er 
lysceremonien, hvor 
alle deltagere samles 
og man via tale, musik 
og stilhed både mindes 
de personer, der har 
tabt kampen, og 
samtidig støtter dem, 
der fortsat kæmper 
mod kræften.

DIGT DIG EN EN BIOGRAFTUR
Er du god til at digte? Og kan du godt lide at se mumitroldene? Hvis ja, 
så er du kommet til det rette sted

Nu kommer årets store julefilm for hele familien, nemlig Mumitroldenes vin-
ter. Og i den anledning udlodder vi 2 x 4 billetter, til Mumitroldenes vinter. 

Konkurrencen er pæresimpel (og så er den sjov - synes vi på redaktionen), 
det eneste du skal gøre er at læse teksten her under, og derefter skrive et 
lille digt på mindst fire linjer om mumitroldene.

Digtet skal du sende ind til redaktionen@taarnbybladet.dk, senest tirs-
dag 21. november. Mærk mailen Mumi.

MUMITROLDENES VINTER.Vinteren er på vej, og mumitroldene gør klar til 
den sædvanlige lange vinterhi. Men i år gider Mumi ikke sove vinteren væk. 
Han er nemlig blevet nysgerrig efter at se, hvad der egentlig sker med Mu-
midalen, når kulden kommer. 
Allermest er han dog spændt på at møde den mystiske gæst Julen, som - i 
bogstaveligste forstand - snart banker på det lille mumihus. I ”Mumitrolde-
nes vinter” sniger hyggen og julestemningen sig ind i den velkendte Mu-
midal. 
Filmen, som er baseret på forfatter Tove Janssons oprindelige Mumi-bøger, 
fortæller en finurlig historie om venskab og det første eventyrlige møde 
med sne, frost og julemagi.
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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 Se www.taarnbybladet.dk

Rummelige klub fik mere rum
Nyt lokale i vægtløfternes 
klubhus indviet med taler, 
løft, champagne og slikpo-
ser til børnene

- Vægtløfterklubben AK Vi-
king er en rummelig klub, 
hvor der er plads til alle. Det 
er dejligt når en Tårnby-klub 
kan præstere fine resultater, 
men det vigtigste, når man 
taler om AK Viking, det er det 
sammenhold og den åben-
hed, der er et ganske særligt 
kendetegn for klubben, sagde 
borgmester Henrik Zimino. 

Ordene faldt, da klubben 
kunne udvide deres lokaler 
på Ved Diget med en tilbyg-
ning på 80 m2.

Også AK Vikings formand 
Christian Bærensen og chef-
træner Roland Giessing fik or-
det og de var glade for tilbyg-
ningen, som også omfatter en 

mindre terrasse.
- Jeg kan næsten ikke få 

armene ned, og selvom vi fra 
start af satsede på 140 m2, 
med fuld første sal, så synes 
jeg, vi har fået en rigtig fin 
udvidelse af klubhuset og her 
er jeg ikke bleg for at sige, at 
samarbejdet med kommu-
nens folk har været en fornø-
jelse, sagde Christian Bæren-
sen, AK Vikings formand.

Formanden for Dansk 
Vægtløftnings-Forbund, Er-
ling Johansen, sluttede af 
med en lille historisk redegø-
relse og et stort tillykke til AK 
Viking.

- laurits

AK Vikings formand Christian Bærentsen (bag vægten) kunne 
ikke få armene ned, men Silas, en lille flot bygget løfter på 9 
år, fik både armene op og ned, da han fik æren af at indvie 
det nye lokale med 3 imponerende løft. Tre nuværende og 
forhenværende embedsmænd venter på, at det bliver deres 
tur til at løfte jern.

Det står ikke redaktionen helt 
klart, hvem der holder tale, mens 
tilhørerne lytter andægtigt.

Tårnby Bladet laver 
ikke sig selv

Bag Tårnby Bladet stå en-
tusiastiske medlemmer af 
Tårnby Bladforening. 

Det er interessant at  
producere Tårnby Bladet 

Kom og vær med. 
Ring 32 509 290
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

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 • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

De gav en dag til forskel
Selvom borgerkrigene i Sydsudan og Syrien 
virker langt væk er de ikke glemt. En søndag 
først i november samlede folk i Tårnby og 
over hele Danmark ind til flygtningene fra 
verdens borgerkrige

Af Laurits Damgaard

Vi befinder os på Tårnby skole, den første 
søndag i november, klokken er lidt i 10, og 
nu kommer de frivillige, som vil ud i solen og 
samle penge ind. Det er nemlig Dansk Flygt-
ningehjælps årlig indsamling. Der samles ind 
i hele Danmark, og her i Tårnby er der 73 til-
meldte indsamlere. 

En masse frivillige hjælpere fra Tårnby For-
enings Råd har forberedt indsamlingen, og nu 
hjælper de folk med at finde en god rute at 
samle ind på. 

Den første indsamler dukkede allerede op 
lidt over ni, og indsamlingen varer helt til om-
kring klokken tre.

Indsamlingsrummet på Tårnby skole er fyldt 
med plakater, der viser hvor stor en forskel, 
de penge man indsamler gør. Og plakater der 
giver gode tips, til en god indsamling. Der er 
selvfølgelig også en masse raslebøsser, formet 
som hvide nødhjælpslastbiler.

Godt formål

Pengene fra indsamlingen går til flygtningene 
fra borgerkrigene i Sydsudan og Syrien, der 
akut har brug for mad, vand, tag over hovedet 
og beskyttelse. Dansk Flygtningehjælp samler 
ind hvert år, - den første søndag i november. 
Tilmelding sker over telefon. 

Jeg fanger nogen af indsamlerne på vej ud 
af døren, der generelt fortæller, at de samler 
ind for at hjælpe verdens flygtninge og men-
nesker i nød. 

Alle de, jeg taler med, har også deres børn 
med. Og de siger, at de også samler ind, for 

at vise deres børn, at man skal hjælpe andre 
mennesker - især dem, der er i nød. 

Ellers består indsamlerne af meget forskelli-
ge grupper og aldre. Alt lige fra børnefamilier, 
vennegrupper, enkeltpersoner og ældre. Alle 
med et smil på læben, da de nok glæder sig 
til at indsamle til folk i nød og gøre en forskel. 

Men indsamlerne har vidt forskellige bud på, 
hvor meget de vil få indsamlet, lige fra ”ingen 
idé” til ”1000 kroner!” Men uanset hvor mange 
penge, man nu engang skulle få indsamlet, så 
tæller hver en krone. 

Og gør en forskel for verdens flygtninge.

Indsamlingslokalet på Tårnby skole, hvor hjælperne fra Tårnby Forenings Råd arbejder. Det er 
her indsamlerne vælger deres rute og her de henter deres raslebøsse og afleverer den igen. 

Hjælperne Marianne og Britta (th.) viser 
raslebøsserne, der er formet som hvide 
nødhjælpslastbiler.

Ved hjælp af Mobilepay, lykkedes det i 
Tårnby Kommune, lige at få indsamlet 
flere penge i år i forhold til sidste år. I år 
blev der indsamlet 48.000 kroner, med 
hjælp fra 38  fremødte indsamlere. Sidste 
år blev der indsamlet 45.000 kroner, med 
hjælp fra 36 fremødte indsamlere.
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- din lokale ejendomsmægler

KASTRUP
Kongelundsvej 264

2770 Kastrup
Tlf. 3630 1555

 P ålidelig
 A nsvarlig
 S elvstændig
 S olidarisk
 I nitiativrig
 O rdentlig
 N ærværende

Brian Enoch Greve
Indehaver

Kim Johansen Inde-
haver

Thomas Aaes Kvist  
Daglig leder

Birgit Møller  
Juridisk sekretær

Katarina Kai 
Sagskoordinator

Hus i Pilegårdskvarteret
Familie søger hus på min. 130 
kvm. Min. 3 soveværelser.
Pris max. 4.000.000 kr.

Rækkehus i 

Løjtegårdskvarteret

søges til lille børnefamilie.

Prisniveau omkring 

3.300.0000  kr.

Byggegrund
Par søger byggegrund i området 

omkring Kongelundsvej.

Prisniveau 3.100.000 kr.

3 værelses lejlighed i 

det Gamle Kastrup

søges til enlig. Min 70 kvm.

Pris max. 2.500.000 kr.

Skal vi sælge din bolig?
Tlf.:  36 30 15 55

Hus i ”Tårnby Villaby”
søges til familie. Fleksibel overtagelse.Pris afhængig af stand og størrelse dog max. 5.250.000 kr.

1-plans rækkehus
Beliggende i postnummer 2770 søges til enlig.Pris max. 3.200.000 kr.


