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Mellem sten 
og stjerner
I et virvar af susende sten og 
rullende udøvere blev der i 
sidste weekend i september 
konkurreret i curling for køre-
stolsbrugere i Tårnby Curling 
Clubs baner på Røllikevej.

Turneringen er den tiende 
udgave af Danish Internatio-
nal Wheelchair Curling Cup 
og for tiende gang er manden 
bag turneringen Per Christen-
sen fra TCC.

Han tøver ikke med at for-
tælle, at der er tale om en 
turnering på et højt interna-
tionalt niveau med verdens-
mestre blandt deltagerne. 

Han har stået bag turne-
ringen siden den første gang 
blev afviklet i 2007, og har in-
gen planer om at stoppe. 

Vinder af turneringen blev 
det russiske førstehold foran 
Finland og Slovakiet, mens 
Danmarks førstehold - fra 
Tårnby - sluttede på en 6. 
plads.

 Mere om turneringen og 
Per Christensen på side 31

Her er det den danske viceskipper Helle Schmidt, der kaster sten, mens 
hendes holdkammerat Carsten Hansen støtter fra stolen bagved. Det er 
udenlandske modstandere, der græmmer sig på baglinjen. Foto:  Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

For andet år i valgperioden  
nedsættes den kommunale 
skatteprocent med 0,2 %

Alle partier i kommunalbesty-
relsen minus Enhedslisten er 
enige om kommunens budget 
for 2017. Det inkluderer en 
skattenedsættelse.

Borgmester Henrik Zimino 
understreger, at alle borgere 
får glæde af dette, da kommu-

neskatten modsat statsskat-
ten er proportional.

Nedsættelsen af skattepro-
centen betyder umiddelbart 
godt 14 mio. kroner mindre i 
kommunekassen, men da Fol-
ketinget har oprettet en pulje 
på 200 mio. kroner til delvis at 
kompensere kommuner, som 
sætter skatten ned, får Tårnby 
efter alt at dømme omkring 
11 mio. kroner i tilskud det 
første år – et tilskud som af-
trappes over fire-fem år.

Anlægsbudgettet er på 131 
million og rummer poster som 
første etape af Ny Svømmehal 
til 30 mill. Bemærk brugen af 
store bogstaver.

Herudover er der afsat godt 
18 mill. kroner til Televæn-
gets psykiatriske boligpladser 
og 15 mill. kroner til energi og 
klimaformål samt 18,5 mill. 
kroner til fortsat plejehjems-
renovering.

”Småtingsafdelingen”
Endelig er der penge til en 
lang række mindre projekter, 
som eksempelvis renovering 
af skaterbane, kunstgræsba-
ner, skoler og daginstitutio-
ner.

- På servicen har vi holdt 

vores høje niveau fra sidste år, 
hvor vi udvidede med godt 40 
mill. kroner, skriver borgme-
ster Henrik Zimino i en pres-
semeddelelse.

- Vi har søgt så tæt på mak-
simumgrænsen som muligt 
uden at risikere en økonomisk 
straf fra regeringen. Det tilla-
der vores stærke økonomi os.

I forhold til budgettets 1. 
behandlingen i august gøres 
det igen gratis at komme som 
publikum på Kastrupgård-
samlingen og bygningerne 
får blandt andet nye vinduer. 
Samtidig får nyuddannede 
lærere, der ansættes på skoler 
i Tårnby, en timereducering, 
så de skal undervise to timer 
mindre det første år (men skal 
bruge tiden til forberedelse), 
de er ansat og endelig er der 
afsat penge til psykologhjælp 
til unge mellem 18 og 25 år.

Ikke overraskende udtryk-
ker alle partierne bag budget-
forliget Socialdemokraterne, 
De Radikale, Konservative, 
Socialistisk Folkeparti, Dansk 
Folkeparti og Venstre stor til-
fredshed med, at det er lyk-
kedes at indgå forlig om kom-
munes budget 2017.

spanger

Skatteprocenten sættes ned

Borgmester Henik Zimino 
fik endnu engang skruet et 
budget sammen med  en 
skattenedsættelse i Tårnby. 
En nedsættelse, der ”kun” 
koster godt tre mio. det 
første år. Arkivfoto.

Stærkt duftende slidlag
Det har duftet af nylagt 
asfalt rundt om det gamle 
vandtårn i dagevis

Vejafdelingen i Tårnby har 
omkring fire millioner årligt 
til asfaltarbejder og de 1,2 
mill. er brugt til renovering af 
belægningen på Englandsvej 
omkring det gamle vandtårn.

Arbejdet var timet og tilret-
telagt, så trafikanterne i det 
befærdede kryds blev gene-
ret mindst muligt, blandt an-
det var der givet tilladelse til 
natarbejde. 

På de lange lige stræknin-
ger, hvor et monster af en rul-
lende fabrik klarede afskræl-

ning, ny mix af det opskræl-
lede og jomfruelig asfalt blev 
varmet op og lagt ud i et tre 
centimeter slidlag i en og 
samme arbejdsgang. Der er 
tale om en proces, remix, som 
genbruger den gamle asfalt 
og som derfor er lidt billigere 
og har et begrænset strejf af 
miljø og genanvendelse over 
sig.

På hjørner og udkørsler, 
hvor den store alt-i-et ma-
skine ikke kunne komme til, 
er den gamle asfalt taget med 
retur til senere genbrug.

tsp

I løbet af en kort arbejdsuge og -nat blev der lagt ny 
asfalt på Englandsvej. Pris 1,2 mill. kroner.
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TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

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

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 

(ansv. redaktør). Heinrich Eh-
renreich, Jesper Israelsen, dj, 
Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, 
Christian Skibsted Petersen, Ole 
Gjedved (foto).

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 30. september.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er NOVEMBER, som ud-
kommer 28. oktober. Deadline 
mandag 24. oktober.
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.
UDGIVELSESDATOER I 2016: 
10 måneder om året den sidste 
fredag i en måned, dækkende 

den kommende måned, dog ikke 
i januar og august. Se udgivel-
sesdatoerne herunder, uregel-
mæssigheder er mrk. OBS .
DECEMBER udkommer fredag 
25. november, deadline mandag  
21. november. Annonce-dead-
line fredag 18. november.

UDGIVELSESDATOER I 2017: 
JANUAR OBS udkommer fredag 
6. januar, deadline mandag 2. 
januar. Annonce-deadline fre-
dag 30. december 2016
FEBRUAR udkommer fredag 27. 
januar, deadline mandag 23. 
januar, annonce deadline fredag 
20. januar

MARTS udkommer fredag 24. 
februar, deadline mandag   
20. februar. Annonce-deadline 
fredag 17. februar
APRIL udkommer fredag 31. 
marts , deadline mandag 27. 
marts . Annonce-deadline fre-
dag 24. marts
MAJ udkommer fredag 28. april 
mandag , deadline 24. april . 
Annonce-deadline fredag 21. 
april

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

Røde Kors mangler indsamlere
Søndag 2. oktober går Røde Kors på gaden i hele landet for at 
samle ind. Men der mangler indsamlere, både i Tårnby og på 
landsplan. I Tårnby var der sidste år 121, der samlede ind til 
Røde Kors, mens der i år er 31 tilmeldte (pr. d. 21/9). 

I hele Røde Kors Hovedstaden – som dækker København, 
Tårnby, Frederiksberg og Dragør – var der sidste år 4467 til-
meldte indsamlere. Men d. 21/9 var det tal på blot 1300 ind-
samlere. Og det samme billede gør sig gældende på lands-
plan.

Hvis du har tid og lyst til at samle ind til Røde Kors, skal du 
tilmelde dig på www.indsamler.dk. 

tsp

Øvelse lukker broen
Onsdag 12. oktober vil Øresundsbron være lukket for motor-
vejstrafik om aftenen mellem kl. 20 og 23 på grund af bered-
skabsøvelse på forbindelsen. Togene vil køre med et reduce-
ret antal afgange i perioden. 

Øvelsen vil ud over personale fra redningstjenester, myn-
digheder og Øresundsbro Konsortiet, omfatte cirka 100 stati-
ster. Formålet med øvelsen er at sikre, at beredskabet, herun-
der planlægning, kendskab og forbindelsens tilgængelig og 
adgangsveje, er tilstrækkelige til at kunne håndtere en ulykke.

Sikkerhedskravene er høje, og Øresundsbro Konsortiet, 
myndigheder og togoperatører arbejder kontinuerligt på at 
forbedre og udvikle beredskabs- og krisearbejdet.

Rejseplanen er opdateret med aktuelle afgange, så rejsen-
de opfordres til at holde sig orienterede om togene der.

tsp

Hospitalsudstyr til genbrug i udviklingslande
Indtil nu har hospitalerne selv stået for at videregive udstyr, 
men med donationslageret i Glostrup samler Region Hoved-
staden nu alle donationer ét sted, før det bliver sendt til ud-
landet. Derfor har Region Hovedstaden åbnet Genbrug og 
Donation, som skal sikre, at hospitalsudstyr og andet, som er 
blevet til overs i regionen, kommer til gavn i udviklingslande.

Det udstyr, der doneres, omfatter hospitalssenge, børne-
senge, vugger, operationslejer, rulleborde, dyner, ma-drasser, 
sengeborde, krykker, kørestole, kontormøbler, tekniske appa-
rater, ubrugte engangsartikler og andet der vurderes brugbart 
i udviklingslande.

Fra Amager og Hvidovre Hospitaler er der de seneste år 
doneret omkring 800 standardsenge, 80 børnesenge og 100 
vugger.

tsp

Vi kan ikke ha’ det
ET MÆRKELIGT UDTRYK som er dukket op inden 
for de senere år, når noget er rigtigt ubehageligt.
Jeg tror første gang jeg mødte udtrykket var, 
da jeg skulle orientere mine omgivelser om 
et dødsfald af en ung mand. ”Åh, jeg kan ikke 
ha’ det”, var der en ung kollega som så sagde 
– hun kom heller ikke til begravelsen.

NU HÆFTER JEG ORDET på de handlekraftige 
medlemmer af Folketinget med en årsgage 
over de 700.000. De føler, de må bruge Tin-
gets tid til at stramme reglerne for – nej i 
dette tilfælde taler vi ikke om asylsøgere og 
flygtning, men om tiggere. Det kan vi ikke ha’.

DET ER ÅBENLYST så modbydeligt at skulle 
blive bedt om en skilling til en kop kaffe og at 
skulle sige nej – eller slet ikke sige noget. Det 
kan i helt følsomme tilfælde gnave i en slags 
samvittighed, så man helst er fri for at se på 
manden/kvinden i laser og pjalter, der holder 
et papkaffebæger frem.

DET SKAL SÅMÆND heller ikke undre, at pen-
gesamleren har samlet bægret op fra rende-
stenen efter, at en yuppie har droppet det 
på gaden efter at have skyllet en café latte 
til 45 kroner indenbords. Det er også muligt, 
tiggeren har stået på hovedet i en af de få af-
faldsbøtter, som det trods alt er lykkedes no-
gen natte- og dagvandrere (ved et uheld) at 
ramme med deres aflagte spisegrej og bestik.

MEN NU SKAL DE også lære det! De anmas-
sende tiggende tiggere – for det er kun de 
tiggere, som er aktive og gør en indsats for at 
få lidt i bægere eller en beskidt barket hånd 
(kan det blive værre?), der skal rykke direkte 
i fængsel og der er ikke noget med at komme 
over start og indkassere 200 kroner. Så kan de 
sidde der i 14 dage på det offentliges menu-
kort, som ikke længere har den slankende ret 
vand og brød.

JEG ERINDRER FORFATTEREN Anders Enevig, 
som tog sig af at beskrive klunsere og kræm-
mere, vagabonder og omvandrende skær-
slibere, som berettede, at det var kutyme at 
vagabonden op mod jul stjal en høne og selv 
henvendte sig på politi- og arrestgården og 
tilstod ranet fra de riges bord.

FORBRYDELSEN BLEV takseret til arrest jul og 

nytår over, men så skulle delinkventen også 
tåle et bad. Så havde vagabonden vel lært 
det, ikk? Næh, han kom igen året efter, hvis 
da ikke februar og marts blev for kolde, så tog 
han en vinterferie.

HVOR DEJLIGT, at de folkevalgte har noget 
at tage sig til. Det er der rigtig mange andre, 
som ikke har, men de skal nok lære det gen-
nem jobtræning og resurse-forløb. Det skal 
altid kunne betale sig at have et job og be-
stille noget. Det kan det bare ikke, hvis man 
i forvejen får en løncheck på over en million 
om året. Har jeg forstået det ret, skal lønmilli-
onærerne nærmest have en bonus for at blive 
en time længere på det lune kontor, hvor de 
flytter økonomi fra en konto til en anden. El-
lers kan det ikke betale sig – siger de og deres 
repræsentanter i Folketinget, som er det ene-
ste parti, der har egen bank.

FORTÆL MIG LIGE en gang til – du kuglestøder 
med minimal arbejdserfaring, men en hel del 
kendskab til overførselsindkomster – at det 
ikke kan betale sig at arbejde, når man skal 
betale topskat. ”Der bliver simpelthen ikke 
noget tilbage, når skatten er betalt”. Jeg kan 
ikke drømme om at sige det er løgn, men hu-
sker du ikke lidt forkert?

DET KAN ALTID BETALE sig at arbejde til en 
fornuftig overenskomstmæssig løn. Men vi, 
der ligger langt fra millioner i arbejdsind-
komst, skal først betale til alle fornødenhe-
derne af de først tjente penge – og spørgsmå-
let er så, om vi kommer meget højere op.

PERSONER MED DE HØJE lønninger skal også 
betale fornødenhederne af de først tjente 
penge, (og det er muligt, at deres fornødenhe-
der ligger i en anden prisklasse end normal-

danskerens), men alt hvad der 
derefter hentes hjem – efter 

beskatning - er til ren fis og 
ballade. Om der så kun er 20 
øre tilbage af hver krone, så 
er de 20 øre kun til tant og 
fjas – og er der rigtig mange 

20-ører bliver der masser til 
fjas, villa, Audi og puddel-

hund.

Terkel Spangsbo

Snak om penge
Man skal ikke tale om penge - 
bare man har nok af dem.

Kommunalbestyrelsen i 
Tårnby råder over mange 
penge. Både penge der kom-
mer ind i kommunskat, tilskud 
fra Staten, lidt afgifter og så 
en pengekasse, som nogen 

mener har dimensioner som 
onkel Joakims pengetank. 
Engang om året udkommer et 
mangesidet værk - på papir og 
på nettet - hvor forslag til for-
deling af pengene kan finde 
sted. 

Tårnby Bladet har spurgt 
partierne om deres holdning 
til et forlig, de fleste er med til 

og alle har svaret. Borgmeste-
ren er budbringer af teksten 
om forliget. De øvrige har selv 
skrevet deres indlæg eller er 
interviewet af redaktionen 
- alt er dog underlagt redige-
ring og forkortelse - læs om 
budgetforliget og den afslut-
tende debat ved kommunal-
bestyrelsesmødet.              red.
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Når man går ind i ”budget-
tragten” i februar, har man 
bundet sig

Af Terkel Spangsbo

- Man kan betragte forhand-
lingerne om kommunens bud-
get som at gå ind i en tragt, 
hvor handlemulighederne 
bliver mindre og mindre, som 
man kommer frem til mundin-
gen, forklarer Frants Nielsen 
(V).

Allerede i februar kommer 
borgmesteren med et forslag 
til økonomien for områderne 
som Børn og Skole, Kultur og 
Fritid, Sundhed og Omsorg, 
Teknik og Miljø.

- Så fordeler vi pengene 
uden egentlig at tage stilling 
til detaljerne. Derfra er vi i 
realiteten bundet og tragten 
bliver smallere og smallere, 
som vi nærmer os august og 
september, hvor vi første- og 
anden-behandler det ende-
lige budget.

- Men selvfølgelig har vi i 
udvalgene været med til at 
prioritere. Men det sker jo un-
der stramme rammer og ”det 
vi plejer at gøre-styring”.

Frants Nielsen mener, at 
hans parti, Venstre, sagtens 
kan kende sig selv og partiet 

under de givne vilkår og for-
udsætninger.

Men, men, men …
- Jeg så gerne, at vi kunne dis-
kutere visioner og mål langt 
tidligere i forløbet, gerne 
før vi fordelte penge til ud-
valgsområderne. Det, vi har 
at arbejde med nu, er meget 
bogholder-styret.

- Når man har været med i 
budgetforløbet så langt, farer 
vi ikke i flæsket på hinanden 
mellem første og anden be-
handling. Det kan godt være, 
at I fra pressen synes, det er 
farve- og konfliktløst på den 
måde, men jeg er af den op-
fattelse, det ville være for-
kert, at vi nu gik ud og fortalte 
om det, vi ikke opnåede.

Mere en bare tal
Frants Nielsens visioner ræk-
ker også andre steder hen end 
de tørre tal. Han så gerne, at 
”systemet” i højere grad sto-
lede på sine ledere i skoler, 
kommunale arbejdspladser 
og institutioner og lod dem 
selv styre hverdagen – det 
man kalder tillidsbaseret le-
delse.

- Måske burde vi markere 
vores synspunkter og hold-
ninger mere over for befolk-

ningen til hverdag. Men i det 
store og hele er der ikke den 
store konflikt i, at vi bruger 
pengene, men mere i hvordan 
de bliver brugt. Derfor vil det 
være sjovere, hvis vi startede 
med at tale om, hvad vi vil 
opnå, hvilket formål vi har 
med kommunens økonomi.

Frants Nielsen, kommunal-
bestyrelsesmedlem (V).

Ingen vej ud af tragten Når Kommunalbestyrelsen 
vedtager budgettet for det 
kommende år, lover man 
også hinanden lidt om, 
hvad der skal ske senere

Den sidste tirsdag i måne-
den er normalt mødedag for 
Kommunalbestyrelsen. Sep-
tember ingen undtagelse og 
på trods af, at mødet i al væ-
sentlighed handlede om at 
beslutte, hvad 3,1 mia. kro-
ner skal bruges til i 2017, var 
det er kort møde, som stort 
set gik ud på at nedstemme 
forslag fra Enhedslisten med 
stemmerne 1-17.

Samtidig med, at der var 
en hel del forståelse for for-
slagene fra Enhedlisten, var 
de få kommentarer fra øvrige 
partier selvros og glæde over 
enigheden endnu en gang.

Nederlaget var tydeligt på 
trods af ros fra alle partier 
til Enhedslisten forslag. Der 
var bare ikke råd i denne om-
gang. Paw Karslund (O) men-
te endda, at flere forslag vil 
kunne findes i Dansk Folke-
partis valgprogram (i 2017)

Fremtiden i spil
Bagerst i den digre mappe, 
som indeholder detaljerede 
tal på, hvad hvert enkelt lille 
område i kommunen kan 

forvente at måtte bruge det 
kommende år, findes også 
et afsnit med projektbeskri-
velser, som enten realiseres 
i 2017 eller senere i de så-
kaldte overslags år.

Således er der afsat 17,6 
mill. kroner årligt til vedli-
geholdelse af kommunale 
ejendomme til og med 2020. 
Oven i de 17,6 mill. kommer 
20 mill. i 2018 til renovering 
af bygningerne. 

Ny skøjtehal kan komme i 
2018 til 2019. I al fald er der 
afsat 30 mill. kroner begge år 
til en energivenlig skøjtehal 
på området ved Ny Kastrup-
gård.

Svømmehallen får 50 mill. 
i 2017 og 25 mill. i 2018 (så 
er der plads til ”uforudsete 
udgifter” på de i første om-
gang lovede 100 mill.

1 mill. kroner skal bruges 
til anlæg af p-pladser i 2018 
og så skal/kan der anskaffes 
køretøjer for cirka 2,8 mill. 
hvert år indtil 2020.

Omkring 24 kilometer veje 
får 1000 nye LED-amaturer 
(til deling) og nye kabler i 
jorden i 2018.

spanger

Kommunens 2020-plan

Læs også 
indlægget  

om budgettet  
fra SF på side 14
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

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

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

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Parkering i Tårnby
Har du en mening eller en oplevelse om parkering i Tårnby, så 
send den til os ...

Tårnby Bladet sætter fokus på parkering i kommende udgave

• Er det vejen frem med P-zoner

• Skal vi have flere fælles P-pladser

• Skal det koste noget at parkere?

• Hvordan har du det med erhvervsbiler også kaldet biler på gule 
plader - 

• Er det OK med gebyrer for ulovlige parkeringer?

• Er P-vagterne for nidkære?

• Er du bestyrelsesmedlem i et boligsselskab og vil fortælle hvor-
dan og hvorfor netop I har indført P-regler ...

• ... eller vil du fortælle, hvorfor I har valgt IKKE at have firmaer 
som Bluepark, Q-park eller EuroPark til at holde vagt

• Har du forslag til P-regler, der hvor du bor eller for hele kom-
munen?

Der er grunde nok til, at du bør blande dig i debatten. 

Skriv hellere med det samme - vi tror det bliver et stort tema. Du 
får kun navn med i Tårnby Bladet, hvis du selv ønsker det, men 
anonyme henvendelser tager vi slet ikke hensyn til - så er det 
sagt!

Mail til: redaktionen@taarnbybladet.dk 
Mærk mailen pitårnby

Brev til Tårnby Bladet, Postboks 34, 
Englandsvej 290, 2770 Kastrup 
(eller lever direkte i vores ud-
vedige postkasse.
www.taarnbybladet.dk

Tårnby Kommune har så 
mange penge i kassen, som 
vi aldrig kommer til at bru-
ge, mener medlem af kom-
munalbestyrelsen Carsten 
Fuhr (C)

Af Terkel Spangsbo

- Alle har fået noget af og alle 
har ikke fået noget, sådan for-
klarer Carsten Fuhr (C) den 
store enighed om kommu-
nens budget 2017.

- Og så har vi en meget lille 
frihedsgrad. Det drejer sig om 
mindre end en procent.

Kommunens budget ligger 
lige over 3,1 mia. kroner og de 
midler, der er rokeret rundt på 
i det allersidste slag mellem 
partierne, er 30 mill. kroner.

Alle partierne, Tårnby Bla-
det har talt med, understreger 
de overordnede bindinger, 
som finansministeren har 
spillet ud med. Hvis nogen 
hæver den kommunale skat-
teprocent, skal andre sætte 
den ned. Og overskrider en 
kommune det samlede loft, 
skal andre spare, ellers koster 
det dobbelt op for de ”øds-
lende kommuner”.

- Vi ved allerede, at Odense 

gerne vil hæve skatten dér 
med hvad der svarer til 300 
mill. kroner, mens København 
vil sætte skatten ned med 
180 mill., men så mangler der 
120 mill. Her bidrager Tårnby 
så med 14 mill. men andre 
skal også spare.

En musketér-ed, sådan da
- Nu står vi jo sammen om 
budgettet som en helhed, 
men jeg kan da fremhæve, at 
vi konservative er meget op-
mærksomme på, at det igen 
bliver gratis at besøge Ka-
strupgårdsamlingen. Her kom 
der aldrig de billetindtægter, 
som man forventede og salg 
og bøger, plakater for slet ikke 
at tale om omsætningen i ca-
feteriet er raslet ned, fortæl-
ler Carsten Fuhr.

Han fremhæver også frem-
tidig deltagelse i FLIS-ord-
ningen, et system, hvor poli-
tikere og embedsmænd kan 
sammenligne sig med andre 
kommuner og se, hvordan de 
budgetterer og bruger deres 
penge. 

- Nu er vi blevet enige om, 
at det ikke kun er borgmeste-
ren i Tårnby, der må kigge i 

FLIS i fremtiden, nu kommer 
vi menige med.

Vil være tiltrækkende
- Vi var også meget enige 
om, at der skulle gøres noget 
for at tiltrække nye lærere til 
Tårnbys skoler. Nu får nyud-
dannede lærere en reduktion 
på to undervisningstimer det 
første år, de er ansat, for at 
bruge den tid til ekstra forbe-
redelse, siger Carsten Fuhr.

Den konservative leder me-
ner også, at de 30 millioner, 
som dels er omrokeringer og 
dels kommer fra et kassetræk, 
er med til at gøre visse tiltag 
meget synlige.

- Forligsgruppen kunne ryk-
ke lidt rundt på få millioner, 
men de havde så også mulig-
hed for at øremærke penge til 
helt specifikke formål og ikke 
blot give de enkelte udvalgs-
områder flere penge. Tilde-
lingerne bliver synliggjort på 
denne måde.

- Det er væsentligt, at regn-
skabet til sin tid går i nul. Der 
skal ikke lægges flere penge i 
kommunekassen. Den er alle-
rede så bugnende, at vi aldrig 
får brugt de penge.

Carsten Fuhr, 
kommunalbestyrelses-
medlem (C).

Frihedsgraden er på 1 procent

Enhedslisten efterlyser 
dristighed i budgettet – til 
gavn for borgerne i stedet 
for bankbogen

Af Terkel Spangsbo

Kommunens kassebehold-
ning på omkring 700 mio. kro-
ner skal bruges til velfærds-
forbedringer.

- I Enhedslisten ønsker vi at 
sikre borgernes kernevelfærd 
bedre økonomiske rammer, 
forklarer listens medlem af 
Kommunalbestyrelsen, Bjar-
ne Thyregod.

- I praksis betyder det, at vi 
ønsker den del af budgettet, 
der kaldes servicedriftloftet, 
som handler om lønninger og 
udbetalinger til eksempelvis 
kontanthjælpsmodtagere, 
udvidet med 30 mio. kr. og 
at pengene tages af den bug-
nende kommunekasse.

- Vi har gennem vores to år i 
kommunalbestyrelsen kunnet 

konstatere, at der er områder 
som arbejdsmarkeds- og be-
skæftigelsesområdet, der år 
efter år er underbudgetteret 
og derfor er gennem flere 
runder med tillægsbevillinger 
og sparerunder.

- Vi ønsker en mere rea-
listisk budgetlægning, hvor 
udvalgsområderne får en 
mere realistisk budgetramme, 
så der er overensstemmelse 
mellem budget og de service-
mål, der er sat for området.

Enhedslisten ønsker des-
uden en øremærkning af pen-
gene til de udvalgte områder 
i stedet for som puljer til ud-
valgenes forgodtbefindende.

- Ellers risikerer de øgede 
bevillinger at blive brugt til at 
stoppe budgethuller.

Vi ønsker blandt andet
• En pulje til brug som kom-
pensation af flere SFO-timer 
for skoler, der ønsker at bruge 

to-lærer/pædagog-mulighe-
den i Indskolingen
• Indførsel af en psykologord-
ning med åben konsultation 
i skoler og institutioner. 2-3 
psykologer  
• Genindførsel af uddannel-
sesvejledning i stedet for nyt-
teaktivering af unge kontant-
hjælpsmodtagere
• En pulje på 2 mio. kr. til op-
rettelse af 225 timers-jobs 
i kommunen, foreninger, al-
mennyttige boligselskaber 
mm.
• En borgerombudsmand
• Gennemrenovering af sko-
lernes og institutionernes le-
gepladser

- Med en kassebeholdning 
på mere end 700 mio. kr. kan 
de eventuelt manglende ind-
tægter i forhold til udgifterne 
finansieres af et kassetræk. 
Det har dog hidtil år efter 
år vist sig, at når regnskabs-

året er ovre så har vi lagt et 
anseligt millionbeløb i kom-
munekassen, fortæller Bjarne 
Thyregod.

Bjarne Thyregod, 
kommunalbestyrelses-
medlem (Ø)

Enhedslisten står udenfor budgettet Vi er godt 
tilfredse
De Radikale har sendt 
denne korte udtalelse som 
kommentar til budgetfor-
liget

- Det er i mine øjne et 
godt budget med gode for-
bedringer mange steder, 
skriver Tommy Frederiksen.

De Radikale er meget gla-
de for at vores forslag om at 
nedsætte undervisningsti-
den for nye lærere er kom-
met igennem.

Der udover er det godt at 
de ulykkelige besparelser 
på sundhed og omsorgsom-
rådet er trukket tilbage.

 Ydertime puljen bevares 
er også er særdeles positivt.

 At skolerenover får et løft 
har vi trængt til længe, for-
håbentlig er det er øget be-
løb der kan forsætte over de 
næste år.
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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 
Søn lukket

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

Velkommen på Kastrup Apotek

Kastrup Ekulf:
Spar kr. 24,50, nu KUN kr. 49,50
Ekulf Fuktisar er sukkerfrie sugetabletter som 
stimulerer spytproduktionen.
De kan anvendes efter måltider eller ved behov og 
giver en behagelig følelse i munden. Ekulf Fuktisar 
suge-tabletter findes i forskellige smagsvarianter: 
æble, solbær, lakrids, pebermynte, jordbær og 
citron.  Sugetabletterne leveres i en lille æske, som 
er let at have med overalt.

Ekulf sugetablet-
terne indeholder 
sødestofferne 
xylitol, sorbitol, 
isomalt og stevia-

glykosider. 

Decubal 3 for 2 i gaveæske:  
Decubal Original Clinic Cream kan an-
vendes af både børn og voksne. Det er en 
blødgørende, beskyttende og fugtigheds-
bevarende hudcreme uden parfume, som 
trænger hurtigt ind i huden uden at fedte. 

Decubal Clinic er velegnet til daglig pleje af 
tør, sart og irriteret hud, samt til personer 
med tør hud i forbindelse med eksem, 
psoriasis, vinterhud eller som supplement 
til anden behandling. 

Apotekets alcogel 230 ml: 
Spar 25 %, KUN kr. 29,95
Apotekets Alcogel er en bakteriedræ-
bende gel til desinficering af bl.a. hæn-
der og termometre, Den er også ideel i 
køkkenet, ved puslebor-
det, efter pudsning af næsen, 
på rejser eller ved behov for 
ekstra beskyttelse, når 
vand og sæbe ikke er 
tilgængeligt. 
Alcogelen er tilsat 
glycerin, så hænderne 
ikke udtørrer.

- Vi er fælles om budgettet, men 
naturligvis er der områder, vi synes 
bedre om end andre

Dansk Folkepartis deltager i budget-
forhandlingerne, Paw Karslund, er godt 
tilfreds med det samlede budget og 
hvaf partier har opnået i budget 2017.

- De forskellige partier har haft nogle 
områder/mærkesager, som de har pres-
set på for at få med. Det havde vi også 
og det har været det muliges kunst at 
få dem med i budgettet.

- Jeg hæfter mig særlig ved, at 
børne- og skoleområdet er blevet styr-
ket med 6 mio. (og det gælder også de 
kommende fire år). Dertil øremærkede 
en mio. til skolemøbler (til eleverne) 
og små tre millioner til renoveringer på 
skolerne.

- Nogle af de seks millioner kroner 
skoleområdet får i rammeforøgelse 
2017 kunne gå til nedsættelse af 
timetallet for 0-3. klasse.

- Området ”børn” kan det være svært 
at budgetlægge for. Her er sager som 
anbringelse af børn udenfor hjemmet 
og en anden ekstra ”overraskende” ud-
giftspost er eksempelvis den såkaldte 
”STU”, særligt tilrettelagt uddannelse, 
hvor vi ikke ved, hvordan situationen 
udvikler sig over året.

Paw Karslund kalder istandsættelse 
af junglestien/balancestien i Uganda-
skoven og skaterbanen i Byparken for 
indirekte opfordring til bevægelse og 
dermed sundhed.

Afslutningsvis vil jeg blandt andet 
glæde mig over renovering af ple-
jehjem og psykolog til 18-25 årige, 
hvilket andre partier har haft med un-
der armen til forhandlingerne

tsp

Paw Karslund er ganske godt tilfreds 
med det kommunale budget for 
2017, som indeholder flere penge til 
skoleområdet blandt andet til nye 
møbler til eleverne.

Flere penge til skolerne i 
2017 er godt

Læs også indlægget om budgettet  
fra SF på side 14
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSE
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 25. oktober 2016, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:  
www.taarnby.dk 
KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER I 2016
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2016 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:  29.11. og 13.12. 
Der tages forbehold for ændringer.

BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN
Indskrivning til 0. klasse med skolestart august 2017/2018.
Er dit barn fra årgang 2011 starter undervisningspligten pr. 1.8.2017.
Ultimo oktober er der fremsendt brev til alle skolepligtige fra årgang 
2010 og 2011, der ikke er tilmeldt skole, med nærmere oplysning om 
indskrivning til skole.
Tilmelding til 0. klasse sker digitalt på Tårnby Kommunes hjemme-
side www.taarnby.dk i ugerne 45-47.

Udsættelse af skolestart
Der kan ansøges om 1 års udsættelse af undervisningspligten. An-
søgningen skal være begrundet i barnets udvikling. Ansøgning sker 
også digitalt via www.taarnby.dk i forbindelse med tilmelding.
Skolevalg
Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter, og opta-
gelse finder normalt sted på distriktsskolen.

Folkeskoleloven indeholder en bestemmelse om, at kommunen 
kan foretage distriktsændringer i perioden efter indskrivningen, men 
inden endelig optagelse. Såfremt elevtallet til den enkelte skole 
afviger fra plan-grundlaget, kan det være nødvendigt at foretage 
sådanne omlægninger.
Ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen
Hvis forældrene ønsker det, kan barnet optages på anden skole end 
distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunal-
bestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra 
andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever 
pr. klasse på det relevante klassetrin.
Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra an-
dre skoledistrikter, end skolen har plads til, optages først børn fra 
familier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og 
herefter de børn, der bor nærmest ved den ønskede skole.
Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at give dispensation til, at 
børn fra følgende veje i Løjtegårdsskolens distrikt: Dortheasmin-
devej, Fægårdsvej, Kalvebodvej 30, Rytterstien, Skelgårdsstræde, 
Tømmerupvej fra nr. 62 og 77, Ullerupstræde og Viberupstræde kan 
optages på Skelgårdsskolen, hvis man ønsker det, uanset at elev-
talsgrænsen på 24 elever er nået.
Fraskilte forældre med bopæl i Tårnby Kommune, der har aftalt at 
dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken af de 2 distrikts-
skoler, som forældrenes adresser har, der skal være gældende som 
barnets distriktsskole. Det er en forudsætning, at barnet opholder 
sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges do-
kumentation for aftale om fælles forældremyndighed. 

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
Tårnby Sundhedsuge 2016
Tårnby Sundhedsuge finder traditionen tro sted i uge 41 – i år 
således fra lørdag den 8. oktober til søndag den 16. oktober. Pro-
grammet kan blandt andet hentes på Tårnby Kommunebiblioteker, 
Tårnby Rådhus og SundhedsCenter Tårnby. Programmet for ugen 
kan også ses på www.taarnby.dk/sundhedsugen

TÅRNBYLØBET OG TÅRNBYGÅTUREN 2016
Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, 
kvinder, unge og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. 
Du kan løbe 5 eller 10 km på en rute rundt i kommunen med start 
og mål ved Tårnby Sundhedshus. Løbet koster 80 kr. ved forhånd-
stilmelding, 100 kr. ved tilmelding på selve dagen. Du kan læse 
mere og tilmelde dig på: 
• www.events4u.dk eller www.amageratletik.dk senest den 6. ok-
tober 2016 (startnummer tilsendes) 
• Tilmelding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 16.00-17.20 - 
kom i god tid.
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling.
Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand og 
kvinde på de to distancer. Præmieoverrækkelse kl. 18.30 i Tårnby 
Sundhedshus.  Læs mere på www.amageratletik.dk

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas 
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på 
www.borger.dk en lang række muligheder for digi-
tal selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer 
en hurtig, nem og sikker betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone / 
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af 
kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange in-
stitutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder.

KONTAKTOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED DIGITAL INDSKRIVNING
Distriktsskole                                            Åbningstid                                                     Indskrivning
Kastrupgårdsskolen 
Blåklokkevej 1, 
Telefon: 32470350 
Skoleleder: Christian Bruun-Andersen 
email:kg.uk@taarnby.dk 
www.kg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan 
rettes til skolens kontor mandag til fre-
dag kl. 8.00-14.00.

19.11.15 vil der være åbent fra 14.00 
-17.00, hvor det vil være muligt at få 
hjælp til digital indskrivning. Husk NEM-
id.

Korsvejens Skole 
Tårnbyvej 1-3, 
Telefon:32500168 
Skoleleder:Grethe Birch 
email:ko.uk@taarnby.dk 
www.ko.uvtaarnby.dk

Spørgsmål og hjælp til indskrivning kan 
ske på skolens kontor mandag til fredag 
kl. 8.00-15.00.

Løjtegårdsskolen 
Løjtegårdsvej 36, 
Telefon:32507503 
Skoleleder: Sussie Nørsø 
e-mail:lg.uk@taarnby.dk

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan 
rettes til skolens kontor mandag til fre-
dag kl. 8.00–15.30.

Den 16.11.15 vil der være åbent på 
skolens kontor frem til kl. 17.00, hvor 
der vil være mulighed for hjælp til digital 
indskrivning – Husk NEM-ID

Nordregårdsskolen 
Tejn Alle 3, 
Telefon: 32514033 
Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen 
mail:ng.uk@taarnby.dk 
www.ng.skoleporten.dk

Spørgsmål og hjælp til indskrivning kan 
ske på skolens kontor mandag til fredag 
kl. 9.00-15.00.

Den 19.11.15 vil der være åbent på 
skolens kontor frem til kl. 18.00, hvor 
der vil være mulighed for hjælp til digital 
indskrivning – Husk NEM-Id

Pilegårdsskolen 
Ole Klokkersvej 17, 
Telefon: 32507525 
Skoleleder: Karen Bille Hansen 
e-mail:pg.uk@taarnby.dk 
www.pg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan 
rettes til skolens kontor mandag-fredag 
kl. 8.00-14.00.

Den 19.11.15 kl. 15.00-17.00 i indskolin-
gen på 1.sal. 
På kontoret vil der være mulighed for 
hjælp til digitalindskrivning. Husk NEM-ID

Skelgårdsskolen 
Ugandavej 138,  
Telefon: 3253 4211 
Skoleleder: Anette Bekker Kjærgård 
mail:sg.uk@taarnby.dk 
www.sg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan 
rettes til skolens kontor mandag–fredag 
kl. 8.00-14.00.

Den 19.11.15
kl. 15.00-17.00 i indskolingen på 1.sal. 
På kontoret vil der være mulighed for 
hjælp til digitalindskrivning. Husk NEM-ID

Skelgårdsskolen 
Ugandavej 138,  
Telefon: 3253 4211 
Skoleleder: Anette Bekker Kjærgård 
e-mail: sg.uk@taarnby.dk 
www.sg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan 
rettes til skolens kontor mandag–fredag 
kl. 8.00-14.00.

Den 12.11.15 kl. 16-18 er der åbent hus i 
0.kl. lokaler, og der vil være mulighed for 
hjælp til digital indskrivning på kontoret. 
Husk NEM-id 

Skottegårdsskolen 
Saltværksvej 65 
Telefon:32504037 
Viceskoleleder: Kia Juul Vilhelmsen 
e-mail: sk.uk@taarnby.dk 
www.sk.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan 
rettes til skolens kontor mandag-fredag 
8.00 - 14.00

Den 19.11.15 vil der være åbent på 
skolens kontor frem til kl. 18.00. Her vil 
der være mulighed for hjælp til digital 
indskrivning. Husk NEM-id 
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Gåturen finder sted samme dag og tid. Du kan vælge at gå enten 
3 eller 5 km med start og slut ved Tårnby Sundhedshus.
Tårnbyløbet og gåturen finder sted onsdag den 12. oktober kl. 17.30. 
Der vil være fælles opvarmning kl. 17.15 og vand og frugt til alle del-
tagere.
Læs mere på www.taarnby.dk/sundhedsugen 

GRATIS LUNGEFUNKTIONSMÅLING I TÅRNBY 
SUNDHEDSHUS I ARKADEN. 
Fredag den 30. september kl.9-14. 
Tårnby Sundhedscenter og sygeplejersker fra Lungemedicinsk 
ambulatorium fra Amager Hospital tilbyder lungefunktionsmålinger i 
Sundhedshuset arkade fredag den 30. september kl.9-14. Kom og få 
en snak om lunger og information om rygestoptilbud, nikotinprodukter 
og rygestopmedicin. 
Kan du svare ja til nogle af disse spørgsmål, kan der være god grund 
til, at du får snakket med en sygeplejerske om dine symptomer og 
eventuelt målt din lungefunktion:
• hoste – enten tør eller med slim  
• pibende eller hvæsende vejrtrækning 
• du bliver mere forpustet end dine jævnaldrende, når du bevæger 
dig, fx når du går på trapper eller løber efter bussen.  
Det gælder især, hvis du: 
• ryger eller tidligere har røget. 
• arbejder eller har arbejdet i et erhverv med meget støv, damp eller røg.

FAKTA OM LUNGEFUNKTIONSMÅLING 
Med en enkel lungefunktionsmåling kan man finde de fleste tidlige 
tegn på syge lunger. Det forgår ved, at du puster i et apparat, som 
måler din lungefunktion. Det registrerer hvor meget og hvor hurtigt, 
du kan puste luft ud af dine lunger. Målingen fortæller, om din lunge-
funktion er normal eller nedsat.

FRIVILLIG FREDAG 
Den 30. september er det Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivil-
lighedsdag. I år er temaet Veje til deltagelse. Vi markerer dagen med 
at vise den mangfoldighed af frivillige initiativer, der allerede findes i 
kommunen. 
Du kan møde nogle af de frivillige ildsjæle, der får lokalsamfundet i 
Tårnby til at blomstre og blive inspireret til at være med som ny frivil-
lig. Du kan møde frivillige fra: Tårnbys bedsteordning, Cykling uden 
alder, en Boligorganisation, sportsklubber, Netværkshuset og mange 
andre.
Arrangementet afvikles i samarbejde med frivillighedskoordinator 
Naomi Gurfinkiel, SundhedsCenter Tårnby og boligsocial medarbej-
der Malene Pedersen, Tårnbyhuse. 
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, Kastrup. Fredag 30. septem-
ber, kl. 16-19. - Gratis adgang.

FOREDRAG: AT BRYDE ALKOHOLENS ARV
Ved forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe
Med foredraget sætter SundhedsCenter Tårnby og Amager Lænke-
ambulatorium fokus på alkohol i anledning af uge 40.
Som ung var Tommy Krabbe godt på vej til at blive 3. generations 
alkoholiker, men sådan blev det heldigvis ikke.
Kom og bliv klogere på menneskets psyke og kommunikation, når 
Tommy Krabbe deler ud af sin viden om de to områder – med ud-
gangspunkt i sin egen opvækst.
Foredraget finder sted tirsdag 4. oktober 2016 kl. 16.30-18.00 i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th, Kastrup.
Tilmelding på tlf. 3247 0079 eller mail foredrag.sc@taarnby.dk (op-
lys navn og telefonnummer).

SUCCES OG GODE VANER I DIT FORHOLD OG SEXLIV
FOREDRAG v/ Yasmin Fox Eisen, Sexologiskolen
For singler og for par, som gerne vil have en succesfuld relation til deres 
partner (eller kommende partner) og et stærkt og kreativt sexliv. 
Foredraget finder sted mandag den 10. oktober 2016 kl. 19.15-20.45 i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Kastrup.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

FOREDRAG: DIABETES – DET GÅR LIGE I HJERTET
V/ Diabetesforeningen Tårnby
Mange – patienter såvel som pårørende – kender ikke til den øgede 
risiko for hjertekarsygdom, når man har diabetes. Hvad kan man gøre 
for at forebygge, og hvilke symptomer skal man reagere på? Kom og bliv 
klogere på en vigtig del af diabetesbehandlingen og hør også, hvordan 
du kan tage dialogen om hjertekarsygdom med din behandler. Seniorfor-
sker og læge, Frederik Persson fra Steno Diabetes Center, kommer og 
fortæller levende og letforståeligt om symptomer og behandling.
Foredraget finder sted tirsdag 11. oktober 2016 kl. 19.00-21.00 i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Kastrup.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

FOREDRAG: TIPS TIL ADFÆRDSÆNDRINGER – NUDGING
V/ Cand.merc.psyk. Katrine Lund Skov, og SundhedsCenter Tårnby
Kom til foredraget ”Tips til adfærdsændring” og hør, hvordan man kan 
få nogle nye gode vaner gennem adfærdsændringer med metoden, 
der kaldes nudging. Foredragsholder Katrine Lund Skov er uddannet 
adfærdsøkonom med speciale indenfor sundhedsstrategier. Foredraget 
vil give dig indsigt i menneskelig adfærd, nudging og implementerbare 
sundhedsstrategier.
Foredraget finder sted torsdag 13. oktober 2016 kl. 16.30-18-30 i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Kastrup.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

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

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter 
Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2016 kl. 14.00-15.30: 
• 3. oktober og 5. december
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Tilmelding er ikke nødvendig.

BARE FORDI DU BLIVER ÆLDRE, BEHØVER DU IKKE AT FALDE!
Fald kan nemlig forebygges… og det er aldrig for sent!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre borgere, som enten er faldet eller 
er i risiko for at falde? - Så er det måske en ide, at få besøg af en fald-
forebygger, som tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at 
undgå at falde. 
Ring eller send en mail og aftal tid med Faldforebyggelseskoordinator 
Charlotte Wærling (Sygeplejerske), tlf. 3076 0677 eller mail sc.sf@
taarnby.dk

TÅRNBY KOMMUNE



8
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 O

K
TO

B
ER

 2
0

1
6

TÅRNBY KOMMUNE TILBYDER PÅRØRENDEGRUPPER FOR 
PÅRØRENDE TIL DEMENTE I TÅRNBY
Ved forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina Sahl. 
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor hjem-
me eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort pres, da 
mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og daglig støtte. 
Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med pårørende-
gruppen er, at tilbyde et forum hvor det er muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på følgende 
dage:
• Tirsdag 25. oktober fra 17.00-18.30 
• Torsdag 27. oktober fra 10.00-11.30
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der afholdes 
den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand. Tilmelding er ikke 
nødvendig.

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

KNYT NYE VENSKABER MED TÅRNBYS NYE BEDSTEORDNING
 - et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og Ældre Sagen. 
Ønsker du, at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt familie-netværk 
– og samtidig blive beriget af oplevelser der følger med, når du tager del i en 
lille families liv og udvikling, er du måske vores nye reservebedste. 
Er I en børnefamilie med spinkelt familienetværk er bedsteordningen måske 
noget for jer. Børn og reservebedster kan fx tage på ture sammen og de kan 
lave hyggelige ting hjemme – og som forældre kan I nyde barnets/børnenes 
glæde ved de oplevelser, som venskabet med en reservebedste giver. Med 
en reservebedste har I også én at dele glæder, bekymringer og stolthed over 
barnets/børnenes fremskridt med.
Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning, kan du kontakte Lis-
beth Topp, Ældre Sagen, tlf. 2258 4457 eller Naomi Gurfinkiel, Frivilligheds-
koordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.sc.as@taarnby.dk 

FÅ APPETIT PÅ LIVET OG NÆRING TIL NYE VENSKABER MED 
TÅRNBYS SPISEVENNER 
SundhedsCenter Tårnby har etableret spisevenner i samarbejde med Ældre 
Sagen. En spiseven er en form for besøgsven, som du har mulighed for at 
invitere til middag. En spisevært er 65+, bor i Tårnby og savner ind i mellem 
mere selskab. Du får din spiseven på besøg en gang om ugen til hyggeligt 
samvær - og Galsgaardkøkkenet leverer maden. Du får leveret mad til to 
personer, men betaler blot for det ene måltid.
Er du interesseret i spændende livsfortællinger over middagsbordet, og øn-
sker du samtidig at glæde et andet menneske med dit selskab - er du måske 
vores nye spiseven. Spisevenner bliver organiseret gennem Ældre Sagen, 
hvilket bl.a. indebærer, at du er dækket af Ældre Sagens forsikring, og at du 
bærer et personligt id-kort.
Ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spiseven skal du 
blot kontakte Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller 
ngu.sc.as@taarnby.dk 

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km eller 4 km, den 
korte rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalforening. 
Mødested: P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Torsdag 6. oktober kl. 
13.00 - 15.00
Caféeftermiddag: 
Modeopvisning fra 
Seniorshop. Brugere i 
huset går model.

Mandag 10. oktober kl. 13.00 - 15.00
Temadag på værkstedet (se husopslag)

Fredag 14. oktober kl. 12.15 - 16.00
VIN og ØLFEST - efterårsfesten
Tilmelding i caféen efter først til mølle princippet. (se 
husopslag)

Torsdag 20. oktober
Bankospil, 8 spil + lidt ekstraspil. 

Fredag 21. oktober kl. 11.00 - 12.00
Åbent hus for folkepensionister i kommunen. 
Kom forbi og få et indblik i, hvad for spændende ting/aktiviteter 
der foregår i og uden for huset. 
Tag gerne en ven/veninde med. 
Vi afslutter med en kop kaffe i caféen.  
Velkommen til Jer nye til denne dejlige dag.

Fredag 21. oktober kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Kastrupløverne kommer og spiller og synger 
for os.

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes  
Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket (åbent for mad og litteratur-
hold) 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrange-
menterne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset og 
kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller 
søndag til åbent hus med hyggeligt samvær. Der er mulighed for køb af kaffe 
og kage. Se også vores hjemmeside www.bordinghus.dk for yderligere 
information.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er. Der er næsten altid en, som kan 
give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den. 

FÆLLES AKTIVITETER:
Tovholder til petanque: Har du lyst og tid til at være tovholder til nye pe-
tanquehold, så skal du være velkommen i Bordinghus. Vi har en flot anlagt 
petanquebane, som bare venter på nye brugere, så henvend dig i Bording-
hus på ”Åbent hus” dage. 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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TÅRNBY KOMMUNE

OKTOBER
Fredag 14. Kl. 14.00 – 17.00. Så indbydes der til Fællessang med den glade 
kvartet ”Husker Du”. I pausen serveres der kaffe og kage for 15. kr. 
Onsdag 19. Kl. 12.00. frokosttur med Pia. Denne gang går turen til den nye 
kinesiske restaurant Barshu på Amagerbrogade. Yderlige oplysninger og til-
melding skal ske i Bordinghus senest 14. oktober af hensyn til bordbestilling.
Fredag 28. Kl. 13.00 Fællesfrokost. Ingen tilmelding. Medbring din egen mad-
pakke, så sørger vi for mulighed for at købe øl, vand, snaps, kaffe og kage. Og 
mon ikke der vanen tro bliver lidt fællessang. 

NOVEMBER
Fredag 4. Kl.12.00. Bordinghus holder generalforsamling. Der er gennem-
gang af året der gik, samt valg til brugerbestyrelsen. Der serveres efterfølgen-
de et lille traktement, og hvis man ønsker at deltage i det, skal man tilmelde 
sig i Bordinghus senest 25. oktober, af hensyn til madbestillingen. 
Opstillingslisten til Brugerbestyrelsen kommer op på opslagstavlen i Bording-
hus i oktober måned, og ønsker man at stille op, skal man skrive sig på listen 
senest 25. oktober. Det er tidligere besluttet at udvide bestyrelsen men uden 
held så nu håber vi, at der er nogen, som vil stille op.
Fredag 11. Kl. 13.30-15.30. Senior shop. Denne dag får vi besøg af tøjfirma 
for damer og herrer, så der er rig mulighed for indkøb. Der vil være mulighed 
for køb af kaffe, the og kage.
Fredag 25. Kl. 13.00. Fællesfrokost. Medbring din egen madpakke, så sørger 
vi for mulighed for køb af øl, sodavand, kaffe og kage. Mon der ikke vanen tro 
bliver mulighed for lidt fællessang. 
Søndag 27. Kl. 13.00. 1.søndag i advent. Vi tænder det første lys i advents-
kransen og der vil være mulighed for køb af gløgg og æbleskiver. 

DECEMBER
Lørdag 3. kl. 13.00. Julekoncert v/Telekoret. Igen vil dette dejlige humørfyldte 
kor komme forbi og underholde os med julens sange. I pausen serveres der 
kaffe/gløgg og æbleskiver. Billetsalg foregår i Bordinghus fra 25. oktober til 
25.november. Pris 40.00 kr.
Onsdag 14. Kl.11.30. Julefrokost i Birkegårdens Haver. Denne gang tager 
vi til Birkegårdens haver, hvor vi nyder en dejlig julebuffet. Senere ca. kl. 16 
tændes havens julebelysning. Pris kr. 360.00 som dækker julebuffet, kaffe 
og småkager samt transport. Billetsalg foregår i Bordinghus fra 14. oktober til 
1.december.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved særlige ar-
rangementer
Tirsdag kl. 9.00 - 16.00 
Onsdag kl. 9.00 - 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Lørdag lukket - åbent ved særlige ar-
rangementer 
Søndag lukket - åbent ved særlige arrangementer
Lørdag 1. oktober kl. 10.30 – 12.00. Historisk foredrag om 
Christian X - Lars fortæller efter Kaffe og brød – billet 40 kr. 
Søndag 2. oktober kl. 9.30 – 17.30. Skovtur til Bregentved/
Næstved/ Vejlø – 280 kr. - overtegnet 
Mandag 3. oktober kl. 14.00 – 16.00. Foredrag Kemi, kirke og 
køkken med Ejner Lindgren inkl. kaffe og lagkage – billet 50 kr. 
Tirsdag 4. oktober kl. 10.00 – 12.00. Blink af gammelt bestik i 
værkstedet og fisketursmøde for de der har lyst. 
Onsdag 5. oktober kl. 9.00 – 12.00. Influenza vaccination – husk 
sygesikringskort.
Lørdag 8. oktober kl. 9.30 – 15.00. Nisseværksted – medbring selv 
materialer eller køb af Anne – du er velkommen med anden hobby.
Onsdag 12. oktober kl. 13.30 – 16. Influenza vaccination – 
husk sygesikringskort.

Fredag 14. oktober kl. 10 – 12. Cykelkanon – cykeltur hvor der 
synges kanon – sammen med Marianne – gratis – sundhedsugen. 
Mandag 17. oktober kl. 11 – 15. Massagedag – Shiatzu massage – 
100 kr. første gang, derefter 200 kr. tilmelding i Pilehaven. 
Tirsdag 18. oktober kl. 18 – 20. Fællesspisning – 50 kr. -. overtegnet.
Fredag 21. oktober kl. 15 – 16.30.  Lotte – Tøjsalg og kaffe.
Torsdag 27. oktober kl. 18.30 – 20.30.  Nis med harpe og suppe 
– det hyggeligste efterårs arrangement. Nis spiller, synger og fortæller – 50 kr. 
Fredag 28. oktober kl. 14.45 – 18.15.  Rundvisning Klunkehjemmet. 
Billet i Pilehaven á 50 kr. – mød os evt. ved kanalcafeen kl. 15.20.
Lørdag 29. oktober kl. 9.30 – 15. Nisseværksted – medbring selv 
materialer eller køb af Anne – du er velkommen med anden hobby. 

PLYSSEN • UDSTILLING • OKTOBER
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I  

TÅRNBY KOMMUNE
Foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere  

og frivillige medarbejdere
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller: Plyssen i bil-
leder. Den midlertidige udstilling blev en succes, Plakater om 
Plyssen gennem årene
Tina Sommer Hermann, Ilse Seigård og Mette Gabelgaard 
udstiller malerier
Eva Jespersen udstiller Bornholms Keramik
Kaj Petersen udstiller fotos - Naturbilleder 
Samlinger: Håndværktøj i miniformat ved Kaj Åge Jørgensen. 
Souvenirer-skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen, 
Modeller af en kirke fra Østen og mølle fra Amager ved Theodor 
von der Ahe. 
Fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, 
Tømmerup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og 
Tårnby kirke ved Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser 
ved Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej 
station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller 
af gamle lokomotiver ved Allan Meyer. Plancher med fotos om 
Amagerbanens historie.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre 
effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm, Den er 
udvidet med en udstilling af militærflyvere i miniformat.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune., Farvetegninger fra Bryggergården og omegn 
ved Chr. Flindt og diverse fotos og tegninger.
Gunnar Anker udstiller bøger, hæfter, tidsskrifter, pro-
grammer, testamenter, blade, aviser, spil og meget mere 
fra en svunden tid.
Tegninger og fotos: Maglebylille og Amager Rundt af Carl Erik 
Fugl.
Plyssens historie - Kastrup Broforening – Tårnby Brand-
væsen og Foreningsportrætter
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis 
adgang
UNDERHOLDNING
Søndag 16. oktober kl.14.00: Koncert af Harmonien
Søndag 30. oktober kl. 14.00: Kastrupløverne spiller Irsk Fol-
kemusik

UDSTILLERE SØGES
Foreninger, Hobbyfolk, Samlere og andre der vil fremvise sine 
aktiviteter og samlinger for et større Publikum Kan få plads på 
Plyssen i 2017,
Henvendelse til udstillingsleder Heinrich Ehrenreich, Bygrænsen 
50, 2770 Kastrup. Telefon 3251 0911 eller på mail: heinrich.ehren-
reich@gmail.com
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.
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DEMENS I FAMILIEN – EN FRIVILLIG HÅND TIL PÅRØRENDE
Tema-dag om demens og pårørendegrupper:

MANDAG 17. OKTOBER FRA KL. 9.45 – 15.30.
Mødet foregår i Foreningscentret – Postkassen – Amager Landevej 71.

Dagens forløb:
Kl. 9.45 Morgenmad
Kl. 10.00 Velkomst, sang og introduktion v/Ældre Sagen Tårnby
Kl. 10.15 Hvad er demens? v/R. B. Olsen, overlæge i gerontopsykiatri
Kl. 11.30 Marianne Paluszewski, skolelærer og pårørende fortæller sin historie
Kl.  12.30 Frokost
Kl. 13.15 Pårørendegrupper • hvorfor og hvordan?  
  v/Kirsten Dyrborg, socialrådgiver i Ældre Sagen
Kl. 14.00 Kaffepause
Kl. 14.30 Gruppearbejde – hvordan kommer vi videre herfra?
Kl. 15.00 Opsamling på gruppearbejde.
Kl. 15.30 Ældre Sagen, Tårnby, siger tak for i dag.

HUSK TILMELDING SENEST 13. OKTOBER 2016 
TIL ÆLDRE SAGENS KONTOR, KASTRUPVEJ 324, TLF.: 3252 0516 

ELLER MAIL: AELDRESAGEN.TAARNBY@MAIL.DK

FAKTA OM ALZHEIMERS
OG ANDRE DEMENSSYGDOMME
• I Danmark lever 70-85.000 mennesker med en 
demenssygdom
• Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom
• Ca. 1.500 personer under 65 år har en de-
menssygdom
• Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demenssygdom i 
Danmark hvert år
• I 2040 forventes antallet af demente over 60 år 
at vokse til 120-146.000
• 400.000 personer i Danmark lever i dag med en 
demenspatient i familien

• Kun ca. 50 % af alle demenspatienter får stillet 
en egentlig demensdiagnose
• Pårørende til hjemmeboende personer med 
demenssygdom bruger i gennemsnit 5-7 timer om 
dagen til
pleje og omsorg
• De totale omkostninger ved demenssygdom i 
Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om 
året
• Demenssygdom er den næst hyppigste dødsår-
sag for kvinder i Danmark.
• Hver tredje time dør en dansker af en de-
menssygdom.
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Tårnbyvej 27, 2770 KasTrup

Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@TaarnbyTandKliniK.dK

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00

Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDESS
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Unge fra Ørestads Gymna-
sium vil ud og arbejde, men 
ikke for egen fortjeneste

Af Kaya og Anna, OD-
gruppen på Ørestad 

Gymnasium

I Danmark har vi et gratis ud-
dannelsessystem, der gør at 
alle har lige muligheder. Så-
dan er det ikke ret mange ste-
der i verden.

Derfor giver Operation 
Dagsværk, OD, danske gym-
nasieelever mulighed for at 
donere en dag af deres ud-
dannelse til at arbejde for 
dem, der ikke har samme ret. 
Men det kræver, at der er ste-
der, hvor vi kan dagsværke!

Som firma eller privatper-
son kan du ansætte en dags-
værker i fem timer for 350 
kroner, som går videre til 
årets projekt. 

En dagsværker er altid klar 
til at hjælpe med alt slags 
forefaldende arbejde. Opga-
ver som rengøring, oprydning, 
opvask eller andre praktiske 
ting. 

Hvem er vi?
OD-gruppen på Ørestads 
Gymnasium er en elevstyret 
organisation med mange en-
gagerede unge, der hvert år 
vælger et velgørenhedspro-
jekt at støtte.

I år er det IBIS’ projekt i 
Guatemala, vi støtter op om. 

Guatemala-projektet hjæl-
per de unge mayaindianere 
i Guatemala med at få bedre 
uddannelsesmuligheder og 
dermed bedre jobmuligheder 
i deres eget land. Mange unge 
mayaer rejser nemlig som il-
legale indvandrere til USA og 
tager nogle meget uanstæn-
dige og kritisable jobs, da de 
ikke kan se en mulig fremtid 
i vderes eget land - og det er 

det vi vil give dem. 

Hvornår og hvordan?
I Operation Dagsværk giver 
vi mulighed for sammen med 
firmaer og privatpersoner at 
gøre noget godt for andre. Så 
gør en forskel og hyr en dags-
værker! 

Operation Dagsværk finder 
sted onsdag 2. november - 
men tidspunktet på dagen er 
valgfrit. 

I år går indtægterne fra Operation Dagsværk til Guatemala-
projektet, som igen hjælper de unge mayaindianere i 
Guatemala med at få bedre uddannelsesmuligheder og 
dermed bedre jobmuligheder i deres eget land.

UDDRAG AF OD-REGLER: En dagsværker er en 
elev fra en ungdomsuddannelse, der en dag 
om året vælger at arbejde til fordel for et pro-
jekt i udviklingslandene.

Arbejdet kan være alt imellem himmel og 
jord. Det kan være rengøring, bilvask, eller 
hvad med et ungt kreativt indspark til en virk-

somhed? Det kan være havearbejde, arkive-
ring og meget mere. Som udgangspunkt må 
eleven udføre arbejde som med rimelighed 
kan forventes udført af ufaglærte unge. 

Lønnen er minimum 350 kr. for fem timers 
arbejde. Eleven donerer altid hele betalingen 
til årets projekt. Mere på od.dk

Hyr en dagsværker!

INFO: Hvis du sidder inde med et job til en dagsværker, kan 
vi kontaktes på:  
anna.hvass@oegnet.dk eller kaya.moller@oegnet.dk

Skum fløden
Husk at søge Skolemælks-
legatet skriver mejeriernes 
Skolemælksordning i en pres-
semeddelelse.

Landets skoleklasser kan 
frem til 7. oktober søge om 
midler til gode oplevelser via 
Skolemælkslegatet. 100.000 
kroner bliver udloddet til ek-
sempelvis bondegårdsbesøg, 
nye legeredskaber, fælles-
spisning eller materialer til 
ny læring. 

- Skolemælkslegatet kan 
være med til at forsøde hver-
dagen for skoleklasser. Ofte 
mangler der penge i klasse-

kassen til fællesspisning, en 
tur på museum, nye legered-
skaber eller andet, forklarer 
Jan Hermansen, som er leder 
af Mejeriernes Skolemælks-
ordning.

Klasserne, kan få op til 
5.000 kroner pr. klasse. I ko-
miteen for Skolemælkslega-
tet sidder repræsentanter fra 
Mejeriernes Skolemælksord-
ning, en elevrepræsentant, en 
folkeskolelærer og en skole-
leder. 

Mere om Skolemælkslega-
tet på edutainmenthuset.dk, 
hvor man også kan hente et 
ansøgningsskema. 
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AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP

TLF. + 45 3251 2190 |   airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk      |   CVR nr. 37065935

Lions klubs 100 års fakkel sendes på 
klubrundfart og kommer til Tårnby i 
maj 2017

Under stor festlighed blev Lions 100 
års jubilæumsfakkel tændt hos Lions 
Nuuk i Grønland

Nu skal faklen ud på en lang turné 
til rigtig mange Lions klubber i Grøn-
land, fortsætter midt i november til 
Færøerne for endelig at gå i land i 
Hirtshals i starten af februar næste år.

Her deles den fysisk op i tre fakler, 
som overleveres til Lions’ tre danske 
distrikter, hvor klubber har reserveret 
faklen til egne 100 års festligheder, 
hvor blandt andet Lions Kastrup-Tårn-
by har den til Lionsdagene på Bording-
hus  20. og 21. maj. Rejsen slutter på 
Københavns Rådhus på jubilæumsda-
gen 7. juni 2017.

Værd at fejre
Anledningen er fejring af Lions start 
som humanitær organisation i USA i 
1917. I den kommende tid markeres 
det over hele kloden med forskellige 
jubilæums-aktiviteter. Lions Danmark, 
der omfatter Grønland, Færøerne og 
Danmark, fejrer det indledningsvis 
med denne fakkel, der skal rejse fra 
klub til klub. 

I dag har Lions klubber i over 200 
lande med over 1.4 mio. medlemmer 
og er en af verdens største private, hu-
manitære organisationer. Lions Dan-
mark blev stiftet i 1950, altså for 66 
år siden og omfatter i dag 300 Lions 
klubber med 6.100 medlemmer. På 
årsbasis skaffer Lions i Danmark over 
25 Mill. kroner til humanitære formål.

tsp

Lions danske 100 
års-koordinator 
Gerner Jacobsen 
antænder faklen 
hos Lions Nuuk.

Løvernes 100 års flamme 
er tændt - på Grønland

Nat- og S-busser
Sydamager slap nådigt gennem spa-
rerunde om buskørsel, fortæller Erik 
Rostell Gregersen (A), medlem af 
Region H.

350 S får uændret drift og 250 
S får godt nok begrænset længde, 
men reduktionen sker i Gladsaxe.

Natbusser bliver også bevaret, 
men budgetpartierne skal mødes og 
drøfte besparelser på dem, men det 
skal være steder, hvor der er andre 
nat-transportmuligheder. 

Senere skal der forhandles om en 
hospitalsbus med Tårnby og Dragør 
Kommuner, men ikke i budget 2017.

Metallica åbner arenaen
Det bliver det amerikansk-danske 
heavy metal band Metallica, der 
kommer til at indvie den nye multi-
arena i Ørestaden, og det bliver med 
en koncert både på selve åbningsda-
gen fredag 3. februar 2017 og med 
en ekstra-koncert søndag 5. februar. 
Der er åbnet for billetsalget fra i dag 
(26. september). 

- Vi glæder os utroligt meget, og vi 

er stolte over og taknemmelige for, 
at vi er det første band, der kommer 
gennem dørene og indvier den nye 
arena, siger Metallicas danske trom-
meslager Lars Ulrich.

- Det er jo et stykke tid siden, vi 
har været i Danmark, i Horsens for et 
par år siden, så vi er ekstra spændte 
på at komme tilbage til mit fæd-
reland og spille nye numre fra den 
friske plade. Vi ses derude til indvi-
elsen af den nye Copenhagen Royal 
Arena, slutter Lars Ulrich.  jli

Det sker i Royal Arena
3. februar 2017: 
Indvielse og Metallica-koncert

5. februar 2017: 
Metallica-koncert

19. april – 7. maj 2017: 
We will rock you (musical)

December 2017: 
EM I kortbanesvømning

Maj 2018: VM i Ishockey
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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.

Hvorfor frivilligt arbejde og 
hvordan kommer jeg i gang?

Af Naomi Gurfinkiel, 
frivillighedskoordinator i 

Tårnby Kommune

Gennem frivilligt engage-
ment kan du gøre en positiv 
forskel for andre mennesker 
og for dit lokalsamfund - og 
samtidig få gode oplevelser 
og opleve positivt samvær 
med andre. 

Du kan udvide dit netværk, 
opleve fællesskab og lære 
nye ting. 

Du kan også skrive frivil-
ligt arbejde på dit cv og på 
den måde vise, at du er et 
engageret menneske, som har 
praksiserfaring inden for det 
område du engagerer i.

I Tårnby er der allerede 
mange frivilligt drevne ini-
tiativer både inden for det 
sociale område og inden for 
kultur- og fritidsområdet. Der 
er mange dedikerede men-
nesker, der gør en afgørende 
og en positiv forskel for deres 
medmennesker. 

Uden deres frivillige ind-
sats var der mange ældre 
uden social kontakt og uden 
mulighed for at føle sig som 
en del af lokalsamfundet, 
mange børn og unge ville 
ikke have mulighed for at for 
dyrke deres fritidsinteresser 
og være en del af Tårnbys for-
eningsliv - eller de ville ikke 
have samme mulighed for at 
få hjælp til deres lektier. 

En særlig indsats
De mennesker, der flygter fra 
krig og derfor må skabe sig et 
nyt liv i Danmark, ville have 
svært ved at knytte venska-
ber, lære det danske sprog og 
den danske kultur at kende, 
hvis ikke frivillige trådte til 
som deres nye venner og støt-
ter i hverdagen. 

Mange af de aktiviteter, der 
finder sted i boligorganisa-
tionerne, kunne ikke afholdes 
uden frivillige, og hvem andre 
end nogle dedikerede frivil-
lige skulle kæmpe ihærdigt 
for at bevare nogle af kom-
munens kønne bygninger, vej-
billeder, kulturarv og landska-
belige idyller. Med andre ord 

er de frivillige og deres uvur-
derlige indsats medvirkende 
til at gøre vores kommune til 
et særligt, trygt og dejligt sted 
at bo og leve. 

Måske er du også en af de 
ildsjæle i Tårnby, der brænder 
for at gøre noget i dit lokal-
samfund - men er usikker på 
hvordan du kommer i gang og 
hvor du skal gå hen med dine 
ideer og tanker. 

Det kan også være, du for 
nylig er flyttet til Tårnby og 
derfor ikke ved, hvordan du 
kommer i gang med det, du 
brænder for. 

Der er altså mange gode 
grunde til at kigge indenfor 
på Tårnby Hovedbibliotek 
på Frivillig Fredag, 30. 
september kl. 16-19.

Der er mange, men plads til flere

Frivillig Fredag
Fredag 30. september er det Frivillig Fredag, Dan-
marks nationale frivillighedsdag - med temaet 
Veje til deltagelse. 

I Tårnby markerer vi dagen med at vise den 
mangfoldighed af frivillige initiativer, der allerede 
findes i kommunen. Det gør vi med et arrangement 
på biblioteket, hvor du kan møde nogle af de frivil-
lige ildsjæle, der får lokalsamfundet i Tårnby til at 

blomstre og blive inspireret til at være med som 
ny frivillig. Du kan også dele dine idéer til nye ini-
tiativer med andre frivillige eller med Tårnby Kom-
munes frivillighedskoordinator - og på den måde 
få hjælp til at realisere disse. 

Du kan blandt andet møde frivillige fra: Net-
værkshuset, Tårnbys nye bedsteordning, Cykling 
uden alder, en Boligorganisation, sportsklubber, 

frivillignet, venligboerne og Natteravnene.

Arrangementet finder sted fredag 30. septem-
ber, kl. 16-19 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10, Kastrup og afvikles i samarbejde med frivillig-
hedskoordinator Naomi Gurfinkiel, SundhedsCen-
ter Tårnby og boligsocial medarbejder Malene Pe-
dersen, Tårnbyhuse. 

Top 3 på den 
Konservative liste
Onsdag 21. september 2016 
var der opstillingsmøde 1 i 
den Konservative vælger-
forening i Tårnby.  Formålet 
var at vælge de tre øverste 
kandidater på listen til kom-
munalvalget i 2017 således, 
at de som team har god tid 
til at forberede den kom-

mende valgkamp.
Der planlægges med 

yderligere et opstillings-
møde februar 2017, hvor de 
resterende kandidater vil 
blive opstillet.

Top 3 ser således ud:
1.     Carsten Fuhr
2.     Patrick Lehto Larsen
3.     Stella Høedt
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Denne søndag må du prøve lykken 
sammen med onkel Jens og alle de 
andre festlige  LIONS - og samtidig 
støtter du et godt formål!

Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby
    
Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby
    

KÆMPE BINGO-SPIL
På Skottegårdsskolen -  Indgang fra Nordmarksvej

SØNDAG DEN 2. OKTOBER 2016
1.spil begynder kl. 11.00 - 2.spil begynder kl. 14.30
Flotte gevinster i Bingo og Kineserlotteriet
Kæmpestore PRÆMIEKURVE og SLAGTERVARER fra føtex

Vind gavekort fra Brasserie X Dan Hotel på indgangsbilletten. 
Sidemandsgevinster og bonustal i hvert spil! Kaffe, vand, øl, 
pølser og Lionssnegle til rimelige priser.

Tak til vores 
sponsorer:

Brasserie X
Dan Hotel

Kastruplundsgade Amagerbrogade

Tandtekniker
Kim Rasmussen

Tårnby Torv

Jubilæum hos KHR
Arkitektfirmaet Krohn & 
Hartvig Rasmussens – i dag 
kaldt KHR – har 70 års jubi-
læum.

Det er 70 år siden at ar-
kitekterne Krohn & Hartvig 
Rasmussen vandt deres 
første byggeopgave – en 
fabrik for Atlas i Lundtofte. 
Sidenhen er det blevet til 
hundredvis af projekter i 
Danmark, Sverige og Norge, 
med få afstikkere til Mel-
lemøsten.

Gennem de 70 år har KHR 
stået for flere markante 
projekter, hvoraf kan næv-
nes Metroen i København, 
Finger B og D i Københavns 
Lufthavn samt Københavns 
Universitet (KUA) og Øre-
stad Skole.

tsp

Jannie Holm  
fyldt 50 
God service, teamånd og 
høj moral er nøgleord for 
Ase-forsikringsmedarbejder 
Jannie Holm, Kastrup, der 
fyldte 50 år 25. september. 
Efter en årrække som kon-
sulent/sagsbehandler hos 
Lederne kom Jannie Holm 
i 2011 til a-kassen Ase på 
Frederiksberg. 

Inden Jannie Holm be-
vægede sig ind på a-kasse-
området for 19 år siden, har 
hun blandt andet arbejdet 
med kantinedrift i Eurest 
og dagplejer i Tårnby Kom-
mune. 

tsp

Amager-succes til Nørrebro
I februar åbnede Folkekirkens Nødhjælp ver-
dens første supermarked med overskudsva-
rer. Butikken på Amagerbrogade i København 
blev hurtigt en stor succes, og derfor vælger 
Folkekirkens Nødhjælp nu at åbne endnu et 
supermarked på Nørrebrogade 58. Den nye 
Wefood-butik åbner mandag 7. november kl. 
16.00.

- Alene de første tre måneder har Wefood 
modtaget mere end 25 tons overskudsvarer, 
siger Thomas Mølgaard Andersen, ansvarlig 
for Genbrug og Wefood i Folkekirkens Nød-
hjælp.

Kommentarer til budgettet 
for Tårnby Kommune 2017 
fra SF Tårnby-Dragør.

SF Tårnby-Dragør er glade for 
det budgetforlig, som vi er en 
del af. Vi er især stolte af, at 
der blev fundet plads til gratis 
psykologhjælp til unge under 
25, samt en opnormering af 
vores daginstitutioner. Begge 
punkter har været mærkesa-
ger for SF.

Det er også positivt, at man 
afsætter midler til, at nyud-
dannede lærere kan gå et par 
undervisningslektioner ned 
for bedre at få tid til forbe-
redelse. Egentlig så vi helst, 
at man lavede en lokalaftale 
med lærerne omkring disse 
ting, men dette er bestemt et 
skridt i den rigtige retning.

I sin tid var SF med til at 
indføre entré til Kastrup-
gårdsamlingen. Nu oplever vi 

desværre, at det medfører en 
nedgang i besøgstallet, hvor-
for vi derfor er gået med til at 
fjerne denne entré igen.

SF har formandsposten 
i kultur- og fritidsudvalget 
(Winnie Sørensen), og derfor 
er vi naturligvis begejstret for, 
at flere af posterne i forliget 
stammer fra dette udvalg. 

Vi er spændt på projektet 
omkring mini-naturskole, 
hvor vores dygtige folk på na-
turskolen får mulighed for at 
udvikle et miljø, som passer 
til de helt små førskolebørn, 
så de også kan få en masse 
gode oplevelser på natursko-
len. 

Fremrykning af renovatio-
nen af skaterbanen i Bypar-
ken samt opførelsen af en 
balancesti i Ugandaskoven er 
vi også glade for.

Har stadig ønsker
Vi kunne godt have ønsket, at 
der var blevet fundet midler 
til, at SFO’erne kunne udvide 
deres åbningstid, således at 
det blev muligt at afkorte 
skoledagen for indskolingen 
ved brug af Folkeskolelovens 
§16.b. Det lykkedes desvær-

re ikke at nå til enighed om 
dette.

Man kan måske undre sig 
over, at SF er gået med til 
skattelettelser. Men den ak-
tuelle situation er jo stadig 
sådan, at vi ikke er herre over 
den ramme, vi må bruge til 
drift og anlæg. 

Den er fastsat af regerin-
gen, hvilket betyder, at når 
alle skattekroner er indsam-
let, og vi har fyldt drift- og an-
lægsrammen, så er der stadig 
penge til overs. 

Frem for at disse penge 
skulle lægges i en allerede 
bugnende pengekasse, så 
mener vi trods alt, de er bedre 
i borgernes egne lommer. Der 
er jo tale om en helt generel 
skattenedsættelse, som kom-
mer alle borgere til gode.

SF i Tårnby-Dragør forventer sig en hel del af mini-
naturskolen - den kan vi naturligvis ikke bringe foto af, men 
her er et arkivfoto af glade førskolebørn ved Stjerner i Natten 
ca. 2010.

Meget vi synes godt om, men ...

Tårnby Bladet skal beklage at en del stof ikke er behandlet om kommet med i denne 
udgave, hvilket overvejende skyldes pladsmangel. 
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Kære borger i Tårnby!
Med et årskort har du fri entré til Den Blå Planet
365 dage om året. Du får også adgang til
et hav af fordele og spændende oplevelser.

Mød op personligt på Den Blå Planet og medbring
sygesikringsbevis og gyldig billedlegitimation.  
Vi glæder os til at se dig. 

Er du borger i Tårnby Kommune, 
sparer du 50% på årskort  
til Den Blå Planet

Få årskort til halv  
pris og fri entré!
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I denne måned har elever på 
Pilegårdsskolen hjulpet to 
københavnske museer med 
at udvikle et læringsprojekt 
til folkeskolen

Af Maria Chas Madsen

“Ding ding ding”, lyder klok-
ken – frikvarteret er slut, og 
der lyder et hav af fodtrin på 
gangene på Pilegårdsskolen. 
Nøglerne rasler i læreren Lau-
ra Skov Knudsens hånd, mens 
hun går zigzag imellem de 
mange elever for at komme 
ind til klasseværelset, som i 
dagens anledning har en helt 
speciel gæst.

Projektudvikler Mette Klei-
nert fra Den Hirschsprungske 
Samling er nemlig på besøg i 
dag for at få elevernes input 
til et kommende læringspro-
jekt. 

Museet samarbejder med 
Davids Samling om udviklin-
gen af projektet, som er bane-
brydende, fordi eleverne selv 
skal skabe tværkulturelle ud-
stillinger og dialoger mellem 
dansk og islamisk kunst. 

Eleverne i centrum
6.b har været en del af pro-
jektet siden maj, og har tidli-

gere været på besøg på begge 
museer, hvor de fik lov til at 
snuse til nogle af opgaverne i 
det kommende projekt. 

- Den collage har jeg lavet! 
udbryder en elev glad, da 
Mette starter sin præsenta-
tion af projektet.

På skærmen vises der 
nemlig forskellige remix 
af islamisk og dansk kunst 
fra Davids Samling og Den 
Hirschsprungske Samling, 
som eleverne har lavet.

 - Det er et godt projekt for 
eleverne at være en del af, si-
ger Laura Skov Knudsen.

Når projektet er færdigt, 
bliver det et digitalt værktøj, 
som lærerne kan bruge i un-
dervisningen, og derfor er det 
også vigtigt at vide, hvad ele-
verne vil have ud af det.

- Jeg synes, det er sjovt at 
høre, hvad eleverne selv sy-
nes, er lærerigt at lave. Nor-
malt plejer vi bare at få det 
færdige undervisningsmate-
riale, men med det her projekt 
har eleverne selv været med.

Fedt at gøre en forskel
Mette runder præsentation af 
projektet af, og straks ryger 
en skov af hænder i vejret.

- Det kunne være så sejt, 
hvis eleverne kunne battle 
mod hinanden i viden om is-
lamisk og dansk kunst! siger 
en elev. 

- Jeg synes, det ville være 
godt, hvis alle elever kunne 
lave deres egen profil, siger 
en anden.

Det er tydeligt at mærke, 
at eleverne er glade for, at de 
input, de kommer med, bliver 
taget seriøst.

- Jeg synes, det er sjovt, i 
stedet for bare at lave en sko-
leopgave, at man laver noget, 
der kommer ud i praksis, siger 
Elliott fra 6.b. 

Mette er glad for den entu-
siasme og det engagement, 
som eleverne har udvist i 
løbet af dagen. Hun har fået 
flere nye idéer og har fået be-
kræftet, at projektet også er 
på rette spor.

- Besøget har givet os nogle 
nye handlepunkter, og vi kan 
på baggrund af det både se 
og forstå, hvad der skal til for 
at engagere elever i 6. klasse, 
fortæller Mette.

Eleven Shams ved, at det 
ikke er alle guldkornene, der 
ender i det færdige projekt.

- Jeg er sikker på, selvom I 
måske ikke bruger alle vores 
ideer, at det bliver et godt 
projekt – særligt fordi vi har 
været med til at udvikle det, 
siger hun med et smil på læ-
ben, inden klokken ringer af, 
og eleverne tager hjem med 
rygsækken fuld af idéer.

Fællesdiskussion i klassen Shams (i lyserødt) fører ordet.

6. klasse med opgaver.

Elliott t.v., anden elev t.h. og 
lærer med evalueringsskema.

Fakta om museer 
og læringsprojektet:
• Til dagligt huser Den 
Hirschsprungske Samling 
ældre dansk kunst, mens 
Davids Samling er mest 
kendt for sin samling af æl-
dre islamisk kunst.
• Den Hirschsprungske 
Samling og Davids Samling 
ønsker at skabe en digital 
platform, der kan inspirere 
og give eleverne mulighed 
for at arbejde tværkultu-
relt med kunsten fra begge 
samlinger om emner som 

bl.a. kønsroller, tro, fælles-
skaber, tilhørsforhold. Ele-
verne får mulighed for selv 
at arbejde med at skabe 
udstillinger og kunstværker 
på tværs af de to museers 
samlinger. 
• Læringsprojektet målret-
ter sig til fag som dansk, 
kristendomskundskab, hi-
storie, billedkunst og sam-
fundsfag.
• Læringsprojektet er klar til 
brug i skoleåret 2017. 
• Projektet er finansieret af 
Nordea-fonden og Kultur-
styrelsen.

6. klasse hjælper med nyt læringsprojekt

SEBASTIAN SPILLER 
MUMIE
Når Eventyrteatret 
opfører sin 25 års 
jubilæumsforestilling 
”Nilens Stjerne” i 
Glassalen i Tivoli 
medvirker 10-årige 
Sebastian Halberg 
fra Tårnby, som en af 
de ”levende” mumier 
i forestillingen, som 
udspiller sig i det 
gamle Egypten.
Sebastian går i 5. 
klasse på Sankt Annæ 
Skole i Sundbyvester. 
Ved siden af teatret 
indtaler han bl.a. 
tegnefilm og er 
også speaker i DR 
Ramasjang.
Foto: Hergaard 
Fotografi
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Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så indbydende, som
man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt til at smide ud. Et helt nyt køkken
virker derfor både som en dyr og unødvendig løsning. Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. Med nye skabslåger,
nye skuffer og ny bordplade kan der udrettes mirakler. Nemmere blir’ det ikke. 

showroomets åbningstider:  man-ons 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

NYE KØKKENLÅGER NEMT OG BILLIGT

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

FØR

EF
TE

R

NYT KØKKEN PÅ 1 DAG
 

Læs mere på www.nygammelt.dk

PRISEKSEMPEL

10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb,
20 hængsler samt kørsel og levering

inkl. moms og montering, i alt kun 14.497,-

3 GRUNDE TIL AT VÆLGE EN KØKKENRENOVERING
Du sparer penge - en renovering koster 40-60% mindre end et nyt køkken
Du sparer tid - et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, vi klarer det på 1 dag
Du skåner miljøet - da fungerende elementer genbruges

Lokalafdelingen af Ældre 
Sagen inviterer til Tema-dag 
om demens og pårørende-
grupper

I Danmark lever 70-85.000 
mennesker med en de-
menssygdom
Heraf har ca. 50.000 Alz-
heimers sygdom
Ca. 1.500 personer under 
65 år har en demenssyg-
dom
Der er ca. 8.000 nye til-
fælde af demenssygdom i 
Danmark hvert år

Er du nysgerrig og vil du ger-
ne vide mere om, hvordan 
man som frivillig kan støtte 
mennesker med demens og 
deres pårørende?

Kan du se dig selv yde en 
frivillig indsats for og med 
mennesker, der har demens 
tæt inde på livet?

Har du lyst til at indgå i 

gruppen af demensvenner og 
vil du vide mere -  så kom til 
en temadag. 

Her vil overlæge Rolf Bang 
Olsen orientere om demens. 
Marianne Paluszewski fortæl-
ler sin historie som pårørende 
til en mand med demenssyg-
dom. Socialrådgiver fra Æl-
dre Sagen, Kirsten Dyrborg 
fortæller om sine erfaringer 
med oprettelse af pårørende-
grupper.

Hovedtemaet vil være at 
tilbyde støtte til mennesker 
med demens og deres pårø-
rende.

Det er uforpligtende at del-
tage og Ældre Sagen Tårnby 
vil sørge for forplejning hele 
dagen.

Det er gratis at deltage.  Se 
annonce side 10 vedrørende 
tilmelding.

Erindringsdans.  
Arkivfoto: Jon Fiala Bjerre.

Ældre Sagen Tårnby 
starter demens-projekt

Mens mange borgere i Tårn-
by vånder sig over kreative 
parkeringer af biler, som 
tydeligvis er langtidspar-
keringer fra flypassagerer, 
gør CPH, Lufthavnen sit til at 
løse problemerne

Københavns Lufthavne oply-
ser, at de nu har planer om at 
indvie en ny såkaldt budget-
parkeringsplads på området 
ved DSB’s Vedligeholdelses-
remiser syd for lufthavnens 
nuværende billigste parke-
ringsområder P15 og P17.

Den nye parkeringsplads 
bliver efter samme koncept 

som de to førnævnte. Den 
får betegnelsen P19, og den 
vil blive indviet i to etaper. 
Første del forventes indviet 
omkring 1. februar 2017, og 
den anden halvdel i løbet af 
sommeren 2017. 

Det med lavpris kan nu i høj 
grad diskuteres, for det koster 
minimum 105-115 kroner i 
døgnet den første uge. Først 
derefter sættes prisen ned 
til 50-60 kroner pr. døgn. Der 
bliver plads til omkring 1000 
biler i det nye parkeringsan-
læg, når det står færdigt.  

jli

Endnu en  parkeringsplads 
på vej i lufthavnen - til lavpris

Her på marken syd for parkeringsanlægget P17 vil der blive 
etableret et helt nyt såkaldt budgetparkeringsområde P19, 
der vil blive indviet i to etaper i løbet af næste år.
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Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 
28. oktober  

og dækker redaktionelt november 2016 
Deadline er mandag 24. oktober 2016 kl. 10.

Annoncedeadline fredag 21. oktober

Foreningen Norden / Lokalafdeling 
Tårnby-Dragør har med stort held 
arrangeret fællesrejser i Norden, hvor vi 
gennem Foreningen Norden-medlemmer 
i de pågældende lande og privat finder 
”private” personer, som vil fortælle os om 
lokale forhold og vise os detaljer, som 
andre ikke ved meget om. 
NU GØR VI DET IGEN. Vores 10-dages 
tur til Gotland med bus lægger ud fra 
Tårnby søndag 6. august 2017 kl. 8, 
ankomst til Oskarshamn sen eftermiddag. 
Vi bor i Oskarshamn til tirsdag 8. august 
og bruger mandag 7. august til en smuk 
tur i skærgården udenfor Västervik, lidt 
nord for Oskarshamn. 

VI BOR 7 
DAGE PÅ 
GOTLAND. 
Først fire 
dage i 
Romakloster 
midt på 
Gotland på 
et nydeligt 
vandrehjem 
Brukshotellet 
(se www.
brukshotellet.
org) til lørdag 
12. august, 
hvorefter vi 
flytter os til 
Hotel Gute 
centralt i 
Visby

Turen går hjem tirsdag 15. august med 
en meget tidlig morgenfærge fra Visby til 
Oskarshamn.

TURENS PRIS ER 9.500 DKR 
(enkeltværelse + 3.000 dkr.) ud fra alle 
kendte priser i september 2016. Hvis 
prisen ændrer sig opadgående med mere 
en 10 % er tilmelding ikke bindende. 
Såvel medlemmer af Foreningen Norden 
som ikke-medlemmer kan deltage. Der 
er en beskeden rabat til medlemmer 
af Foreningen Norden, uanset hvilken 
afdeling man er medlem af.

INTERESSERET? Få tilsendt 
DETALJERET PROGRAM. Der er 
allerede tilmeldt over 30 personer og vi 
har kun 40 pladser.

MAIL/RING TIL TERKEL SPANGSBO, 
formand for Foreningen Norden, 
Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.
spangsbo@mail.dk eller ring 32 51 08 73 
eller  40 38 04 50.

10-dages tur til Gotland august 2017 

Vi kommer til at køre på 
næsten alle de blå veje og 
bo ved de to røde prikker.

Man er ikke i tvivl om, hvor Visby 
ender og hvornår man er ude på 
landet. Vi får lokal guide med på  

en del af turen rundt langs muren.

Frivillighedskoordinator 
Naomi Gurfinkiel havde 
succes med tiggergang hos 
Tårnby Kreativ klub

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Bladet har fået et par 
tur-beskrivelser fra piloter, 
der har kørt rickshaw under 
projektet Cykling uden alder i 
Tårnby. Det er Frivillighedsko-
ordinator i SundhedsCenter 
Tårnby, Naomi Gurfinkiel, som 
har sendt beretningerne til os 
og samtidig fortæller en me-
get positiv historie.

- Det er gået op for mig, at 
turene er til stor glæde for 
både piloter og passagerer - 
men flere passagerer savner 
noget, der kan varme deres 
skuldre, mens de er på tur.

Det fik Naomi til at henven-

de sig til Tårnby Kreativ klub 
med et bønskrift om de kunne 
levere ponchoer til passage-
rerne.

Idéen kom, fordi Naomi 
Gurfinkiel selv har fået en 
strikket poncho af en veninde.

Der kom hurtigt et positivt 
svar retur (efterfulgt af en par 
ponchoer).

- Vi har hæklet tæpper til 
Kofoeds skole og er nu i gang 
med at hækle børnetæpper til 
Grevinde Danner Stiftelsen. 
Sideløbende hermed vil vi 
gerne strikke/hækle poncho-
er, svarer formanden for Krea-
tiv Klub, Henriette Hansen og 
kassereren Lisbeth Jensen.

Med cykling uden alder 
møder mennesker med friske 
ben deres ældre naboer til 
fælles oplevelser, vind i håret, 
cykelture og gode historier. 
Det foregår ved, at frivillige 

cykelpiloter tilbyder deres 
pedalkraft til byens pleje-
hjemsbeboere - på cykelture 
i en rickshaw.

Fra en tur i rickshaw I
Cykelturen gik rigtig godt - Kurt var blevet 
til Lisbeth (livlig pige i sin bedste alder). Vi 
kørte fra 10.00-11.00 og satte kursen mod 
Kastrup Havn - pålandsvind gjorde det til 
en kølig affære, men Lisbeth fik dog nævnt 
adskillige gange at hun ville på Bredager Bo-
dega og have en kaffepunch :-) Det blev til en 

kaffe med et stænk af akvavit og sukker fra 
Kystens Perle. Jeg vidste ikke, hvor godt gå-
ende hun var, så vi blev på cyklen, men fandt 
læ. Nu er vi  igang - jeg håber, der er flere, der 
vil med og have vind i håret. God weekend. 

Torben
PS: Navnene er ændret i fortællingen, men 
Tårnby Bladet har de rigtige navne.

Fra en tur i rickshaw II
I telefonen lørdag morgen 
spurgte jeg, hvem jeg skulle 
have med i cyklen ”Ældre 
mand, som er dement og 
stort set døv ” - Shit, tænkte 
jeg.

Jeg mødte op på Pyrus Alle 
lidt spændt på, hvordan det 
skulle gå - måske vi slet ikke 
kunne snakke sammen...

Martin viste sig at være en 
nydelig mand med den fine-
ste tweed-hat.

Kommunikationen var 
svær, men jeg fandt hurtigt 
ud af, at Martins stille kluk-
ken var et udtryk for glæde.

Han sagde ikke noget de 
første 25 minutter i cyklen 
- han skulle lige finde sig 
tilrette - sad og holdt fast 
i cyklens sider og rettede 
ind imellem på tæppet - det 
skulle jo ligge helt perfekt.

Pludselig siger han stille, 
roligt og velformuleret: 

- Hvor er denne verden fa-

aantastisk. 
Vi var kommet til det om-

råde af Amager Strand, hvor 
vi kørte blandt klitterne og 
tankerne kan ledes hen på at 
gå i sandet på vors bare tæer.

Vi parkerede oven på en 
af bunkerne og kiggede ud 
over vandet - jeg bød på en 
kanelgiffel - Martin kunne 
godt spise to ... selvfølgelig 
blev de fulgt af et kompli-
ment om, at de smagte for-
træffeligt.

Jeg tænkte, det er en god 
idé at køre ud og hjem sam-
me vej med en ældre med 
dårlig hukommelse - det 
var, som om han blev ekstra 
glad ved at kunne huske, at 
han havde set stederne før. 
Martin snakkede nærmest 
uafbrudt på det sidste stykke 
af turen tilbage til Pyrus alle.

PS: Navnene er ændret i 
fortællingen, men Tårnby 
Bladet har de rigtige navne.

Uldne ponchoer til vind i håret

Kvinderne (passagererne) i 
rickshawen er to af de aktive 
fra Tårnby Kreativ Klub, som 

får en tur i daghjemmets 
rickshaw  (daghjemmet er den 

tidligere restbygning.) 
Det er flere 

aktive kvinder der har 
strikket/hæklet ponchoer.

Tyveriboom udfordrer cyklisterne
 Netop nu er den absolutte højsæson for cykeltyverier. De se-
neste tre år er der i gennemsnit blevet stjålet 25 procent flere 
cykler i tredje kvartal end resten af året. Så det er netop nu, 
amagerkanerne skal sikre cyklen ekstra godt, når de sætter 
den fra sig.
- Hver dag stjæles der i denne tid omkring 50 cykler mere 
end normalt. Derfor er det lige nu ekstra vigtigt at sikre sin 
cykel mod tyveri, lyder det enkle råd fra Maiken Luvin, fra GF 
Forsikring i Kastrup.
- Men man kan med få og simple midler selv gøre en indsats 
for at gøre arbejdsbetingelserne vanskeligere for cykeltyven, 
tilføjer Maiken Luvin og nævner som eksempel:

1) Lås cyklen fast
2) Overvej hvor du stiller cyklen
3) Overvej eventuelt at investere i en billig stationscykel
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Noget nyt og noget at gå til i oktober

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

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

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

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

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

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

www.kastrupgaardsamlingen.dk

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

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

Niels Larsen Stevns og den danske avantgarde

Midt i modernismen

12.5—2.10.16

Naturen som inspiration
Ilse Svejgaard maler primært nonfigurativt, men med 
naturen som inspirator. Hun fortæller om sig selv:

- Jeg har altid dyrket kreativiteten under en eller an-
den form, men for 10- 15 år siden rettede jeg interes-
sen mod maleriet. 

Først blev den dyrket under rejser og malerskoler i 
udlandet, men de seneste år bruger jeg en del tid på at 
udtrykke mig gennem maleriet. Jeg har deltaget i utalli-
ge malerkurser, men pt. går jeg hos Lina Murel Jardorf. 

Jeg bliver inspireret af mange ting, men især naturen 
med dens flotte farver og udtryk, giver mig lyst til at 
nedfælde disse indtryk på lærredet, uden at billederne 
fremstår naturalistiske.

Naturen har desuden inspireret mig til at lave smyk-
ker af natursten, rav og sølv.
Plyssen, 1. - 16. oktober.

Guld og grønne skove 
Mette Gabelgaard udstiller billeder i akryl og akvarel.

- At male er for mig en mulighed for at indfange de 
indtryk, der ustandseligt bombarderer mig, og holde 
fast i dem ved at gengive dem visuelt med akryl eller 
akvarel. Sideløbende bliver det også til tekster og digte, 
fortæller Mette Gabelgaard, og fortsætter:

- Selv om det godt kunne se ud, som om jeg fore-

trækker motiver fra naturen, så er det rent tilfældigt, 
for i bund og grund er det former, farver og lyset, der 
interesserer og udfordrer mig. Kan det mon lade sig 
gøre at få den stemning, som jeg oplever, frem på lær-
redet? Det er en meget spændende proces at følge, 
hvordan maling og strukturer får et billede til at dukke 
op og vokse og blive til det, man ønskede at skabe. 

Udstillingen hedder Guld og grønne skove. Hvordan 
det skal forstås, er op til gæsterne at vurdere.
Plyssen 1.-16. oktober.

Underholdning
Søndag 16. oktober kl. 14.00: Koncert med Harmonien
Søndag 30. oktober kl. 14.00: Kastrupløverne spiller 
Irsk Folkemusik.
Plyssen har åbent lørdag og søndag kl. 13-16, og der er 
gratis adgang.

Udstillere søges
Foreninger, Hobbyfolk, Samlere og andre der vil frem-
vise sine aktiviteter og samlinger for et større Publikum 
Kan få plads på Plyssen i 2017. 
Henvendelse til udstillingsleder Heinrich Ehrenreich, By-
grænsen 50, 2770 Kastrup. Telefon 3251 0911 eller på 
mail: heinrich.ehrenreich@gmail.com
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

Akryl og akvarel på Plyssen

Ilse Svejgaard maler alene i akryl og billederne spænder 
fra det figurative til det non-figurative. Ens for dem alle 
er, at de er i flotte klare farver. 

På Randers Kunstmuseum har et livslangt 
forskerprojekt af Finn Terman Frederiksen 
udmøntet sig i en udstilling og en stor bog 
om kunstneren Th. Philipsen. I bogen og 
udstillingen indgår flere værker fra Tårnby 
Kommunes Philipsen samling
Kunsthistorikeren Finn Terman Frederiksen har samlet 
sit livslange forskningsprojekt om kunstneren Theodor 
Philipsen i et imponerende bogværk. Bogen er blevet til 
i forbindelse med en stor udstilling på Randers Kunst-
museum og i bogen indgår flere af Tårnby kommunes 
Philipsen værker, som til dagligt er deponeret på Ka-
strupgårdsamlingen. 

- Finn Terman Frederiksen sidder ovre i Randers med 
en årelang viden om Philipsen og hans værker og vi er 
glade for, at Randers Kunstmuseum og Frederiksen har 
valgt at inddrage nogle af vores værker i deres bog og 
udstilling, udtaler museumsinspektør Kristian Rasmus-
sen. 

- Bogen må siges at være den endegyldige bibel om 

Philipsens liv og værk, og hans tid i Kastrup er grundigt 
beskrevet ud fra hans kunstværker, breve og dagbøger. 
Det er et stort og imponerende arbejde Finn Terman 
Frederiksen har gjort.

Lokal og national kunstner
Philipsen boede og arbejde i Kastrup omkring år 1900 
og igennem årene har Tårnby kommune indkøbt værker 
af den lokale kunstner. Et udvalg af disse er udstillet 
på Kastrupgårdsamlingen. Men Philipsen har en sær-
lig plads i kunsthistorien, som den der introducerer 
impressionismen i Danmark. Derfor er hans værker 
national kulturarv og hænger på de fleste større danske 
kunstmuseer. 

- Vi har udlånt en del værker til udstillingen i Randers 
og den kommer desværre ikke her til museet. Den vises 
dog på Sorø Kunstmuseum i 2017. Men man må des-
værre vente lidt med at se vores værker fra bogen her-
nede på museet. Men bogen er på 520 sider. Så der er 
rigeligt med godnat-læsning, inden værkerne er tilbage 

igen, afslutter Kristian Rasmussen.
Bogen Theodor Philipsen af Finn Terman Frederiksen 

er udgivet af Randers Kunstmuseums forlag og ligger til 
gennemsyn i Philipsen rummene og kan købes i skran-
ken på Kastrupgårdsamlingen.

Nyt stort bogværk om Th. Philipsen        

Bogen om Th. Philipsen. Foto: Kastrupgårdsamlingen.



2
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
1

6

Noget at gå til i oktober

Kampen om dansk islam
Foredrag ved Tarek Hussein

Tarek Hussein giver et helt unikt 
indblik i de dilemmaer, udfor-
dringer og muligheder, som 
følger med, når man er dansk 
muslim. 

Debatten om islam og mus-
limernes rolle i Danmark har 
aldrig fyldt så meget, som den 
gør i øjeblikket. Debatten er 

kendetegnet af skarpt opstillede fronter og meget få 
løsningsforslag, når snakken falder på radikalisering, 
integration og islam. Det har været med til at farve og 
påvirke en hel generation af unge danske muslimer, 
som er født og opvokset i Danmark.
Tirsdag 4. oktober kl. 20, Tårnby Hovedbiblio-
tek.
Arrangementet afholdes af AOF Amager i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris: 60 
kr. 

Akvarel-workshop
Ved Uffe Boesen
Velkommen til en eftermiddag med ny inspiration og 

tips og tricks til akva-
relmaling. 

Biblioteket får besøg 
af Uffe Boesen, der 
underviser i akvarel 
og arrangerer kurser i 
både ind- og udland. 

Han præsenterer 
forskellige akvareltek-
nikker, og deltagerne 

får mulighed for at afprøve mulighederne: vådt i vådt, 
abstrakt, figurativ, lys, skygger og farver m.m. 

Medbring selv papir, farver og pensler. 
Onsdag 5. oktober kl. 16-18.30, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.

Bob Dylan 75 år - Den kontroversielle fødselar
Foredrag og koncert ved Thomas Ulrik Larsen

Dylans værk strækker 
sig over mere end 50 år. 
Han tilhører en meget 
lille gruppe af kunstnere, 
som var med til at revolu-
tionere musikken og ung-
domskulturen i 1960’erne, 
og som stadig udvikler sit 

værk. Selvom han rubriceres under populærmusik, har 
ingen betydet så meget for rockens entré i kunstens 
haller, som Dylan har gjort.

Dylans indflydelse rækker langt ud over musikken, 
og han er en uskolet intellektuel. Igen og igen har han 
knust sine fans billede af ham og søgt nye veje og mu-
ligheder. 

Thomas Ulrik Larsen fokuserer på netop ikonoklasten 
og Rasmus Modsatten, Bob Dylan. 

Thomas Ulrik Larsen lader Bob Dylan selv synge i 
udvalgte lyd- og videoklip, men han fortolker også en 
række af mesterens sange undervejs. 
Torsdag 6. oktober kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 30 kr. 

En gåtur og en go´ historie
Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med 
andre? Så start Sundhedsugen med en tur ad Hjerte-

stien fra Vandtårnet 
gennem Byparken til 
Hovedbiblioteket.

På biblioteket run-
der vi turen af med 
en kop kaffe eller te, 
mens Laura Michelsen 
læser en historie højt.

Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi 
til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. 
Mandag 10. oktober kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen 
ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien 
starter. Fri adgang uden billetter. 

Tæt på krise og sygdom
Foredrag ved Lizl Rand
Det er svært at være tæt på et 
menneske, der er ramt af sygdom 
eller i krise. Som pårørende er vi 
ofte i tvivl om, hvad vi kan gøre, 
om vi gør det rigtige, hvordan vi 
støtter og gør en forskel. 

I foredraget kommer forfatter og psykoterapeut Lizl 
Rand med inspiration, trøst og støtte til alle, der er 
pårørende. Hun sætter også fokus på de mange tabuis-
erede tanker, man som pårørende kan have til et men-
neske i krise eller med sygdom. 

Undersøgelser viser, at pårørende har stor betydning, 
for hvordan og hvor hurtigt den sygdomsramte kommer 
sig. Men pårørende skal også passe på sig selv. 
Arrangementet afholdes af AOF Amager i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. 
Tirsdag 11. oktober kl. 19, Vestamager Biblio-
tek. Billetpris: 60 kr.

Forråelse
Mød forfatteren Erik Djernæs Hansen
Foredraget vil tage udgangspunkt i Eriks mere end 20 
år som politibetjent i forskellige afdelinger i Københavns 
Politi. Han fortæller også hvordan han som ung mand 
oplevede at flytte fra en lille, tryg landsby i Jylland til 
at arbejde som politibetjent på et ganske anderledes 
råt og kynisk Vesterbro i København. Oplevelserne hér 
blandet med nogle af de andre erfaringer som politibe-
tjent fik ham til, for ca. syv år siden, at tænke de første 
tanker til det, som senere blev til spændings/politiro-
manen, Forråelse.

En to-årig orlov fra 1998-2000 fra politiet blev brugt 
på en journalistuddannelse og efterfølgende arbejde 
som journalist på Politiken.

I dag underviser Erik i Magtanvendelse og Konflikt-
håndtering på Politiskolen.
Foredraget er arrangeret af Erik Djernæs Hansen i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.
Onsdag 12. oktober kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Gra-
tis billetter.

Internetrettigheder og overgreb
Foredrag ved Emma Holten

Hævnpornodebatten har ra-
set i Danmark i flere år. 

Hvad motiverer over-
grebspersonerne? Er det 
ofrenes egen skyld? og 
hvordan løser vi det? 

Mød Emma Holten, der 
selv er offer for hævnporno 
og ved, hvor alvorlige kon-

sekvenser et sådant overgreb har! I en tid hvor måden, 
vi kommunikerer på, ændrer sig så drastisk, må måden 
vi ser på hinanden også ændre sig, mener hun. 

Internettet præsenterer nogle helt nye udfordringer 
og muligheder for at skade hinanden, som vi alle sam-
men skal rustes til at håndtere.
Arrangementet afholdes af AOF Amager i sam-
arbejde med Tårnby Gymnasium og Tårnby 
Kommunebiblioteker.
Mandag 24. oktober kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris: 60 kr.

Mød forfatter Henriette Rostrup
Henriette Rostrup læser op af sin nyeste roman Det 
år vi gik til begravelser og tager en snak om bogen og 
dens forskellige karakterer og temaer. 

Katastrofen - Alle Henriette 
Rostrups bøger har katastro-
fen som tema. Både den ude-
frakommende der bryder ind 
og forandrer liv og den indre 
katastrofe, der langsomt byg-
ges op, som følge af bl.a. en 
dysfunktionel barndom. 

Hvis ikke dysfunktionaliteten skal gå i arv, er man 
nødt til at tage et opgør med den og forsøge at finde 
sin egen plads i verden, mener forfatteren, der skriver 
på egne erfaringer. 

Byen New York spiller en væsentlig rolle i romanen, 
både byen i sig selv, men også det at slå sig ned et 
fremmed sted og genetablere sig i en ny virkelighed 
med vide rammer. 
Tirsdag 25. oktober kl. 17, Vestamager Bibliotek. Bil-
letpris 30 kr. 

Flyulykker: Civile og militære 
havariundersøgelser.
Foredrag ved Rolf Meyer

I 2001 forulykkede et SAS 
MD-80 fly i Milano i noget, 
der kunne sammenlignes 
med et almindeligt færd-
selsuheld. Hvordan kunne 
det gå så galt? 

Og sidste år måtte en 
pilot forlade sit ellers vel-

flyvende F-16 kampfly, da landingsstellet var ødelagt. 
Hvorfor landede han ikke bare på det ødelagte lan-
dingsstel?

Rolf Meyer har som havariundersøger i SAS og For-
svaret, deltaget i undersøgelsen af både tæt-på-ulykker 
og havarier og fortæller, hvordan undersøgelserne ser 
ud indefra og fremviser eksempler på de såkaldte ”sorte 
bokse”.
Torsdag 27. oktober kl. 19.00, Tårnby Bibliotek. Billet-
pris 30 kr. 

Mød Niels Skousen - Interview med 
indlagte musiknumre
Rockcafé 

Kom og hør en af dansk 
rockmusiks helt store per-
sonligheder og sangskrivere 
blive interviewet om sin 
lange, interessante karriere - 
og give et par numre.

Niels Skousen var helt 
fremme i tressernes syrede, 
poetiske og dansksprogede 
rock, og vendte efter mange 
år som skuespiller tilbage til 
rockscenen med et brag af et 
comebackalbum i 2002.

Sideløbende med musikken var Niels Skousen en en-
gageret samfundskritiker og var aktiv i det politiske te-
aterkollektiv Solvognen. I løbet af 1970’erne udsendte 
han flere soloplader, men efter albummet Landet Rundt 
(1980), stoppede Skousen med musikken og blev til-
knyttet Mammut Teatret og fik flere roller på film og tv. 
Bl.a. i Tv-serien Landsbyen.

I 2002 fik han comeback som sanger og sangskriver 
med udsendelsen af albummet, Dobbeltsyn. Siden har 
han udsendt yderligere tre studiealbums og turneret 
rundt i hele Danmark.

Niels Skousen har i udpræget grad været en del af 
sin samtid. Få andre danske sangskrivere rammer vores 
tid så enkelt, dybt og poetisk som han. Hans tekster er 
åbne, undrende og humoristiske observationer over alt 
fra samfundspolitik til stærkt personlige registreringer 
fra et liv som en granvoksen mand på over de 70 på 
det seneste album, Smil eller dø, fra 2014.   
Søndag 30. oktober kl. 15, Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 30 kr. 

Biblioteket i oktober

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

Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Barnevognen 
- er en 
teaterforestilling 
for de 1½-4årige. 
Den store røde 
barnevogn er 
fyldt med både 
genkendelse og 
overraskelser, og 
Ragnhild Kaasgaard 

er barnevognbarnets lystelige og omsorgsfulde mor. 
Varighed: ca. 30 min.
Lørdag 1. oktober kl.11 på Vestamager Bibliotek. Billet-
pris 20 kr. Kun en voksen pr. barn - både børn og voksne 
skal have billet. 

Peddersen og Findus – rævejagten som 
musikalsk teater for de 4-9årige. Den klassiske, sjove, 

svenske historie 
om Peddersen og 
Findus, nu forklædt 
med danske, ofte 
velkendte sange, 
og fortalt af en 
charmerende, 
musikalsk 
guitarduo. 

Varighed: ca. 40 min.
Lørdag 8. oktober kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 20 kr. Kun en voksen pr. barn, både børn og 
voksne skal have billet.

Babysang og bevægelse er en form for musikalsk 
legestue med sansemotorisk stimulering for de 
mindste. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær, 
fordi børn lærer igennem kroppen. Ved Gitte Ziebell - 
for forældre og babyer.
Torsdag 13. oktober kl.10 på Vestamager Bibliotek. Bil-
letpris 20 kr. Billetter kun til babyer.

Kitchen er en sjov og tankevækkende 
teaterforestilling for børn fra 6 år. Om hvordan to 
meget forskellige mennesker kan leve sammen. Ikke 
kun som et kompromis, men som en dagligdags 
relation, hvor begge er lykkeligere end før. Den 
gamle sømand og den unge pige er meget forskellige, 
men de får langsomt sympati for hinanden. Gratis 
særforestilling ved Teater Zebu.

Lørdag 15. oktober kl. 11 på Amager Kulturpunkt, Øre-
sundsvej 6, København S. 
Gratis billetter kan afhentes eller bestilles pr. telefon på 
Hovedbiblioteket og på Vestamager Bibliotek. Da det er 
en særforestilling, vil det ikke være muligt at bestille 
billetter over nettet.

Formidlerpris til Tårnby-bibliotekar
Forestillingen Kitchen er en gratis særforestiling ved 
teater Zebu. Den blev tildelt Tine Gitz Lundsgaard fra 
Tårnby Hovedbibliotek ved børneteatrenes Aprilfestival 
som en en pris for en ekstraordinær indsats i forbin-
delse med turneteatrenes besøg.
Nu kommer den altså Tårnbys børn til gode, idet fore-
stillingen er gratis.

Efterårsferien i uge 42 er spækket med 
spændende aktiviteter for børn. Kreative borde 
og workshops med akvarelmaling, perleplader, 
animationsfilm og robotter. Hold øje med efterårsferie-
programmet der udkommer mandag 3. oktober.

Fredag i efterårsferien kan 
børn fra 6 år være med 
i rollespillet Eventyret 
mellem bøgerne. 
Helte, skurke og mystiske 
væsner fra fantasiens 
verden er sluppet ud af 
bøgerne og vandrer rundt 
på biblioteket. De kan kun 

sendes tilbage til bøgerne, hvis du hjælper med til at 
løse nogle opgaver, og til sidst besejrer Bøgernes Herre. 
Kom og hjælp os! Varighed: 1½ time.
Fredag 21. oktober kl. 14 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 20 kr. Kun børn skal have billet.

Nordiske sagn og myter vækkes til live i musikforestil-
lingen Kæmpen og Kællingen.

Forestillingen har taget sit navn efter et færøsk sagn 
om, hvordan Island ville forsøge at stjæle Færøerne ved 
at brug af trolddom og kællingelist. Sangene leveres 
med stor musikalsk indlevelse og er samtidig legende 
og humoristiske. Undervejs er der mulighed for både at 
synge og danse med Kæmpen og Kællingen, vennerne 
eller mor og far. Varighed: ca. 45 min.
Lørdag 29. oktober kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 20 kr. Kun en voksen pr. barn, både børn og 
voksne skal have billet.

Filmklubben inviterer inden for til filmoplevelser for 
børn i alderen 8-12 år - med popcorn, hygge og gode 
film. Hent programmet på biblioteket. 
Fri adgang uden billetter.
Tårnby Hovedbibliotek: torsdag 13. og 27. okt. kl. 16. 
Vestamager Bibliotek: mandag 10. og 24. okt. kl. 16.

Højtlæsning for børn. Kom og hør en god historie 
hver tirsdag og torsdag kl. 10. Højtlæsningen foregår 
på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek. Fri 
adgang uden billetter.

Blip Båt. Mød et udvalg af bibliotekets robotter og 
andre gadgets – og leg løs med dem. Kom og prøv 
Ozobots, Sphero, Dash & Dot, 3D printere og meget 
andet. Alle er velkomne - uden billetter.
Tårnby Hovedbibliotek: Onsdage fra kl. 16 og lørdage 
fra kl. 11 (dog ikke den 8. oktober).
Vestamager Bibliotek: Lørdag 8. oktober fra kl. 11.
Husk venligst at respektere aldersgrænserne. Det gi-
ver den bedste oplevelse for børnene.

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

Vestamager bibliotek, Ugandavej 
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16
Søndag lukket

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

Ved arrangementer, der afholdes af 
AOF i samarbejde med Tårnby Kommu-
nebiblioteker (mærket )købes billetter på 
tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk

Resterende billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangemen-

ter gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angi-
vet ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Aktiviteter for børn i alle aldre – Rollespil, teater, kreative workshops og meget andet

Hundetræf på Kulturzonen 
Kom til Hundetræf på Kulturzonen og lad 
din hund møde en masse andre hunde 
fra lokalområdet til leg og mange andre 
sjove og spændende ting. 

Amagerlands Agility og Lydigheds-
center sætter forhindringer op, som din 
hund kan prøve kræfter med. Derudover 
kommer der en hundeadfærdsbehandler, 
der vil hjælpe med nogle af de mange 
problemstillinger, man kan have som 
hundeejer.

Og alle hundeejere får en lille gave 
med hjem. Alle søde hunde er velkomne 
uanset race, størrelse og alder. Hundene 
skal blot være vaccineret ifølge dyrlæ-
gens anbefalinger.
Lørdag d. 22. oktober kl. 10-16, Kultur-
zonen, Nøragersmindevej 90.

Halloween på Kulturzonen
Kulturzonen inviterer til en hyggelig 
uhyggelig lørdag, hvor vi skal skære 
græskarlygter, klippe-klistre halloween-

hatte og -pynt, male hinanden til uhyg-
gelige monstre, pynte lækre cupcakes 
med og meget mere.

Vi sørger for den hyggelige uhyggelige 
stemning og masser af gys og gru.

Arrangementet er gratis, og græskar 
samt kager kan købes til indkøbspris.
Lørdag 29. oktober kl. 10-16, Kulturzo-
nen, Nøragersmindevej 90.

Bierfest med Tyrolerband på 
Kulturzonen
Vi holder igen i år et brag af en Oktober-
fest på Kulturzonen

Det er ikke en rigtig Bierfest uden live 
musik. Derfor kommer det fantastiske 
Tyrolerband igen i år og får stemningen 
helt i top og taget til at løfte sig.

Der er lækre pølser på grillen og mas-
ser af kold fadøl i hanerne til fornuftige 
priser.

Så tag vennerne og naboerne med til 
fest og farver.

Der er et begrænset antal pladser, så 
det gælder om at komme først til mølle. 
Minimumsalder er 18 år.

Entré kr. 100 pr. person inkl. en lille 

fadøl/sodavand, som betales i indgan-
gen. Tilmelding på info@kulturzonen.net.
Fredag 11. november kl. 18-24, Kultur-
zonen, Nøragersmindevej 90.

Efterår på

Noget at gå til i oktober og november
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I oktober måned sætter vi vores 
snitteværksted frem, så hver weekend 
kan du komme her og udfordre din indre 
snedker
Vi snitter skeer, smørreknive, brummere eller sjove 
træmænd.  

Sundhedsuge 
I forbindelse med Tårnby Kommunes sundhedsuge, op-
fordre vi alle til at komme herud på Kalvebod Fælled og 
få noget godt motion. 

I kan teste jeres kondi ved at løbe en tur på vores 
sundhedsspor. 

I kan træne både jeres hjerne og kondition ved at 
løbe orienteringsløb, og gennem føre Amager Oriente-
ringsklubs ”Find Vej Spor”

Og I kan cykle, gå eller løbe en tur på vores kløver-
stier, som er afmærkede ruter ud i naturen på Kalvebod 
Fælled.  

Find det officielle program her, hvor friluftshusets 
tilbud indgår: http://www.taarnby.dk/media/47949/
sundhedsuge-program-2016_final.pdf

Efterårsferie
I skolernes efterårsferie har vi udvidet åbningstid, vi 
holder åbent fra klokken 10.00 – 16.00 alle hverdage 

og weekender. I efterårsferien kan du traditionen tro, 
trille herned med alle dine æbler hjemme fra haven, 
som du ikke ved hvad du skal bruge til. 

Medbring selv en dunk og få dem presset til most 
på Naturcenterrets ”æblepresser”. Så kan du selv tage 
dem med hjem i køleskabet.  

Alle de sædvanlige ting
Derudover kan I lave alle de ting herude fra som man 
altid kan lave i friluftshuset. 

I kan leje cykler til at køre ud over fælleden med. I 
kan købe brænde og lave bål, stege pandekager (med-
bring selv pandekagedej) eller poppe popcorn. 

I kan leje en kikkert og se om I kan se spændende 
fugle på fælleden. 

I kan… alt ude i naturen. Kun jeres egen fantasi sæt-
ter grænser! 

Og Friluftshuset er det gode udgangspunkt til gode 
weekender i naturen – uanset årstid. 

Friluftshuset er et samarbejde på Naturcenter Ama-
ger, der er finansieret af Naturstyrelsen, Tårnby Kom-
mune og Amager Skovhjælpere. 

Friluftshuset har åbent alle hverdage fra klokken 9 – 15 
og alle weekender fra 10 – 16. 

Efterår i Friluftshuset

Sund mad fra havet
Kig forbi, når Blå Base i Kastrup Havn runder sæsonen 
af med forskellige sunde spiselige indslag fra havet. 
Kom og vær med til at lave tangpesto, lær at rense en 
fisk og at skære en fiskefilet. Vi vil også vise, hvordan 
man selv kan varmrøge fisk. 
Lørdag og søndag den 8. og 9. oktober kl. 10.00-14.00, 
Blå Base, Kastrup Ny Lystbådehavn.

Træklatring
Tør du klatre højt op i trætoppen og nyde udsigten og 
din krops styrke og smidighed? Så reserver plads på 
træklatreturen med Tårnby Naturskole. Børn fra 7 år og 
opefter. 
Tilmelding: Gratis, men reserver tid på foredrag.sc@ta-
arnby.dk eller tlf. 3247 0079. Begrænset antal pladser.
Onsdag 12. oktober kl. 16.00-17.00 og 17.00-18.00. 
Travbaneparken, hvor Astridsvej krydser. 

Sund med Tårnby Naturskole - i Sundhedsugen

Børn der fisker krabber på  Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn. Foto: Karin Ott.

Nil myg uden virus

En af de historier der gik over landet for 
nylig, var genfund af den potentielt farlige 
Nil myg på Kalvebod Fælled 
Myggen blev fundet af Epidemiolog René Bødker fra 
Danmarks Tekniske Universitet, som fandt den i nogle 
af de små vandhuller omkring Svenskeholm. Nil myg-
gen kan være bærer af  Nil Vest virus, som i sjældne 
tilfælde kan give en dødelig hjernehindebetændelse. 

Heldigvis er virussen ikke til stede, så der er ingen 
smitterisiko i Danmark. Selv om du bliver stukket af 
Nil myggen, så kan den altså ikke overføre nogle syg-
somme. Vest Nil virus findes kun i Afrika, Asien, Mel-
lemøsten og det sydlige Europa. 

Jes Aagaard, Biolog og Naturvejleder i Hovedstaden

Naturstyrelsen delt i to
Fra 1. juli 2016 er Naturstyrelsen delt i to. Styrel-
sen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er 
overordnet statslig myndighed på vand- og natur-
området, og Naturstyrelsen (NST), som skal forvalte 
Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer 
og gennemføre projekter til gavn for biodiversitet og 
friluftsliv. 
Læs mere om delingen på www.nst.dk/opdeling

Du kan lære at rense en fisk og skære en fiskefillet på 
Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn, inden basen lukker 
ned for vinteren. Foto: Karin Ott.

Noget at opleve i oktober
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Lokalafdelingen
Kastrupvej 324
Tlf. 32 52 05 16
Kontortid: Mandag til 
torsdag kl. 10 -12

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

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12
Besøgstjenesten og kontakt til bisidder 
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13
Billard, Ugandavej 
Alle dage 10-16 
Bowling, Englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-12
Bridge  
Torsdag kl. 10.30, Ved Diget. 
Onsdag og Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Bridge-undervisning i Postkassen 
Onsdag kl. 13-16
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej 
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal 
Onsdag kl. 14.30 til 16
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal 
Mandag ulige uger kl. 14-16
Handymænd og IT  
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde
IT-hjælp (PC-café) 
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen. 
Tirsdag kl. 14-16

IT-undervisning (IPAD), Postkassen
Onsdag kl. 10-12
IT-undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30

IT-undervisning (Tablet Android
styresystem) 
Fredag kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 12.15
Krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole 
Torsdag kl. 17.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej 
Mandag kl. 10 og kl. 11. - Onsdag kl. 17.15 
Torsdag kl. 9,  kl. 10 og kl. 11
Roning, Øresund 
Onsdag kl. 10
Spil Trivial Persuit, Postkassen, 1.sal lokale 3
Torsdage fra kl.13-17
Strikkecafé, Postkassen 1.sal
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste) 
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30, Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14
Tøjreparationer (Strikkecaféen) 
Tirsdag kl.13-15
Vandrehold, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går 6 km. Ikke egnet for 
gangbesværede.

TÅRNBY LOKALAFDELING
OKTOBER • 2016

PILATES/GODTVEDGYMNASTIK, 
VANDTÅRNET, LØJTEGÅRDSVEJ
Pilates/GotvedGymnastik.  
Henvender sig både til herrer og 
damer. Den frigørende bevægelse i 
Gotvedgymnastikken kombineres med den 
effektive træningsform - pilates. Kroppen 
arbejdes igennem, konditionen forbedres 
med særligt fokus på sammenhængen 
mellem mavemuskler og åndedræt. Det 
øger stabiliseringen af rygsøjlen m.m.   
Mandag kl. 10 og kl.11 Onsdag kl.17.15  
Torsdag kl. 9, kl.10 og kl.11 
Leder: Solveig Sørensen tlf. 61 67 52 15

SAMTLIGE IT AKTIVITTER
Hos Ældre Sagen i Tårnby tilbyder vi en lang 
række forskellige kurser, hvor du kan blive 
dus med din PC, Tablet, Ipad eller Iphone. Ud 
over disse kurser har etableret en IT-cafe, hvor 
du kan komme og få hjælp til bl.a. tekniske 
problemer. 
Tilmelding til alle kurser m.v. sker til kontoret. 
Kurserne koster 50 kr. og din betaling kan 
foregå via Netbank til vores konto i Danske 
Bank: 4183 4183098047. Du bedes venligst 
skrive dit navn og det arrangement, du ønsker 
at deltage i. 

KURSER:
IT-Undervisning PC 
Kurset afvikles over 4 lektioner og indeholder 
bl.a. undervisning i Windows 10, Borger DK, 
Nethandel, Sikkerhed og emneønsker fra 
kursisterne. 
Fredag kl. 09.30-11.30 i Postkassen, Amager 
Landevej 71.
IT-Undervisning Ipad, Iphone, Tablet og 
smartphones (Appel- IOS, AndrOId eller 
WIndOWS StyreSyStem)
Disse kurser afvikles over fire onsdage fra 
kl.10.00-12.00. Bemærk, at kurset er både for  
ejere af en Ipad og Iphone (et Appel produkt) 
og for ejere af Tablets eller smartphones med 
Android eller Windows styresystem. Holdet er 
begrænset til seks personer per hold.  
Onsdag kl.10-12 i Postkassen, Amager 
Landevej 71

ANDEN IT HJÆLP: IT-CAFÉ
Har du brug for hjælp til din PC eller Mac, så 
er der hjælp at hente i Ældre Sagens IT-café 
i Postkassen. Her vil du kunne få hjælp til de 
problemer, du har med din computer f. eks. 
med sikkerheden, installation af programmer og 
udstyr, installation af printer mv., men også hvis 
din computer driller, eller er gået i stykker. Der 
vil være kaffe, hygge og så en god snak om it, 
og så er det gratis. 
Tirsdag kl. 14-16
IT- og PC hjemmehjælp  
Ældre Sagen har nogle ildsjæle, der er gode til 
at udføre næsten alle IT- og PC- reparationer. 
Henvend dig til kontoret og forklar problemet - 
og du vi derefter hurtigst muligt blive kontaktet 
af en udkørende it-kyndig. Det er gratis - men 
udgifter til materialer, må du selv klare.

NYOPRETTET VÅGETJENESTE 
Vågetjenesten vil fra vores side kun foregå  
i private hjem i samarbejde med Hjemmeplejen.
Interesseret i at høre mere - ret henvendelse til  
Kamilla Agboinfi i Hjemmeplejen, 30 76 02 58 
eller Anne-Grethe, tlf. 26 29 80 16.

FOTOWORKSHOP 
Så er vi igen klar til en omgang foto sjov.  
6 mandage kl.14-16 ulige uger: 
12.september, 26.september, 10.oktober, 
24.oktober, 7.november 21.november  
Allan Petersen/Amager fotoklub 
Mobil: 51 71 98 50
SØNDAGSCAFEEN  
Søndag den 30.oktober kl. 14.00 kommer 
Bordinghus og underholder med melodier fra 
2.verdenskrig. Tilmelding til kontoret. Betaling 
for kaffe og kage på dagen. 

FRIVILLIGE TIL ÆLDRE SAGEN

Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen 
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til: 
BedSter tIl nyOpStArtet BedSte-OrdnIng  
(m/k tIl reServeBedSte)
kontakt Lisbeth Topp, 22 58 44 57 
ny! AflAStnIng Af pårørende tIl demente

kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21
SpISe-venner, gå-venner Og BeSøgS- 
venner

kontakt Karna Kaslund, 22 33 80 72
køreStOlS-SkuBBere Og SpIllemænd tIl 
plejehjemmene

kontakt Jytte Larsen, 53 57 23 07
læSevenner

kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21 Skulle 
ovennævnte kontaktpersoner være optaget 
af frivilligt arbejde, så ring til mig.  
Anne-Grethe, 26 29 80 16

SANGAFTEN MED ÆLDRE SAGEN 
Det er efterhånden en god tradition at 
Tårnbykoret afholder en årlig sangaften i 
samarbejde med Ældre Sagen, hvor vi sammen 
synger gode danske sange og Tårnbykoret giver 
nogle numre fra deres righoldige repertoire. 
Arrangementet finder sted i "Postkassen",
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup 
Mandag 3.oktober kl.19:00 til 22:00 
Pris for deltagelse er kr. 50.- pr person inkl. 
kaffe og brød. Øl og vand kan købes til rimelige 
priser. Betaling sker ved indgangen. 
Tilmelding kan ske til Ældre Sagens kontor, 
eller til Leif Jensen. Telf. 25 78 87 11
WHIST 
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille 
Whist,? tirsdage fra kl.12-16 i Postkassen, så 
ring til Birthe Jensen, tlf. 30 13 28 45
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Gudstjenester
Oktober    
Søndag 2.  kl. 10.00 19. s. e. trin. Johs. 1,35-51 Julie Aaboe
Søndag 9.  kl. 10.00 20. s. e. trin. Matt. 21,28-44 Martin Herbst
Søndag 16.  kl. 10.00 21. s. e. trin. Luk. 13,1-9 Julie Aaboe
Søndag 23.  kl. 10.00 22. s. e. trin. Med Crossroad Gospel Martin Herbst
Søndag 30.  kl. 10.00 23. s. e. trin. Mark. 12,38-44 Julie Aaboe

November    
Søndag 6.  kl. 10.00 Alle Helgens dag Matt. 5,13-16 Aaboe/Herbst
Søndag 13.  kl. 10.00 25. s. e. trin. Luk. 17,20-33 Martin Herbst

  Aktiviteter - Oktober

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
- ved Julie 
Aaboe og 
Ole Reuss 
Schmidt
Kom og 
vær med 
til en 
stemnings-
fuld 

musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 4. oktober kl. 10.00
 
Husker du…? 
- ved Ove Dahl
Ove Dahl, er cand. mag i historie og 
forfatter til bogserien ”Tilbage til 30’erne”, 
”… 40’erne”, ”… 50’erne” etc. I mere 

end 30 år har han beskæftiget sig med 
erindringsstof, og været en væsentlig 
drivkraft bag brugen af erindringsstof inden 
for demensområdet. I dette arbejde har det 
vist sig, at det tit er enkle hverdagsting, der 
er med til at vække erindringer. Genstande 
fungerer som en form for fremkaldervæske, 
der rammer os på det ubevidste plan. Denne 
eftermiddag tager Ove Dahl os med tilbage 
til 40’erne.
Korsvejstræf, onsdag 5. oktober kl. 14.00

Kom og tag stilling!
Nu falmer skoven trindt om land… Ja, nu er efteråret over os, 
og alting har igen taget fart for os her i Korsvejskirken. Mange 
dejlige og spændende ting venter os og menigheden i efteråret.  
I hele folkekirken er der valg til menighedsrådet i november, 
en spændende begivenhed, som jeg håber alle vil komme og 
være med til. Det handler om, hvordan vi skal være kirke, 
og jeg håber så mange som muligt vil komme og tage stilling 
til fremtiden her i kirken. Der sker meget i Korsvejskirken; Vi 
har studiekredse, Ulvetime for de mindste og deres familier, 
sogneaftener og Korsvejstræf, andagter, koncerter, konfirmander 
og minikonfirmander, strikkeklub, julecafé, børnearrangementer, 
AA, gospelkor osv. Og det er bare ud over de almindelige kirkelige 
handlinger, så der sker en masse gode ting. Det arbejder vi 
naturligvis også for, at der skal i fremtiden. Men vi arbejder også 
på, at blive endnu bedre. Og det handler somme tider om at tage 
stilling til de store såvel som små ting, der foregår i det samfund, vi 
er en del af. 
Når man som præst skal tage stilling til samfundet omkring sig, 
ja så kan man ofte blive beskyldt for at læne sig enten op ad 
den ene eller den anden politiske opfattelse eller almindelige 
trend i samfundet. Det skal man vare sig for, for ikke at blive 
kritiseret for at være politisk og derfor ikke forkyndende. En sådan 
problemstilling kan opstå i den hjerteskærende situation, som 
verdens mange flygtninge står i. Blander man sig for meget i denne 
debat som præst, ja så får man ofte at vide, at det ikke er præstens 
job at være politisk, men alene at forkynde. Men selvom det er 
sandt, så er er man jo stadig nødt til at tage stilling. Tage stilling 
til den nød, som så mange millioner af mennesker står i, tusinders 
flugt over middelhavet, eller havets kirkegård, som det for nyligt er 
blevet kaldt. Over for den gru er vi som kirke nødt til at tage stilling 
og sige, at næstekærlighed er forkyndelsens handling, og at vi må 
hjælpe, hvor der er behov. Dette er også en del af Korsvejskirkens 
vision.

Et andet emne, der ofte er oppe i medierne, er den globale 
opvarmning, klimaændringerne, og derfor verdens fremtid. Også 
her er der brug for, at vi tager stilling. Tager stilling som mennesker, 
når det drejer sig om at leve bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt. 
Det har vi også taget til efterretning her i kirken, både på det mere 
lavpraktiske niveau, og også på forkyndelsesniveau. Ulvetimen, som 
er børnegudstjeneste og fælles spisning for de mindste og deres 
familier, bestræber sig derfor på at blive 100 procent økologisk 
her i efteråret. Det gør vi dels af etiske årsager, dels fordi det er 
en del af vores kristne forkyndelse at passe på jorden og alle dens 
skabninger.
Kirken i dag skal være en kirke, der forstår samspillet mellem 
fortiden, nutiden og fremtiden, for at forkyndelsen kan vedblive at 
være relevant for det (sen)moderne menneske. Det arbejdes der 
vedvarende på her i kirken, men vi kan altid bruge en hjælpende 
hånd.  Så tag stilling, og kom og vær med til at være kirke nu og i 
fremtiden!

Sognepræst Julie Aaboe
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Kontakt  

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

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

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

Kordegn: 
Torben Hamann Hansen. Tlf. 3251 7424/
fax:3252 7124
tohh@km.dk Kontortid på kirkekontoret: 
Mandag-fredag kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 
15-18.

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

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

 Homers Odyssé
- klassisk højskole ved Martin Herbst

Vi fortsætter den klassiske højskole om 
Homers Odyssé. Denne gang gennemgår vi 
Sangene 17-20. Netop disse fire sange udgør 
en kernepassage i Odysséen med enorm 
betydning for europæisk åndshistorie og 
selvforståelse. Alle er velkomne uanset 
forkundskaber, og om man har deltaget 
tidligere.  
Torsdag 6. oktober kl. 19.30

Den skræmmende, men 
vidunderlige historie om Jung, 
Klods-Hans og Jesus 
- ved Morten Hinz

Vi er tilbøjelige til 
at dømme andre, 
når de overtræder 
vores grænser. 
Det kunne være 
en voldtægts-
forbryder eller en 
bankrøver, som vi 
læser om, eller 
det kunne mere 
personligt være 
et menneske, 
som har snydt os 
eller generet os 

på anden vis. Vi dømmer dem og gør dem 
til monstre. Men ondskaben findes også i os 
selv. I ”Den skræmmende historie…”, som 
er en mellemting mellem et foredrag og en 
forestilling eller et one-man-show, fortæller 
Morten Hinz, hvordan han fandt forklaringen 
på ondskaben i en sang fra ”De små synger”. 
Det er umådelig morsomt, men samtidig 
dybt seriøst. Budskabet i ”Den skræmmende 
historie…” er ikke til at tage fejl af: vi har 

ingen ret til at dømme hinanden, og Morten 
Hinz begrunder det både psykologisk og 
teologisk.
Sogneaften, torsdag 20. oktober kl. 19.30
 
Børn, mad og kirke i Nigeria?

Velkommen til ”Børn, mad og kirke i 
Nigeria”. Kom og vær med til en særlig 
gudstjeneste og eftermiddag med Nigeria 
i fokus. Vi skal lære lidt om, hvordan det 
er at være barn i Nigeria og om kirkens 
rolle i landets historie. Vi skal også spise 
børnevenlig Nigeriansk mad og hygge os 
sammen efter gudstjenesten. Man kan 
tilmelde sig hos Lone Madsen på: lone@
korsvejskirken.dk senest 27. oktober. På 
gensyn til en dejlig eftermiddag. Lone 
Madsen og Julie Aaboe
Torsdag 27. oktober kl. 16.30

  Aktiviteter - November

Musik-andagt – En tid til eftertanke
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 1. november kl. 10.00

Karen Blixen og kristendommen
- ved Jørgen Stormgaard
I 1951 skrev Karen Blixen til en god ven, at 

hun ikke 
var kristen 
og aldrig 
havde 
været 
det. Ti år 
senere 
sagde hun 
dog noget 
helt andet 
til en 
journalist: 
”Jeg 
kan ikke 
forklare 
det, jeg 
kan ikke 
definere 
det, men 

jeg tror på Gud”. Hvordan harmonerer disse 
to udsagn med hinanden? 
For at forstå Karen Blixens ambivalente 
forhold til kristendommen er det nødvendigt 
at se nøjere på hendes religiøse bagland. 
Foredraget stiller skarpt på, hvordan Karen 
Blixen, hendes far, mor, mormoren Mama og 
den rebelske Moster Bess hver især forholdt 
sig til kristendommen. Jørgen Stormgaard er 
forfatter til bogen Guds plan -  Karen Blixen 
og kristendommen.
Korsvejstræf onsdag 2. november kl. 14.00

Homers Odyssé
klassisk højskole ved Martin Herbst
Vi afslutter den klassiske højskole om 
Homers Odyssé med at gennemgå sange 21-
24, og se tilbage på de centrale tematikker i 
værket som helhed. Alle er velkomne uanset 
forkundskaber, og om man har deltaget 
tidligere.
Torsdag 3. november kl. 19.30
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Gudstjenester

Oktober 
Søndag 2. Højmesse 19. s.e.t.      10.00 Kjerulf
Onsdag 5. Eftermiddagsgudstjeneste, Hverdag Er Som Onsdag 13.45 Hansen  
Torsdag 6. Konfirmandgudstjeneste      19.30 Hansen
Søndag 9. Højmesse 20. s.e.t.      10.00 Hansen
Torsdag 13.Aftengudstjeneste      19.30 Nielsen
Søndag 16. Højmesse 21. s.e.t.      10.00 Kjerulf
Søndag 23. Højmesse 22. s.e.t.      10.00 Nielsen
Torsdag 27.Halloweengudstjeneste      19.30 Nielsen
Lørdag 29. Dåbsgudstjeneste      13.00 Nielsen
Søndag 30. Højmesse 23. s.e.t.  BUSK gudstjeneste   10.00  Nielsen

Kom og syng med
Hvem skulle nu have troet det!  Men det er 
blevet moderne at synge.
I mange år har det ellers være noget, der kun 
var for børn og gamle. ”De små synger” eller 
”De grå synger”, som en sangbog til seniorsang, 
så vittigt er blevet kaldt.
Men nu er sang for alle, det er blevet IN at 
synge.
I Folkekirken mærker vi det meget med vores 
Babysalmesang.
Her kommer rigtig mange forældre med deres 
børn, og det er ikke kun fordi, barslen er blevet 
længere, så der er tid til mere, det er også 
fordi, mange gerne vil lære nogle af de gamle 
sange og salmer, eller genopfriske et støvet 
bekendtskab.
Rundt om i landet synges der i kor som aldrig 
før og vel at mærke i alle aldre.
Mange har nemlig fået øjnene op for, at man 
bliver glad af at synge, og at det også giver et 
godt fællesskab at synge i kor.
Det er vi selvfølgelig rigtig glade for i kirken, 
ikke kun på grund af babysalmesangen, 
men også fordi en stor del af alle kirkelige 
handlinger er salmesang.
Det er tænkt som en måde at gøre det aktivt 
at gå til gudstjenesten, man sidder ikke bare 

passivt og lytter til præsten eller kirkekoret, 
man er selv med.
Og det er selvfølgelig lettere at få den pointe 
frem, hvis menigheden også har lyst til at 
synge.
I mange år har det været op ad bakke, men 
nu håber vi den nye trend vil brede sig til 
gudstjenesten, så fællesskabet kan mærkes og 
høres.
Selvfølgelig kan det være svært, hvis man ikke 
kender salmerne.
Derfor har vi også vores ”Ønskekoncert” 
gudstjenester, hvor menigheden selv kan vælge 
salmerne, og på den måde få, enten en man 
godt kan lide, eller en man gerne vil lære.
Og da sang jo er meget andet end salmer, 
så har vi også planlagt en sangdag, hvor vi 
selvfølgelig starter i kirken kl. 10, og fortsætter 
i konfirmandstuerne med at vælge salmer fra 
Højskolesangbogen. Og indimellem skyller vi 
ned med kaffe.
Så kom og syng med: søndag 23. oktober fra kl. 
10.

Venlig hilsen
Ida Nielsen

Hverdag Er Som Onsdag
Tårnby Kirkes Ældreeftermiddag har 
ændret navn til Hverdag Er Som Onsdag, 
men eftermiddagen forløber ellers mere 
eller mindre som den plejer. Vi starter 
med eftermiddagsgudstjeneste kl. 13.45 og 
rykker derefter over i konfirmandstuerne. 
For så vidt er der intet nyt. Første onsdag 
i måneden. Program følger på disse sider i 
Tårnby Bladets november udgave.
Alle er velkomne uanset alder. 
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OKTOBER 2016
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18, 
mandag fri.

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

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

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

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

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

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

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, 
tlf: 2166 7030

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Aftenarrangement 5. oktober...
... annonceret på kirkens hjemmeside flyttes til 

onsdag 2. november. Program følger i Tårnby Bladet 
novemberudgave.

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående 
af enker og enkemænd, men andre er også meget 
velkomne. Vi mødes ofte et par gange om måneden 
som regel den 3. torsdag til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe. 
Derudover mødes vi til frokoster og udflugter. Så er 
du blevet alene, eller har du på anden måde fået tid 
og lyst til socialt fællesskab efter gudstjenesten, så 
kom og vær med. 
Vi vil gerne lære dig at kende og har tid til at lytte til 
dit liv og dine problemer. 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida 
Nielsen på 3250 4186.  

Netværksgruppen mødes i oktober: 
Torsdag 13. oktober (bemærk 2. torsdag i måneden) 
kl. 19.30 til aftengudstjeneste med ”Ønskekoncert”, 
hvor kirkegængerne selv vælger salmerne. 
Bagefter er der kaffe og kage i konfirmandstuerne.                                                                 
Søndag 23. oktober kl 10.00 til gudstjeneste med 
efterfølgende kaffe og kage, hvor vi også synger sange 
fra Højskolesangbogen. Så find din yndlingssang 
frem. 

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 13. oktober kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              
(Bemærk 2. torsdag)

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 28. oktober kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… begynder igen.  Babysang er et 
tilbud til forældre på barsel. Vi 
synger og danser, lærer sange og 
salmer, nogle med fagter til.  
Man kan stadig nå at komme med, og de sidste gange 
er: 6.,13. og 27. oktober, samt 3. og 10. november. 
Kontakt Ida Nielsen og hør nærmere på idni@km.dk, 
eller 3250 4186. 
Det er gratis at deltage i Babysang, men da der er 
stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du har 
tilmeldt dig, og alligevel ikke kan deltage. 

Børnegudstjeneste
Dåbsgudstjenesten lørdag 29. oktober kl. 13.00 vil 
være tilrettelagt for mindre børn. 
Alle er velkomne til at deltage, selv om de ikke skal 
til dåb. 
Bemærk klokkeslettet er rykket til kl. 13.00. 

Busk
Søndag 30. oktober kl. 10.00 er der BUSK 
gudstjeneste i Tårnby Kirke. Ved gudstjenesten 
medvirker FDF Korsvejen, og prædikenen vil 
være tilrettelagt for mindre børn. Man er meget 
velkommen til at møde Halloween udklædt.

For konfirmander
Torsdag 27. oktober kl. 19.30 er 
der Halloween gudstjeneste 
for konfirmander 
i Tårnby Kirke.                                                                          
Efter gudstjenesten 
er der sodavand 
og chips i 
konfirmandstuerne. 
Så kom, hvis du tør!

Konfirmandindskrivning
Konfirmandundervisningen er begyndt, men du 
stadig nå at hænge på, hvis du henvender dig til en af 
præsterne. 
Karsten Møller Hansen underviser Løjtegårdsskolen. 
Ida Nielsen Nordregårdskolen. 
Og Desirée Risum Amager Privatskole. 

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

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

Dig og mig og os alle 
sammen
Noas Ark har verden og dig 
og mig på programmet. Vi 
leger en masse lege og hører 
historien om da Gud skabte 
verden, og om de første men-
nesker i den. Kl. 18.30 spiser 
vi sammen, og her kan resten 
af familien støde til. Vi mødes 
den første torsdag i måneden. 
Alle er velkomne.
Torsdag 6. oktober kl. 17-19 
i Kastrup kirkecenter
Fællesspisning kl. 18.30.

Høstgudstjeneste
En festlig gudstjeneste, hvor 
vi siger tak for alle de gaver, 
som året bringer med sig! Ef-
ter gudstjenesten er der bort-
lodning af frugt og grønt.
Søndag 9. oktober kl. 10 i 
Kastrup kirke

Traditioner
Festligt, Folkekirkeligt og 
Fornøjeligt!
Spis mad hjemmefra - vi skif-
tes til at tage kage med.
Kl. 18-20, 3. torsdag i måne-
den i torsdagsaften-klubben.

Grethe eller Elizabeth for-
tæller de fleste gange en 
historie eller to – resten er 
tænkt som en facet af lidt kre-
ativt/debat om kristendom og 
hvad der rør sig/ hygge/ kaffe, 
kage og alm. snak. Sidste sæ-
sons deltagere har sammen-
sat programmet, som ikke er 
envejskommunikation, men 
dialog i forskellig form. Den-
ne aften kigger vi på traditio-
ner og hvad der ligger bag.
Torsdag 13. oktober kl. 18-
20 i Kastrup kirkecenter

100 sprit-nye salmer 
– Kom og syng med!
Et nyt tillæg til salmebogen 
er udkommet i år. Det fejrer 
vi med en salmesangsguds-
tjeneste, hvor vi får afprøvet, 
hvad tillægget duer til. 

Der skrives i disse år masser 
af nye salmer, da hver tid er 
nødt til at sætte ord på, hvad 
vi tror på og føler for. I sam-
lingen er også medtænkt, at 
vi i høj grad mangler årstids-

salmer og salmer til kirkelige 
højtider, dåb og konfirmation. 
Mød op og prøv det nye tillæg 
til fælles salmesang!
Tirsdag 25. oktober kl. 19 i 
Kastrup kirke

Halloween
Fællesarrangement for 
Kastrup kirke og KFUM-
spejderne, Kastrup gruppe
Vi er klar med godt vejr og 
uhyggelige/hyggelige ting 
og sager. Kom gerne udklædt, 
hvis du tør. Der bliver også 
børne/ungdomsgudstjeneste, 
som handler om Allehelgen. 
Sognepræst Elizabeth Laur-
sen står for gudstjenesten. 
Og så er vi klar til kage og saft. 
Onsdag 26. oktober kl. 
17.30-19.30. Vi mødes foran 
Spejderhytten, Nyhøj Allé 
(For enden af Kastrupvej, og 
til højre). 

  Skelgårdskirken
  - Oktober

Børnejuniorklub
Hver tirsdag kl. 16.15 

KUK
-kirkens ungdomsklub
Hver tirsdag kl. 19.00.(Ferie 
i uge 42)

Mødet med den 
samaritanske kvinde 
v/Jens Henrik Jakobsen
Menighedsmøde mandag 3. 
oktober 

Fortællekredsen
Tirsdag 4. oktober kl. 11.30 

Koncert med Bjarke 
Mogensen
 accordionist 
Koncerten afvikles i forbin-
delse med Amager Musikfe-
stival, som i år afviklet imel-
lem 25. september og 9. ok-
tober. Årets festival-tema er 
”Orgelet i alle dets facetter”. 
Tirsdag 4. oktober kl. 20.00
Gratis adgang. 

S Kor 
- Skelgårdskirkens 
Ungdomskor
Onsdage 5., 12. og 26. 
oktober kl. 16.15 

Flittige Hænder
Onsdag 5. oktober kl. 13.00 

Skyld 
Aftentanke v/Karen 
Giødesen
Onsdag 5. oktober kl. 20.00

Bibelmaraton 
v/Annelise Mehlsen
Torsdag 6. og onsdag 19. 
oktober kl. 19.00

Babysalmesang 
v/Karen Giødesen
Fredage 7., 14., 21. og 28. 
oktober kl. 9.30 

Sorggruppe 
v/Karen Giødesen
Fredage 14. og 28. oktober 
kl. 12.30 

Sangcafé 
Tirsdag 18. oktober kl. 14.00 

Kristuskransen 
v/ Ellen Gylling
Menighedsmøde lørdag 24. 
oktober 

Offentligt 
Menighedsrådsmøde 
Tirsdag 25. oktober kl. 19.00

Fællesbøn 
- for Skelgårdskirken 
Søndag 30. oktober kl. 
11.30, efter højmessen
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Dig og mig og os alle 
sammen!
Noas Ark
Torsdag 6. oktober kl. 17-19

Halloween!
Onsdag 26. oktober kl. 17.30-19.30
i Spejderhytten, Nyhøj Allé 12
Kom gerne udklædt!

Babysalmesang
Hver onsdag kl. 9.30

Jens Otto Krag - de sene år!
Allan Ivan Kristensen fortsætter fortællingen om en af de 
mest markante politiske skikkelser i Danmark, hvis liv var 
præget af både glæde og sorg.
Torsdag 20. oktober kl. 14 i Kastrup kirkecenter

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

Hvornår 
opdager politikerne,
at der bor 
mennesker 
i det her land
også imellem 
valgene?
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Høstgudstjeneste
Søndag 9. oktober kl. 10

Traditioner
TAK-klubben 
Torsdag 13. oktober kl. 18-20

Jens Otto Krag, de sene 
år!
Torsdag 20. oktober kl. 14

100 sprit-nye salmer 
- Kom og syng med!
Tirsdag 25. oktober kl. 19

Gudstjenester:
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

Johnny Cash i Kirken

Med Karsten Holm
Søndag 30. oktober kl.16
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Gudstjenester ...
i Kastrup kirke

Oktober
Søn. 2.
10.00 Elizabeth Laursen 
Søn. 9.
10.00 Allan Ivan Kristensen - 
Høstgudstjeneste
Søn. 16.
10.00 Allan Ivan Kristensen
Søn. 23.
10.00 Palle Thordal
Søn. 30.
10.00 Susanne Steensgaard

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

i Skelgårdens kirke

Oktober
Søn. 2. 
10.00 Højmesse Giødesen 
17.00 Aftengudstj. Poulsen 
Lør. 8. 
11.00 FDF-jubilæumsgudstj.
Annelise Mehlsen
Søn. 9. Høstgudstjeneste
10.00 Højmesse Mehlsen 
Søn. 16. 
10.00 Højmesse Sørensen 

Tors. 20. 
10.30 Plejehjemsgudstjeneste 
Annelise Mehlsen 
Søn. 23. 
10.00 Højmesse Giødesen 
Ons. 26. 
19.00 No excuse-gudstjeneste 
Kirkens præster
Lør. 29. 
11.00 Dåbs- og familiegudstj. 
Annelise Mehlsen 
Søn. 30. 
10.00 Højmesse Mehlsen 
12.00 Rytmisk gudstjeneste 
Sørensen 

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Fra indsat til 
værdsat
Johnny Viktor Pedersen 
fortæller om Café Exit

I Skelgårdskirken har vi to 
præster, der er involveret i 
arbejde med indsatte og tid-
ligere indsatte på forskellig 
vis. Derfor har vi valgt at bru-
ge dette efterår til at komme 
nærmere ind på det arbejde, 
der gøres i denne sammen-
hæng og denne dag er start-
skuddet til efteråret, hvor vi 
stifter bekendtskab med Café 
Exit. Vore konfirmander får 
besøg af tidligere kriminelle 
og i november kommer Fan-
gekoret og giver koncert.

Café Exit er et kirkeligt so-
cialt arbejde, der henvender 
sig til ex-indsatte og indsatte, 

som beslutter sig for at ville 
starte på en frisk. Café Exits 
tilbud spænder fra uformelt, 
hyggeligt samvær over job- 
og uddannelsesvejledning til 
gældsrådgivning og samtaler 
med terapeut og psykolog. 
Målet er at hjælpe indsatte 
og ex-indsatte til at skabe nye 
netværk og leve som aktive 
mennesker uden kriminalitet. 

Helhedsorienteret arbejde 
Café Exit ønsker at hjælpe 
hele mennesket. Det handler 
ikke blot om at få et job, et 
nyt netværk eller et sted at 
bo. Tingene hænger sammen, 
og målet er at hjælpe det 
enkelte menneske til at tage 
ansvar for sit eget liv og til at 
arbejde med de udfordringer, 
som kommer. Derfor er der 
forskellige muligheder i Café 
Exit, så den enkelte kan vælge 

det, der passer ind i vedkom-
mendes situation. 

Privat initiativ – med en 
flerstrenget økonomi 
Café Exit er oprettet i 2007 
på initiativ af Fangekoret, 
præster fra Vestre Fængsel 
og Apostelkirken og drives 
som en selvstændig forening. 
I de første tre-fire år blev 
Café Exits arbejde finansieret 
af midler fra offentlige puljer 
og private fonde. Café Exit 
har modtaget støtte fra bl.a. 
Folkekirkens Udviklingsfond, 
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
Københavns Kommune, Ole 
Kirks Fond, TrygFonden, Velux 
Fonden, Socialministeriet, 
Tips & Lotto-puljen, Vester-
bro Lokaludvalg, Folkekirkens 
Feriefond og Apostelkirken. 
Siden 2011 er en del af ind-
tjeningen kommet i hus ved 

at sælge mentor- og rådgiv-
ningsforløb til kommuner.

Sognedag i 
Skelgårdskirken søndag 
9. okt. kl. 12.00

Ny kunstner... udstiller i Skelgårdskirken i 
november og december. 
Fernisering søndag 23. oktober efter gudstjenesten kl. 11.30 
- 13.00. Kirken er åben på hverdage fra kl. 10 - 14.

Jeg begyndte at male, da jeg gik på efterløn. Jeg kan godt 
lide at male skibe og huse - solopgang og solnedgang og 
træer og palmer, i det hele taget huse, der har kant, og der er 
mange små detaljer på. Jeg vidste ikke, at jeg kunne male, 
men jeg nyder at male, jeg maler efter billeder, som jeg 
finder på nettet, eller som jeg selv tager i naturen... Skriver 
kunstneren Britta Reiter om sig selv.

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Bankospil med fine gevinster 6. oktober.
Rasmus Krath fortæller og viser billeder fra Brasi-
lien. 13. oktober.
Efterårsferie. 20. oktober.
OK-dag. 27. oktober.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hygge, onsdag 5. oktober
Banko fredag 7. oktober
Film, foredrag eller hygge, onsdag 12. oktober
Banko fredag 14. oktober
Efterårsferie onsdag 19. oktober
Efterårsferie fredag 21. oktober
Spisning og hygge med det hele kr. 80,- onsdag 26.
Banko fredag 28. oktober

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

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 

Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

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

Klubben...
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann Lund, tlf. 2233 
3316.
Caféeftermiddag torsdag 6. oktober.
Caféeftermiddag torsdag 3. november.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Musikalsk foredrag v/ Ivan Liljebæk. med Hjernesa-
gen. Man. 31. oktober.

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Team FOX  ”Parkinson ramte cyklist” v/Jens Grøn-
nemose, Postkassen, torsdag 27. oktober, kl.14 – 18, 
foredrag kl. 15. Gæst: Forebyggelseskonsulent 
Christina Sahl

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Tårnby Bladet har interviewet to piger, der bruger 
en stor del af deres fritid på elitegymnastik

Af René Holm Foto: Lene Skammelsen

De to gymnastiktalenter Marie Skammelsen og 
Emilie Midtbøll har store ambitionerne inden for 
deres sportsgren. De træner begge i Kastrup Gym-
nastikforening af 1966 (KG66) og virker oprigtigt 
begejstrede, mens de fortæller om drømme og de 
fire gymnastikdiscipliner: spring over hest, forskudt 
barre, bom og gulvøvelse.

Flik-flak som 6-årig
Marie Skammelsen er 15 år og et af de største dan-
ske gymnastiktalenter nogensinde. Hun slog sine 
første flik-flak som 6-årig og står i dag som KG66s 
største talent og har opnået mange flotte resultater.

Ved de nordiske mesterskaber for juniorer vandt 
Marie i disciplinerne spring over hest og i gulvø-
velsen og fik sølv i forskudt barre. Hun er desuden 
dansk juniormester og har deltaget i det europæiske 
ungdoms-OL. Hun fik et stort gennembrud, da hun 
som første dansker nogensinde kvalificerede sig til 
finalen i spring over hest ved europamesterskabet 
for juniorer. Det blev til en 4. plads, blot 0,2 point 
fra bronzevinderen.

Marie Skammelsen bor i Hørsholm og bliver trans-
porteret frem og tilbage mellem hjemmet og gym-
nastikhallen. Hun går på Bagsværd Kostskole og 
Gymnasium, hvor der er særlig forståelse for hendes 
behov i forhold til at dyrke eliteidræt. Det er dejligt 
at føle opbakning og ikke hele tiden at skulle for-
klare, hvorfor hun prioriterer som hun gør.

Lykkefølelse
Emilie Midtbøll er 13 år og går på Korsvejens skole. 
Hun træner seks gange om ugen og synes at gymna-
stik er sjovt. 

Når hun sætter af og flyver gennem luften i 
et kraftfuldt spring er det som at blive ramt af en 
stor lykkefølelse. Det er nærmest som terapi, hvor 
en dårlig dag med ét bliver til en god dag. Hun har 
deltaget i de nordiske mesterskaber for juniorer,  og 
ved danmarksmesterskaberne for juniorer har hun 

vundet individuel bronze, og sølv med 
sit hold, hvor ingen var over 12 år! 

Mål for fremtiden
Pigerne træner omkring 20 timer om ugen  og drøm-
mer om at lave store resultater i fremtiden. 

Marie har sat barren højt og håber på at deltage 
i verdensmesterskaberne i 2017 og de olympiske 
lege i 2020. Emilie har taget tilløb til at springe ved 
de nordeuropæiske mesterskaber i 2017 og håber, 
at hun kan kvalificere sig til det europæisk ung-
doms-OL i 2017 samt ungdoms-OL i 2018. 

Begge piger fortæller, at de har kæmpe opbak-
ning og støtte fra familierne. Maries mor kører 
hende hver dag, og begge familier støtter op ved 
også at deltage aktivt i foreningsarbejdet som be-
styrelsesmedlemmer i KG66. Pigerne fortæller, at 
sammenhold og venskaber på holdet er afgørende 
for at bevare motivationen til at træne så intenst. 

Eliteholdet består af gymnaster mellem 10-27 år, 
og de erfarne er vigtige kulturbærere, der støtter og 
vejleder de yngre. 

På spring med store ambitioner

Emilie Midtbøll midt 
under spring over hest. 

Træneren
KG66s ungarske cheftræner gennem de sidste 7 år 
hedder Bernadett Balazs. Som aktiv gymnast del-
tog hun selv ved  de olympiske lege i Barcelona 
i 1992, og var en del af det ungarske hold, som 
fik en 6. plads. Balazs er også dansk landstræner 
for juniorpigerne. Det ærgrer hende, at de danske 
gymnaster ikke får den anerkendelse, som deres 
indsats berettiger dem til. 

Marie Skammelsen i 
gulvøvelse. 
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Det kræver engagement og vedhol-
denhed, når der skal skabes grund-
lag for en sport, der for de fleste er 
helt ukendt

Per Christensen var oprindeligt selv 
aktiv curlingspiller, og en dag under 
en træning i Tårnbys curlinghal, ob-
serverede han nogle kørestolscurlere. 
Han gav dem nogle råd til teknik og 
taktik, og pludselig var han blevet 
træner for kørestolscurlerne.

Per Christensens første turnering 
som træner for kørestolscurlere fra 
TCC var ved danmarksmesterskabet i 
Esbjerg i 2003. Holdet var vant til at 
tabe – faktisk havde de aldrig vundet 
en kamp, så de troede ikke, de kunne 
vinde en kamp. Det blev dog alligevel 
til tre tætte kampe, og i anden kamp 

oplevede holdet pludselig at få en 
sejr. Holdet vandt efterfølgende den 
3. og afgørende kamp og dermed var 
det første DM en realitet. 

Det udløste en stor glæde hos spil-
lerne, og samtidig var det en kæmpe 
oplevelse for ham at se spillerne med 
en stolt udstråling og føle at have bi-
draget til oplevelsen. Holdet vandt 
ikke turneringen, men de vandt til 
gengæld troen på, at de kunne vinde 
kampe og konkurrere mod andre hold.

Kamperfaring
Per Christensen kunne godt ønske sig 
bedre muligheder for at konkurrere 
for kørestolscurlere. Det er fantastisk, 
at muligheden findes i Tårnby, men på 
landsplan spilles det derudover kun i 
Esbjerg og det vil være særdeles vel-
komment, hvis flere opdagede denne 
sportsgren. 

Der findes turneringer i udlandet,  
men det kræver større økonomisk 
støtte fra idrætsforbund. 

Holdet har konkurreret mod rask-
curlere eller gående curlingspillere, 
som Per kalder dem. Men når man 
spiller i haller, hvor de ikke er vant til 
at tage højde for kørestolsbrugeres 
behov, kan det tage fokus fra spillet 
på banen.

Derfor besluttede Per at oprette 
en international turnering i kørestol-
scurling i Tårnby. Det giver spillerne 
erfaring med internationale kampe, 
samtidig med, at man sparer udgifter 
til transport til udlandet. 

Stort engagement
Per Christensen er medlem af Dan-
marks Handikap-idrætsforbund og 
engagerer sig også i kørestolscurling 
på internationalt plan.

Han har endda været norsk lands-
træner i et år, hvor holdet deltog ved 
de Paralympiske Lege i 2010. Dermed 
har han været landstræner for Dan-
mark og Norge.

Han er ikke aktiv curler mere, men 
har taget adskillige trænerkurser og 
bruger i stedet meget af sin tid på 
træning, turneringer, transport og or-
ganisering inden for kørestolscurling. 

Drivkraften er de menneskelige 
relationer. Det er en kæmpeglæde at 
opleve menneskers glæde ved spor-
ten og det beviser, at selvom man har 
et handikap, kan man godt konkurrere 
og finde livskvalitet og fællesskaber i 
sport. 

Manden bag rullerne

Per Christensen, træner og 
organisator.

En international turnering i køre-
stolscurling rullede og gled af sted i 
september

På alle curlinghallens baner er der 
masser af curling at se for tilskuerne, 
som havde gratis entré. Man har travlt, 
hvis man vil følge med i alle kampe på 
en gang. Der er en konstant summen 
fra sten, der glider over isen, og det 
runger gevaldigt ud i hele hallen, når 
stenene kolliderer.

Turneringen, der er i gang, er den 
tiende udgave af Danish International 
Wheelchair Curling Cup, og rammerne 
er den store curlinghal på Røllikevej. 

 Hvert hold spillede seks kampe 
over de tre dage, og på turneringens 
sidste dag blev der spillet placerings-
kampe og slutteligt en finale. 

Turneringen er spillet alle år siden 
begyndelsen og har dermed 10-års 
jubilæum i år. Selvom nogle af opga-
verne i forbindelse med turneringen 
er blevet rutine, så er det stadig tids-
krævende at få tingene til at fungere. 

Turneringen er den første i World 
Cuppen for kørestolscurlere og de 
dygtigste hold fik point til sæsonens 
samlede regnskab i international kø-

restolscurling.
Deltagerne kom fra Rusland, Norge, 

Slovenien, Skotland, Finland, Polen, 
Sverige, Tyskland og Danmark. Blandt 
deltagerne var guld- og sølvvinderne 
fra det seneste verdensmesterskab, 
og turneringens organisator.

Rusland og Danmark stillede med 
to hold, og de danske hold kom hen-
holdsvis fra Tårnby og Esbjerg.

Ingen sightseeing
Per Christensen har tidligere år arran-
geret sightseeing-udflugter i Køben-
havn for spillerne mellem kampene. 
Det har været morsomt for Per Chri-
stensen at være guide, og et populært 
indslag for spillerne i turneringen, 
men da flere af holdene er gengange-
re fra tidligere års turnering, ved de nu 
selv, hvad de har lyst til at opleve og 
drager ud på egen hånd i København.

Turneringen bliver hjulpet godt på 
vej af over 40 frivillige hjælpere fra 
CPH Volunteers, der organiserer fri-
villige hjælpere til forskellige arran-
gementer i København.  Desuden var 

der frivillige fra Tårnby Curling Club. 
Blandt andet isfolkene, der sørgede 
for en perfekt is.

- Vi kunne ikke klare os uden de 
mange frivillige, og vi er meget tak-
nemmelige for deres indsats, siger 
turneringens organisator Per Chri-
stensen. Samtidig er det vigtigt for 
ham at takke Tårnby Curling Club (TCC) 

for foreningens store velvilje i forbin-
delse med turneringen. 

Tårnby vandt tre kampe og tabte 
tre. De tre tabte kampe blev afgjort i 
sidste ende. Holdet endte på en sjette 
plads.

Verdensmestre på glatis på Røllikevej

Der spilles fem kampe 
samtidig. Yderst til venstre 

ses Tårnbys hold i færd med 
at sende en sten af sted. 

Skipper på TTC’s hold, Kenneth 
Ørbæk. Holdet blev nr. 6.

Denne side er skrevet af 
Christian Skibsted 

Foto: Kurt Pedersen,  
Amager Foto Klub 
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
SE OGSÅ BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER 
Åbningstider på Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag   8-20 
Lørdag-søndag, hele året  9-16
Åbningstider på Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag 9-19  
Lørdag   9-16   
Søndag fortsat lukket. 

DIGITAL LÆRING EFTERÅR 2016
Hent det trykte kursuskatalog på bibliotekerne. Du også kan se udbud-
det af kurser på taarnbybib.dk 
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside taarnby-
bib.plan2learn.dk, ved at ringe til os på tlf. 32 46 05 20 eller ved per-
sonlig henvendelse. 
Vi glæder os til at se dig!

EFTERÅRSFERIE
Glæd dig til en efterårsferie spækket med spændende aktiviteter for 
børn! 
Kreative borde og workshops med akvarelmaling, perleplader, animati-
onsfilm og robotter. 
Hold øje med efterårsferie-programmet, der udkommer mandag 3. 
oktober.

TÅRNBY MUSIKUGE
Lørdag 29. oktober – søndag 6. novem-
ber
Kom og oplev det for fuld udblæsning, når 
vi skruer op for lyden og for anden gang 
afholder Tårnby Musikuge. Velkommen 
til et varieret program med både kendte 
kunstnere og lokale sangere og musikere.
Hent programmet på biblioteket fra midt 
oktober eller se det online på taarnby.dk

SUNDHEDSDAG PÅ BIBLIOTEKERNE I TÅRNBY 
Torsdag den 13. oktober

BABYSANG OG BEVÆGELSE
kl. 10 / Vestamager Bibliotek / Billetpris 20 kr.
Ved Gitte Ziebell - for forældre og babyer. Nøgleordene er leg, bevæ-
gelse og nærvær, fordi børn lærer igennem kroppen. Babysang og 
babybevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk 
stimulering. Billetter kun til babyer. 

CYKLING UDEN ALDER
kl. 11-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
”Ret til vind i håret” er mottoet for Cykling uden Alder. Kom forbi og mød 
nogle af de frivillige. Du kan høre om deres dejlige oplevelser - og du 
kan også prøve en tur i en rickshaw og se, om du er vores nye pilot.

FÅ EN SUND OG SMUK HUD
kl. 11-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kosmetologer fra skønhedsklinikken Clinique M giver gode råd og inspi-
ration til, hvordan du kan pleje og forkæle din hud.

HAR DU NEDSAT HØRELSE?
kl. 11-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Oplever du også, at folk omkring dig mumler? Få en gratis høretest af 
hørespecialist Mette Hovmann fra Din Hørelse.

HVORDAN HAR DINE FØDDER DET?
kl. 11-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Alle er velkomne til at komme og få et gratis fodtjek. Statsaut. fodte-
rapeuter fra Klinik for Fodterapi, svarer på spørgsmål vedr. fødder og 
fodtøj. 

KENDER DU DIT KONDITAL, BODYAGE OG FEDTPROCENT?
kl. 11-15 / Tårnby Hovedbibliotek 
Er du i god form? Fysioterapeuter fra Sundhedscenter Tårnby kommer 
på besøg. Kom og få målt dit kondital (kræver tilmelding) og få tjek på 
din fedtprocent og bodyage. Tilmelding til konditest: tlf. 32470079
Har du et ønske om at holde op med at ryge?
kl. 11-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Få hjælp til dit rygestop. Få lavet en kuliltemåling og hør om rygestop-
tilbud og muligheden for tilskud til nikotinerstatning.

MÅL DIN SUNDHED
kl. 11-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Hvordan har du det? Har du lyst til at få tjekket dit helbred? Diabetes-
foreningen, Hjernesagen, Lungepatientforeningen og Gigtforeningen 
kommer på besøg. Ved samme lejlighed har vi besøg af Prostatafor-
eningen, Høreforeningen, Øjenforeningen Værn om Synet og Dansk 
Søvnapnø Forening, og du kan høre om patientforeningernes arbejde.

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Arrangementsprogram-
met i trykt form udkommer hver den 20. i måneden.
Billetbestilling: 
Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller 
via www.aof-amager.dk. 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

BARNEVOGNEN - TEATER FOR DE 1½-4 ÅRIGE
ved Riddersalen
Lørdag 1. oktober kl. 11 / Vestamager Bibliotek / Billetpris 20 kr.
Den store røde barnevogn er fyldt med både genkendelse og over-
raskelser, 
Varighed: ca. 30 min. Kun en voksen pr. barn, både børn og voksne 
skal have billet. 

BLIP BÅT
Vi finder et udvalg af bibliotekets robotter og andre gadgets frem til fri 
leg. 
Både børn og voksne er velkomne. 

BLIP BÅT LØRDAG GOES WEST
Lørdag 8. oktober kl. 11-14 / Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Robotterne rykker til Vestamager Bibliotek. Du kan møde dem på ud-
valgte lørdage. 
Kom - det bliver sjovt! 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
1

6
 3

3

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

BLIP BÅT LØRDAGE
Lørdag 1. oktober, 15. oktober, 22. oktober, 29. oktober
kl. 11-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

BLIP BÅT ONSDAG
Hver onsdag kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

FILMPERLER
Mandag 3. oktober kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 6. oktober kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mandag 31. oktober kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Vi viser de samme film 
på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager Bibliotek. Af rettigheds-
mæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. Hent program-
met på biblioteket. 

HØJTLÆSNING FOR BØRN
Tirsdage og torsdage kl. 10-11 
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Kom og hør en god historie hver tirsdag og torsdag.

KAMPEN OM DANSK ISLAM - FOREDRAG VED TAREK HUSSEIN
Tirsdag 4. oktober kl. 20-22 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter 
60 kr. købes via AOF
Tarek Hussein giver et helt unikt indblik i de dilemmaer, ud-
fordringer og muligheder, som følger med, når man er dansk 
muslim. Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem AOF Amager og 
Tårnby Kommunebiblioteker. 

AKVARELCAFÉ
Onsdag 5. oktober kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Onsdag 19. oktober kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang.
Medbring selv papir, farve og pensler. 

AKVARELWORKSHOP VED UFFE BOESEN
Onsdag 5. oktober kl. 16-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter 
Biblioteket får besøg af Uffe Boesen, der underviser i akvarel og arran-
gerer kurser i ind- og udland. Medbring selv papir, farver og pensler. 

ROCKCAFÉ: BOB DYLAN 75 ÅR - FOREDRAG OG KONCERT 
VED THOMAS ULRIK LARSEN
Torsdag 6. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Thomas Ulrik Larsen fokuserer på Bob Dylan som den Rasmus modsat 
han er – folkmusikeren, bohèmen og autoritetskritikeren. Thomas Ulrik 
Larsen fortolker en række af mesterens sange undervejs og lader også 
Bob Dylan selv synge i udvalgte lyd- og videoklip. 

PEDDERSEN OG FINDUS - RÆVEJAGTEN 
MUSIKALSK TEATER FOR 4-9 ÅRIGE
Lørdag 8. oktober kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr.
Den klassiske sjove svenske historie om Peddersen og Findus, nu for-
klædt med danske, ofte velkendte sange, og fortalt af en charmerende 
musikalsk guitarduo. Varighed: ca 40 min. 
Kun en voksen pr. barn, både børn og voksne skal have billet. 

EN GÅTUR OG EN GO’ HISTORIE
Mandag 10. oktober kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-

Fortsat fra forrige spalte

biblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura 
Michelsen læser en historie højt. Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved 
rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter. 

FILMKLUBBEN - FOR DE 8-12 ÅRIGE
Mandag 10. oktober / 24. oktober / kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Fri 
adgang
Torsdag 13. oktober / 27. oktober / kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / 
Fri adgang
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 8 og 12 år - med pop-
corn, hygge og gode film! 
Hent programmet på biblioteket.

LITTERATURCAFÉ
Tirsdag 11. oktober kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Ved Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup Johansen, Bo Hansen 
og Lise Lotte Larsen. Der er kaffe på kanden, mens vi fortæller om et 
udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger - romaner, 
krimier og fagbøger. 

TÆT PÅ KRISE OG SYGDOM - FOREDRAG VED LIZL RAND
Tirsdag 11. oktober kl. 19-21 / Vestamager Bibliotek 
Billetter 60 kr. købes via AOF
Det er svært at være tæt på et menneske, der er ramt af sygdom 
eller i krise. Foredraget tager udgangspunkt i bogen Tæt på krise og 
sygdom - kunsten at gøre en forskel og passe på sig selv. Forfatter og 
psykoterapeut Lizl sætter også fokus på de mange tabuiserede tanker, 
man som pårørende kan have til et menneske i krise eller med sygdom. 
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem AOF Amager og Vesta-
mager bibliotek. 

STRIKKECAFÉ
Onsdag 12. og 26. oktober / kl. 16.30-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / 
Fri adgang
Strikkecafeen er for alle, men det er fordel, at du kan strikke eller hækle 
lidt. Medbring garn og pinde, så sørger vi for kaffe og masser af inspi-
ration. 

”FORRÅELSE” VED ERIK DJERNÆS HANSEN
Onsdag 12. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Forfatteren fortæller om den omvæltning det var at vokse op i en jysk 
landsby og blive politibetjent på Vesterbro. Tyve års erfaring i politiet 
danner også baggrund for spændingsromanen ”Forråelse”.
Forfatteren er ud over politibetjent også journalist.

SPECIEL TEATERFORESTILLING ”THE KITCHEN”  
VED TEATER ZEBU - FRA 6 ÅR
Lørdag 15. oktober kl. 11 / Teater Zebu, Øresundsvej 4-6, 1. 2300 Kø-
benhavn S
Gratis billetter hentes på Tårnby Hovedbibliotek 
Bibliotekar Tine Gitz Lundgaard har vundet 2016’s pris som årets bør-
neteaterarrangør, som bliver uddelt af kulturkongen.dk. Med prisen 
følger en gratis forestilling. The Kitchen er en sjov, tankevækkende 
historie, der på overfladen handler om, hvordan to meget forskellige 
mennesker kan leve sammen.

EVENTYRET MELLEM BØGERNE - ROLLESPIL FOR BØRN FRA 6 
ÅR VED ROLLESPILSAKADEMIET 
Fredag 21. okt. kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr.
Helte, skurke og mystiske væsner fra fantasiens verden er sluppet ud 

Fortsættes næste side
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af bøgerne og vandrer rundt på biblioteket. De kan kun sendes tilbage 
til bøgerne, hvis du hjælper med til at løse nogle opgaver, og til sidst 
besejrer Bøgernes Herre. Kom og hjælp os!

INTERNETRETTIGHEDER OG OVERGREB VED EMMA HOLTEN
Mandag 24. oktober kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 60 kr. 
via AOF
Hævnpornodebatten har raset i Danmark i flere år. Hvad motiverer 
overgrebspersonerne? Er det ofrenes egen skyld? Og hvordan løser vi 
det? Mød Emma Holten, der selv er offer for hævnporno. Foredraget er 
arrangeret i samarbejde mellem AOF Amager, Tårnby Gymnasium og 
Tårnby Kommunebiblioteker.

MØD FORFATTER HENRIETTE ROSTRUP
Tirsdag 25. oktober kl. 17-19 / Vestamager Bibliotek / Billetpris 30 kr.
Henriette Rostrup læser op af sin nyeste roman Det år vi gik til begra-
velser. Alle Henriette Rostrups bøger har katastrofen som tema. Både 
den udefrakommende der bryder ind og forandrer liv og den indre 
katastrofe, der langsomt bygges op, som følge af bl.a. en dysfunktionel 
barndom.

DOKUMENTARFILMKLUBBEN TÅRNBY DOX: CITIES ON SPEED - 
MUMBAI
Onsdag 26. oktober kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mumbai har kronisk myldretid. ”Hvis ukontrolleret vækst er en sygdom, 
så har byen kræft,” mener Veena, som gør alt, hvad hun kan for at vej-
nettet ikke kommer til at løbe hen over husene i hendes gamle indiske 
kvarter.
Tårnby DOX stiller skarpt på dokumentarfilm. 

FLYULYKKER: CIVILE OG MILITÆRE HAVARIUNDERSØGELSER 
VED ROLF MEYER
Torsdag 27. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Med eksempler fra både civil og militær luftfart fortæller Rolf Meyer, 
hvordan undersøgelserne ser ud indefra og fremviser eksempler på de 
såkaldte ”sorte bokse” og andre dele, der har været involveret i hæn-
delser på fly. 

KÆMPEN OG KÆLLINGEN - MUSIKALSK FORESTILLING FOR 
BØRN FRA 4 ÅR.
Lørdag 29. oktober kl. 11-11.45 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 
kr.
Kæmpen og Kællingen er en forestilling, der kombinerer historiefortæl-
ling, musik, og performance. Forestillingen har taget sit navn efter et 
færøsk sagn om, hvordan Island ville forsøge at stjæle Færøerne ved 
at brug af trolddom og kællingelist. Varighed: ca. 45 min.

ROCKCAFÉ: MØD NIELS SKOUSEN - INTERVIEW MED INDLAGTE 
MUSIKNUMRE
Søndag 30. oktober kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.

Kom og hør en af dansk rockmusiks helt store personligheder og 
sangskrivere blive interviewet af bibliotekar Per Reinholdt Nielsen om 
sin lange, interessante karriere - og give et par numre. 
I 80´erne og 90´erne holdt han en lang pause fra musikken og hel-
ligede sig skuespilleriet for så i 2002 at gøre comeback som sanger og 
sangskriver med albummet Dobbeltsyn. Siden har han udsendt yderli-
gere tre studiealbums, senest Smil eller dø (2014).

SYNG DIG GLAD - SANGEFTERMIDDAG
Mandag 31. oktober kl. 16-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 
kr.
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sam-
men med andre? 
Vi mødes den sidste mandag i måneden med korleder og musikpæ-
dagog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er årstidens 
højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Alle er 
velkomne uanset alder og forudsætninger. 

DEBUSSY - KONCERT OG FOREDRAG  
VED JULIE ANDKJÆR OLSEN OG PALLE ANDKJÆR OLSEN
Mandag 31. oktober kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Pianist Julie Andkjær Olsen spiller et udvalg af Debussys impressio-
nistiske værker for klaver, og cand. mag. i musik Palle Andkjær Olsen 
fortæller om komponisten og hans tanker og idéer bag musikken.

NYT FRA TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV
Erindringscafeer 
Kl. 14.30-16.30/ Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
• Tirsdag 1. november / Barndomsliv gennem tiderne
• Tirsdag 6. december / Den dag glemmer jeg aldrig
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anekdoter, men har 
du bare lyst til at lytte med, og få bragt dine egne minder til live igen, 
er du også velkommen. Du kender måske også en eller flere, som vil 
være glad for, at følges med dig. Af hensyn til forberedelserne er der 
gratis billetter.

Glemmer Du nr. 5/2016 – del 1

SUNDBYERNE - TÅRNBYS TABTE LAND
Engang hørte landsbyerne Sundbyvester og Sundbyøster 
til Tårnby. 
Gennem distriktslæge Feilbergs beskrivelser af forhol-
dene under koleraepidemien i 1853 på Amager, kan vi 
se de særligt slemme forhold i Sundbyerne og følge 
nogle af de skæbner der blev berørt.
Dette Glemmer Du er første del ud af to om Sundbyerne. Rigtig 
god læselyst!

TÅRNBY  
KOMMUNE

Fortsat fra forrige side

Så til søs i 80 år
K.M.Y. Kjøbenhavns Motor 
Yachtklub i Kastrup fylder 
80 år 8. oktober. Reception 
i klubhuset, Kastrup Strand-
park 17-19 på dagen fra klok-
ken 14 til 17.

Har du en mening eller en oplevelse om parkering i Tårnby, så 
send den til os ...

Tårnby Bladet sætter fokus på parkering i kommende udgave

• Er det vejen frem med P-zoner?

• Skal vi have flere fælles P-pladser?

• Skal det koste noget at parkere?

• Hvordan har du det med erhvervsbiler også kaldet biler på gule 
plader? 

• Er det OK med gebyrer for ulovlige parkeringer?

• Er P-vagterne for nidkære?

• Er du bestyrelsesmedlem i et boligsselskab og vil fortælle hvor-

dan og hvorfor netop I har indført P-regler ...

• ... eller vil du fortælle, hvorfor I har valgt IKKE at have firmaer 
som Bluepark, Q-park eller EuroPark til at holde vagt?

• Har du forslag til P-regler, der hvor du bor eller for hele kom-
munen?

Der er grunde nok til, at du bør blande dig i debatten. 

Skriv hellere med det samme - vi tror det bliver et stort tema. Du 
får kun navn med i Tårnby Bladet, hvis du selv ønsker det, men 
anonyme henvendelser tager vi slet ikke hensyn til - så er 
det sagt!

Mail til: redaktionen@taarnbybladet.dk Mærk 
mailen pitårnby eller brev til Tårnby Bladet.
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MÅNEDENS FOTO:
Denne mikro-fotograferede 
guldsmed blev fanget 
af Torben Jensen 11. 
september på Kairovej.

Guldsmede er kraftfulde, 
vel-flyvende insekter, der 
lever af rov. Vi har 51 arter i 
Danmark.
Guldsmedene opdeles i de 
Ægte guldsmede (foto), som 
altid holder vingerne stift 
ud til siden, og de mindre 
vandnymfer, som klapper 
vingerne sammen over 
ryggen i hvile.
Vandnymferne bliver 
undertiden kaldt 
”sølvsmede”, men det er et 
navn, der ikke kan slås op 
nogle steder. Kilde www.
vestrehus.dk

Nu håber vi på redaktionen, 
at avistryk yder  detalje-
rigdommen i denne 
gengivelse retfærdighed 
(hvad det næppe gør, 
så se foto på Tårnby 
Bladets webside www.
taarnbybladet.dk klik på 
nyeste udgave. og bladr frem 
til side 35).

Foredragsholder Tommy Krabbe gav en underholdende peptalk om ildsjæle og 
deres sårbarhed til deltagerne i dialogmødet om samskabelse på Hovedbiblioteket.

 Foto: Ole Gjedved. 

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 28. oktober  
og dækker redaktionelt november 2016 

Deadline er mandag 24. oktober 2016 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 21. oktober

Hent programmet på Tårnby Rådhus, Tårnby Kommunebiblioteker 
og i SundhedsCenter Tårnby eller se det på   

www.taarnby.dk/sundhedsugen

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY 
SUNDHEDSUGE

8. oktober - 16. oktober

Ledere fra foreninger og kulturinsti-
tutioner og andre interessenter har 
været til dialogmøde, indkaldt af Bib-
lioteket i Tårnby

Formålet var at styrke kulturen og fritids-
livet i Tårnby ved at styrke samarbejdet 
mellem foreninger, kommunale institu-
tioner og andre interessenter med det 
formål at skabe gode events og andre ak-
tiviteter for borgerne i kommunen.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget 
Winnie Sørensen indledte med at sige, 
at kulturen næppe får flere offentlige 
penge i de kommende år og at en ud-
vikling kan nås gennem et større grad af 

samarbejde foreninger og institutioner 
imellem.

Godt humør er altid et godt grundlag 
at diskutere på og foredragsholder (i al 
ting, som han selv sagde) Tommy Krabbe 
sørgede for en munter indledning, inden 
forsamlingen gik i gang med det emne, 
de var kommet for at høre om.

Efter tre timer med oplæg om ildsjæle 
og samarbejdsrelationer, erfaringer med 
allerede eksisterende tværgående sam-
arbejde i Tårnby som blandt andet Stjer-
ner i natten samt speeddating gik man 
hjem med en ny invitation til stormøde 
om et år.

tsp

Ledere af alle slags i dialog
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I efterårsferien (15 – 23/10) åbner vi alle 
dage kl. 10.30!
KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 
– dansk tale, 2D
1 – 2/10:  kl. 14.00 fr. u. 7

FIND DORY - dansk tale, 2D
1 – 2/10:  kl. 15.30 fr. u. 7

BRIDGET JONES’ BABY
30/9 – 5/10:  kl. 20.00 t. f. a. 

SWINGER
30/9 – 4/10:  kl. 17.45
6 – 7/10:  kl. 19.00
8 – 9/10:  kl. 18.15
10 – 12/10:  kl. 19.00 t. o. 11
MIRAKLET PÅ HUDSONFLODEN
1 – 2/10:  kl. 16.00 t. o. 11
THE BEATLES:  
EIGHT DAYS A WEEK  
– THE TOURING YEARS
30/9 – 5/10:  kl. 20.30

MISS PEREGRINE’S HOME FOR 
PECULIAR CHILDREN, 2D
30/9 – 5/10:  kl. 18.00
6 – 7/10:  kl. 21.00
8 – 9/10:  kl. 20.30

Doxbio: 
JACOB HOLDT
5/10:  kl. 17.45
Danmarkspremiere: 
KLASSEFESTEN 3 – DÅBEN
6 – 10/10:  kl. 17.30 + 20.00
11/10:  kl. 20.00
12/10:  kl. 17.30 + 20.00
13 – 16/10:  kl. 19.45
17 – 24/10:  kl. 20.15
26/10:  kl. 20.15
27/10:  kl. 17.00  fr. u. 7
Visningerne 6 – 10/10 kl. 17.30, 12/10 
kl. 17.30 og 20 – 23/10 er med danske 
undertekster.

STORKENE, DANSK TALE – 2D 
Forpremiere:
1 – 2/10:  kl. 13.30
Danmarkspremiere:
6 – 7/10:  kl. 17.00
8 – 9/10:  kl. 13.30 +15.30
10 – 12/10:  kl. 17.00
15 – 23/10:  kl. 15.00
STORKENE,DANSK TALE – 3D
8 – 9/10:  kl. 14.00
15 – 23/10:  kl. 11.30
Danmarkspremiere: 
TROLLS, dansk tale – 2D 
13 – 14/10:  kl. 17.30
15 – 23/10:  kl. 11.00 + 13.00

TROLLS, DANSK TALE – 3D
15 – 23/10:  kl. 15.45

Danmarkspremiere: 
PETER OG DRAGEN, dansk tale 
13 – 14/10:  kl. 18.00
15 – 23/10:  kl. 13.30 fr. u. 7
Danmarkspremiere: 
INFERNO 
13 – 14/10:  kl. 20.15
15 – 16/10:  kl. 17.45 + 20.15
17 – 19/10:  kl. 17.45 + 19.45
20 – 23/10:  kl. 17.15 + 19.45
24 – 26/10:  kl. 17.30 + 20.00
27/10:  kl. 19.30 t. o. 11
SNOWDEN 
15 – 19/10:  kl. 17.00  t. o. 11
CAFÉ SOCIETY 
20 – 23/10:  kl. 17.45
24 – 26/10:  kl. 17.00 t. o. 11

Danmarkspremiere: 
FUGLENE OVER SUNDET 
27/10:  kl. 18.00 t. o. 15

Forpremiere:  
KVINDEN I TOGET 
27/10:  kl. 20.00

Filmoversigt 

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

FUGLENE OVER 
SUNDET
Året er 1943. Arne Itkin bor 
sammen med sin kone Miriam 
og deres 6-årige søn Jacob. 
Rygterne svirrer om, at tyskerne 
vil deportere alle danske jøder, 
og da det bliver en realitet, må 
familien flygte fra deres hjem. De 
får at vide, at de kan blive sejlet 
til Sverige fra Gilleleje af lokale 
fiskere, men lokale kollaboratører 
og Gestapo kommer hurtigt på 
sporet af dem. Nu handler det om 
overlevelse for den lille familie, 
som håber, at de mennesker, der 
kan hjælpe, er til at stole på.

TROLLS
Troldene er de lykkeligste og mest 
muntre væsener, men da flere af 
troldene pludselig bliver fanget af 
de onde Borkere, må den evigt 
positive trold Poppy søge hjælp 
hos den gnavne Kvist, og sammen 
tager de ud på en redningsmission, 
der fører dem langt væk fra den 
verden de kender til. På rejsen 
møder de udfordringer, der giver 
dem kam til deres kulørte hår.

STORKENE
Storkene leverer babyer… eller det 
plejede de i hvert fald at gøre. Nu 
leverer de pakker for den globale 

internet gigant Cornerstore.com. 
Junior, selskabets bedste 
leveringsstork, kommer ved et 
uheld til at aktivere maskinen, der 
producerer babyer, og den kommer 
til at skabe en yndig og betagende 
lille pige. Junior planlægger 
sammen med vennen Tulip deres 
første levering af en lille baby 
og genopretter storkenes sande 
mission i verden.

CAFÉ SOCIETY
New York i 1930’erne. Bobby 
har brug for luftforandring 
og er desperat for at komme 
væk fra sine emsige forældre, 
sin gangsterbror og familiens 
juvelerforretning. Bobby beslutter 
sig for at prøve lykken i Hollywood, 
hvor hans Onkel Phil huserer som 
magtfuld filmboss og indvilliger 
i at hyre Bobby som stik i rend 
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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
4/10: MIRAKLET PÅ HUDSONFLODEN
11/10: KLASSEFESTEN med danske 
undertekster
25/10: INFERNO

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
4/10: MIRAKLET PÅ HUDSONFLODEN
11/10: THE BEATLES: EIGHT DAYS A 
WEEK – THE TOURING YEARS
25/10: INFERNO

dreng. Bobby bliver hurtigt forelsket 
i Phils sekretær, Vonnie, men hun har 
desværre allerede en kæreste eller rettere 
en hemmelig affære. Så Bobby må nøjes 
med venskab lige indtil Vonnie dukker 
op på hans dørtrin med et sønderknust 
hjerte. Nu tager Bobbys liv en ny drejning 
og det er en romantisk en af slagsen.

SNOWDEN
Whistlebloweren Snowden startede 
sin karriere som hackerspecialist 
og blev som blot 22-årig ansat som 
sikkerhedskonsulent ved CIA. I 2013 
lækkede Snowden tusindvis af fortrolige 
CIA-dokumenter til The Guardian og The 
Washington Post og afslørede, at USA 
og Storbritannien foretog tophemmelige 
overvågninger af privatpersoner, politikere 
og firmaer i hele verden.
Whistlebloweren, Edward Snowden, er 
både udråbt som global helt og som 
landsforræder.
Snowden måtte forlade sin kæreste 
Lindsay og sit hjemland og gå i eksil 
på et hotelværelse i Hong Kong. Her 
allierede han sig med en journalist og en 
dokumentarist og styrede en af de mest 
opsigtsvækkende lækager nogensinde og 
blev samtidig verdens mest eftersøgte 
mand.

KVINDEN I TOGET
Hver morgen tager Rachel Watson toget 
på arbejde, og hver morgen passerer 
hun et bestemt hus, hvor et ungt, 
smukt par bor. Tynget af sorg over sin 
egen skilsmisse begynder Rachel at 
fantasere om det unge par og deres 
perfekte liv. Men en dag ser Rachel noget, 
der chokerer hende dybt, og næste 
dag bliver kvinden fra huset efterlyst. 
Rachel begynder mere at blande sig i 
efterforskningen, men må hurtigt indse, 
at hun ikke er et pålideligt vidne, for kan 
Rachel overhoved stole på sig selv?

INFERNO
Da Robert Langdon vågner op fra 
sit hukommelsestab på et italiensk 
hospital, indleder han et samarbejde 
med lægen Sienna Brooks, og sætter 
sin lid til, at hun kan hjælpe ham med 
at få sin hukommelse tilbage og således 
forhindre en galning i at udløse en 
verdensomspændende epidemi. Inferno 
fortsætter Harvard-symbolforskerens 
eventyr på det hvide lærred.

PETER OG DRAGEN
Den gamle skovhugger Martin underholder 
byens børn med historier om en frygtet 
drage, der bor dybt inde i skoven. For 
Martins datter Grace, der er skovbetjent, 
er historierne om dragen blot eventyrlige 
fortællinger indtil den dag, hun møder den 
tiårige forældreløse Peter, der hævder, at 
han bor ude i skoven sammen med sin 
bedsteven Elliot – en stor grøn drage.

Da Grace begynder at vinde Peters 
tillid og så småt begynder at 
overbevise ham om, at der er en 
verden uden for skoven, tager hun sit 
eget liv op til overvejelse, heriblandt 
sit forhold til Jack, der ejer den lokale 
tømmerfabrik. Jack vil gerne støtte 
Grace i hendes ihærdige forsøg på at 
beskytte den omkringliggende skov, 
men samtidig er han tvunget til at 
holde gang i sin forretning.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

AMAGERTEATRET
...spiller i Kulturhuset KastrupBIO, hvor 
der er en stor scene og hvor der er god 
plads til benene og et fint udsyn i hele 
biografen.

Dansetimen
31. oktober og 1. og 2. november kl. 19.30
Gå ikke glip af denne rørende og meget morsomme 
kærlighedskomedie af Mark St.Germain, hvor Jesper 
Asholt træder i karakter som en mental handicappet, men 
charmerende professor John, der nødtvungent indleder et 
forhold til sin nabo en karismatisk smuk danser, som er 
fysisk knæskadet.
Professoren, der er autist med asperger syndrom, er blevet 
inviteret til en prisuddeling, som også byder på dans over 
aftenen. 
Velvidende at han aldrig har danset før og er stærk 
hæmmet af berøringsangst, tilbyder han sin nabo 2.153 $ 
for at lære ham et par dansetrin.
Den skadede danserinde er indledningsvis massivt 
afvisende og svøbt ind i sin egen elendighed af udsigtsløs 
fremtid, men lader sig lokke af pengene. Senga, som 
spilles af Annette Heick, mestrer til fulde at udtrykke 
depressionens aggressive væsen i mødet med professoren, 
og samtidig formår hun at lede professoren ind i dansens 
luner, og et besynderligt, men varmt kærlighedsforhold, 
udvikler sig mellem de to.

Landsteatret

Priser abonnement 2016-17
Der er mange penge at spare, hvis man vælger at blive 
abonnent på Amagerteatret. Se priserne herunder, der er 
dog en abonnementsafgiften pr. medlem på 50,- kr. for 
hele sæsonen. 
Indmeldelse gælder hele sæsonen, fire forestillinger
Gruppe A: Række 1 til 11  165 kr.  710,- kr.
Gruppe B: Række 12 til 15  135 kr.  590,- kr.
Kontakt os via vores hjemmeside

Der er desuden billetter i løssalg til alle forestillinger. 
Flest til opførelserne på mandage, få til tirsdage og 
onsdage. Forsalg i Kulturhuset KastrupBIO en uge før.

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

... www.amagerteatret.dk

Sæsonens kommende forestillinger:

The Sunshine Boys - en klassiker indenfor 
morsomme teaterforestillinger! 

Far’ På Færde. Sølvbryllups-komedie med 
fortidsminder. En komedie-succes fra Londons 
West End

Vrede. En lille familie fra den kreative klasse 
lever det gode liv, præget af de rigtige 
holdninger.. lige indtil ...
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

frisk laksefilet stegt på panden    frisk spinat båndpasta vendt i rød pesto og tilsat bacontern    tomat og mozzarella salat

TRUE LOVE STORY
amagers

H       istorien starter på Amager, 
       nærmere betegnet Tårnby 
       Apotek. Her mødte Maria
og Kasper hinanden første gang
i sommeren 2013, da Maria star-
tede som elev. Dette er ikke en 
af de kærlighedshistorier hvor
det var kærlighed ved første blik. 
Maria, som har en svaghed for 
rødhårede, kunne dog ikke sige 
sig fri for at synes at Kasper da 
så meget sød ud helt fra starten
af. 

for personligt at fortælle den gode 
nyhed til hendes forældre og søs-
kende. Der var ikke tid til at sidde
og kigge hinanden dybt i øjnene.
Ringen skulle jo vises frem!
 
BLOMSTER SKADER ALDRIG
Dagligdagen på Amager er fuld
af kærlighed og gode grin.
Dette skyldes måske at Kasper
har fundet den perfekte metode til 
at holde diskussionerne om hver-
dagens praktiske gøremål for dør-
en.  Blomster og masser af dem. 
Maria har fornøjelsen af ofte at
få blomsterbuketter - særligt hvis
vasketøjet ikke lige er nået. 

I morgen, lørdag d. 1. oktober, 
siger Maria og Kasper endelig ja til
hinanden i Sundby Kirke, hvorefter 
festen afholdes i Tårnbys Selskabs-
lokaler.

Denne kærlighedshistorie startede 
på Amager, stadfæstes på Amager
ogfortsætter på Amager   

DET FØRSTE KYS
En aften i december 2013, da 
Maria var i byen med veninder-
ne, mødtes Maria og Kasper 
under mere afslappede forhold. 
De aftalte at dele en taxa hjem 
til Amager, hvor de begge er født
og opvokset. I taxaen opstod et
spontant øjeblik og til Marias 
store overraskelse gav Kasper 
hende et stort kys. Hvis man 
spørger Kasper, så “var den 
hjemme” efter det. Efter det 
første kys inviterede Kasper 
Maria hjem til middag. Han 

Maria Madsen (32 år) sammen med Kasper Villumsen (25 år), Amagers sødeste par.

score
middag

opskrift



serverede efter eget udsagn en 
rigtig score middag. Gnisten blev 
mere og mere tændt og efter 
middagen mente Kasper, at det 
var en “done deal”.

Det næste halve år måtte parret 
holde deres forhold hemmeligt på 
arbejdet. Maria var elev og Kasper 
var på daværende tidspunkt  ikke 
fastansat. I sommeren 2014 blev 
Kasper fastansat og forholdet blev 
offentligt. Dette kom dog ikke som 
en overraskelse for nogle af kol-
legaerne, for ægte kærlighed er 
svær at skjule.

FRIERIET
I juni 2015 serverede Kasper 
endnu engang en lækker middag 
for Maria hjemme i lejligheden på
Amager. Han faldt ned på et knæ
med blomster i hånden og stillede
det store spørgsmål “Vil du gifte
dig med mig?”. Maria svarede glad 
“JA” og tog straks Kasper under 
armen for at cykle Amager rundt
 
 

Københavns Lufthavn er i 
disse dage ved at færdig-
gøre genopstillingen af 
skulpturen De Fire Vinde, 
der oprindelig blev indviet 
i 1964

Tårnby Gymnasiums kom-
mende studenter kommer nu 
igen til at kunne danse rundt 
om lufthavnens berømte 
vartegn De Fire Vinde, der af 
mange sikkert vil kunne hu-
skes fra mangen en chartertur 
og ikke mindst fra Olsen Ban-
den filmene, hvor skulpturen 
optræder flere gange.

Lufthavnen har i skrivende 
stund allerede genopstillet 
skulpturen ved indkørslen til 
det nye Kiss & Fly afsætning 

og korttidsparkeringen ved 
Terminal 2, og jord- og beton-
arbejderne er netop ved at 
færdiggøre underlaget rundt 
omkring.

En lufthavn med historie
Lufthavnen blev oprindelig 
indviet i 1925 og er siden 
udbygget i mange forskel-
lige etaper. Heraf kan nævnes 
Vilhelm Lauritzens funkis-in-
spirerede terminal fra 1939, 
Terminal 2 fra 1960 og den 
skulpturelle Terminal 3 ”vin-
ge”.

Lufthavnen repræsenterer 
således en masse historie fra 
de seneste ni årtier, og en 
vigtig del af den historie er 
Skulpturen De Fire Vinde, der 

er udført i 1964 af kunstneren 
Henrik Starcke.  

Skulpturen er udført i kob-
ber, rustfrit stål og emalje og 
forestiller østen-, vesten-, 
norden-, søndenvinden sym-
boliseret ved fire figurer, der 
rækker ud mod verdenshjør-
nerne. 

Skulpturen stod oprindeligt 
på en åben parkeringsplads 
ved Terminal 2. Da gravear-
bejdet til Øresundsforbin-
delsens danske landanlæg 
begyndte i 1993, blev det 
besluttet at flytte skulpturen 
midlertidigt for at skåne den i 
byggeperioden. I 1999 vend-
te De Fire Vinde tilbage ved 
vestsiden af parkeringshuset 
ved Terminal 2.  

De Fire Vinde blev genind-
viet i 1999 af nyudklækkede 
studenter fra Tårnby Gymna-
sium, som genoptog en gam-
mel tradition med glædes-
dans rundt om skulpturen.  

- Den tradition håber vi 
meget, at Tårnby Gymnasi-
ums kommende studenter 
har lyst til at genoptage fra 
næste sommer. De skal i hvert 
fald være hjertelig velkomne 
- især hvis de lige giver os et 
kald i forvejen,  siger CPH’s 
passagerchef Thomas Hoff 
Andersson. jliLufthavnens berømte vartegn ”De Fire Vinde” har fået et 

nyt hjem ved indkørslen til den nye Kiss & Fly afsætning og 
korttidsparkeringen ved Terminal 2. 

Atter noget at danse om 
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

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

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Efterårsferien bliver fyldt 
med teater når Amager Bør-
neteater Festival byder på 26 
forestillinger mellem 15. og 
23. oktober 
Hvor skal isbjørnene bo, når 
isen smelter? Hvordan ser en 
akrobatisk udgave af Romeo 
og Julie mon ud? Og hvilken hi-
storie foregår der inde i bugen 
på en hval. Det er blandt andet 
de mange historier man kan 
opleve på Amager Børneteater 
Festival.

Man kan opleve installatio-
nen Alene. Her kigger man ind 
gennem vinduerne på et duk-
kehus, hvor der udspiller sig 
historier inden sengetid, hvor 
skuespillerne er computersty-
rede robotter.

Forestillingerne kan opleves 
på forskellige lokaliteter på 
Amager, blandt andet på Teater 
Zebu og i Kulturhuset Islands 
Brygge.

- Det er syvende gang siden 
2010, at det stærke lokale sam-
arbejde sætter vores elskede 
bydel på det danske teater-
landkort. Amager Børneteater 
Festival består af otte lokale 
kulturinstitutioner, der alle er 
gået sammen for at skabe den 
her magiske efterårsuge med 
spændende, humoristisk og 

INFO om Amager Børneteater Festival
• Lørdag 15. til søndag 23. oktober
• Program og billetter på facebook.com/amager-
bf/events
• Billetpris 35 kr. plus et gebyr på 3,50 kr. 
• De fleste forestillinger spiller om formiddagen
• Hele ugen gratis teaterværksteder i Børnekul-
turhus Ama’r for børn.

Dværge, bamser og andre fantasihistorier

Teater OM spiller Hvalens sang mandag 17. oktober i Kulturhuset 
Islands Brygge. Hvalens Sang er en sanselig og underfundig rejse 
ind i bugen på en kæmpe pukkelhval. En historie om venskab, hvaler 
og hvalsang – mødet med en pige, med Pinocchio... og masser af 
plastikaffald.
En finurlig forestilling, der hylder venskabet, som en skat vi skal 
beskytte, og som samtidig handler om menneskets ubetænksomhed, 
som gør livet farefuldt for havets dyr. 

ikke mindst tankevækkende teater 
for børn og deres voksne, fortæl-
ler Marc van der Velden fra Teater 
ZeBu.

Festivallen består af 26 forestil-
linger og er et samarbejde mellem 
16 børneteatre fra hele landet samt 
et enkelt fra Norge.

De fleste forestillinger er for 
børn mellem 3 og 9 år, men der vil 
være noget for alle aldersgrupper, 
lover Teater Zebu.

csp

Nye foreningsinitiativer 
blev begavet med tilskud fra 
Initiativ- og Udviklingspulje

Et par gange om året mødes 
en talstærk delegation bestå-
ende af politikere, aftensko-
lefolk med repræsentanter 
fra handicap- og forenings-
området og fordeler 250.000 
kroner til udvikling og initiati-
ver i foreningslivet.

Udvalget hedder Folkeop-
lysningsudvalget og de forde-
ler midler fra Initiativpuljen 
og Udviklingspuljer. Puljerne 
blev oprettet, da Folkeoplys-
ningsloven for mange år si-
den blev vedtaget. Dengang 
fik udvalget 5 procent af løn-
summen for aftenskoler og 
foreninger. Det blev til over 
en halv million dengang.

Tårnby Kommune har valgt 
at beholde såvel udvalg som 
puljen, dog er der færre pen-
ge at fordele nu end tidligere. 
Foreninger skal søge puljerne 
og begrunde ønskerne med 
udvikling og initiativer. En 
kort overgang var puljerne en 
”gavebod” til materialer, men 
med den seneste besparelse 
skal ønsker om materiel være 
bundet op på aktiviteter.

Fire gange årligt
Folkeoplysningsudvalget mø-
des fire gange om året og har 
blandt andet medfinansieret 
de tre Spræl-arrangementer, 
flere gange fritids- og for-

Puljepenge på spil
eningskataloger samt for-
eningsleder-weekender.

På sæsonens sidste møde 
fik følgende foreninger til-
skud.

Vestamager Gymnastikfor-
ening til trænerkursus, bur og 
pumpe til airtrack.

Svømmeklubben KVIK til 
træningshjertestarter og træ-
ningsdukker til hjerte-lunge-
træning.

Roklubben Øresund årer 
til coastal boat. Klubben har 
selv sparet 100.000 kroner 
sammen til den ny type, mere 
sødygtige båd.

AK Viking til udskiftning af 
videoovervågningsanlæg.

Hamsa Samaa A Taqafa til 
afrikansk kulturfestival.

K-T.K.G. Kastrup Tårnby 
Kvindelige Gymnastikfor-
ening til nyt tilbud, hvor gym-
nastik udvides med hånd-
vægte.

Amager Videoklub til dro-
neprojekt.

Desuden modtager flere 
af klubberne i forvejen med-
lems- og lokaletilskud eller 
de bruger gratis de kommu-
nale lokaler og idrætsbaner.

tsp
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