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Blå toner i 
blå time
Sneglen er et fantastisk 
sted, ikke mindst om som-
meren på det tidspunkt, 
hvor solen går ned og al 
dagens aktivitet er stilnet 
af. Oplev stedets stemning 
og atmosfære forstærket og 
tilført noget ekstra med en 
lille times koncert. 

Ved koncerterne spiller 
de to musikere og komponi-
ster, Mikael Tosti og Henrik 
Jespersen, der tidligere har 
arbejdet med kombinatio-
nen udendørs rum og musik. 
Henrik Jespersen spiller fle-
re blæseinstrumenter, der 
både forstærkes og tilføres 
effekter elektronisk - og 
Mikael Tosti spiller violin og 
keyboards kombineret med 
elektronik. Hertil kommer 
enkelte musikalske gæster, 
som medvirker de enkelte 
aftener. Koncerterne er ar-
rangeret af Mikael Tosti i 
samarbejde med Tårnby 
Kommune.
Foto: Kurt Pedersen. Amager 

Fotoklub

Dansk luftfart på museum
Hvis man interesserer sig 
for fly og for SAS-relaterede 
fly-rariteter i særdeles-
hed, så er det bare med at 
komme afsted en tur ud i 
lufthavnen.
 Her åbnede SAS Flyverhisto-
risk Klub kort før sommerfe-
rien et fint lille museum med 
alskens interessante kleno-
dier fra SAS’ historie og fra 
den danske forløber for SAS, 
Det Danske Luftfartsselskab 
(DDL), der blev etableret i 
1918. Det gør således DLL og 
SAS til verdens ældste eksi-

sterende flyselskab.
Der er flymodeller i en-

hver tænkelig størrelse, og 
en gammel telefoncentral, 
uniformer, et cockpit, ja selv 
en biograf bygget op som en 
DC-9’er, er der blevet plads 
til. Men man skal selv ud at 
se museet - og forhåbentlig 
få en rundvisning af de alvi-
dende klubmedlemmer. De er 
absolut et besøg værd. 

Udstillingen er baseret på 
de mange effekter, der hel-
digvis er bevaret gennem ti-
den. Den er opbygget med te-

maer over en tidsperiode fra 
DDL’s start i 1918 og op gen-
nem årene med SAS’ opstart 
i 1946 og frem til vor tid. En 
stor del af de viste genstande 
er samlet eller doneret af 
gamle luftfartsansatte.

SAS Flyhistorisk Samling, 
som museet rettelig hedder, 
har typisk åbent hver onsdag 
eftermiddag, og i vinterhalv-
året også søndag eftermid-
dag. Men det kan betale sig 
lige at tjekke foreningens 
hjemmeside for detaljer, for 
det kan være lidt svært at 
finde.

Læs mere om SAS Flyhisto-
risk Samling på side 22.

Carsten Breiting har været 
en af drivkræfterne i 
opbygningen af udstillingen 
i de nye lokaler og viser her 
detaljer fra lufthavnens 
barndom.

De politiske partier delta-
ger på markeder og møder 
med bud på deres kommu-
nalpolitik

Af Terkel Spangsbo, 
redaktør på Tårnby Bladet

Der er stadig fire måneder 
til kommunalvalget 21. no-
vember, men de politiske 
partier – som der er flere 
nye af til dette kommunal-
valg end tidligere – møder 
op på markeder som eksem-
pelvis Skottegården Høst-
marked med deres menin-
ger om et kommunal liv. 

Senere vil der komme valg-
møder og forhåbentlig vil 
de ”almindelige” borgere 
møde op, så politikerne ikke 
kun kommer til at optræde 
for deres egne vælgere. For 
nok er vi på mange måder 
privilegerede som borger 
i Tårnby og beriget med 
mange goder, men det hæn-
der, at man som familie eller 
enkeltperson pludselig for 
brug for samfundets hjæl-
pende hånd.

Også med-
mennesker, 
der er ble-
vet alene 
i høj alder, 
behøver en 
indsat fra 
samfundet. Vi 
ved jo godt, når sidste salgs-
dato ligger tæt i horisonten, 
kan vi ikke fortsatte livet, 
som vi gjorde i går, men vi 
vil jo gerne. Men vi bør ikke 
vente med at stille ønsker 
til alderdommen til den er 
et fakta. Det skal vi gøre nu.

Det er vigtigt, at de 19 po-
litikere, som fra 1. januar 
2018 skal lægge vilkår for 
os såkaldte almindelige, 
er det vigtigt, at de møder 
vores synspunkter og få 
indblik i vores tilværelse. 
Tårnby Bladet er parat til at 
bruge god plads til indlæg 
fra både borgerne og fra 
politikerne i de kommende 
udgaver.

Der er ikke noget ondt i at 
ønske et godt liv for os selv, 
hvis vi også husker de andre.

Der er tændt for valget
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Race med Badedyr
Badedyr-race er et løb, hvor det gælder om at samle så 
mange poster ind som muligt på under en time. Man er på 
tomandshold samt to badedyr. 

Sted: Amager Strandpark.

Tid: Onsdag 9. august klokken 18.  

Pris: deltagelse 425 kroner, tilskuer gratis.  

INFO:Tilmelding på www.cracey.dk

Boliger må erstatte erhverv
Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen, der tillader 
helårsbeboelse med etageboligbyggeri på hhv. 2 og 3 etager 
ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej.

Et større sammenhængende offentligt tilgængeligt friareal 
med parklignende karakter skal anlægges mellem bebyggel-
sen. Der skal etableres arealer til ophold og leg indenfor de 
fælles friarealer. Hver bolig får adgang til privat friareal ek-
sempelvis i form af have.

En streg i konfirmationen
Ved en teknisk/menneskelig fejl optræder foto på midter-
sider i juli-udgaven af Tårnby Bladet af konfirmanderne fra 
Tårnby kirke med en grim rammestreg. Det er klart et svigt fra 
vores side. Vi kan tilbyde samtlige konfirmander på billedet 
enten et papirprint i A3 af foto (skal dog hentes på redaktio-
nen - porto har vi ikke råd til). Send en mail med navn etc. og 
vi gør foto klar, men først til uge 34 grundet ferie.              red

Venskabet eksisterer endnu
Kastrup Søspejder har med Foreningen Nordens mellem-
komst fået kontakt til søspejderne i Alingsås (Tårnby kommu-
nes venskabsby). 23 spejdere og ledere skal besøge dem fra 
fredag den 1. september til søndag den 3. september 2017. 
Senere er det så planen, at de kommer ned til os på genvisit.

- Formålet med samarbejdet er at give vores spejdere, lige 
fra ulve, juniorer, spejdere og seniorer, dvs. spejdere fra 8 til 
18 år, et større kendskab til vore svenske naboer, få en uden-
landsk søspejdervenskabsgruppe og se, hvordan det er at 
være spejder i Sverige, fortæller Henny M. Scheurer, leder i 
Kastrup Søspejder.

- For lederne kan det give inspiration til andre måder at 
være spejder på.

De danske saltvandssejlere skal blandt andet opleve at 
sejle (og bade) i ferskvand og skal overnatte på en ø i søen 
Mjörn.

Har du spurgt røvhullet?
INDRØMMET FRA START. Det er en populistisk 
rubrik jeg har valgt, men den opstod samme 
sted, hvor månedens emne rakte ud efter mig. 
Og hvor var så det, er et naturligt spørgsmål 
at stille og hvis ikke du gør det, så gør jeg det 
selv.

- HVOR DUKKEDE EMNE OG RUBRIK DA OP?, 
spørger jeg mig selv.

HVOR ER DET, man kan sidde i sine egne tan-
ker indtil en anden på døren banker? Netop 
på et toilet, hvor man ligner en uartig kopi af 
Grubleren af Rodin. Ikke for at blære mig, men 
det var på et hotel med flere stjerner, end jeg 
normalt nøjes med på ferier.

JEG RÆKKER PÅ ET TIDSPUNKT UD efter rul-
len, men det kræver noget af en gymnastisk 
øvelse at nå om bag ryggen på mig selv og 
da manøvren skulle gentages et par gange, 
tænker jeg på alle de andre gange, jeg har 
undret mig over den indbyrdes placering af 
porcelæn, rulle, brusekabine og andet udstyr 
til privat intim brug.

HAR NOGEN PRØVESIDDET i full monty og 
gennemført hele seancen, eller er det over-
ladt til tilfældige håndværkere, som kommer 
fra hver sit firma og bare skal have løst da-
gens opgaver. Porcelæns-anbringeren er dog 
henvist til at operere omkring et afløb, mens 
der er mere frit slag for rulleophængeren.

LAD OS FØRST SE PÅ DET MED AFLØB. Alle-
rede i tegningsfasen af bygning eller et rum, 
hvis det drejer sig om en renovering, skal den 
kloge arkitekt eller bygningstegner vælge 
rørføringer – placeres rør ind og rør ud så ef-
ter mulighederne eller tages der seriøst be-
stik på forhånd? Findes der måske ligefrem et 
studie på en teknisk skole om dette væsent-
lige spørgsmål.

Det tror jeg ikke!

SÅ ER DET OVERSKRIFTEN DUKKER OP. Spørg 
hovedpersonen – ikke manden på risten, men 
manden på potten. At rubrikken så udvikler 
sig lyrisk er en kunstner-ret. Det gjorde ar-
kitekterne bag et berømt byggeri i et arabisk 
land ikke. Derfor anbragte de toilet-facilite-
terne, så en udøver af den kunst, et toilet er 
beregnet til, simpelthen vendte røven mod 

Mekka. Det var en dum placering og gav mi-
nus i karakterbogen.

HVEM DER ANBRAGT RULLEOPHÆNGET på 
det kretensiske hotel, så rullen blev gennem-
blødt, når man tog bad? Nu har man jo sydpå 
andre måder at indrette toiletter på, så det 
kan jo være, at det var et ombygget pedallo-
kum, som skulle have vestlige faciliteter.

I ØVRIGT ER DET OVERRASKENDE, at så me-
get udstyr på toilet og baderum selv på ”fine” 
hoteller ofte trænger til en afkalkning af bru-
sehoved, et vrid med en skruetrækker eller en 
test af, om et nyt brusehoved nu passer til det 
gamle ophæng. En morsom oplevelse var det, 
da jeg åbnede for vandet og trykket fik bruse-
hovedet til at forlade ophænget for derpå at 
te sig som en slange i en kurv, hvor fløjtespil-
ler kommer til at spille Metallica. Det var ikke 
kun rullen, som blev våd, inden den løbske 
slange med hidsigt varmt vand blev indfan-
get. Der var ikke et øje tørt (af grin trods alt), 
der var heller ikke et håndklæde, der var det.

NU REJSER JEG GERNE med en mindre maskin-
fabrik i form af en veludstyret svejtserkniv, så 
jeg selv nødtørftigt kan afkalke et bruseho-
ved, men jeg flytter trods alt ikke på porcelæn 
og rulle.

JEG VIL af ovenstående uddrage den filosofi, 
at der er en generel angst for at spørge nedad, 
hvis man ellers er udnævnt til overhoved i en 
eller anden sammenhæng. Der er journalister 
(ikke mig) som bliver kommunikatører og tje-
ner kassen på at undervise beslutningstagere 
i den ædle kunst at kunne sige, ”det ved jeg 
ikke – jeg må spørge en, der ved det!”. 

DET ER EN FABELAGTIG VIDEN, manden på 
gulvet eller brugeren besidder, når det dre-
jer sig om forhold vedkommende lever i. Man 
får ikke bygget en automatisk dør, som skal 
hjælpe en handicappet, men i stedet kvæster 

vedkommende fordi døren (auto-
matisk) lukker udad, hvis man 
spørger brugeren.

Regnfuld sommer hilsen fra en 
Kloge Åge også kaldet  

Terkel Spangsbo

Hvad var det nu chefen sagde?
Dårlig stemning på red efter mail-nedbrud
Det er sjældent at høre redaktøren udtale sig 
positivt om den digitale tidsalder. 
Nu er den gal igen. Redaktionen har været ramt 
af nedbrud på mail-computeren uden at have 
backup på den, selvom den både var en pipeline 
til omverden og arkiv og sorteringssystem. Det 

er baggrunden for, at vi roder og muligvis over-
ser enkelte henvendelser.

Det er også årsag til redaktørens mange sure 
opstød. Nu er han jo også snart 70 år og har 
glemt, at det er edb og desktop publishings, som 
overhovedet gør det muligt at vi selv kan produ-
cere Tårnby Bladet.

Sådan kan man se en sag fra flere sider, men 
det har han sikkert også glemt.                    Red.

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). Jesper Israel-

sen, dj, Birgitte Barkholt, Mona 
Gjedved, Ole Gjedved (foto), 
Anne Palm, praktikant, Nadja 
Arpe, praktikant.

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

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

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 4343 9900 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 4. august.

OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er september-udgaven 
udkommer 1. september. Dead-
line mandag 28. august.
Deadline for større annoncer 
og redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, hvis 
man er senere på den. Annonce-
deadline fredag 25. august.

UDGIVELSESDATOER I 2017: 
Oktober udkommer fredag 29. 
september, deadline mandag  
25. september. Annonce-dead-
line  fredag 22. september.
November udkommer fredag 

27. oktober, deadline mandag 
23. oktober. Annonce-deadline 
fredag 20. oktober.
Ekstra udgave Valg’17 OBS * 
udkommer fredag 10. novem-
ber. deadline mandag 6. novem-
ber. Annonce-deadline fredag 3. 
november.
December OBS udkommer 
fredag 1. december OBS*, 
deadline mandag 27. november. 
Annonce-deadline fredag 24. 
november.
2018   
Januar OBS* udkommer fredag 
5. januar, deadline tirsdag 2. 
januar kl. 12. Annoncedeadline 
fredag 29. december 2017.
Februar udkommer fredag 26. 
januar, deadline mandag 22. 

januar, annonce deadline fredag 
19. januar.
Marts udkommer fredag 23. 
februar, deadline mandag   
19. februar, annoncedeadline 
fredag 16. februar.
April udkommer fredag 30. 
marts (påske), deadline søndag  
25. marts OBS**, annonce-
deadline fredag 23. marts.
OBS * ikke sidste fredag i den 
foregående måned. Se Udgivel-
sesplanen.
OBS ** Ændret deadline grun-
det påske-udgivelse.
GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.

Hammerhajen Hik er 
Den Blå Planets maskot 
og meget elsket af 
gæstende børn.
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- naturligvis... selvom det 
ikke blev i Kastrup Strand-
park

Flying Superkids kan opleves 
i København med en hæsblæ-
sende jubilæumsforestilling 
fra mellem 1. og 12. august 
på Kløvermarken ved Raffina-
derivej.

Flying Superkids runder et 
skarpt hjørne i år, men show-
truppen er langt fra pensions-
alderen. Her optræder de fly-
vende superbørn med masser 
af nye numre og medbringer 
en kæmpe udendørs aktivi-
tetspark.

Selv om Flying Superkids 
nu har 50 år på bagen, er der 
i virkeligheden ikke ret me-
get ved grundidéen, der har 
ændret sig, siden Uwe God-
bersen lavede de første op-
visninger med det, der den-
gang hed De Flyvende Aarhus 
Gymnaster.

Det er stadig en blanding 
af gymnastik, akrobatik, dans 
og højtflyvende spring, der 
får publikum i alle aldre til 
at flokkes til forestillingerne. 
Og truppen består stadig af 
børn og unge i aldersgruppen 
7-21 år, der i deres fritid går 
til gymnastik og brænder for 
at optræde.

Det morer at optræde

- Når man oplever Flying Su-
perkids, kan man se på bør-
nene, at de virkelig elsker at 
optræde for publikum. Der 
er ikke nogen hos os, der går 
på scenen for at blive berømt 
eller for at tjene penge, siger 
direktør for Flying Superkids 
Lars Godbersen.

- Alle optræder, fordi de 
elsker at underholde, og det 
skaber en helt speciel stem-
ning og livsglæde, som man 
ikke kan undgå at mærke som 

publikum. 
- Over vinteren har vi for 

fuld gas trænet og udviklet 
på en helt masse nye, spæn-
dende numre. Samtidig har 
vi i forbindelse med jubilæet 
genindøvet nogle af publi-
kumsfavoritterne fra tidligere 
år. Vi har jo folk her i Køben-
havn, der oplever showet 

hvert eneste år, så vi gør alt, 
hvad vi overhovedet kan for 
at forny os.

De 11 københavner show 
holdes ved Raffinaderivej i et 
topmoderne telt, som er spe-
cialdesignet til forestillingen.

Udenfor teltet opstilles der 
en kæmpe aktivitetspark med 
blandt andet trampoliner og 

hoppeborge, hvor publikum 
to timer inden forestillingen 
gratis kan prøve deres indre 
Flying Superkid af under vej-
ledning af gymnasterne fra 
Aarhus.

tsp

BILLEDTEKST

- Det er den rene glæde ved at optræde og vise, hvad de kan, der driver børnene og de unge 
i Flying Superkids, fortæller Lars Godbersen. Og selvom Flying Superkids ikke fik plads i 
Kastrup Strandpark, så er det nemt også for Tårnbys børn og forældre at komme til at se dem, 
når de optræder de første uger af august på Kløvermarken ved Raffinaderivej.

Superkids kommer til Amager - trods alt
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Hesteudlejning dagligt -
Faste rideture alle dage 

Både for nybegynder og øvede 

Rid 1 time i skoven kun  225.- kr.
Skov og strandturen 1,5 time  300.- kr. 
Kæreste tur med egen guide  675.- kr. 

Ponytræk
Ponytræk til de mindste. (Dette foregår ved, at man selv 
trækker sit barn rundt i skoven.) 
30 min. 125.- kr.   1 time     200.- kr.

Polterabend
Polterabend med rideheste og 
Maratonvogn.  (Her er hestene 
klargjorde til jer og guider med.)
Pr. person.  250.- kr.

Ring eller SMS 51641503 for bestilling.
Amagervoksenridetur

V/ Kari Anne Petersen

Kongelundsvej 589 • 2791 Dragør
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på 

 www.amagervoksenridetur.dk

Amager Voksen Ride Tur

Jobcenter Tårnby har i samarbejde 
med en række lokale virksomheder 
været relativt gode til at få flygt-
ninge ud i ordinær beskæftigelse

Tårnbys borgmester, Henrik Zimino 
(S), er stolt af byens lokale jobcenter, 
som i en pressemeddelelse fremhæ-

ver, at det alene i september måned 
2016 er lykkedes at få fem flygtninge 
i Tårnby Kommune i job. Det skyldes 
blandt andet Jobcenter Tårnbys sær-
lige strategi og målrettede indsats på 
området, mener han. 

Blandt de virksomheder, som har 
ansat flygtninge fra Tårnby i et fast job 

i september nævnes NCC, WhoCleans, 
Barber Shop og Parma’s Pizzaria.

Ifølge en opgørelse fra Udlæn-
dinge- og integrationsministeriet er 
det lykkedes Jobcenter Tårnby at få 
22 flygtninge og familiesammenførte 
i beskæftigelse fra december 2015 
til samme måned i 2016. til sam-
menligning og i samme periode har 
ni flygtninge og familiesammenførte 
fået arbejde i Dragør, 14 i Hvidovre 
og 76 i Københavns Kommune. Høj-
despringeren i statistikken er Århus 
Kommune, som i perioden har fået 88 
flygtninge og familiesammenførte i 
arbejde, og Odense kommer ind på en 
tredjeplads med 65 beskæftigede.

Særlig strategi

Jobcenter Tårnbys særlige strategi for 
at få flygtninge i ordinær beskæfti-
gelse er baseret på flere initiativer, 
som blandt andet omfatter en hurtig 
kompetenceafklaring af flygtningene, 
så de tidligst muligt kan blive matchet 
med den rette virksomhed angående 
praktikplads eller job. Dertil kommer 
en særlig indsats for at etablere gode 
kontakter til byens lokale virksomhe-
der. Jobcenter Tårnby prioriterer især 

at samarbejde om praktikpladser med 
de virksomheder, der kan love gode 
muligheder for fastansættelse, hvis 
forløbet går godt. 

Derudover laver jobcentret aftaler 
om såkaldte kombinationsforløb hos 
virksomhederne. Et kombinationsfor-
løb er en særlig ordning, hvor flygt-
ninge både kommer i praktik hos en 
virksomhed og samtidig får danskun-
dervisning på arbejdspladsen. Eksem-
pelvis kan nævnes et samarbejde med 
Dansk Supermarked, hvor der lige nu 
er otte flygtninge i et kombinations-
forløb hos Føtex. Flygtningene skal 
føle, at hvis de leverer en god indsats i 
praktikken, så bliver de også belønnet 
med et fast job i sidste ende.

Opsøgende indsats

Desuden går Jobcenter Tårnby ud og 
opsøger de brancher, hvor man ved, at 

der er mangel på arbejdskraft. Jobcen-
tret gør meget ud af at have kendskab 
til de forskellige brancher, og når en 
virksomhed henvender sig med ledige 
jobs eller praktikpladser, så reageres 
der hurtigt med at matche dem med 
ledige flygtninge, der har de rette 
kompetencer.  

Borgmester Henrik Zimino ser me-
get positivt på udviklingen: - Ordinær 
beskæftigelse er absolut den bedste 
vej til vellykket integration. Det er 
glædeligt, at jobcentret og de lokale 
virksomheder sammen formår at løfte 
denne opgave. Virksomhederne for-
tjener ros i den her sammenhæng, de 
er med til at understøtte den helt rig-
tige udvikling. Som kommune kan vi 
ganske enkelt ikke løfte det her alene. 

- Det er meget positivt, at de fæl-
les indsatser rent faktisk viser sig at 
virke i praksis. De nyankomne borgere 
har forskellige udfordringer og bag-
grunde, det er vi klar over. Men selv-
forsørgelse – og den værdighed og 
økonomiske uafhængighed det giver 
– er den bedste start på et nyt liv her, 
siger han.

jli 

Tårnbys borgmester Henrik Zimino 
er særdeles tilfreds med det 
kommunale jobcenters målrettede 
indsats for at få flygtninge og 
familiesammenførte i ordinært 
arbejde. (arkivfoto).

Succes med at få flygtninge i job

Antallet af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte i 2016 afspejles 
naturligvis i de enkelte kommuners størrelse, men Tårnby ligger godt med i 
statistikken. Kilde: Udlændinge og Integrationsministeriet.
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Dusør for ring
Har du fundet en fingerring på Tårnby Torv?
Ringen lå i en lille sort stofpose ca. 3 x 3 centimeter. Ringen 
er gået i stykker og var på vej til guldsmeden.
Den er tabt torsdag 20. juli ved hæveautomaten ved indgan-
gen til Tårnby Torv.
Ringen er et arvestykke og har stor værdi for ejeren, som 
tilbyder en dusør til finderen. Kontakt på 30 63 14 24.

Nærværende kommune er nu på en 
10. plads i listen over de kommuner, 
der har de dyreste kvadratmeterpri-
ser i Danmark

Af Jesper Israelsen

Kom ikke og sig, at det ikke er skønt at 
bo i Tårnby. Det kan da godt være, at vi 
har alt for meget trafik – både til lands, 
til vands og i luften. 

Men hvad gør det, når man kan se 
kronerne tikke ind på den virtuelle 
salgskonto i takt med at huspriserne 
stiger. Det er selvfølgelig ærgerligt for 
de, der bor i lejebolig, for de får ikke 
meget ud af prisstigningerne. Faktisk 
ingenting.

Til gengæld kan byens husejere gni-
de sig i hænderne. Selv om Dragør og 
Københavns kommuner er dyrere end 
Tårnby, så er vi rigtig godt med. Ifølge 
den seneste opgørelse fra Boliga.dk, 
koster en bolig i Tårnby eller Kastrup 
nu lige i omegnen af 30.000 kroner pr. 

kvadratmeter.
Det vil i runde tal sige, at en gen-

nemsnitsvilla på 130 kvadratmeter 
i dag vil koste lige i underkanten af 
fire millioner kroner. Det er jo rart at 
tænke på, hvis man går i salgstanker. 
Ellers kan man ikke rigtig bruge det til 
så meget.

Noget for noget

Til gengæld, så betaler Tårnbys bor-
gere jo også så meget desto mere i 
grundskyld. Omkring 11.550 kroner 
i gennemsnit lyder det ifølge Bolius.
dk. Til gengæld kan vi jo så glæde os 
over (hvis man er den type), at Dragørs 
boligejere må af med 17.387 kroner i 
gennemsnit og København 21.736 
kroner.

Sådan kan man jo glæde sig over 
så meget andet, når nu sommervejret 
ikke rigtig vil komme ud af starthul-
lerne. Så rigtig god sensommer da! 

Gennemsnitlige salgspriser i de ti dyreste kommuner
 Kommune Antal til salg Kvm-pris
1 Gentofte  550  48.010 kr/m²
2 Frederiksberg 327  46.311 kr/m²
3 København 2220  43.390 kr/m²
4 Lyngby-Taarbæk 300  39.400 kr/m²
5 Rudersdal 596  36.686 kr/m²
6 Hørsholm 216  35.899 kr/m² 
7 Dragør  113  33.145 kr/m²
8 Gladsaxe  265  32.759 kr/m²
9 Rødovre  229  32.027 kr/m²
10 Tårnby  131  30.603 kr/m²

Tårnby på en 10. plads

Boliga.dk placerer Tårnby på en 10. plads, når det drejer sig om 
kvadratmeterpriser på huse. Ejendomsmæglere fortæller gentagne gange, at 
der også indenfor kommunengrænsen er stor variation, så tabellen kan ikke 
oversættes 1:1.

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

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

Velkommen på Kastrup Apotek

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbud fra Drogens Vital.
Vælg mellem følgende varianter.
Drogens Vital Baldrian, 
Drogens Vital Hår hud og negle eller 
Drogens Vital Ingefær 

Tilbudspris 99,95 (normalpris 119,95)

Nyhed fra Vichy!
Vichy lancerer tre fugtgivende masker 
der alle er velegnede til følsom hud. 
Baseret på termalsk kildevand fra Vichy-
kilden er disse masker med til at fugte, 
forynge og reparare huden.
Naturligvis tilpasset forskellige hudty-
per, så der er noget til alle.

Introduktionspris 179,- (for 75 ml)

Linicin Plus Shampoo eller Solution
Vær klar til lusesæsonen!
Vælg mellem LinicinPlus Shampoo eller Solution 

Pris 149,-

Hudanalyse på Kastrup Apotek
Ofelia fra Dermaxir kommer forbi apoteket og laver hudanalyse torsdag den 31/8 fra 14-16.

Dermaxir er en hudplejeserie til uren hud.
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Fortsættes næste side

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 29. 08. 2017, 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 2017 
... afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirs-
dage kl. 18.30: 26.09., 31.10., 28.11 og 12.12.2017
Der tages forbehold for ændringer.

TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE
Uddeling af puljens midler 2017
Studiepuljen yder støtte til unge fra 18-30 år bosiddende i Tårnby 
Kommune.
Primær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og 
su-berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universi-
teter og andre højere læreanstalter.
Sekundær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og 
su-berettigede ungdomsuddannelser. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man op-
fylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og 
opfylde nedenstående økonomiske krav:
Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr.
Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr., dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år.
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstan-
den, dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver 
regnet med i husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før, 
der ligger til grund for vurderingen.
Ansøgningsskemaet findes på Tårnby Kommunes hjemmeside. Ved 
eventuelle spørgsmål kan Børne- og Kulturforvaltningen kontaktes 
på 3247 1401.        
Ansøgningsskemaet skal afleveres til Tårnby Kommune senest 15. 
oktober 2017

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
Sund Efterlysning - Hvem gør Tårnby sundere? 
Sundhedsprisen 2017 - Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person, virksomhed, 
institution eller forening, der har gjort noget særligt for folkesundhe-
den i Tårnby Kommune. Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet 
skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde.
Sundhedsambassadører 2017 - Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør 

noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De 
udnævnte ambassadører får et beløb på 2.500 kr., som skal 
gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, samt 
mulighed for at få en plads i Tårnby Kommunes Komité for 
Sundhed.
Forslag til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med 
begrundelse på max. en A4 side senest 11. september 2017. Du kan 
enten sende din indstilling i et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamil-
levej 4 1.th., 2770 Kastrup, eller sende en mail til sc.sf@taarnby.dk. 
På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. Prisoverræk-
kelserne finder sted i sundhedsugen onsdag 11. oktober 2017 kl. 18.30 
i Sundhedshuset i forbindelse med Tårnbyløbet. 
Læs mere på www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/
sundhedscenter-taarnby

TÅRNBYLØBET OG GÅTUR 2017

Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, kvinder, unge 
og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. Du kan løbe 5 el-
ler 10 km på en rute rundt i kommunen med start og mål ved Tårnby 
Sundhedshus. Løbet koster 80 kr. ved forhåndstilmelding, 100 kr. ved 
tilmelding på selve dagen.
Du kan læse mere og tilmelde dig på: www.events4u.dk  eller www.ama-
geratletik.dk senest 4. oktober 2017 (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.
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 11. oktober kl. 17.30. Der vil 
være fælles opvarmning kl. 17.15 og vand og frugt til alle deltagere.
Læs mere på www.taarnby.dk

TÅRNBY KOMMUNE TILBYDER PÅRØRENDE-
GRUPPER FOR ALLE PÅRØRENDE TIL 
BORGERE MED DEMENS SYGDOM
v/ demenskoordinator Ninna Riishøj Poulsen og forebyggelseskonsu-
lenterne Annette Nordal Lund og Christina Sahl.
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor 
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. 
Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med pårø-
rendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.

TÅRNBY KOMMUNE

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 di-
gital 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 institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle 
nyheder. 
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Fortsat fra forrige side

FRA AUGUST 2017 TIL NOVEMBER 2017 MØDES VI PÅ 
FØLGENDE DAGE:
August: 
Tirsdag 22. august fra kl. 17.00-18.30 
Torsdag 24. august fra kl. 10.00-11.30
September
Tirsdag 19. september fra 17.00-18.30 
Torsdag 21. september fra 10.00-11.30
Oktober
Tirsdag 24. oktober fra 17.00-18.30 
Torsdag 26. oktober fra 10.00-11.30
Vi mødes ikke i november på grund af demensugen.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. Ka-
strup og vi er enten i Træningskøkkenet eller i sundhedslokale A, 
hvor vi byder på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364

TILBUD TIL BORGERE MED NYOPSTÅEDE 
LÆNDERYGSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og er motiveret 
for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyg lidelser for at 
forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver kroniske. Tilbuddet 
giver dig redskaber til at håndtere en hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til for fysisk TRÆNING
• Træning 2 gange om ugen på hold á 1 times varighed
• 2 gange undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sam-
menhænge i kroppen. 

For at deltage skal du henvises fra egen læge eller hospitalsafdeling, 
herefter indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, der laver 
den endelige visitation til tilbuddet.
Ønsker du yderligere information om tilbuddet, kan du kontakte fysio-
terapeuten på tlf. 3076 0457
Forløbet holdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., Kastrup.

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

# RØGFRIT LIV
Er du en af de 1.800 personer i Tårnby, der lige nu går med et ønske om 
at stoppe med at ryge og er du nået frem til, at du har brug for hjælp for 
at kunne kvitte smøgerne?
Eller høre du blandt de 2.200 personer i Tårnby, der gerne vil stoppe 
med at ryge, men tænker, at du selv kan klare et rygestop?
Læs lige videre her! 
For at lykkes med et rygestop er hemmeligheden en kombination af 
# motiverede deltagere 
# kompetente rådgivere  
# korrekt brug af nikotinerstatning/rygestopmedicin 
Har du spørgsmål til nikotinpræparater og rygestopmedicin? 
Vi rådgiver dig, så du kan vælge det præparat, der passer til dig og dit 
behov. 
Er du bange for at blive afhængig af nikotinerstatning?
Vi hjælper dig med nedtrapningen. 
Tror du at det er dyrt at købe nikotinpræparater og 
rygestopmedicin? 
Hvis du har røget mere end 15 cigaretter om dagen, kan du få tilskud til 
nikotinerstatning og rygestopmedicin, mens du går på kurset. 
Datoer for kursusforløb
Tirsdag  15. august 
Tirsdag 22. august 
Tirsdag 29. august 
Tirsdag 05. september 
Tirsdag 19. september 
Tirsdag 26. september
Tid: 15.30-17.30 
Sted: SundhedsCenter Tårnby  
Kamillevej 4 1.sal  
Tilmelding: Ring til rygestopkonsulent Line Fjord på 2119 0871 eller via 
Stoplinien 8031 3131og meld dig til det næste kursus. 

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 hjælpemid-
del måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en bade-
bænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sundheds-
Center Tårnby 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. 

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km el-
ler 4 km, den korte rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af 
Diabetesforeningen, Tårnby Lokal-
forening. 
Mødested P-pladsen ved Ple-
jehjemmet, Løjtegårdsvej 100, 
Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare 
møde op, med eller uden stave.

TÅRNBY KOMMUNE
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KNYT BETYDNINGSFULDE VENSKABER 
MED TÅRNBYS BEDSTEORDNING
 - et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og frivillige 
bedster 
Ønsker du at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt famili-
enetværk – 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. 
Børn og reservebedster kan fx tage på ture sammen og de kan lave 
hyggelige ting hjemme. Som reservebedste har du mulighed for at 
hjælpe familier med et spinkelt netværk og give barn/børn og foræl-
dre én at dele glæder, bekymringer og stolthed over barnets/børne-
nes fremskridt med.
Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning, kan du kon-
takte Lisbeth Topp tlf. 2258 4457 eller Naomi Gurfinkiel, Frivilligheds-
koordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.sc.as@taarnby.dk           

SPADSER UD I LIVET – OG IND I NYE 
VENSKABER MED TÅRNBYS GÅVENNER
Ønsker du at glæde et andet menneske med dit selskab og få gået 
en dejlig tur hver uge, er du måske vores nye gåven. Det kan også 
være, du ønsker at få en gåven, som du kan mødes med en gang 
om ugen til en hyggelig gåtur. Du behøver ikke være i god form for at 
være gåven eller for at få en gåven - I kan blot gå en lille tur. 
En gåven er en form for besøgsven og initiativet er et samarbejde 
mellem SundhedsCenter Tårnby og Ældre Sagen.
Du kan kontakte Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator på ngu.
sc.as@taarnby.dk eller på tlf. 3076 0525 for yderligere information.

EFTERLYSNING
Har du lyst til at bidrage til Tårnbys nye lokale kogebog med din ynd-
lings opskrift?
Så send opskriften til os med en lille historie om, hvorfor netop denne 
opskrift er noget særligt. 
Vi afprøver, energiberegner og udvælger blandt de indsendte opskrif-
ter, og de vil så indgå i Tårnbys kommende kogebog.

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter 
Tårnby.
Vi afholder foredraget på følgende mandage i 2017 fra kl. 14.00-
15.30:
14. august 
2. oktober 
4. december
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Til-
melding er ikke nødvendig.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Torsdag 10. august og 24. august kl. 13.15 - 14.30
Line Dance for nybegyndere.
Fredag 11. august kl. 13.15 - 15.30
Bankospil
Fredag 18. august kl. 13.30 - 15.30
Foredrag omkring nedsat hørelse. Hvad er der af 
muligheder i dag.

Fredag 25. august kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Harmonien spiller op til sang og dans.

Tirsdag 29. august kl. 10.00
Skovtur ud til bakkens store telt og opleve Stig Rossen og 
vennerne. (alt udsolgt til denne tur)

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket  
(åbent for mad og litteraturhold) 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til ar-
rangementerne 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 in-
formation.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er og der er næsten altid en, 
som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den. 
Ved generalforsamlingen fredag 4. november var der genvalg til bruger-
bestyrelsen. Beretning og referat fra mødet kan ses på www.Bording-
hus.dk eller opslag i Bordinghus..

FÆLLES AKTIVITETER:
August: 
Der vil være ferielukket fra onsdag 2. august.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972

PLYSSEN • UDSTILLING • AUGUST
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY 

KOMMUNE.
Foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere og frivillige medarbejdere.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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19. august 2017 fylder redaktør på Tårnby Bladet Terkel Spangsbo 70 år

Terkel er udover redaktør på Tårnby Bladet, formand for Tårnby Forenings Råd,  
formand for Foreningen Nordens lokalafdeling, er med i kommunale udvalg,  
og blander sig generelt ganske meget i kultur- og foreningslivet i Tårnby.

Selv udtrykker han det således: Jeg har og har haft mange legekammerater og har 
været superfornøjet med de mange aktiviteter, jeg har fået lov at være medvirkende 

til at realisere gennem de mange år.

INDBYDELSE TIL BRUNCH
Alle legekammeraterne omkring Tårnby Bladet, forenings- og kulturledere og andre som er og 

har været med i ”legene” inviteres til Brunch og musik lørdag 19. august i privaten på  
Hyben alle 43, 2770 Kastrup mellem klokken 10 og 14.

Giv gerne et praj om din deltagelse til birgitte.barkholt@mail.dk og/eller 21 17 59 85/
sms på samme nummer asap (som det udtrykkes i forkortelse på moderne dansk)

Den gamle redaktør mm. bliver rigtig gammel

Johnny Sell, vicekommunaldirektør 
og økonomichef i Tårnby Kommune, 
kunne 1. august fejre 40 års jubilæ-
um som ansat i Tårnby Kommune

Borgmester og kommunaldirektør har 
begge haft 40 års jubilæer i spidsen 
for Tårnby kommune politisk og ad-
ministrativt. Nu er det vicekommu-
naldirektør og økonomichef, der kan 
markere sit 40 års jubilæum.

Johnny Sell, 58 år, har gået den 
slagne vej siden han i 1977 blev ansat 
som elev på Tårnby Rådhus, hvor han 
startede i Kommunalbestyrelsens se-
kretariat. 

Efter perioder inden for personale-
området, skoleområdet og social- og 
sundhedsområdet vendte han i 1987 
tilbage til Kommunalbestyrelsens se-
kretariat, denne gang med ledelses-
funktioner. 

Sideløbende med varetagelsen af 
disse forskellige funktioner i kommu-
nen videreuddannede han sig både 
ved enkeltkurser og ved længereva-
rende kompetencegivende forløb på 
eksempelvis Forvaltningshøjskolen, 
også her inden for det kommunaløko-
nomiske felt. 

Johnny Sell har derudover i en pe-
riode været en respekteret underviser 
på Dansk Kommunalkursus. 

I 1997 tiltrådte han som økonomi-
chef. En stilling han har bestridt lige 
siden. I foråret 2017 blev han tillige 
udnævnt til vicekommunaldirektør. 

Han er fast sekretær for økonomi-
udvalget – og han er blandt både po-
litikere, medarbejdere i administratio-
nen og den øvrige ledelse en værdsat 
samarbejds- og sparringspartner med 
stor indsigt i alle facetter af kommu-
nens drift og udvikling, herunder ikke 
mindst system- og it-driften. 

Johnny Sell har bidraget til kom-
munens udvikling gennem perioder 
med store infrastrukturelle forandrin-
ger. Forandringer som både har løftet 
kommunens erhvervsliv og skabt ar-
bejdspladser, men som også har haft 
store konsekvenser for boligområder 
og indbyggere i kommunen. 

Kommunalbestyrelsen indbyder til 
reception i anledning af jubilæet. 
Receptionen holdes fredag 18. 
august mellem kl. 11 og kl. 13 i 
Kommunalbestyrelsens mødesal på 
1. sal på Tårnby Rådhus.

Johnny Sell, her sekunderende borgmester Henrik Zimino ved et 
kommunalbestyrelsesmøde (th.), er vicekommaldirektør og økonomichef 
og havde 1. august været ansat i Tårnby Kommune i 40 år. Helt til venstre 
ses ”den rigtige” kommunaldirektør Claus Gross, der havde 40 års jubilæum 
i foråret. Henrik Zimino i midten havde sit 40 års jubilum som medlem af 
Kommunalbestyrelsen i 2014.

Langtidsholdbar stab i Tårnby
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En kanon karriere med krudt i
Lørdag 19. august runder 
Tårnby Bladets allestedsvæ-
rende redaktør Terkel 
Spangsbo et skarpt hjørne. 
Vi forsøger at komme lidt 
nærmere ind på, hvad han 
har bedrevet de første 70 år 
af sit liv

Af Jesper Israelsen

Det hele startede vel med et 
skrig, som den slags jo plejer 
at gøre, den 19. august 1947 
kl. 1 om morgenen. Og nu her 
70 år efter startskuddet ser 
Terkel tilbage på sit liv og sin 
karriere i glimt. Og det kan jo 
kun blive i glimt, ellers skulle 
vi skrive en hel bog.

- Meget i mit liv er udsprun-
get fra teaterarbejdet, som 
har været omdrejningspunkt. 
Jeg spillede længe teater og 
det handler jo nok om, at man 
gerne vil udstille sig lidt. Jeg 
er af en eller anden grund 
altid havnet på de skrå bræd-
der. Både i skolen og i ung-
domslivet, men også i søvær-
net, hvor jeg fortalte Storm P. 
historier, fortæller han.

Teaterlivet trak voldsomt

- Jeg prøvede at søge ind som 
skuespiller både på Århus 
Teater og på Statens Teater-
skole. Men de kunne åben-
bart ikke se talentet, forklarer 
Terkel med et ironisk glimt i 
øjet. Men jeg begyndte at in-
teressere mig for ledelse og 
instruktion.

- Sidst i 70’erne tog jeg på 
Herning Højskole på drama-
lederlinjen. Vi kaldte det nu 
teaterlederlinjen, for det er 
jo det, det handler om, hvis 
man vil være lidt mere nede 
på jorden. Og det kan jeg godt 
lide. Vi lærte meget både af 
hinanden og af lærerne, og 
det har jeg haft stor nytte af 
siden.

- Jeg havde ikke selv nogle 

særlige drømme om, hvad jeg 
ville være. Men min mor syn-
tes, jeg skulle i søværnet, for 
de lavede sådan nogle pæne 
ting i jern. Jeg har selvfølgelig 
også gået med aviser og den 
slags, men kun for at tjene 
penge. I skolen fik jeg at vide, 
at jeg var doven. Men det 
var jo kun til lektierne – ikke 
alt det andet, skolekomedie, 
spillefilm på smalfilm, fortæl-
ler han. 

Fra folkeskolen og så til søs

- Jeg gik ud af tredje real og 
direkte i søværnet, hvor jeg 
var i fem år. Jeg meldte mig 
selv frivilligt som konstabel 
og fik en maskinarbejderud-
dannelse. Men til sidst blev 
vi, Søværnet og jeg, i gensidig 
forståelse enige om, at jeg 
ikke skulle fortsætte i firma-
et. Men jeg har da opfordret 
mine egne drenge til at tage 
deres værnepligt, griner han.

- Det mest dramatiske, der 
skete i min tid i søværnet var 
nok, da jeg blev ramt af en ka-
non. Eller rettere da jeg ramte 
kanonen med hovedet, da vi 
skulle springe fra skib til skib. 
Det blødte en del, men hel-
digvis faldt jeg ikke i vandet. 
Til gengæld blev jeg tilkendt 
erstatning, som gjorde det 
muligt at købe hus på Hyben 
Allé, hvor jeg – eller rettere vi 
har boet siden. I starten med 
min første kone Elin og vores 
søn Henrik, og de sidste man-
ge år med Birgitte, som jeg 
har fået Troels og Rune med. 
Vi blev gift i 1985, og vi har 
holdt sammen om fælles inte-
resser lige siden, siger Terkel 
med et tilfreds smil.

Medierne rykker nærmere

- Det blev til rigtig meget tea-
ter, men jeg begyndte også at 
tage kurser i formidling for at 
udbrede kendskabet til vores 

teaterforening. Så fik jeg en 
stilling som journalist på uge-
bladet Amager Weekend, og 
det var min vej ind i avisbran-
chen. Det var også min vej ind 
i Dansk Journalistforbund, 
hvor jeg har været aktiv som 
tillidsmand. 

- Gennem Journalistfor-
bundets vikartank kom jeg til 
dagbladet Sjællandske, hvor 
jeg igennem syv år var vikar 
på forskellige lokalredaktio-
ner. Senere kom jeg ind i fag-
bladsverdenen først med en 
tjans på det fødevaretekno-
logiske fag- og brancheblad 
Plus Proces, og senest til min 
sidste faste stilling som te-
maredaktør på branchebladet 
Motor-magasinet, hvor jeg 
skrev om alt fra nye biler, re-
servedele, navigationsanlæg 
og autogenbrug. Her var jeg 
indtil jeg gik på fritidspen-
sion. 

Foreningslivet som hobby

- Samtidig med erhvervsar-
bejdet fortsatte jeg med tea-
trene og foreningslivet i Ka-
strup/Tårnby Ungdoms Råd, 
som senere blev til Tårnby 
Forenings Råd, hvor jeg fort-
sat er formand. Det nystar-
tede amatørteater manglede 
lokaler, som var vores eget. Vi 
søgte om hjælp hos kommu-
nen og der kom jeg i forbin-
delse med Poul Feldvoss, som 
selvom han var politiker også 
var foreningernes og kultu-
rens mand i kommunen. Ham 
havde jeg et rigtig godt sam-
arbejde med helt indtil han 
døde. Jeg sidder fortsat i to 
kommunale udvalg, ligesom 
jeg er formand for foreningen 
Nordens lokalafdeling.

Starten på Tårnby Bladet

- Vi havde nogle aftaler med 
det daværende KT Posten 
om, at de skulle skrive om 

foreningslivet. Men de blev 
solgt til Amager Bladet, som 
ikke gad at skrive om os, og 
så måtte vi jo selv. Vi spurgte 
os selv, om vi gad – og det 
gad vi, så I alle årene siden 
1993, hvor vi startede Tårnby 
Bladet, har jeg været bladets 
redaktør sideløbende med 
mine andre jobs. Og næste år 
til september kan vi fejre bla-
dets 25 års jubilæum.

- Jeg sætter stor pris på 
alle dem, der har gidet lege 
eller spille med i de nu 70 
begivenhedsrige år. Jeg vil 
nu også sige, at legene har 
været en blanding af leg og 
alvor. Jeg arbejder fortsat for, 
at foreningsliv er et mix af al 
det sjove og så dels at tage et 
ansvar som leder og at sam-
fundet/kommunen gearer 
lederne til at klare den sta-
dig mere komplicerede for-
eningsledelse.

Det har kostet kommune-
kassen

Terkel Spangsbo har været 
med til at udvikle Forenings-
lederkurser og lørdagsskoler.

- Mange vil sikkert sige, at 
jeg har brugt mange af kom-
munens penge. Men det har 
jo været til gode formål, og vi 
har et meget rigt foreningsliv 
her i kommunen med over 80 
aktive foreninger. 

Dertil kommer alle idræts-
foreningerne. 

- Men en polio som 5-årig 

(børnelammelse, red.) frelste 
mig fra idrætsforeningernes 
fristelser, siger Terkel Spangs-
bo (dog med et stort smil).

- For nogle år siden udkom 
en bog med beretninger om 
polioepidemier og virkelig 
hårde skæbner. Jeg sagde til 
Holger Kallehauge, formand 
for polioforeningen, at jeg 
med mit milde tilfælde af po-
lio måske ikke kunne regne 
mig som medlem af ”klub-
ben”. 

- Det er tilladt at være hel-
dig. Det skal man ikke skam-
me sig over, sagde Holger Kal-
lehauge, som selv sad bundet 
til en kørestol.

- Og det må man sige jeg 
har været de første 70 år af 
mit liv. 

Terkel Spangsbo holder 
åbent hus/reception/brunch 
på selve dagen 19. august i 
privaten på Hyben alle 43 i 
Kastrup mellem kl. 10 og 14.

Naturligvis med musikalsk 
indslag fra et fritidsband.

Sommerklargøring. Gennemtjek af hele 
cyklen, stramning, justering, polering, 
smøring af gear, bremser,  
forhjul og baghjul

Alle reparation udføres fra dag til dag •  Vi sælger, bytter og udlejer nye og brugte cykler 
      

TÅRNBY CYKLER • TÅRNBYVEJ 51 • 2770 KASTRUP 
• TLF.: 8887 3011 •

• Lapning kun 69,- • Udskiftning af slange 139,-  
• 2 x kevlar dæk + slange inkl. montering 599,-  
• 2 x antipunktering dæk + slange inkl. montering 699,-  
• Ny kæde inkl. montering  kun 199,- • 

• Vi har expresservice. Færdig inden for en time kun 49,- 
ekstra. • Lån - gratis - en cykel mens du venter

Store prisnedsættelser 25-50%Store prisnedsættelser 25-50%

FIXIE Bike    

Spar 1800,- Nu kun 1799,-

Meidida moda 7 speed     
 Nu kun 1999,-

Før 500,-  
nu 349,-

Vi har cykler til alle. 
Kæmpe rest-salg af 

2016-modeller. 
Spar op til 50%

- Alting er sådan set faldet ned som appelsiner i min turban 
– naturligvis med nogle nedfaldne frugter, der nok nærmere 
blev til juice. Man kan snildt opnå noget ved at være heldig, 
men man opnår ikke noget, hvis man bare sidder på røven, 
slutter han. Arkivfoto. Torben Jensen, Amager Fotoklub.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
7

 1
1

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.

Hvad i H..... går du rundt og gør i 
Tunnellen efter klokken 22?

Fire gange om året er der dobbeltret-
tet trafik i Øresundstunnelen, så Øre-
sundsbro Konsortiet kan udføre vedli-
geholdelsesarbejde. Første nat lukkes 
det ene tunnelrør helt for trafik, så 
arbejdet kan udføres, og trafikken kø-
rer i begge retninger i det andet tun-
nelrør. Natten efter byttes der rundt, 
og så udføres arbejdet i det andet tun-
nelrør.

Der skal være færre skilte på broen

De fleksible hastigheds- og advarsels-
skilte, som sidder langs hele forbin-
delsen, er et velkendt syn for alle, der 
kører over broen. Fra Øresundsbrons 
trafikcentral kan man efter behov 

sænke hastigheden, lukke vejbaner 
eller advare om eksempelvis stærk 
vind eller tåge. De 296 hastigheds- og 
advarselsskilte slides af vejr og vind, 
og har snart opnået deres tekniske le-
vetid. 

Øresundsbro Konsortiet er derfor 
begyndt at se sig om efter alternativer 
og har besluttet, at der skal være fær-
re skilte. De nuværende 296 skilte for-
venter man at kunne reducere til 143, 
idet de 153 overflødige skilte vil blive 
erstattet af fire store informationstav-
ler. Det vil betyde færre trafikforstyr-
relser, lavere omkostninger og mindre 
energiforbrug, uden at sikkerheden vil 
blive påvirket.  

De nuværende skilte hænger over 
vejbanen og kræver derfor lifte og 
vejrestriktioner, når de skal vedlige-

holdes. Den påvirkning af trafikken 
mindskes nu, ligesom  arbejdsmiljøet 
forbedres. 

De nye skilte bliver placeret i si-
derne, og samtidig halveres energifor-
bruget. Endelig er såvel investerings-
udgifter og reinvesteringsomkostnin-
gerne for vedligehold og reparation 
lavere.

Er taget højde for sikkerheden 

Tunnelen kræver et ekstra højt sik-
kerhedsniveau, så her fjernes ikke så 
mange skilte. 96 skilte, mod de nuvæ-
rende 128, kommer til at dække beho-
vet. På Peberholm bliver 42 skilte til 
22, og på selve broen fjernes samtlige 
82 skilte. De fire informationstavler 

sættes op i Kastrup i retning mod 
Sverige, på Lernacken i retning mod 
Danmark, og på Peberholm i begge 
retninger.

– Billisterne får relevant informa-
tion, eksempelvis advarsel ved tåge 
eller stærk vind, før de kører ud på 
forbindelsen. Vi mener, at det er nok 
for selve broen. I tunnelen kan vi der-
udover sænke hastigheden, og hurtigt 
lukke en vejbane, hvis det er nødven-
digt, fortæller Bengt Hergart.

Som et supplement til de nye skilte 
vil der være mulighed for at kommu-
nikere med bilernes GPS og sende in-
formation om eventuelle trafikforstyr-
relser på broen.

Nadja

Her blev der udskiftet forskelligt teknisk udstyr, blandt andet et påkørt 
lysskilt, sat ny belysning op ved nøddørene, og repareret beton ved 
tunnelmundingen.

Har du nogensinde tænkt over, hvad der egentlig sker i det lukkede tunnelrør, 
når der ikke er nogen trafik? Her kan du se, hvordan det så ud under den 
seneste lukning i maj. 

På arbejde i Øresundstunnelen

Erik Gregersen (A), 
der genopstiller 
som kandidat til 
regionsrådet i 
Hovedstaden, vil 
have en fødeaf-
deling på Ama-
ger Hospital

- Der fødes flere og flere børn 
i Hovedstadsregionen. Det 
er livsbekræftende og rigtig 
godt for samfundsudviklin-
gen. Men det sætter også fø-
deafdelingerne under pres, 
lyder det i en pressemedde-
lelse som Erik Gregersen har 
rundsendt for Socialdemo-
kratiet.

- Vi vil igangsætte et pi-
lotprojekt over en 2-årig 
periode med en jordemoder-
ledet fødeklinik for normale 
fødsler på Amager Hospital 
og Bispebjerg Hospital, der 
kan aflaste de eksisterende 
fødesteder.

Klinikkerne forventes at 
kunne åbne et år efter, at 
beslutningen er truffet i regi-
onsrådet.

For at forbedre fremtidens 
fødselstilbud foreslår Social-
demokratiet, at regionsrådet 

nedsætter et udvalg blandt 
andet med repræsentanter 
fra de relevante fagorgani-
sationer på området, faglige 
råd og patienter, eksempelvis 
Forældre og Fødsel. 

- Udvalget skal gennemgå 
alle de eksisterende regions-
tilbud til fødende og følge er-
faringerne med pilotprojek-
tet, så vi sikrer, at tilbuddene 
følger med tiden, matcher 
efterspørgslen fra børnefa-
milierne og fastholder jorde-
mødrene i faget, fremgår det 
af pressemeddelelsen.        

      tsp

Fødsler hjem til Amager

Erik Gregersen, ønsker en 
offentlig fødeklinik tilbage 
på Amager.
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Og så swinger vi pokalerne igen igen
Når det drejer sig om den køben-
havnske oktoberfest der nok engang 
kommer til Fem-øren kunne vi (næ-
sten) godt nøjes med at genbruge 
artikler og foto fra i fjor - og fra året 
før og ...

Men det er jo også med oktoberfesten 
som med Tivoli ”altid nyt og alt ved 
det gamle”.

Datoerne ændrer sig, så det med ok-
tober er ikke en fast størrelse. I år er 
oktoberfest i september.

Den historiske baggrund har en lang 
tradition, der startede i München for 
200 år siden som en fejring af, at hø-
sten er i hus, men det er jo heller ikke 
ukendt, at når marken er mejet og høet 
er høstet, så sker der noget i laderne 
med pigerne og karlene, som står ven-
tende i flok.

Oktoberfest i München er stadig 
”den rigtige” Oktoberfest med et gi-
gantisk optog og et omrejsende tivoli 
med karruseller og rutsjebaner, der 
overtrumfer alle kendte rutsjebaner 
i danske forlystelsesparker. Stemnin-
gen bygges op i mindst tre Bier-haller 
i fodboldbane størrelse og i flere eta-
ger. Festen varer godt en måned og 
afløses så kort efter af et tilsvarende 
julemarked. 

Men mindre kan gøre det. Når Okto-
berfesten igen kommer til Femøren/
Amager Strandpark blandes den baye-
riske stemning med dansk traditionel 
vin-og-ølgod stemning.

Allerede ved indgangen til teltet 
kommer fornemmelsen af at være i 
München (eller i Skindergade, hvis du 
er gammel nok). Blå og hvide farver 
præger teltet og betjeningen bærer 
dirndl og lederhosen.

Festtøjet kan du leje

Der er rigtigt mange, som kommer i ty-
rolertøj, så det giver ekstra stemning. 
Oktoberfesten har en lille webshop og 
der kommer en shop i teltet med tøj til 
rimelige priser, så har lysten også ramt 
dig, kig forbi på linket øverst i toppen 
af siden.

Derudover kan man nu leje tøjet for 
en aften direkte i teltet (både Leder-
hosen og Dirndl). Tøjet lejes i shoppen 
og de private klæder kan deponeres 
gratis i vores garderobe.

Hvis man i løbet af aftenen har for-
elsket sig i kostumet, går lejen af i pri-
sen.

Dirndl føres i størrelserne 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 og 48, mens leder-
hosen af en eller anden grund har 
størrelserne 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60 og 62.

Traditionen tro er der første torsdag 
ekstra “Model servering”- de flotteste 
Heidier og happy hour billet fra 17-20, 
den anden torsdag er der Studenter-
dag, så smager øllet bare bedre.

Øv sangene før I kommer 

I år spiller Zack Zillis, der sidste år 
fik København til at Oktoberfeste, så 
glæd dig til de kommer. Bandet spiller 
super stemningsmusik, sange du ken-
der og kan synge med på. 

Stilen er moderne tyrolermusik og 
der er næsten garanti for for at stå 
på bænkene i løbet af aftenen, det er 
bare sjovt.

I bandets pauser spiller Oktober-
festens DJ alle de kendte schlagere, I 
elsker.

- Begynd festen før festen, siger den 
danske leder af oktoberfesten, Car-
sten Raun.

- Xack Zillis spiller mindst syng-
med-sangene Himmelhunden, Anton 
aus Tyrol, Cowboy und Indianer (Kom 
hol das Lasso raus), Fliegerlied, Ein 
Prosit der Gemuetlichkeit og Zikke 
Zakke.

- Find disse sange på youtube, der er 
endda tekst – hvis du vil træne nogle 
indtil september?? – så er det bare at 
komme igang.

Er man en gruppe og vil reservere 
plads, så man er sikker på at sidde 
sammen så læs mere om bord- og 
pladsreservering på oktoberfestdk.
dk (det ekstra dk er korrekt og ikke en 
skrivefejl).

- Vi anbefaler du kommer med me-
troen, for efter en dejlig kold 1 liters øl 
kan bilen ikke bruges længere.

Og der er i øvrigt dårlige p-forhold 
og emsige p-vagter i området.

Hvem vinder 
en oktoberfest-
”menu” til fire
To gange oktoberfest-menu til de 
to torsdag 21. og 28. september er 
på højkant

Vinderne af 
vores lille kon-
kurrence får 
4 halve liter 
oktoberfest-øl og 4 gange bayriske 
pølser med pomme friter - så er fe-
sten i gang. Vi skal ikke blande os i, 
om vinderen indtager gevinsten selv 
eller vedkommende som et socialt 
væsen deler med sit selskab.

Opgaven ved tidligere konkurren-
cer har enten været for lette eller 
interessen for at få gratis billetter til 
Oktoberfesten bare været stor. Så i år 
gør vi det sværere (som i fjor). 

Vi vil gerne vide, hvor mange øl-
krus, der er synlige på top-banneret 
på oktoberfestens hjemmeside. Top-
banneret finder du naturligvis på 
www.oktoberfestdk.dk, så sværere er 
det altså ikke. (de to gange dk er rigtig 
nok).

Svaret mailes til Tårnby Bladet, 
redaktionen@taarnbybladet.dk og 
skriv Reinheitsgebot (det er nemlig 
årets ølmærke - stavefejl accepteres) 
i emnefeltet efterfulgt af en selvvalgt 
kode på seks karakterer, eksempelvis 
123ABC.

Derudover skal vi have navn, adres-
se og telefonnummer senest søndag 
3. september kl. 12.00.

Hvordan du indløser præmien får 
du besked om samtidig med, at du får 
at vide, om du har vundet (på mail i 
løbet af mandag 11. september).

Konkurrence

Hvornår og hvor:
Femøren Amager Strandpark,  
Amager Strandvej,  
Metrostation Femøren.
Torsdag  21.  sept.  17:00-23:00
Fredag  22.  sept.  17:00-23:30
Lørdag  23.  sept.  14:00-23:30   
Torsdag  28.  sept.  17:00-23:00
Fredag  29.  sept.  17:00-23:30
Lørdag  30.  sept.  14:00-23:30

SOCIALDEMOKRATIET

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

Jeg har brug for  
din personlige stemme.

Valgprogram.

• Bedre kvalitet på hospitaler
• Patienter i centrum.
• Gode senge forhold 
• Næringsrig mad.
• Rene hospitaler – bekæmp smitte
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Kulturhuset 
KastrupBIO

Vi åbner kl. 9.00 til høstmarkedet 2/9!

Dagens program:

EMOJI FILMEN, dansk tale, 2D: kl.   9.30 + 12.00
BILER 3, dansk tale, 3D: kl. 10.00 + 17.30
BILER 3, dansk tale, 2D: kl. 12.30 + 15.00
ALDRIG MERE I MORGEN,  
med danske undertekster: kl. 14.30 + 20.00
AMERICAN MADE: kl. 17.00
THE HITMAN’S BODYGUARD: kl. 19.30

Se mere på kulturhusetkastrupbio.dk

Vi viser film hele dagen

Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07 
Ret til ændringer forbeholdes

VISES I 3D

©
20
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 D

isn
ey

/P
ixa

r

Frisør Krudtmøllen

Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf.: 3255 3285

Åbningstider:
Tirsdag-torsdag  kl. 9-17
Fredag  ............. kl. 9-18
Lørdag  ............. kl. 8-13
Søndag ............. lukket

Tilbud 

Milk Shake

Kig ind og se 
dagens tilbud 

- dem er der 
mange af

Skottegårdens Høstfest 
lørdag 2. september

Kl. 10:00 – 18:00 – Vi ses!

I dagens anledning tilbyder vi:
3 Wienerbrød 30,- kr. 
4 romkugler/studenterbrød 25,- kr.
3 snitter (speciale snitter og  
alm. snitter) 30,- kr. 

SKOTTEGÅRDENS BAGER
Skottegården 8

Åbningstider: Alle hverdage for 06-18 
Weekender og hellig dage 06-17

Vi bager hele dagen, så der er friskbagt brød efter dagens behov. 

Skottegården 2 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 3633

Høstdag 2. september  
fra 9.30 til 13.30.

”20 % rabat på alt  
du selv kan tage  
ned fra hylderne”

 (gælder ikke i forvejen  
nedsatte varer og lægemidler)
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Kom og mød os på Skottegårdsmarked stand F4 og 
lad os få en snak om, hvem vi er og hvad vi vil.
Nye Borgerlige ønsker bla.:
•  Politiet tilbage til Amager
•  Anstændig behandling af vore ældre
•  Gennemsigtighed i forvaltningen  
 og mindre topstyring
•  Fokus på skoler og børn og unges trivsel
Vi er altid åbne for dialog og gode idéer.

Mvh. Jesper Christensen,  
Spidskandidat for Nye Borgerlige i Tårnby.

Kom og besøg os på Skottegårdens 
Høstmarked Stand H 14, hvor du kan høre 
om vores mål for arbejdet i den kommende 

kommunalbestyrelse.

Hele dagen vil vores kandidater til 
kommunalbestyrelsen være til stede i teltet.  

Kom forbi til en snak om, hvordan vi gør vores 
kommune til et bedre sted at bo og leve.
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Vi ses til Skottegårdens 
Høstmarked på stand H3

Med  Allan Andersen på 
”fremtidsrejse” i strandpar-
ken og omegn

Det var en grå dag, vejrmæs-
sigt, da en lille flok borgere 
mødte op i Kastrup Strand-

park til en tur og en snak om 
fremtiden med borgmester-
kandidat Allan Andersen som 
guide.

Både strandparken og byg-
getomten, der skal huse Øre-
sundsparken med ejer- og 

lejelejligheder er udviklings-
områder, som vil præge den 
nærmeste tid i det politiske 
beslutningsliv, så interessen 
drejede sig i høj grad om, 
hvad der kan komme til at ske 
her.

Deltagerne kunne skue 
mod nord og se, hvordan 
Amagers Manhattan-skyline 
i nabokommunen havde æn-
dret de gamle industrikvarte-
rer til eksklusiv beboelse. 

Det er ikke nok at bygge bo-
liger. Skoler og andre service-
funktioner skal følge med, på-
pegede Allan Andersen.

- På et eller andet tidspunkt 

må Amager også have et nyt 
hospital med akutfunktioner 
med den store befolknings-
tilvækst i disse år – ikke kun 
i Ørestad, men også fra Øre-
sundsparken, mente Leif 
Haak, der også er kandidat til 
kommunal valget.

Den lille gruppe diskutere-
de også trafikken på Amager 

Strandvej – og hvad der skal 
ske, når der kommer yder-
ligere boliger langs vejen. 
Flere tusinder nye borgere 
forventes over en 10-15 års 
periode at flytte ind i Øre-
sundsparken.

tsp

På vandring med kandidaten

Borgmesterkandidat Allan 
Andersen talte også om 
muligheder for Auto campere 
ved havnen.

Også trafikken på Amager Strandvej blev drøftet - og ikke 
mindst hvad der skal ske, når den kommende Øresundspark 
er etableret med mange nye boliger. Foto: Leif Haak

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub
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VORES TÅRNBY

MØD VENSTRES BORGMESTERKANDIDAT 
OG DET ØVRIGE KANDIDATHOLD. 

VI FORTÆLLER GERNE OM VORES 
VALGPROGRAM, DER BLANDT 

ANDET OMHANDLER 
ÅBENHED, TILLID OG RESPEKT

Mød os på stand 
C & D 10 
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LØJTEGÅRDS-KIOSKEN

VIN - SPIRITUS - ØL (KOLDE) - VAND
SLIK - IS - SNACK -  UGEBLADE- AVISER 

CIGARETTER/TOBAK - ALLE SPIL
ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag  .......... 7.00 - 20.00
Lørdag og søndag  .......... 8.00 - 20.00

LØJTEGÅRDSVEJ 77 • 2770 KASTRUP
• 71 43 27 84 •

NY EJER

Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING 

   Mandag 4. september 2017 klokken 18.00  
i Foreningscentret, mødelokale 2

Amager Landevej 71
2770 Kastrup

Dagsorden i h.t. vedtægterne

Venlig hilsen 
bestyrelsen

p.v.b.
Karl Johann Carstensen, formand

AMAGERTEATRET

PLYDSEN BLEV TIL PLYSSEN: På hjørnet 
af Saltværksvej og Amager Strandvej 
kan man se en bygning med et ka-
rakteristisk savtakket tag med nord-
vendte vinduer. Dette for at hindre for 
meget sollys adgang til bygningen. In-
denfor vævedes der nemlig plyds- og 
møbelstoffer samt de karakteristiske 
Kastrup vendetæpper, og produkterne 
skulle jo nødig falme.

Det var en af Kastrups mange in-
dustriarbejdspladser, Plyssen, som lå 
lige over for sin konkurrent, væveri-
erne ‘Flensburg og Sebbelov’. Sidst-
nævnte har givet navn til boligbebyg-
gelsen ‘Vævergården’ på hjørnet af 
Saltværksvej og Amager Strandvej.

Ejere og ledere på begge fabrikker 
havde giftet sig ind i hinandens famili-
er, så det er måske en del af forklarin-
gen på det mønsterværdige naboskab.

Men hvorfor hedder det så Salt-
værksvej?

Jo, her lå tidligere et Saltværk, der 
var blevet nedlagt.

Plyssen levede længst - til 1979, 
hvor kommunen opkøbte ejendom-
men, der stod tom nogle år, dog i kor-
tere perioder udlånt til teaterforestil-
linger fra Teatergruppen Kastrup (nu 
Tårnby Teater).

I 1996 blev København så udnævnt 
til kulturby, hvilket afstedkom talrige 
kulturarrangementer både i hoved-
staden såvel som i dens omegn. Et af 
disse gik ud på at ‘genoplive’ Amager-
banen, som skulle køre fra Amagerbro 
Station til Kastrup. Ved hver station 
skulle en togvogn med lokalhistoriske 
eller kunstneriske udstillinger af for-
skellig art byde ‘de rejsende’ velkom-
men. 

Forlænget levetid

’Station Saltværksvej’ blev indrettet i 
de tidligere fabriksbygninger - det var 
trods alt få 100 meter fra den oprinde-
lige stations/trinbræts placering.

I Tårnby ønskede man et tiltag, som 
kunne leve længere end selve kultur-
byåret. Dette ønske er blevet opfyldt 
over al forventning, idet udstillings-
stedet Plyssen, som ligger kun få hun-
drede meter fra jernbanesporet, nu 
i over 20 år har kunnet indbyde bor-
gerne til diverse udstillinger af lokale 
udøvere og samlere af enhver tænke-
lig slags. 

Dette har kun kunnet lade sig gøre 
på grund af ildsjælen Heinrich Eh-
renreich, der har formået at samle 
- og fastholde - en fast stab af frivil-
lige hjælpere, som har stillet op hver 

weekend i de forløbne år. Selvom for-
mentlig de fleste i kommunen ønsker 
mere boligbyggeri, er det vemodigt 
at tænke på, at det planlagte byggeri 
langs Strandvejen, bliver dødsstødet 
for Plyssen. Lad det gerne vare endnu 
to årtier!

 Tekst og tegning. Ninna Feldvoss

NB: Bygningen har flere gange været 
dødsdømt, men lever nu en del år end-
nu. Blandt andet har Aktion-centret 
med paintball- og gocart-bane fået en 
flerårig aftale med Tårnby Kommune.

I en periode efter fabrikslukningen 
boede forskellige virksomheder og 
kontorer i lokalerne. Eksempelvis spe-
ditørfirmaet ASG og den finmekaniske 
virksomhed Gerhardt, som valser til 
etiket-trykning.

Vidste du?

Tårnby første  gang 
på tryk
Tårnby optræder første gang  
6.1.1135 som Thornby. Det 
første led Thorn betyder på 
gammel dansk torn eller tjør-

nebusk og har således ikke 
nogen forbindelse med et 
tårn. 

Stednavnet Borgby eller 
Burgbu der nævnes første 
gang 21.10.1186 menes at 
have forbindelse med Tårnby, 
men om det er et alternativt 

navn til Tårnby vides ikke 
med sikkerhed. Men Burg be-
tyder en befæstet bygning.

Tømmerup nævnes som 
Tårnby første gang 6. januar 
1135.

Tømme- er afledt af et 
drengenavn ”Tum”.  Efter-
leddet ”Rup” er udviklet fra 
”Torp” og betyder ”udflytter-
bebyggelse”.

Kastrup nævnes første 
gang i 1377 og betyder Karls 
by.

Maglebylille kendes fra 
samme kilde som Kastrup 
nemlig fra 1377. Magle be-
tyder ”stor”. Det modsat be-
tydende efterled ”lille” skal 
ses i lyset af, at der findes en 
”Store Magleby” på Amager i 
forvejen.

Ullerup kendes ligeledes 
fra en kilde fra 1377. Forled-
det Ulle menes at stamme fra 
mandsnavnet ”Ulli”.

Viberup er samtidig med 
Ullerup, ”Vibe” menes at 
stamme fra det gamle person-
navn ”Wiwi eller Wiwa”.

Kilde: Glemmer du 1998-7 

Plyssen eller Plydsen?
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

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

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00S
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Foreningen Tårnby-bi viste sig frem på Smagens Dag og 
Honning & Jordbærdag midt i juni på en lille stand i Super 
Brugsen på Tårnby torv.
Med sig havde Viviann Kruse fra Foreningen Tårnby-bi 
smagsprøver på sin egen lokalt produceret nyslyngede 
honning, som kunderne kunne smage sammen med jordbær 
fra Super Brugsen. 
Ud over honning og jordbær havde Viviann også foldere 
blandt andet med budskabet om hvor vigtigt det er, at vi 
passer på vores natur, insekter og dyreliv.

Bierne har haft travlt med at 
bestøve blomster og hente 
honning 
Årets første honning er for 
længst klar til prøvesmag-

ning, efter at bierne i foråret 
har haft travlt med at bestøve 
din haves frugttræer og –bu-
ske, markernes afgrøder og de 
vilde planter i naturen. 

En af de planter, som har 
gavn af biernes arbejde, er 
jordbær. Når bierne har be-
støvet jordbærplantens blom-
ster, vil der blive dannet flere 
og flottere jordbær.

Men jordbær og bier hæn-
ger sammen på flere måder. 
Den nyslyngede forårshon-
ning har netop den fine og 
harmoniske smag, der indgår i 
en fuldendt symfoni sammen 
med de røde jordbær. 

Det fik alle lov at smage, 
da Danmarks Biavlerforening 
fejrede den årlige Honning 
& Jordbærdag ved mere end 
100 arrangementer landet 
over.

Også biavlerne i Tårnby 
havde haft travlt med at 
slynge forårshonning, så kun-
derne kunne smage den dej-
lige symfoni ved Honning & 

Jordbær-arrangementeti juni.
»Vi håber at rigtig mange 

vil slå vejen forbi i løbet af 
dagen, og smage symfonien 
af jordbær med nyslynget 
honning, og samtidig høre lidt 
om biernes vigtige opgave, 
når både afgrøder og vilde 
planter skal bestøves,« siger 
Viviann Kruse.

INFO:

Interesseret i at have eget 
bistade?
Kontakt:
Foreningen Tårnby-bi, 
Viviann Kruse, 
tlf. 2347 4116

Honning smager af dine blomster – smag selv! Topkandidat fra 
Amagerland
Erik RostelI Gre-
gersen (A) fik flot 
intern placering, da 
socialdemokrater-
ne opstillede kandidater 
til Regionsrådet

Hvad der ikke lykkedes 
for socialdemokraterne ved 
opstilling til kommunal-val-
get er afklaret på regions-
basis, nemlig at få opstillet 
en kandidatliste med en 
prioriteret liste.

På førstepladsen er na-
turligvis den nuværende 
regionsformand Sofie 
Hæstorp Andersen og al-
lerede på fjerdepladsen på 
den 26 personernes lange 
liste er kandidaten fra Tårn-
by (Amager) Erik Gregersen.

Socialdemokraterne  har i 
dag 13 medlemmer af Regi-
onsrådets 41.

Skottegårdens Høstfest 
lørdag 2. september

Kl. 10:00 – 18:00 – Vi ses!



2
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 A
U

G
U

ST
 2

0
1

7

Cirkus Arena har tre forestillinger  
på Amager

I denne sæson har Cirkus Arena taget 
hul på en helt nytænkt cirkusforestil-
ling med nyskrevne cirkushits, som 
tager børn og voksne med ind i even-

tyrenes magiske verden. 
Arenas cirkusdirektør Benny Ber-

dino er tilbage i manegen, hvor han 
skal til at sætte gang i de mange even-
tyrlige fortællinger. Han bliver dog af-
brudt af Motor Mille, som herefter får 
lov til at styre slagets gang, når even-
tyrene kommer til live ét efter ét.

I cirkusteltet er der nemlig både 
bøllerne fra Balladegade, fortryllende 
cirkusprinsesser, 10 hvide araberhing-
ste, svævende trapezpiger, sangglade 
dromedarer og jongløren, der kan gri-
be alt mellem himmel og jord. 

Cirkus har mange flere numre på 
spil, og sammen kommer publikum til 
at møde artister i verdensklasse, for 

på magisk vis bærer de alle sammen 
rundt på deres helt eget eventyr.

Mille Gori (af de fleste børn bedre 
kendt som Motor Mille) har sørget for, 
at cirkus-popmusikken er blevet ind-
spillet med en række kendte kunstne-
re, heriblandt søskendeparret Simon 
og Cecilie Stenspil.

Cirkus Arena er på Amager 
fredag 11. august kl. 19.00 på 
cirkuspladsen Kastrup - Englandsvej/
Ugandavej og lørdag 12. august Kl. 
12.00 og 15.30 Dragør - v/ Prins 
Knuds Dæmning (udsolgt kl. 12.00).

Nytænkning og cirkus-pop

Cirkusprinsessens 
sange – hvad er 
de?
De er eventyrlige
Vi stillede i juli-udgaven af Tårnby 
Bladet ovenstående spørgsmål og 
blandt de rigtige svar (og dem var 
der mange af) kunne vi udtrække 
vinderne af cirkusbilletter til Cirkus 
Arenas forestilinger i Tårnby og Dra-
gør.

Vinderne blev Peter Brun Larsen, 
Kristina Thang, Lucas Bogstrøm (og 
mor) og Steven og Line Jacobsen.

Cirkusprinserne Patrick 
og Oliver Berdino. 

Har dit barn fritidsjob?

Se pligt og rettigheder på 
www.3fkastrup.dk

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Så er vi i gang igen
Første gang i sæsonen 6. september

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Bedst til bestilte 
samtaler
Kontanthjælpsmodtagere i Tårnby er 
blandt landets bedste selvbookere

Jobparate kontanthjælpsmodtagere i 
Tårnby og Dragør har siden 1. april selv 
kunnet bestemme, hvornår de vil holde 
samtaler med Jobcenteret, og de har al-
lerede i løbet af få måneder taget kom-
munens tilbud om mere medbestem-
melse og fleksibilitet til sig.

Selvbooking foregår ved, at man 
via en PC eller mobiltelefon logger 
sig på jobnet.dk og vælger det tids-
punkt, hvor man ønsker en samtale 
med Jobcenteret. Man kan selv hurtigt 
ombooke samtalen via jobnet.dk, hvis 
man fx bliver kaldt til en jobsamtale i 
en virksomhed.

Tårnby er, sammen med en række 
andre kommuner, del af et projekt, 
der bl.a. skal fremme jobparate kon-
tanthjælpsmodtageres brug af Selv-
booking. Til sammenligning havde de 
andre projektkommuner gennemsnit-
ligt 15 procent selvbookinger i juni 
måned, mens Tårnby med 33 procent 
selvbookinger placerer sig på en tred-
jeplads; kun overgået af Assens og 
Lyngby-Taarbæk. Landsgennemsnit-
tet for alle kommuner er på 8 procent 
selvbookinger.

Jobcenter Tårnby opstillede ved 
starten af året et mål om at nå 40 pro-
cent selvbookinger ved udgangen af 
2017, men det måltal bliver man nødt 
til at opjustere, hvis succesen fortsæt-
ter.

Kilde: Taarnby.dk

OBS: spilletider ændret. 

 Se annonce side 9
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Pensioneret brandmand 
Poul Broholms sønnesøn og 
oldebørn var i New York for 
at overrække en mindepla-
kette til Station 10 - en min-
destation for World  Trade 
Center 

Tekst Anne Palm-Henriksen. 

Poul Broholm er i dag pensio-
neret brandmand fra Køben-
havns Lufthavns Brandvæsen, 
og udstiller løbende på ud-
stillingscentret Plyssen. Hans 
barnebarn tog i juni måned 
sine to sønner, Vincent på 10 
og Villads på 9 år med til New 
York, for at overrække en min-
deplakette fra Københavns 
Lufthavns Brand- og Red-

ningstjeneste, til Station 10 
i New York. Station 10 er nu 
mindebrandstation for World 
Trade Center katastrofen.

Den pensionerede brand-
mand Ronny havde vagt 11. 
september 2001 og passer nu 
Station 10. Han tog imod pla-
ketten og en CD med sang til 
minde om World Trade Cen-
ter katastrofen, indsunget af 
mandskoret fra Kbh.s brand-
væsen. Den fine gestus gjor-
de tydeligt indtryk på Ronny, 
som kvitterede med en rund-
visning på brandstationen og 
sørgede for en køretur i en af 
de store stigevogne.

Naturligvis skulle de to 
drenge også se stedet, hvor 

det oprindelige World Trade 
Center lå. Det var en beri-
gende oplevelse for dren-
gene og deres far at møde de 
amerikanske brandmænd, se 
stederne i New York, som re-
laterer sig til katastrofen, og 
det nye One World Center. Og 
de har selvfølgelig fortalt ol-
defar, Poul Broholm om deres 
oplevelser.

World Trade Center åbnede 
4. april 1973. Det styrtede 
sammen efter et terroranbreb 
11. september 2001. Efterføl-
gende er One World Center 
opført i årene 2006-2014 og 
åbnede 3. november 2014. 
Kilde: Wikipedia Nogen af de flotte brandbiler på station 10, som Vincent og 

Villads fik en tur i. Privatfoto.

Tv. Vincent på 10 
år og Villads på 
9 år på station 
10 i New York, 
hvor en masse 
pokaler og 
andet stod til 
minde om World 
Trade Center. 
Privatfoto.   

Th. Ronny og 
Vincent  med 

mindeplaketten      
fra Københavns 
lufthavns brand 

og rednings-
tjeneste. 

Privatfoto.

I oldefars fodspor 
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Vi bager med rent mel i posen
Rugbrød bagt med 100% økologisk rugmel - uden 
hvedemel • Vi forhandler brød og kager uden 
gluten fra NO GLUTEN

Sommerens is
Frisklavet Italiensk is hver dag
Lavet på økologisk mælk og fløde
Vaffel eller i bæger 
Lille is 20,- • Stor is 30,- 
Tag med hjem is • 1/2 l 49,- • 1/1 l 90,- 
Fra kl. 11.00 hver dag  

Jordbær tærter... 
... med danske jordbær kun 92,- 

sommerens grillflutes 
1 stk. 18,- • 2 stk. 25,-

Bestillinger på fest- og 
bryllupskager

Husk! du kan parkere på butikkens 
egne p-pladser mens du handler

Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Garanti 

for god is

Et lille museum for flyhistorisk 
interesserede har just slået dørene 
op i helt nye og særdeles relevante 
omgivelser, nemlig i lufthavnen

Tekst og foto:  
Jesper Israelsen

Hvis du interesserer dig for fly i almin-
delighed og for historiske SAS-rela-
terede fly-rariteter i særdeleshed, så 
ved du det sikkert allerede. Hvis ikke, 
så er det bare med at komme afsted en 
tur ud i lufthavnen, hvor SAS Flyverhi-
storisk Samling for ganske nylig har 
åbnet et fint museum. 

Her vises alskens interessante kle-
nodier fra SAS’ historie og fra den dan-
ske forløber for SAS, Det Danske Luft-
fartsselskab (DDL), hvilket gør det til 
verdens ældste nulevende luftfarts-
selskab, da DDL blev etableret i 1918.

Fra Stanniolen til lufthavnen

SAS Flyverhistorisk Samling er egent-
lig ikke et ny, men har tidligere holdt 
til på Amager Strandvej i en bygning 
kaldet ”Stanniolen”, da den er bygget 
af bølgeblikplader. 

- Der kunne vi ikke få lov til at blive, 
da der skulle bygges parkeringsplad-
ser, så nu har vi fået fine faciliteter 
herude i nogen lidt mere relevante 
omgivelser, fortæller Jan Höhne, der 

er formand for Dansk Flyverhistorisk 
Forening, som står bag samlingen.

Tårnby Bladet får en grundig rund-
visning af en af samlingens ildsjæle, 
Carsten Breiting, og han ved tilsynela-
dende alt om SAS og DDL, og inden vi 
får set os om, er der gået to timer, selv 
om det er et ret lille museum.

Fra 1918 til i dag

Udstillingen er baseret på de mange 
effekter, der heldigvis er bevaret 
gennem tiden. Den er opbygget med 
temaer over en tidsperiode fra DDL’s 
start i 1918 og op gennem årene med 
SAS’ opstart i 1946 og frem til vor tid. 
En stor del af de viste genstande er 
samlet eller doneret af gamle luftfart-
sansatte.

Der er flymodeller i enhver tænke-
lig størrelse, og en gammel telefon-
central, uniformer, et cockpit, ja selv 
en biograf bygget op som en DC-9’er, 
er der blevet plads til. Det vil føre alt 
for vidt at gå i yderligere detaljer i ar-
tiklen her. 

Man skal ud at se museet selv – og 
forhåbentlig få en rundvisning selv af 
de alvidende ”kustoder.” Det er abso-
lut et besøg værd.

Det er ikke helt nemt at finde mu-
seet, så man skal vide, at det er der. 
Det ligger nemlig i en af bygningerne 

i gården til Cargo Nord, som man kom-
mer til ved den store rundkørsel for 
enden af Amager Strandvej. 

Hvis man ikke kan få nok af flyhisto-
rie, findes der også en norsk udgave 
Flyverhistorisk Museum i Gardamoen 
lufthavn uden for Oslo. 

Fakta 

SAS Flyverhistorisk Samling omfatter 
Scandinavian Airlines System og det 
danske moderselskab DDL’s historier 
vises i billeder, effekter (uniformer og 
teknik), flymodeller og på film.

Samlingen er også mødested for 
SAS Flyverhistorisk Forening, hvor en-

hver fly- og luftfartsinteresseret kan 
blive medlem.

INFO

Petersdalvej Nr.1, 2770 Kastrup (Car-
go gård N ved rundkørslen)
www.sas-flyvehistorisk.dk

Lufthavnens lille flyperle

Museet er også hjemsted for 
SAS Flyverhistorisk Forening, 
og der er gemytlig stemning 
og mindeudveksling mellem 
kaffekopperne.

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby 
Kvindelige Gymnastikforening 
begynder sin 63. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 5. september 2017
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 7. september 2016
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.nr. 28 97 35 75, 
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk 

Pris: 550 kr. for perioden
1. september 2017 – 30. april 2018
Se mere på www.ktkg.dk 
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Noget at gå til ii august og langt ind i september
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www.kastrupgaardsamlingen.dk

Værker fra Glasmuseet  
Ebeltoft møder grafik fra  

Kastrupgårdsamlingen

fri  
entré

Forskønnelse af Kastrupgård
Henover sommeren er 
Kastrupgårdsamlingens hovedbygning 
blevet opfrisket, så den karakteristiske 
orange farve står stærkere end nogensinde 

Selvom den danske sommer i år har været en anelse 
grå, så er der alligevel knald på farverne på kommu-
nens kunstmuseum. Efter godt halvanden måned bag 
stilladser er alle sider af Kastrupgårds hovedbygning 
blevet nykalket og nymalet og står nu strålende klar til 
at byde gæsterne velkomne. 

- Vi har det fantastiske privilegium at præsentere 
kunst i disse historiske rammer, fortæller museumsin-
spektør Kristian Rasmussen. 

- Kastrupgård er et åndehul fra gamle dage, hvor 
historien mødes med den nye kunst og kultur – og som 
kunstmuseum er vi jo ret optagede af farver. Derfor er 
det også en glæde, at hovedbygningen igen står så flot 
og stråler, slutter han.

Landsted i rokokostil. 
Kastrupgård stod færdigt i 1753 som landsted for Hof-
stenhugger Jacob Fortling. Han havde tidligere opført 
Kastrup Værk på Kastrup Knæ til udvinding af kalk og 
sandsten fra Saltholm. I dag kaldes de bygninger for 
Bryggergården. Af Fortlings Kastrupgård er det kun 
portbygningen som er original. Kastrupgårds hovedbyg-
nings nuværende udseende er klassisk rokoko-stil fra 
tiden omkring år 1800. Udseendet menes at stamme 

fra en genopbygning af den daværende ejer Ole Tønder 
Lange efter en brand i 1792. Hovedbygningens gamle 
stuer, som i dag rummer kommunens samling af vær-
ker af TH Philipsen (1840-1920), er forsøgt ført tilbage 
til deres udseende omkring samme tid. Bygningen har 
været fredet siden 1924.

Kastrupgårdsamlingens gårdrum er åbent fra mor-
genstunden alle hverdage og weekender indtil museets 
lukketid, hvor den gamle grønne port lukkes af hensyn 
til sikkerhed. Og med fri entré til kunstmuseets udstil-
linger er der rig mulighed for en udflugt med masser af 
kunstnerisk, kulturelt og historisk indhold.

I Glas og Ramme fortsætter
Glas og Grafik udfordrer fortsat 
hinanden i Kastrupgårdsamlingens store 
særudstilling, hvor indlånte værker fra 
Glasmuseet Ebeltoft udstilles side om 
side med museets egne værker
Udstillingen byder på unik kunst i glas og i ramme, 
hvor kunstnere som bl.a. Carl Henning Pedersen, 
Frodo Mikkelsen, Christian Lemmerz og Malene Land-
green som repræsentanter for grafikken indgår i et 
stærkt samspil med moderne glaskunstnere som Dale 
Chihuly, Lotte Thorsøe og Joel Philip Meyers. Udstil-

lingen er en særlig mulighed for publikum for at se 
noget af det bedste indenfor skulpturelle glasværker 
i sammenspil og dialog med todimensionel grafik af 
højeste kvalitet.
Udstillingen fortsætter Indtil 30. september.

Dale Chihuly 
(USA), Cobalt 
Blue Macchia 
with Black Lip 
Wrap, 1983. 
Foto Finn Man-
ford.

Malene Land-
green, Uden Titel, 
2016, Litografi*. 
Foto: Anders Su-
ne Berg.
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SUND 
EFTERLYSNING  

HVEM GØR TÅRNBY SUNDERE? 

SUNDHEDSAMBASSADØRER 2017 – 10 år jubilæum
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget 
særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte 
ambassadører får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det 
sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i Tårnby 
Kommunes komité for sundhed.

SUNDHEDSPRISEN 2017 
– 10 års jubilæum
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles 
til en person, virksomhed, institution 
eller forening, der har gjort noget særligt 
for folkesundheden i Tårnby Kommune.
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet 
skal gå til at understøtte det sundheds-
fremmende arbejde.

Indstillinger til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side senest den 11. september 2017. 
Du kan enten sende indstillingen via brev til SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1.th., 2770 Kastrup, eller sende en mail til 
sundhedsuge@taarnby.dk.
På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. 

Prisoverrækkelserne finder sted i sundhedsugen onsdag den 11. oktober 
2017  kl. 18.30 i Sundhedshuset i forbindelse med Tårnbyløbet.

Larsen og reformationen i august
Kim Larsen coverband - Munch og 
Broderskabet
Koncert på Scenen foran Hovedbiblioteket
Munch & Broderskabet er ikke Kim Larsen - men det 

lyder helt som om! 
Du kender sikkert sange som 

Kvinde min, Om lidt bli’r her 
stille, Romantik, Festen, Ra-
balderstrædet, Sjølund, Tante 
Olga… og alle de andre. 

Anders Munch har begejstret 
publikum med sit Kim Larsen 
show nu i 20 år. 

Der kan lyttes, danses og 
synges med, når Anders Munch og hans makker Jacob 
Madsen underholder med alle de populære Kim Larsen 
numre.  
Gratis adgang uden billetter. 
Lørdag 12. august kl. 11.30–14.00 på Scenen foran Ho-
vedbiblioteket.

En gåtur og en go´ historie
Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med an-
dre? Så kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtår-
net gennem Byparken til Hovedbiblioteket.

På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe el-
ler te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.

Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Eng-
landsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 

Hovedbiblioteket. 
Turen er knap to km lang. Gå med og få lidt motion 

til både hjerte og hjerne!
Onsdag 16. august kl. 14.00. Fri adgang uden billetter. 
Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsve-
jen, hvor Hjertestien starter. 

Lørdagsrytmik for de 2 til 5-årige
Både børn og forældre kan være med, når Tårnby 

Musikskole invi-
terer til musik, 
dans og bevæ-
gelse på Hoved-
biblioteket.

Få gang i 
jeres kroppe – 
vi skal hoppe, 
danse, spille på 

instrumenter og lege med magien i sæbebobler.
Lørdag 19. august kl. 10–11 & 11-12 på Tårnby Hoved-
bibliotek.
Gratis billetter kan hentes på bibliotekerne eller printes 
på www.taarnbybib.dk. 
OBS! En billet gælder for et barn og en forælder. 

Reformationsjubilæum 2017 
– også i Tårnby
I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 
berømte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og der-
med indledte det, vi i dag kalder reformationen, som 

blev grundlaget for 
protestantismen. 

Igennem fore-
drag, studiegrup-
per, debatter og 
teater inviterer 
kirkerne i Tårnby 
i samarbejde med 
Tårnby Kommu-
nebiblioteker til 
at reflektere over 
reformationen. 

Det hele be-
gyndte i den nye 
universitetsby Wit-
tenberg i Tyskland. 
Martin Luther ville drøfte spørgsmålet om aflad med 
sine kolleger. Det berørte ham voldsomt, at en aflads-
kræmmer ved navn Tetzel faldbød aflad for skærsilden 
ved at sælge afladsbreve. I 1517 slog han sine teser 
op på kirkedøren i Wittenberg. Nogle kvikke hoveder 
kunne straks se, at teserne havde sprængstof i sig og 
fik dem oversat til tysk, så alle der kunne læse, ved 
selvsyn kunne læse med. 

Det gik stærkt. Den senere danske konge Christian 
III mødte Luther i Worms i 1521 og blev overbevist om, 
at han ville indføre reformationen i Danmark. Det skete 
i 1536. 
Hent programmet for reformationsjubilæet på Hoved-
biblioteket, Vestamager Bibliotek, i kirkerne i Tårnby 
eller se programmet på taarnbybib.dk

Lørdag 26. august kl. 14.00 i Kastrup Havn. Fri 
adgang – uden billetter.
KRAN er skabt i samarbejde mellem GLiMT, Ka-
strup Havn, Tårnby Kommunebiblioteker og Tårn-
by Kommune. 

KRAN er en forestilling for hele familien, 
skabt helt specielt til Kastrup havn af 
scenekunstkompagniet GLiMT. 

Forestillingen byder på moderne cir-
kus, luftakrobatik, fysisk teater og live-
musik, idet akrobater, musikere og per-
formere indtager havnens rum og dens 
imponerende mobil-kran.

Havnen er den menneskelige civilisa-
tions indgang til det store hav. Med dens 

uudgrun-
delige 
hemme-
ligheder, 
kilde til 

liv, mysterier og farer. Fra KRANEN´s top 
skuer performerne udover det store hav 
og forbereder sig på alt fra oversvøm-
melse til havmonstre og deres frelse.

Mere end nogensinde før bliver vi stil-
let overfor spørgsmålet om, hvordan vi 
vil forholde os til havet, der hvor vi i ti-
dernes morgen opstod fra, og KRAN leger 
med menneskets forhold til havet, som 
både ven og fjende, i en underholdende 
blanding af fysiske teaterformer.

GLiMT er Tårnbys anmelderroste og 
prisbelønnede scenekunstkompagni, der 
skaber forestillinger, der inddrager både 
publikum og spillestedet.

- Luftakrobatik på Havnen

Noget at gå til i august og resten af året
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Noget at gå til i august og september
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Efterlysning 
 

Har du lyst til at bidrage til Tårnbys nye lokale kogebog med 
din yndlings opskrift? 

 
Så send opskriften til os med en lille historie om hvorfor netop 

denne opskrift er noget særligt.  
 

Vi afprøver, energiberegner og udvælger blandt de indsendte 
opskrifter og de vil så indgå i Tårnbys kommende kogebog. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Send til: mjs.sf@taarnby.dk  
Få mere information på tlf.: 3076 0502 

 

 

SUNDHEDSOPFORDRING 
Opskrifter til kogebog 
SundhedsCenter Tårnby 

SundhedsCenter Tårnby                 facebook.com/SundhedsCenterTaarnby 
Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup 
Tlf. 3247 0070 
 

Veteranbiler, hunde og teater på Kulturzonen
Veteranbiltræf - for hele familien
Kom og oplev de mange flotte veteranbiler ældre end 
fra 1992, levende musik med swingband samt opvis-
ning og introundervisning med Lindy Hop swingdansere. 

De venlige veteranbilejere deler ud af deres store 
viden om bilerne, og måske kan din far eller bedstefar 
fortælle en spændende historie om en eller flere af bi-
lerne. 

Kl. 12.30 Besøg af swingdansere med den originale 
swingdans fra slutningen af 1920’erne og 1930’erne, 
Lindy Hop. Publikum kan få introundervisning. 

Vær med til at kåre de 3 flotteste biler ved at bruge 
stemmesedlen, der udleveres ved ankomst. Kåringen 
finder sted kl. 14.30. 

Har du lyst til at få en køretur i en af de historiske 
veteranbiler, så er det muligt for 30 kr. Caféen er åben, 
og du kan købe mad, drikke samt lækker kage.
Lørdag 19. august kl. 12-16 - gratis. Kulturzonen, Nør-
agersmindevej 90, 2791 Dragør.

Hundetræf 
Hunden er ”menneskets bedste 
ven”, og vores forhold til den 
bliver stadig vigtigere og tætte-
re, så den af mange betragtes 
som et ekstra familiemedlem.

Hundetræffet bliver en dag 
med sjove, spændende og læ-
rerige aktiviteter, foredrag, flot-
te opvisninger, mulighed for at 
få en god snak med trænere og 
garvede hundefolk samt møde 
skønne hunde fra lokalområdet.

Lørdag 2. september kl. 10-15, gratis. Kulturzonen, 
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.

Program:
• Kl. 10-15: Prøv Rally Lydighedsbanen fra Amager-
lands Agility og Lydighedscenter. Der er 1-2 instruktører 
til at hjælpe.
• Kl. 10.00, 10.30, 11.00 og 11.30: Aktiv gåtur med en 
instruktør, som giver inspiration til ekstra stimulering på 
de daglige ture, så de bliver mere spændende for både 
hund og ejer. 
• Kl. 10-13: Amager Fotoklub fotograferer familien med 
hunden i centrum.
• Kl. 11-12: Foredrag om hundeadfærd med Dansk 
Kennel Klub kreds 1.

Alle hunde uanset race, handicap og herkomst er 
velkomne. Hundene skal blot være vaccineret ifølge 
dyrlægens anbefalinger.

Åbningstider:
Alle hverdage: mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net - Telefon: 3076 0334 
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør, 

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 kom-
munes biblioteker.

For alle arrangementer gælder at resterende bil-
letter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet 
ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Det der er tilbage...
Teaterforestilling med GLiMTs på Kulturzonen

”Det der er tilbage” er en anderledes 
teateroplevelse, som udforsker det, der 
er tilbage efter nogen, der stod en nær, 
er gået bort. En performer og en opera-
sangerinde tager publikum med på en 
intim rejse gennem det der er tilbage af 
nogen – gennem objekterne, minderne 
og historierne.

Sammen går vi gennem en tunnel 
strikket sammen af et livs efterladen-
skaber, og vi oplever på egen krop kær-
ligheden til den person, der er gået bort 
tillige med længslen og tabet. Og måske 
kommer vi til at tænke på nogen, vi selv 
har mistet og på det, der er tilbage af 
dem.

GLiMT er et professionelt scenekunst-
kompagni, som arbejder med at kombi-
nere cirkus, dans og fysisk teater til nye, 
udfordrende former, der kan udtrykke de 
spørgsmål, som er mest presserende i 
vores tid og samfund.

Mandag 11. september 2017 kl. 17 og 
19 – entré. Forestillingen er egnet for 
voksne.
Billetter til 50 kr. betales i indgangen 
med kontanter eller MobilePay. Tilmel-
ding til info@kulturzonen.net efter 
”først til mølle”-princippet.
Sted: Kulturzonen, Nøragersmindevej 
90, 2791 Dragør.

Foto: Torben Jensen, 
Amager Fotoklub.
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Naturcenterets haner er blevet slagtet
De besøgende fik lov at være med. 
Naturcenter Amager kyllinger fra påsken 
var blevet store. Ud af alle kyllingerne blev 
der 11 haner og 8 høner 
11 haner i samme lille hønsegård er 9-10 for mange. 
Derfor har Friluftshuset ved Naturcenter Amager slagtet 
haner over et par uger i sommerferien. 1 hver dag.

Og arrangementerne har været en stor succes. Der 
har været mellem 30 og 100 mennesker til hvert eneste 
arrangement. 

- Vi har helt klart kunne mærke, at mange forældre 
efterspørger denne slags arrangementer, siger Rune 
Kjærgaard Lange.  

- Det er meget tydeligt, at mange grupper decideret 
har valgt at tage til naturcenteret, for at se hanerne 
blive slagtet. Og dermed fravalgt andre spændende ak-
tiviteter som sker i sommerferien. 

Friluftshuset har som udgangspunkt slagtet hanerne, 
fordi de havde for mange. Men derudover er hanerne 
også blevet brugt til mad. Hver dag er hanen fra dagen 
i forvejen blevet tilberedt atf Amager Skovhjælpere og 
lavet til en dejlig ”hønsekødsuppe” … eller… ”hanekød-
suppe” om man vil, som man har kunnet smage.  

Og dermed har arrangementerne givet rigtig god 
anledning til at tage en snak om, hvor maden egentligt 
kommer fra.

 - Mange af vores besøgende har svært ved at drage 
parallellerne mellem en levende kylling og en gril kyl-
ling i køleskabet, fortæller Rune Kjærgaard Lange og 
fortsætter

- Derfor giver vores slagtearrangementer rigtig god 
mening. Der er meget læring i det og forældre og børn 
kan efterfølgende få mange gode snakke om det.

En hel del børnehaver fra både Tårnby og København 

har i hverdagene også lagt vejen forbi. Så rigtig mange 
børn er blevet lidt klogere på mad, etik, anatomi og 
høns på Naturcenter Amager i sommerferien.  bbark

Bonus info: 
Skovløber og naturvejleder ved Naturstyrelsen, Rune 
Kjærgaard Lange har de sidste 9 år boet ved Natur-
center Amager i privatboligen. Fra 1. september 2017 
går han på orlov i 12 måneder og flytter med familien 
til Kolding. Det sker af familiære årsager, da hans kone 
har fået job i det jyske. 

Rune Kjærgaard Lange er klar med øksen, mens 
tilskuerne holder vejret. 

Rune Kjærgaard Lange viser hønsefoden frem for børnene. Hanen skal plukkes, men inden skal den skoldes i varmt vand. 

 
- Mange af vores besøgende, og specielt børnene, kender 
kun kyllingen, som den ser ud i supermarkederne. Og de 
har svært ved at drage parallellerne mellem en levende 
kylling og en gril kylling i køleskabet, fortæller Rune Kjær-
gaard Lange.

Noget nogen så i sommer

Naturcenter Amager  

Åbningstider i Friluftshuset
1. april - 30. juni:  
Hverdage: 9-15. Weekend/ helligdage: 10-17 
1. juli – 13. aug.: 
Alle ugedage 10-17

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand hele 
sommerferien og alle lørdage og søndage kl. 10-14.
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TÅRNBY LOKALAFDELING
AUGUST • 2017

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16 
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12
Bridge 
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag kl. 12.30-15.30 Bridge-undervisning 
Solgården, Nordmarksvej 90,Kastrup
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16 (fra september)
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16 fra 14. august
Fotoworkshop, Vandtårnet Løjtegårdsvej
Midlertidig stoppet. Starter påny 2018. Nærmere følger.
Handymænd og IT hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12 fra september
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 fra september
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt Lis: 23 11 32 81) fra september
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30 fra september
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)
Onsdag. fra oktober (Kontakt Solvej) 
Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)
Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45
Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16 
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede. 
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km. 

Whist, Postkassen 
Tirsdag kl.12-15

LOKALAFDELINGEN 
KASTRUPVEJ 324. TLF. 21 70 05 16         .

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY
AELDRESAGEN.TAARNBY@MAIL.DK

FACEBOOK: ÆLDRE SAGEN TÅRNBY

SVØMNING, KASTRUP SVØMMEHAL
Til svømmerne på holdene tirsdag og torsdag:

I bedes snarest melde tilbage, hvis I ikke 
ønsker at fortsætte til næste sæson.Der er 
sidste frist for betaling af næste sæson fredag 
de 11. august 2017 på konto i Danske Bank 
reg.nr. 4183 konto 11798640 med oplysning 
om navn, holdnr. og medlemsnr. Prisen for 
sæsonen er kr. 300,- pr. person.Sæsonen 
begynder henholdsvis tirsdag den 5. september 
og torsdag den 7. september 

KASTELLET I KØBENHAVN

Torsdag den 7. september 2017 går turen til 
Kastellet i København. Vi mødes ved indgangen 
fra Langeninie kl.12.45
Prisen for denne spændende oplevelse er 55 kr.                    
Min.10 - max. 25 deltagere. Tilmelding senest 
21. august. Tilmelding og mere information: 
Kontoret Kastrupvej 324.

VI SØGER FRIVILLIGE TIL HAVEARBEJDE!
Vi søger frivillige, som har lyst til at hjælpe 
ældre medlemmer med havearbejde.
Du bestemmer helt selv hvor meget eller lidt, du 
vil påtage dig. Har det vakt din interesse så 
kontakt kontoret på tlf. 21 70 05 16, 
eller Bent Have tlf. 21 75 65 70

FRIVILLIGE TIL ÆLDRE SAGEN
Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen 
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til:  

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

LET HAVEARBEJDE
kontakt kontoret på tlf. 21 70 05 16, 
eller Bent Have tlf. 21 75 65 70

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

LESBOS SIDSTE UDKALD 

Ferieugen, hvor det sociale er vægtet højt, men 
hvor du også har tid alene, hvis du ønsker det. 
Afrejse den 27.8. 2017
Priser pr. person i delt 1-værelses lejlighed med 
balkon: fra kr. 5.595.
Du skal være selvhjulpen og kunne gå uhindret. 
Se turen i detaljer på kontoret. eller på :
www.sietam.dk 
IT-HJÆLP (IT-CAFÉ)
Caféen holder lukket i ferien, åbner 14. august, 
men tilbyder telefon konsultation. Har du brug 
for hjælp, så ring og få en aftale.
Hans-kurt Bak 21 46 74 46
Jan Dvoracek 61 16 99 41

CYKLING

Den 26. juni gik turen til "Viben", hvor 44 
cyklister hyggede sig omkring grillen. Et par 
sange blev det også til, før turen gik hjemover. 
Cykleholdet griller igen på "Viben" 14. august. 
Klar på cyklerne kl. 10.30 ved p-pladsen Finderupvej. 
Husk grilpakkerne.
Grill-kul 5 kr. der afregnes på stedet..

VÅGETJENESTEN UNDER ÆLDRE 
SAGEN
Vågetjenesten er for borgere, der ønsker at 
være hjemme i deres sidste tid.
Vi kan kontaktes gennem hjemmeplejen eller 
på nedenstående telefon nr.
Vil du være frivillig i Vågetjenesten og skabe ro 
og tryghed for mennesker i deres sidste tid, så
kontakt os via telefon eller mail.
Tlf.: 42 58 27 70
E-mail: vaagetjenesten@vaagetjenestentaarnby.dk

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13 
Besøgstjenesten
Kontakt til bisidder
Vågetjenesten
Aflastning af demensramte familier

PETANQUE 

Mød op til et par fornøjelige timer. Det kræver 
ingen kendskab til spillet. Petanque-kugler 
kan lånes i klubben. Vi spiller på banerne 
ved Vestamager-hallen på Ugandavej hver 
torsdag kl. 10-12. Kom og vær med. 
Kontaktperson: Toni Andersen 32 50 98 34
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Gudstjenester

August    
Søndag 6.  kl. 10.00 8. s. e. trin. Matt. 7,15-21  Julie Aaboe
Søndag 13.  kl. 10.00 9. s. e. trin. Luk. 16,1-9  Julie Aaboe
Søndag 20.  kl. 10.00 10. s. e. trin. Luk. 19,41-48  Julie Aaboe
Søndag 27.  kl. 10.00 11. s. e. trin. Luk. 18,9-14  Martin Herbst

September
Søndag  3.  kl. 10.00  12. s. e. trin. Mark. 7,31-37   Martin Herbst
Søndag  10.  kl. 10.00  13. s. e. trin. Luk. 10,23-37   Julie Aaboe
Søndag  17.  kl. 10.00 14. s. e. trin. Luk. 17,11-19   Martin Herbst

Hvilken bog skal du læse denne sommer? 
Hvorfor skal man læse bøger? For mig er 
svaret enkelt. Bøger gør os klogere på os 
selv og den verden, vi lever i. Når man 
læser, skabes et rum, hvor man får en 
tiltrængt tænkepause. Bagefter kan man gå 
videre i livet; rigere, klogere, modigere, og 
måske endda som et lidt bedre menneske. 

De bedste bøger har kraft til at forvandle 
menneskers liv. Der er ingen tvivl om, at 
Biblen er en bog. Den er faktisk et lille 
bibliotek bestående af 66 bøger, fordelt 
med 39 i Det Gamle Testamente og 27 i Det 
Nye Testamente. Men der er heller ingen 
tvivl om, at Biblen har forandret mange 
menneskers liv til det bedre. Jeg tror, 
verden ville være et bedre sted, hvis vi 
læste nogle flere bøger.

Hvilke bøger skal man så læse? Her kommer 
4 forslag til sommerlæsning. 

1. Joseph Roth’s Job, er en dybt 
fascinerende opfordring til at få øjnene 
op for livets skønhed, når man mindst 
venter det. En herlig genskrivning af den 
gammeltestamentlige bog om Job, der 
mister alt og alle, men alligevel ender som 
en lykkelig mand.  

2. Jobs Bog er en rigtig klassiker, der har 
inspireret nogle af verdenshistoriens største 
forfattere. Victor Hugo skrev, “Hvis alle 
bøger skulle ødelægges i morgen, og jeg kun 
måtte behold et værk, ville jeg redde Job.” 
Hvorfor er Jobs Bog gået over i historien? 
Fordi fortællingen beskriver tilværelsens 
dybeste temaer, som eksempelvis angst, 
uretfærdighed, vrede, løgn, bedrag, tro, 
selverkendelse og håb med hudløs ærlighed, 
der har haft en befriende virkning på læsere 
gennem tiderne.

3. Alle har hørt om Søren Kierkegaard, færre 
har læst lidt af ham, og endnu færre har 
læst blot et af hans værker i dets fulde 
længde. Som dansker skal man i hvert 
fald læse et værk af Kierkegaard. I så fald 
foreslår jeg Kærlighedens Gerninger. Værket 
er en vidunderlig udfoldelse af kærlighedens 
væsen, både i dens dæmoniske, forføreriske 
og guddommelige udgaver. Kærlighedens 
Gerninger burde være pligtlæsning, før man 
indleder et længerevarende forhold eller 
gifter sig. 

4.  Sidst, men ikke mindst foreslår jeg 
Dantes Guddommelige Komedie. Den er 

for stræberne! Storslået, dyb, til tider 
utilgængelig, men afgjort et nærmere 
bekendtskab værd. Ifølge den amerikanske 
nobelpristager, T. S. Elliot, svarer en sang i 
Dantes Komedie til et værk af Shakespeare, 
og Komedien som helhed, der består af 
100 sange, svarer til alle Shakespeares 
dramatiske værker! Sikke en mundfuld. 
Men et sådant måltid vil du aldrig fortryde, 
for Komedien beskriver temaer, der er 
højaktuelle, fordi de er eksistentielle. Læs 
Komedien, og bliv mærket for livet.

Jeg ved ikke, hvor megen varme, vi får i den 
kommende tid. Men jeg kan godt love dig, at 
hvis du læser ét af de ovenstående værker, 
vil nogle ekstra solstråler falde på dig i den 
sommer, der allerede nu varsles af træernes 
blomstring, fuglenes sang og solens bane på 
himmelbuen. 

Martin Herbst, sognepræst

Aktiviteter - August
 

Alpha-kursus – Aflysning
Af praktiske grunde er det desværre ikke 
muligt at gennemføre det Alpha-kursus, 
som var planlagt til efteråret 2017 og som 
tidligere har været annonceret her i bladet. 
Alpha-kurset aflyses hermed.

Livets dans – Med Broder George

Vi er glade for igen at kunne byde 
velkommen til danseworkshop med den tyske 
franciskanermunk Broder George. Oplev en 
unik underviser, glæden ved bevægelse, 
fællesskab i dansen og en anderledes 
indgang til bøn og meditation. Der vil være 
dansk oversættelse.
Husk dansevenlige sko og løst tøj anbefales. 
Vi byder på en forfriskning. Det koster ikke 
noget at deltage. Tilmelding ikke nødvendig. 
Værter: Danseleder Kamilla Bugge & 
sognemedhjælper Lone Madsen.
Fredag 11. august kl. 16.30 – 19.30
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Menighedsrådsmøde
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i 
Korsvejskirkens menighedssal.
Tirsdag 22. august kl. 19.00

Offentligt budgetsamråd
Amagerland Provsti afholder offentligt 
Budgetsamråd. Mødet afholdes i 
Korsvejskirkens menighedssal.
Onsdag 23. august kl. 19.00

Koncert – med Ole Reuss Schmidt
Korsvejskirkens organist Ole Reuss Schmidt 
spiller værker af Johann Sebastian Bach, 
Carl Nielsen og Charles-Marie Widor. Fri 
entré. 

Efter koncerten er der reception - alle 
er velkomne.  
Lørdag 26. august kl. 16.00

 Grill-Ulvetime – Skal din 
familie være med?

Kom til grill med ulveteamet. 
Traditionen tro griller vi efter 

gudstjenesten. 

Med på menuen i år høster vi også fra 
Ulvetimens køkkenhave. Kom og vær 

med. 

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og mens kødet griller, kan 
børnene lege på græsset og de voksne 

slappe af i solen. 

Vi åbner dørene kl. 16.30, og begynder 
gudstjenesten kl. 17. 

Af hensyn til madlavning vil vi gerne 
have tilmeldinger senest 
mandag 28. juli kl. 12. 

Send en mail til lone@korsvejskirken.dk, 
hvis din familie skal med! Det koster ikke 
noget at deltage, men du er velkommen 

til at give et bidrag!

Torsdag 31. august kl. 16.30.

Kontakt  

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

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

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

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

Minikonfirmandundervisning

Er for børn, som går i 3. klasse i skoleåret 
2017/18. Idéen er at give børnene et 
dybere kendskab til, hvad der sker i kirken. 
Minikonfirmandundervisning er en slags 

forskole til konfirmationsforberedelsen i 8. 
klasse.
Lærer er kirkens sognemedhjælper Lone 
Madsen. Tilmelding senest 20. august på 
email til lone@korsvejskirken.dk  
Læs mere på www.korsvejskirken.dk

Efteråret 2017
Mandage kl. 14.10 - 15.40:  3.B og 3.C fra 
Kastrupgårdsskolen. Fra 4.september til 
midt i december. 
Torsdage kl. 14.10 - 15.40: 3.A fra 
Kastrupgårdsskolen. Fra 6. september til 
midt i december.   

Foråret 2018
Mandage kl. 14.15 – 15.45: 3. E og 4. E fra 
Kastrupgårdsskolen. 15. januar 2018 til 
omkring påske.
Torsdage kl. 14.15 – 15.45: 3.A og 3.B fra 
Korsvejsens Skole. 17. januar 2018 til 
omkring påske.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

”Når Ræven vogter gæs” 
Foredrag om kalkmalerier og Reformationen  ved Torben Svendrup

Giv videre
For nylig hørte jeg om en af den slags 
undersøgelser, hvor man næsten kan sige 
sig selv, hvad resultatet er.
Det drejede sig om motion. Og 
undersøgelsen var kommet frem til, at 
der var større chance for at børn kom til 
at dyrke motion, hvis deres forældre var 
aktive.
Ja, selvfølgelig, hvad ellers tænkte jeg.
Som forældre præger vi jo vores børn.
Hvis man er vokset op i et hjem, hvor far 
går til fodbold og mor går til håndbold, 
så vil man nok også selv have lyst til at 
dyrke en eller anden form for motion.
Desværre er jeg ikke selv vokset op i 
sådan et hjem.
Til gengæld gik vi meget (mest af 
sparsommelighed) så det er noget, jeg 

stadig er god til.
Jeg fik også andre værdier med mig i 
livet. 
For selv om min mor ikke havde de store 
penge, så gik vi ofte på museer.
Det har vi derfor også gjort med vores 
datter, ligesom jeg nok også (desværre) 
har lært hende at gå i butikker.
For sådan er det, vi giver det videre, vi 
hver især går op i.
Hendes far har så prøvet at give sin 
interesse for naturoplevelser videre, nok 
med mindre held.
For det lykkes jo ikke for os hver gang, 
og det skal det vel heller ikke.
Vores børn skal netop vokse op som 
selvstændige individer.

Men vi skal give dem noget at vokse af.
Vi skal give dem det med, vi selv synes er 
vigtigt inden for motion, kost, miljø og 
kultur.
Det gælder selvfølgelig også inden for 
religion.
Hvad enten vi er muslimer eller kristne 
eller ateister, så skal vi give det videre, der 
er vigtigt for os.
Selvfølgelig skal de vælge selv, det er 
jo bl.a. det, de kan gøre, når de skal 
konfirmeres.
Men de skal have noget at vælge ud fra.
Det skal de have fra os.
Vi skal give livets vigtigste værdier videre, 
og det skal vi være stolte af.

Ida Nielsen

Foredraget vil være en del af Tårnby 
kirkes nye foredragsrække: Viden & Vin, 
hvor man får mulighed for at høre en 
eller flere foredragsholdere fortælle om et 
specielt emne - hertil et glas god vin.

Torben Svendrup skriver selv: 
”Det er et foredrag om en af de 
mest betydningsfulde begivenheder i 
Danmarks historien – reformationen.

Men det er en anden historie, 
end den der normalt fortælles. 
Omdrejningspunktet er kirkernes 
kalkmalerier. Det er bondens tanker vi 
ser på væggene. De fleste kalkmalerier fra 
senmiddelalderen og reformationstiden 
blev betalt ud af tiendet, der blev 
administreret af to kirkeværger, der ofte 
var rige fæstebønder. Derfor er det deres 
tanker vi møder. Og det er bestemt ikke 
kedeligt, det vrimler med billeder der 
er præget af en barsk og nogen gange 
latrinær humor. I Nibe Kirke ser vi et 
svin – med sidevåben og armbrøst iført 
høje sko, som de fine brugte – teksten 
er kort og godt (på latin) fuld af lort. 
Middelalderen var ikke mørk og kedelig.

Det spændende er, at protestester 
mod kirken og ikke mindst mod bispers 
misbrug begyndte mange år før den 
officielle reformation. Når man i Vrå 

Kirke i Nordvestjylland viste en bisp på 
vej i helvede med armen om en nøgen 
gift kvinde, så var det en måde at håne 
stiftets biskop Stygge Krumpen, der 
levede sammen med en gift adelsfrue. 
Når man i Ottestrup Kirke lader en ræv 
prædike for de stakkels gæs, så er det en 
hån mod tiggermunkene.

Kalkmalerierne fortæller historien 
om almindelige menneskes liv og deres 
forestillinger om verden. I foredraget 
møder vi havfruer (djævle) der lokker 
sømænd, kvinder lader sig tappe af 
djævlen, troldkællinger der får hjælp af 
det onde. Vi kommer ind i en helt anden 
verden, end den vi møder i de sædvanlige 
kilder fra reformationstiden. 

Efter reformationen fortsatte man 
med at male kalkmalerier, men fra 1550 
blev de anderledes. De fulgte en bestemt 
skabelon, nu var det slut med protester 
mod magthavere. Nu var det slut med 
humor.

Efter foredraget vil man være klar over, 
at den mørke middelalder aldrig har 
eksisteret, og man vil spørge sig selv om 
middelalderen blev afløst af den mørke 
reformation.”

Info: 6. september kl.19.30 i Tårnby 
kirke. Gratis og alle er velkomne.

Viden og vin
Som oplyst er arrangementet en del 
af foredragsrækken Viden & Vin og 
en part af Tårnby kirkes kommende 
arrangementer, som også på et senere 
tidspunkt vil rumme en Filosofisk 
Salon, med muligheder for diskussion 
af alvorlige emner og relevans. Desuden 
heldags Seminarer, som blandt andet vil 
beskæftige sig med Kunsten i Kirken, 
Amagers Kulturskatte og meget mere 
- yderligere information om disse 
arrangementer vil komme løbende.

Torben Svendrup 
har skrevet mere end 
30 bøger og artikler 
og er også kendt fra 

flere TV programmer 
om kalkmalerier 

og Danmarks 
kirker, senest i 

udsendelsen ”Mord i 
Middelalderen”.
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AUGUST 2017
Møder og arrangementer
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: 
Søndag 13. august: Efter gudstjenesten kl. 
10.00 er der havevandring i Vestre Bygade 19. 
Hvis vejret er dårligt, sidder vi inde og nyder et 
glas vin og en kage. 
Torsdag 17. august: Liturgisk aftengudstjeneste 
kl. 19.30 med sommertema. Efter 
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne.                                  

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100, torsdag 17. august kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 18. august kl. 10.50 ved Ida Nielsen. 
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.30. Gudstjenesten finder 
sted i Aktivitetens lokale i glasgangen for 
enden af afdeling G.

FOR BØRN                                                                       
Babysang
Nu er det tid til at melde sig til Babysang, der 
starter til september. Datoerne er 28. september, 
5., 12. og 26. oktober, samt 2. og 9. november.                                                                                                                              
Du kan ringe og høre nærmere hos Ida Nielsen 
på 3250 4186 eller tilmelde dig på mail: idni@
km.dk 
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. Vi 
synger og danser, lærer sange og salmer, nogle 
med fagter til.

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. 

Børnegudstjenester 
Den næste børnegudstjeneste er lørdag 30. 
september.
                                                                                                        
Indskrivning til konfirmation 2018
Nåede du ikke indskrivningen! Du kan stadig 
nå at blive konfirmeret i 2018, du skal bare 
henvende dig til en af præsterne. 
Elever fra Løjtegårdsskolen til Karsten Møller 
Hansen. 
Elever fra Nordregårdskolen til Ida Nielsen. 
Elever fra Amager Privatskole til Desirée 
Risum.

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 skal bruge den.

Ønsker man for eksempel at benytte 
kirkebilen en søndag, skal man bestille den 
senest fredag kl. 12.

Gudstjenester

August
Søn 6. Højmesse     10.00 Risum
Søn 13. Højmesse     10.00 Nielsen
Tors 17. Aftengudstjeneste     19.30 Nielsen
Søn 20. Højmesse     10.00 Risum
Lør 26. Dåbsgudstjeneste       11.30 og 13.00 M. Hansen
Søn 27. Højmesse     10.00 M. Hansen

September
Lør 2. Dåbsgudstjeneste     10.00 M. Hansen
Søn 3. Højmesse     10.00 Risum 

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. 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.
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

ssan@km.dk. 
Tlf. 4045 2530
 
Sognepræst   
Allan Ivan Kristensen

        
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
  
Sognepræst    
Elizabeth M. Laursen

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Sofaen på torvet
Sognepræsterne Susanne Worm Steensgaard og Allan Ivan Kristensen tager en sofa med over på Bredager 
Torv og inviterer på kaffe og kage. 

Kom forbi sofaen og fortæl præsterne, hvad du ville slå op på kirkedøren i dag, hvis du fik muligheden. 

Sagt på en anden måde: Hvad 
ønsker du dig af din kirke? 
Hvordan kan Kastrup Kirke være 
kirke for dig! 

Reformationen er ikke forbi, 
men i konstant bevægelse. Hvor 
skal kirken bevæge sig hen? Og 
hvordan skal den bevæge dig? 

Det er dagene torsdag 24., 
fredag 25. og torsdag 31. august 
samt fredag 1. september 
imellem kl. 15-17 på Bredager 
Torv.

Kom forbi sofaen på torvet!

Højmesse kl. 10
Menighedsrådet i Kastrup Kirke vedtog i februar måned 2017 at ændre højmessens tidspunkt fra kl. 10 til 
kl. 11. Dette var en prøveordning, der skulle løbe frem til september 2017, derefter ville Rådet overveje om 
tidspunktet fremover skulle være permanent. 

Årsagen var, at menighedsrådet ville prøve at få flere til at deltage i højmessen. Især børnefamilierne ville vi 
gerne tage godt imod. Efter seneste menighedsrådsmøde måtte vi dog konstatere, at prøveordningen ikke 
gav det ønskede resultat. Derfor vil der fra søndag 3. september igen være Højmesse kl. 10.

Kirkens medarbejdere vil derfor fremover atter stå parat kl. 10 til at tage imod kirkegængerne. 
Menighedsrådet siger tak for præsternes, kirketjenernes, kordegnens, organistens og korsangernes aktive 
deltagelse i forsøget, hvor I var positive medspillere. Menighedsrådet håber på et gensyn til den første 
højmesse kl. 10 søndag 3. september.

Jan Jakobsen
formand for menighedsrådet 

Babysalmesang – hvorfor? babyer kan 
da ikke synge salmer! 

Nej, men sang skaber glæde, og 
baby er ligeglad med, om du synes, 
du kan synge eller ej, din stemme er 
den vigtigste lyd, baby hører. Sang 
beroliger og giver nærvær, fællesskab 
og tryghed. 

Ud over gentagelse af sange og 
salmer, bruges der fagter, sæbebobler, 
tørklæder og andet, der stimulerer 
babys hjerne og medvirker til hurtigere 
indlæring. 

Nybagte mødre/forældre får en 
mulighed for at møde hinanden og 
efter babysalmesangen, der varer ca. 
tre kvarter, hygger vi os over en kop 
kaffe eller te i konfirmandstuen.

Babysalmesang

Elizabeth Laursen leder deltagerne godt og trygt igennem forløbet hver gang.

Derfor inviterer Kastrup Kirke til Babysalmesang med start fredag 1. september kl. 10. Vi mødes i våbenhuset 
hver gang.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
7

 3
3

Lutter Lutheruge
Fra tirsdag 5. til søndag 10. september!

Kastrup Kirke inviterer i anledning af reformationsjubilæet til 
aftenhøjskole i uge 36. 

Her vil man vil finde en skønsom blanding af foredrag, 
diskussion, snacks, kaffe, musik, film, debat og sidst men 
ikke mindst tapas og pindemadder. 

Der vil være rig mulighed for at høre foredrag om 
reformatoriske kernebegreber. Vi skal eksempelvis høre 
nærmere om forholdet mellem stat og kirke og derudover 
besvare spørgsmål som: Er mennesket sin egen frelses 
smed? Hvad er synd? Og hvad betød Bibelen, Ordet og 
sproget egentlig for Reformationen?

Tirsdag – fredag forløber aftenerne over følgende 
skema:

17.30-18.00: Andagt vedr. dagens tema

18.00-18.15: Kaffe

18.15-19.00: Oplæg om dagens tema

19.00-19.30: Tapas

19.30-20.00: Debat og diskussion

Temaerne er disse dage: 

Bibelen, Ordet og sproget – Hvad var det reformatoriske skriftsyn? ved Marita Akhøj Nielsen, hovedfag i nordisk 
filologi, sprogforsker. 

Tro og gerninger – Er mennesket sin egen frelses smed? ved Grethe Hamborg

At vende sig bort fra Gud! Synd ifølge Luther

Stat og kirke ved professor ved teologi og ekspert i kirkeret, Lisbet Christoffersen.

Lørdag mødes vi fra kl. 15-20 til opsamling – også musikalsk sammen med kirkens organist Niels H. Jessen og 
kirkens kor

Søndag begynder med en festlig Luther gudstjeneste kl. 11, hvorefter vi serverer kaffe og Lutherkage, og sætter 
punktum på Lutherugen med filmen ”Luther” fra 2003.

Det sker også i  
Kastrup kirke:

August

Søndag 6, august kl. 11 
Allan Ivan Kristensen
Torsdag 10. august kl. 15-
16 Børnekor for 3. og 4. 
klasse - opstart
Søndag 13. august kl. 11 
Elizabeth Laursen
Søndag 20. august 
kl. 11 Susanne Worm 
Steensgaard
Torsdag 24. august kl.15-
17 Sofaen på Torvet
Fredag 25. august kl.15-17 
Sofaen på Torvet
Søndag 27. august 
kl. 11 Susanne Worm 
Steensgaard og Elizabeth 
Laursen –  
konfirmand-
indledningsgudstjeneste
Torsdag 31. august kl.15-
17 Sofaen på Torvet
Torsdag 31. august kl. 18 
Menighedsrådsmøde
September
Fredag 1. september kl. 10 
Babysalmesang
Fredag 1. september kl.15-
17 Sofaen på Torvet
Andagt hver  
onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 
11 – indtil 3. september

Se mere på

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke

og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk

Frivillighedsfest 
I Kastrup kirke har vi en del 
frivillige, som hjælper til fx 
ved større arrangementer, 
besøgstjeneste, Åbent Hus, 
kirkekaffe, arrangementer for 
børn mm.

Dem vil vi gerne sige tak til for 
deres store arbejde, og derfor 
afholder Kastrup Menighedsråd 
et arrangement i kirkens 
gårdhave i august, hvor det 
stadig er sommer. Her får 
deltagerne lejlighed til at tale 
med hinanden og få en hyggelig 
aften.

Bent Jansen
formand, arrangements- og 

koncertudvalget i Kastrup Kirke
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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

Bjarne Jensen, formand 
gennem 43 år i foreningen 
Eksperimenterende danske 
radioamatører, EDR, i Tårnby 
er død 72 år gammel

Af Terkel Spangsbo, formand 
for Tårnby Forenings Råd

Vi vidste godt, at Bjarne Jen-
sen var ramt af en alvorlig 
sygdom. Det talte han åbent 
om, men var ukuelig og ved 
et overdrevent optimistisk 
humør til det sidste. Han lod 
sig genvælge som formand 
så sent som i marts i år og var 
som sædvanligt en idérig del-
tager i foreningsrådets sene-
ste generalforsamling – hvor 
der blev talt meget fremtid.

Den fremtid kommer Bjarne 
så ikke til at blive en del af – 
og dog. Den iver og entusias-
me, som han lagde for dagen 
i klubben, som EDR bliver 
kaldt af medlemmerne, dan-
ner grundlag for en forening, 
som kan leve videre. Måske 
ikke på det høje niveau som 
Bjarne praktiserede, men det 
er en velfunderet forening, 
som han efterlader.

EDR har boet mange ste-
der på Amager, men klubben 
overlevede enhver flytning 
uden at miste medlemmer 
og endelig kom de til Tårnby, 
hvor Bjarne stod i spidsen for 
indretningen med værksted, 
lager og ikke mindst – helt i 
Bjarnes ånd – brugbare til det 
sociale liv, som i høj grad bæ-
rer en klub for nørder.

Klubhuset på Husbyvej er 
en ældre barak, som forenin-
gen med Bjarne i spidsen har 

fået brugsretten til, og som 
med økonomisk støtte fra 
Tårnby Kommune er indrettet 
med radiostudie, værksted, 
samlingslokale og lager. Her 
har man alt, hvad der i dag 
kræves af radio- og kommu-
nikationsudstyr for at være 
rigtig gammeldags.

Prisbelønnet

I 2009 blev Bjarne hædret 
med titlen Årets Foreningsle-
derpris. I den anledning sagde 
kulturudvalgsformand, Vibe-
ke Rasmussen blandt andet:

- Bjarne er altid på plet-
ten, når Tårnby Foreningsråd 
kalder til fællesmøde og fæl-
lesopgaver. Han er altid i godt 
humør, han går gerne foran, 
og han er hele tiden vågen for, 
hvor hans forening kan yde en 
indsats, eller få udbytte af at 
være med i sammenhænge, 
og på klubaftener træder han 
altid ind af døren præcis kl. 
20.30.

Social og hjælpsom

Det har altid undret, hvordan 
man kunne samle 30-40 entu-
siaster omkring noget så gam-
meldags som kommunikation 
på kortbølger, når alle har en 
mobiltelefon, som kan ringe 
jorden rundt (og det kan den 
så ikke alligevel uden et tæt 
net af master). Det var blandt 
andet på ”de korte radiobøl-
ger” at det kendte friheds-
budskab blev udsendt 4. maj 
1945, hvor det lød: De hører 
os i 1200 meter båndet, 1600 
meter båndet… osv.

Men det kunne den radio-
uddannede og vildt engage-

rede og flittige formand som 
Bjarne.

Nu er kortbølge-modtager 
OZ9BD tavs. Koden var kal-
denummeret til Bjarnes ra-
diomodtager. David OZ5DM 
skriver blandt andet på for-
eningens hjemmeside:

”Skulle man formaste sig til 
at give Bjarne en fuldt ud be-
rettiget kompliment for hans 
store og ubestridte andel i det 
positive miljø og omgangs-
form, vi alle glæder os over 
og stortrives med i klubben, 
ville Bjarne blot affeje det 
med en kommentar om, at det 
vi oplever, er medlemmernes 
fortjeneste, da vi har plads 
til alle, respekterer hinanden 
og bare hygger os trods vore 
forskelligheder. Denne ægte 
beskedenhed og venlighed 
gjorde, at Bjarne var afholdt 
og værdsat af de, som havde 
den glæde af hans selskab, 
der var altid tid til et håndtryk 
og en snak med alle, som måt-
te lægge deres vej forbi klub-
ben, en formidabel personlig 
og engageret væremåde - alle 
følte sig velkomne og værd-
satte i Bjarnes selskab.

Som uddannet elektriker 
med en fortid blandt andet 
med et ophold på Station 
Nord i Grønland, var Bjarne 
altid leveringsdygtig i en god 
(og gerne lang) beretning om 
hans tid i det høje nord, en tid 
med oplevelser, som havde 
sat et uudsletteligt præg og 
positivt indtryk.”

Savnet foreningsleder

Legendarisk er også forenin-
gens rejser til blandt andet 
Grønland, hvor Bjarne kunne 
skabe begejstring hos del-
tagerne, der havde knoklet 
store antenner ud på isen og 
sad og bippede sig frem til 
kortbølge entusiaster around 
the world.

Med Bjarnes erhvervsbag-
grund var han oplagt som 
elektrikeren, volt- og watt-
mesteren, når der blev kaldt 
til Spræl-arrangementer i fæl-
lesforeningsregi.

Hans evne til at få alle sik-
ringer, tavler og ledninger på 
plads inden arrangements-
start, var legendarisk – for 
det sociale skulle også pas-
ses mens Bjarne var på vej fra 
punkt 1 til punkt 2.

Nu har klubben reetableret 
bestyrelsen med Steen Guls-
dorf som ny formand og Ib. M. 
Stoustrup som kasserer.

- Vi skal nok komme igen-
nem det, men vi erkender, det 
bliver ikke det samme uden 
Bjarne, siger OZ7IB.

Det samme må vi andre er-
kende.

- Det er et kæmpe stykke 
arbejde, du har ydet gennem 

årene, og jeg ved, at det er 
utrolig værdsat, og med 

ønsket om mange gode år 
for dig og EDR er det mig 

en stor glæde at overrække 
dig Foreningslederprisen, 

motiverede 
kulturudvalgsformand, 

Vibeke Rasmussen 
tildelingen af prisen i 2009. 

I midten Svend Olsen, 
foreningernes mand i  

kulturel forvaltning i Tårnby 
kommune. Arkivfoto

Utrætteligt stod Bjarne i front som en ukuelig og stabil drivkraft for et fællesskab og 
kammeratskab, som nok er helt unikt i foreningssammenhæng. Sådan skriver  David OZ5DM 
skriver blandt andet på foreningens hjemmeside om Bjarne. Her er Bjarne midt i foreningen i 
lokalerne på Husbyvej. Arkivfoto.

Et markant foreningslys er brændt ud
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie indtil torsdag 7. september, hvor vi 
mødes til 40-års Jubilæumsbrunch kl.10.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 25. august 2017.
Banko. Fredag 1. september
Alfred Kronborg spiller - vi hygger. Onsdag 6. sept.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Ferielukket indtil fredag 1. september.
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

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Banko med Hjernesagen. Mandag 18. sept. kl. 14

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Sang, musik og hygge, Lotteri + Finn Williams 
Rejser. Postkassen tors. 17. aug. kl. 14-16.

Diabetes foreningen
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Sommerferie i hele august.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 
2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 
5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk 
Besøg: Ambassadør fra ”En af os”. 29. aug. kl. 
19-21. 

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Sommerferie indtil tirsdag 15. august, hvor vi 
holder Lisbeths 75års fødselsdag.
Café-møde 22. august.
Laura fortæller om at bytte job og komme til Island. 
29. august
Banko. 5. september.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 25.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

Eftermiddagsjazz på 
Hovedbiblioteket midt i juli 
måned.
Tangentvirtuosen Ben 
Besiakov med trommeslager 
Kresten Osgood og bassist 
Richard Andersson spillede 
sprællevende jazz, der både 
var rundet af de gode gamle 
dage og smagte af nutid og 
fremtid. 
Koncerten i biblioteket var 
en del af Copenhagen Jazz 
Festival. Foto: Kurt Pedersen. 
Amager Fotoklub.

Eftermiddagsjazz blandt bøger

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter med sin 51. sæson med 
et meget varieret program af danske og udenlandske 
film.
NYT I ÅR: Ingen forsalg af medlemskort. Der sælges 
kun medlemskort for hele filmsæsonen efterår/forår.
Medlemskort kan købes i Kastrup Bio på film-
mandage kl. 9.30 - 10.30, så længe der er ledige 
pladser. 
Pris for hele sæsonen 2017-2018 kr. 200,00.

FILMPROGRAM FOR EFTERÅR 2017
 25. sept. Aminas breve
 02.  okt.  Alletiders kvinder
 09.  okt.  Dræberne fra Nibe
 16.  okt.  Captain Fantastic. En ualmindelig far
 30.  okt.  Den hundredetårige, 
  der stak af fra regningen og forsvandt
 06.  nov.  Lion. Løve
 13.  nov.  Fuglene over sundet
 20.  nov.  La La Land
 27.  nov.  De uskyldige
 04.  dec.  Café Society
JULEFERIE 
FILMPROGRAM FOR FORÅR 2018
 08.  jan. Du forsvinder 
 15.  jan. Underverdenen 
 22.  jan. Eye in the sky 
 29.  jan. En mand der hed Ove 
 05.  feb. Kærligheden kender ingen grænser 
 VINTERFERIE  
 19.  feb. Florence: 
   En sær historie om særlig kærlighed
 26.  feb. Hidden figures – Skjulte tal
 05.  mar.  Kongens valg
 12.  mar.  Hermelinen
 19.  mar.  Klanen
 Ændringer kan forekomme
Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio 
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, 
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

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

Koncerten var placeret indendørs pga det store flygel, mens 
andre jazz.koncerter i juli blev afviklet udendørs på den nye 
scene foran Hovedbiblioteket.

Mens Tårnby Kommune arbejder på en helt 
ny svømmehal på Vesamager holdes de 
gamle i bedste stand - når loven kræver det!

Arbejdet med at renovere Korsvejsskolens 
Svømmehal, Korsvejsbadet, er i fuld gang og 
svømmehallen forventes at åbne igen i begyn-
delsen af november 2017.

Korsvejsskolens Svømmehal eller Korsvejs-
badet som det også kaldes blev oprindeligt 
opført som et ”friluftsbad”, hvor der i vinter-
perioder blev sat en ”boble” henover bassinet, 
således at bassinet kunne anvendes hele året.

Omkring 1992 blev der opført murstensbyg-
ning over bassinet,  og omklædningsrum blev 
sat i stand. Hallen fungerer svømmehal for 
skoler og foreninger.

Baggrunden for en renovering findes i Den 
1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse, ”Be-
kendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og 
disses vandkvalitet” i kraft. 

Den gælder for indendørs svømmebade på 
mindst 25 meter. For at leve op til kravene i 
bekendtgørelsen skal bassin og teknikken i 
Korsvejsbadet renoveres, så kravene kan over-
holdes. 

Korsvejsbadet renoveres

Vidste du:

Havoddere har den 
tykkeste pels

Havodderens pels har op til 
155.000 hår pr. kvadratcen-
timeter. Til sammenligning 
har et menneskehoved ca. 
100.000 hår i alt. Havoddere 
har ikke noget spæklag, som 
andre havpattedyr. Dens ene-
ste isolering mod det kolde 

vand er luften mellem hårene 
i pelsen.

Det er livsvigtigt for od-
dere, at deres pels er ren

Havoddere bruger fire til 
seks timer om dagen på at 
ordne deres pels og fjerne 
madrester, skidt eller olie 
med deres poter og kløer. Hvis 
pelsen ikke er fuldstændig 
ren, mister den de vandafvi-
sende egenskaber, der holder 
havodderens krop varm og tør.

Moren vikler tang om sin 
unge, mens hun skal ud at 
finde mad. Tangen forhindrer 
ungen i at drive væk. Havod-
dere samler deres mad – fx 
søpindsvin, krabber og skal-
dyr – på havbunden. De lever 
langs kysten, hvor vandet 
sjældent er dybere end 30 
meter.

Kilde: Den Blå Planet
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Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information 
fra sportens verden, men det kræver, at der findes 
korrespondenter i klubberne, som kan give os et praj, 
når der sker noget interessant. 
Ring til redaktøren på 32 509 290 og hør nærmere. 
Telefontider: Se kolofonen side 2.

En ny Messi kommer til Ka-
strup Boldklub når Crowne 
Plaza Elite Cup for eliteung-
domshold afvikles for femte 
gang

Det er ikke umuligt, at kom-
mende tiders verdensstjerner 
kan opleves på lokal grøn-
svær, når Kastrup Boldklub 
for 5. gang arrangerer Crowne 
Plaza Elite Cup for eliteung-
domshold. 

I år deltager FC Barcelona 
for første gang i et ungdoms-
fodboldstævne i Danmark. FC 
Barcelonas fodboldakademi 
La Masia er verdensberømt og 
har udklækket masser af ver-
densklasse fodboldspillere, 
bl.a. Messi og Andres Iniesta.

Derudover deltager den 
tyske storklub Borussia Dort-
mund ligesom en af de stør-
ste klubber i Japan, Yokohama 
F.Marinos også for første gang 
stiller til start i U15 rækken i 
Danmark.

Turneringen har deltagelse 
af hold fra Danmark, Sverige, 
Norge, Finland, Tyskland, Spa-

nien og Japan og der spilles i 
3 årgange, U13, U14 og U15, i 
alt deltager 36 hold.

Spil i tre rækker

I U15 rækken er det absolut 
europæisk topniveau, mens 
U14 og U13 er skandinavisk 
topniveau. Amagers nye fod-
boldsammenslutning, Amager 
A27, med de bedste spillere 
fra Kastrup Boldklub, Dragør 
Boldklub og AB Tårnby, stiller 
op i U14 og U13 rækken.

Fra den danske superliga 
stiller bl.a. Brøndby IF, FC 
Midtjylland, AaB, FC Nord-
sjælland og OB op med deres 
bedste spillere. Det samme 
gør klubber som Malmö FF og 
IFK Göteborg fra Sverige.

Det bliver en ægte Laudrup, 
der kommer til at overrække 
pokaler til vinderne i form af 
Andreas Laudrup, søn af Mi-
chael. Andreas repræsenterer 
Gigtforeningen, ved Crowne 
Plaza Elite Cup.

Højeste europæiske niveau

Formålet med Crowne Plaza 
Elite Cup er at de bedste ung-

domshold fra Danmark skal 
matches på højeste europæi-
ske niveau og det mener vi i al 
beskedenhed er lykkedes.

Fodboldfan og andre, som 
vil se de kommende gene-
rationer af fodboldtalenter i 
Europa og Skandinavien, bør 
lægge vejen forbi Crowne 
Plaza Elite Cup. Der vil være 
mulighed for at købe mad og 
drikke og du kan deltage i vo-
res lotteri med mange flotte 
præmier.

Det hele starter fredag d. 
25.august kl. 14.15 og slutter 
med finaler søndag eftermid-
dag d. 27. august. I år afvikles 
alle indledende kampe samt 
finaler på Kastrup Boldklubs 
eget smukke anlæg på Rølli-
kevej 5.

spanger

Forældre og ledere sørger 
for al det praktiske udenfor 

banerne - og al det 
hyggelige. Arkivfoto.

International fodbold-elite på græs i Tårnby

De løfter gyldent metal
Tårnby Styrkeløfter Klub 
blev fem medaljer rigere 
ved dette års europamester-
skab for Masters
Mikkel Madsen snuppede en 
sølvmedalje i squat på 245 
kg, og en bronze i dødløft på 
232,5 kg i 83 kg klassen i Ma-
ster 1 kategorien. Samlet set 
lavede Mikkel 610 kg, som 
rakte til en 5. plads. 

Kim Dahl Hansen snup-
pede en sølvmedalje i 93 kg 
klassen i dødløft i Master 1 
kategorien. Samlet set lavede 
Kim 772,5 kg, som rakte til en 
5. plads. 

Morten Sørig snuppede 
en bronzemedalje i +120 kg 
klassen i Master 1 kategorien 
med en total på 845 kg. Sam-
tidig fik han også sølv i squat 
med et løft på 352,5 kg.

I U13 turneringen deltager 8 hold.

I U14 turneringen deltager 12 hold.

Der er i U15 turneringen, de ”eksotiske” hold deltager. I alt 
deltager 16 hold i denne del af Crown Plaza Cup.

Tårnby Styrkeløfter Klub blev 
fem medaljer rigere. Her er det 
Morten Sørig, der løfter 352,5 
kg i squat, der gav ham sølv i 

disciplinen.
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

”Skattesagens Helte” er skrevet af Kristian Halken 
med sange af Jens Korse fra den legendariske 
satiregruppe Selvsving
Et underholdende, hæsblæsende og satirisk 
show filtrerer hændelser og intriger fra hinanden 
i en af de mest spektakulære politiske skandaler 
i nyere tid; nemlig skattesagen mod Helle Thor-
ning og hendes mand Stephen Kinnock.

En sag, der for altid ændrede de demokratiske 
spilleregler i Danmark.

Med Ina-Miriam Rosenbaum, Andreas Jebro og 
Søren Bang Jensen, samt et live orkester

25., 26. og 27. september kl. 19.30
OFF OFF / Produktion

Til (ingen verdens) 
nytte
Man kan bare ikke altid selv se komikken, når livets 
landevej tager nogle skarpe sving

6., 7. og 8. november kl. 19.30
Virkeligheden er nogle gange ikke så munter at 
være i, men i al sin absurde genkendelighed kan den 
godt virke komisk. Man kan bare ikke altid selv se 
komikken, når livets landevej tager nogle skarpe sving.

Sådan er det også for Berit, der har rundet de 60 og i 
mange år har været en engageret medarbejder hos DSB.

folketeatret | turne

Piraterne fra 
Penzance

 – svinger træbenet og går planken ud

15., 16. og 17. januar kl. 19.30
Gilbert & Sullivans uforglemmelige 
operette Piraterne fra Penzance er et 
overflødighedshorn af sentimentale sø-
røvere, bøvede betjente, dejlige damer, 
tunghøre tanter, flotte fyre og gamle 

generaler. 

Den Ny Opera og Figaros

A M A G E R T E A T R E T
Oplev den levende fortælling!
Amagerteatrets forestillinger spiller i Kulturhuset KastrupBio, som blev mo-
derniseret for få år siden. Det har du måske oplevet som biografgænger. Der 
blev færre stole (bedre arm- og benplads) og Amagerteatret udvidede med en 
ekstra teateraften (nu tre mod tidligere to). 

Man bliver aldrig for gammel til en god historie og en teaterforestilling er en 
fabelagtig måde at få en fortælling til at blive levende lige foran øjne, øre, lyd 
og lys. 

Og lad os bare være lidt grove - hvis du siger, at teater ikke er noget for dig, 
er det sandsynligvis, fordi det er længe siden, du har været til en forestilling. 
Du er måske endda fan af store tv-film og historier - er du det, så tror vi på, 
at du også har teater-genet. 

Der er flere fordele ved at tegne et abonnemt hos den lokale teaterforening. 
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Skattesagens helte

Inden jeg fylder 67
19., 20. og 21. februar kl. 19.30
Inden Jeg Fylder 67… kan være en god håndbog 
i krisetænkning ved kvinders og mænds opda-
gelse af, at livet sgu snart rinder ud…

Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig 
komik, tager os på en svimlende rundtur i de 
kvinders univers, der står ved indgangen til deres 
tredje alder. 

Med festlig saft og kraft fortæller hun os om sine 
erfaringer, både som uerfaren annonceskribent under 
”Personlige” og om uopfyldte ønsker om nærhed, ømhed og 
fællesskab – efter man er blevet usynlig og gråhåret!                             

Landsteatret

Bemærk • Peter Pan er IKKE med i 
abonnement

Desuden arrangerer Amaterteatret i 
samarbejde med Tårnby Kommune 
familieforestilingen

Peter Pan
Hvis det at blive voksen betyder, at 
man skal gå på arbejde og ikke må 
lege mere, så nægter Peter at blive 
voksen. 

Som spæd faldt han ud af barne-
vognen og blev ikke samlet op af 
sin mor. 

Nu lever han på Ønskeøen sammen 
med De glemte drenge, som han 
er anfører for. På Ønskeøen hersker 
fantasien og den evige barndom. 

Onsdag 7. februar kl. 18. 
Billetter sælges medio  
november 2017.
Pris 120,- kr.
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Priser 2017-18
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement   

Gruppe A:  Række 1 til 11 180 kr. (720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)  
Gruppe B:  Række 12 til 15 150 kr. (600 kr. + 50 kr. = 650 kr.)

Billetter i løssalg sælges til hver forestilling. Priser mellem 200-230 kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.

Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk, email på  
info@amagerteatret.dk eller ring 3023 3985 / 3250 0811.

Løssalgsbilletter kun i Kulturhuset KastrupBio en uge før hver forestilling.

Dels får du ikke billigere teaterbilletter andre steder, du skal ikke tænke på at 
købe billet hver gang, du har samme plads til hver forestilling og taler sikkert 
med de mennesker, du sidder i blandt - det er nemlig også de samme hver 
gang gennem en sæson.

Du ved en hel sæson igennem, hvilke dage du skal i teatetet og du kan fak-
tisk købe billetter hos andre teaterforeninger i Storkøbenhavn med rabat. 

- Vi har høstet erfaringer og justeret de stolepladser, vi udbyder. Udsynet fra 
enkelte af de nye pladser var ikke gode nok efter vores opfattelse.

- Vi har stadig lidt ledige pladser, så alle os, der elsker den levende fortælling 
kan komme i Amagerteatret i vores 54. sæson.

- Der er også plads til nye abonnenter, så brug vores hjemmeside  
www.amagerteatret.dk eller ring til 3023 3985 / 3250 0811.

Sæsonens teatre, der gæster Amagerteatret er gamle kendinge, så vi tør 
godt garantere den gode oplevelse.

Karl Johann Carstensen, formand

BILLEDTEKST
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

HUSK TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK HAR ÅBENT I WEEKENDERNE

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK: 
MANDAG-FREDAG  8-20 
LØRDAG-SØNDAG, HELE ÅRET  9-16

VESTAMAGER BIBLIOTEK: 
MANDAG TIL FREDAG 9-19  
LØRDAG   9-16 

ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10. Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10. Tilmelding er ikke nødvendig.

ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495  
eller via www.aof-amager.dk. Se efter logo ved arrangementet.
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

DIGITAL LÆRING 
Kursusprogrammet kan afhentes på bibliotekerne i Tårnby fra 21. august.

SOMMERBOGEN: 
Danmarks største læsekonkurrence for de 7-14 årige
Sommerbogen er folkebibliotekernes landsdæk-
kende læsekonkurrence  for 7-14-årige, hvor du bl.a. 
kan deltage i konkurrencen om bøger og iPads.
Vælg, læs og anmeld en bog – enten på skrift eller 
som video - og send den til Biblo.dk Hvis du også sender anmeldelsen 
til Tårnby Kommunebiblioteker (bmm.hb.uk@taarnby.dk), deltager du i 
en ekstra ugentlig lodtrækning om en bog. 
De bedste anmeldelser kåres af bibliotekarer og Biblos redaktion.
Sidste frist for at indsende anmeldelser er 26. august.
Mere om konkurrencen på www.biblo.dk/sommerbogen/sommerbogen

Højtlæsning for børn  - Hver tirsdag og torsdag kl. 10-10.30
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Kom og hør en god historie hver tirsdag og torsdag.

Oplev virtual reality - for børn fra 8 år
Mandag 7. august kl. 13, 14 og 15  / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hop ind i en altomsluttende digital verden med virtual reality. Udforsk 
havets hemmeligheder eller tag på en rejse ud i solsystemet. Nu får du 
muligheden for at opleve en af det seneste års mest omtalte teknologier. 

Kreativt Krydsfelt: Sommermotiver perlepladeri
Tirsdag 8. august kl. 10-12 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Lav dine helt egne unikke sommermotiver. Vi hjælper dig på vej med moti-
ver og ideer, og du får alle dine perleplader med hjem. Vi sørger for perler, 
plader og varme på strygejernet. Der er plads til ti ved bordet ad gangen.

Akvarelcafé
Onsdag 9. august kl. 10-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Måske maler du allerede eller har du lyst til at prøve i selskab med 
andre med mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling? 
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Medbring selv papir, farve og pensler. Bemærk at vi den-
ne dag har afsat hele dagen til at male sammen. Hvis vejret tillader 
det, maler vi udenfor. 

Koncert - Kim Larsen coverband v. Munch & Broderskabet
Lørdag 12. august kl. 11.30-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom og nyd Kim Larsens sange, når Munch & Broderskabet giver 
koncert på scenen foran Hovedbiblioteket. Det er ikke Kim Larsen - 
men det lyder helt som om!
Der kan lyttes, danses og synges med, når Anders Munch og hans 
makker Jacob Madsen underholder med alle de populære Kim Larsen 
numre. Glæd dig! I tilfælde af regnvejr flytter koncerter ind på bibliote-
ket. 

En gåtur og en god historie
Onsdag 16. august kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, 
hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen 
er knap 2 kilometer lang. 
På biblioteket runder vi turen af med kaffe, mens Laura Michelsen 
læser en historie højt.

Kreativt Krydsfelt: Giv dine skolebøger en fin indpakning
Torsdag 17. august kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri ad-
gang
Så er skoleåret i gang igen og det betyder nye skolebøger i tasken. 
Hvis du gerne vil gøre lidt ekstra ud af indpakningen så kom og vær 
med til at dekorere og gøre dine nye bøger fine.

Lørdagsrytmik for de 2-5-årige
Lørdag 19. august kl. 10 og 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Både børn og forældre kan være med, når Tårnby Musikskole invite-
rer til musik, dans og bevægelse på Hovedbiblioteket. Få gang i jeres 
kroppe - vi skal hoppe, danse, spille på instrumenter og lege med 
magien i sæbebobler.

Akvarelcafé
Onsdag 23. august kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Måske maler du allerede eller har du lyst til at prøve i selskab med 
andre med mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling? 
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Medbring selv papir, farve og pensler. 

Kreativt Krydsfelt: Skab din egen musik – for børn fra 8 år
Torsdag 24. august kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri ad-
gang
Det har aldrig været nemmere og sjovere at skabe din egen musik. 
Med de nyeste musik-gadgets behøver du hverken at kunne synge 
rent eller spille et instrument for at få det til at lyde godt. 

Rockcafé - din bedste festivaloplevelse
Torsdag 24. august kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og fortæl om din bedste festivaloplevelse - enten fra en af de 
mange festivaler i løbet af sommeren eller nogensinde. Bagefter er 
der quiz med præmier. 
Holder du af rå rock, glad pop, blå blues eller noget helt fjerde, og har 
du lyst til at dele dine musikoplevelser med andre? Så er Rockcafen 
noget for dig. Her dyrker vi den rytmiske musik - fra Abba til Zappa. 
Du behøver ikke at være mester i musikhistorie. Bare du har lyst til at 
lytte og deltage med åbne ører

TÅRNBY KOMMUNE
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Blip Båt fredag
Fredag 25. august kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom og prøv Bee-Bots, Ozobots, Sphero, Dash & Dot og meget andet. 
Udvalget varierer fra gang til gang. Både børn og voksne er velkomne. 

Dokumentarfilmklubben TårnbyDOX
Onsdag 30. august kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Film og debat. Dokumentarfilmen ’He Named Me Malala’ handler om 
den pakistanske pige Malala Yousafzai, der blev forsøgt myrdet for at 
have engageret sig i debatten om pigers ret til skolegang i Pakistan 
under Taliban. Filmen beskæftiger sig med begivenhederne, der ledte 
op til angrebet på Malala og eftervirkningerne. Instrueret af Davis Gug-
genheim (USA, 2015) - Varighed 88 min.

Bogsalg på Hovedbiblioteket - i 3 dage
Lørdag 2. september - mandag 4. september I åbningstiden / Tårnby 
Hovedbibliotek 
Biblioteket har ryddet op og gjort plads på hylderne til nye materialer, 
så du har god mulighed for at gøre et godt køb, når biblioteket holder 
bogsalg.
Vi starter bogsalget lørdag 2. september kl. 9.00 og forsætter i hele åb-
ningstiden til og med mandag 4. september kl. 20.00.

Filmperler / Gratis billetter.
Mandage 4. september, 9. oktober, 6. november, 4. december / kl. 16-
18 / Vestamager Bibliotek /
Torsdage 7. september, 5. oktober, 9. november, 7. december / kl. 16 / 
Tårnby Hovedbibliotek
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 fra midt i august. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
”Glemmer Du” i juli/august 2017 har titlen:
TANDLÆGER I TÅRNBY - Skoletandlæge og almindelige tandlæger 
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne fra primo juli måned, så længe 
oplag haves, eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk un-
der ”Stads- og Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE

I slutningen af juli drog alle Ama-
gers spejdergrupper sammen på 
spejderlejr i Sønderborg for i fæl-
lesskab med resten af Danmarks 
spejdere at deltage i Spejdernes 
Lejr 2017

Stephanie Kjærsgaard, spejderleder 
i Vestamager gruppe. Foto: Jens 

Thybo

De amagerkanske spejdere boede 
sammen på lejren, som husede op 
imod 40.000 spejdere og som dermed 
blev den største danske spejderlejr 
nogensinde.

Forinden var der hektisk aktivitet i 
grupperne. Teltene skulle tjekkes ef-
ter en sidste gang, var der pløkke nok 
og var oversejlet tæt? Den vandtætte 
kasse til mobil-opladere skulle findes 
frem fra sidste års lejr. En uge uden 
strøm og med manglende mulighed 
for at snapchatte, poste og instagram-
me ville blive lang for selv den sejeste 
spejder.

Lejren havde dog været længe un-

dervejs også for spejderne på Amager. 
 - Vi begyndte planlægningen af 

vores underlejr tilbage i slutningen 
af oktober, og repræsentanter fra alle 
spejdergrupperne på Amager har si-
den mødtes jævnligt for at planlægge 
alt fra antallet af rafter (til fx at bygge 
køkkenborde af), transport af alt det 
grej og gear, som de amagerkanske 
spejdere skulle bruge i løbet af en uge 
og til hvordan vores eget lejrmærke 
skulle se ud og hvem der skulle bo 
hvor på lejren, fortæller Stephanie 
Kjærsgaard, spejderleder i Vestama-
ger gruppe.

Spejderne fra Amager boede sam-
men med venskabsgrupper fra Eng-
land, Ukraine og Østrig og tilsammen 
var den amagerkanske underlejr, med 
navnet ”Kontroltårnet”, befolket af 
godt 650 spejdere, der i en hel uge 
boede sammen i telte, lavede mad 
sammen over bål og skabte nye ven-
skaber på tværs af Amager - og Dan-
mark og resten af verden.

Spejdere fra Amager 
sammen på sommerlejr

Fakta:
• Lejren fandt sted i det naturskønne område Kær Vestermark ved Sønder-
borg.
• På lejren deltog ca. 4.500 spejdere fra udlandet. Der kom bl.a. spejdere fra 
USA, Frankrig, Hong Kong, Elfenbenskysten, Irland og andre lande.
• Lejren var arrangeret i et samarbejde mellem de fem spejderkorps: Det 
Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske 
Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
• Du kan se mere til spejderne på Amagers sommerlejr på facebook: https://
www.facebook.com/Kontroltaarnet/

Ingen spejdere kommer sovende til en sommerlejr. Så selvom der er gjort 
store forberedelser også på pladsen, så skal teltene rejses, når spejderne 
ankommer og i løbet af lejrperioden viste vejret sig fra en side, der gjorde det 
nødvendigt at grave regnvandsrender rundt om dem. 

40.000 spejdere er mange - både når de ankommer, skal indkvarteres og når 
de skal have mad. Logistikken skal være i orden og forberedelserne står på 
hele vinteren forinden årets sommerlejr kan tage sin begyndelse.
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SNEGLEN I DEN SENE AFTENSKUMRING. Måske er redaktionens valg af MÅNEDENS FOTO et nostalgisk suk. En skyfri himmel. Havblik. Der er lagt an til udeliv. 
Vi kan da huske det, men hvornår var det nu det var? Fotografen med kameraet, der har været sent oppe er Michael Oxkjær, Amager Fotoklub. Om billedet 
skriver Michael Oxkjær: Det er taget lige før solen gik ned, hvor den lyste skyerne op. Billedet er taget på lang lukkertid for at få vandet til at se blødt ud og 
noget bevægelse i skyerne :)

Nordiske folkedanseres  
traditionsrige pinsetræf 
blev i år holdt i Tårnby og 
Dragør

Amager Folkedansere fik be-
søg af venskabsforeningerne 
Peer Gynt fra Lillestrøm og 
Allingsås Folkedansergille. 
Lørdag var Skottegårdssko-
len samlingspunkt for gæ-
ster og værter, hvorefter alle 

blev indkvarteret i de private 
hjem. Om eftermiddagen gik 
alle danserne et postløb fra 
Saltværksvej og ned til Ka-
strup Gamle havn. Holdene 
blev udfordret både på de 
små grå, balancen og udhol-
denhed. Det kan røbes, at der 
blev grinet meget både under 
Gæt og Grimasser og da vand-
flasker skulle væltes med 
kartofler monteret i et par 

strømpebukser. Der var dej-
lig stemning om aftenen på 
havnen, hvor deltagerne spi-
ste helstegt pattegris og nød 
dejlig folkemusik spontant 
leveret af de 10-12 nordiske 
spillefolk. 

Søndag blev gæsterne 
sendt på guidet rundvisning 
i Dragørs gader iført regnslag 
og paraplyer, imens værterne 
gik i læ i cafeen på Dragør 

Strandhotel og krydsede fing-
re for opklaring. Desværre tog 
regnen til og den annoncere-
de opvisning på Dragør Havn 
måtte aflyses. De indøvede 
opvisninger kunne danserne 
i stedet efterfølgende danse 
for hinanden på Skottegårds-
skolen. 

Søndag aften bød på højt-
belagt dansk smørrebrød – et 
begreb mange af gæsterne 

havde hørt om, men aldrig tid-
ligere smagt. Der blev sunget 
under maden og alle fik testet 
vores kundskaberne i de nor-
diske danse, der på skift blev 
ledt af de tre danseledere In-
ger, Espen og Morten. 

bbark

De krydsede fingre hjalp ikke - de indøvede opvisningsdanse måtte 
henlægges til Skottegårdsskolen, hvor publikum var de andre 

folkedansergrupper.

Gæsterne blev sendt på guidet rundvisning i Dragørs gader iført 
regnslag og paraplyer, mens værterne gik i læ og krydsede fingre for en 
vejrmæssig opklaring - som aldrig kom.

Nordisk Pinsetræf i pinseregn



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET T A
U

G
U

ST 2
0

1
7

 4
1

Idyl i slottenes land Miniferie i Mols Bjerge
4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland 3 dage på hotel på Djursland

Landhaus Bondzio HHH

Hotellet ligger i rolige, naturskønne omgivel-
ser nær Schwerin (17 km) på østsiden af den 
store, smukke Schwerinersø og ikke langt fra 
søen Cambser, hvor man kan bade om som-
meren. Her har I mulighed for nogle afslap-
pende feriedage i hyggelige omgivelser med 
mange gode udflugtsmål. I kan tage på even-
tyr i det skønne landskab i Mecklenburg-Vor-
pommern og opleve de mange stemnings-
fulde, gamle byer og pragtslotte.

Hotel Fuglsøcentret
Bo midt i Mols Bjerge, kun 1 km fra Fuglsø 
Strand og med den flotteste udsigt over områ-
det, der for nylig er udnævnt til nationalpark. 
Landskabet omkring de danske bjerge, hvor 
bosætninger fra stenalderen sætter sit sær-
præg, fortæller nemlig historien om, hvordan 
Danmarks natur er blevet skabt helt tilbage i 
istiden. Her kommer I helt tæt på noget af den 
flotteste natur, Danmark har at byde på.

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

KØR SELV-FERIE

Wellnesshotel i Harzen
6 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2017.

Ankomst
Valgfri frem til 21.12.2017.

Ankomst
Valgfri frem til 20.10. samt mandag til 
fredag 23.10.-18.12.2017.

Sonnenhotel Wolfshof HHH

Omgivet af Harzens skønne natur med dejlige 
skovarealer og enge ligger den lille landsby 
Wolfshagen i en stor, indbydende dal kun 10 
minutters kørsel fra den historiske kejserby 
Goslar (12 km). Den fredelige landsby har 
siden 1890 været betegnet som en luftspa 
grundet beliggenheden 250 meter over ha-
vets overflade, og stedet er kendt som en 
afslappende ferieoase med gode muligheder 
for at opleve områdets legendariske natur-
landskab. I bor på et skønt og familievenligt 
wellnesshotel, som blandt andet har en stor 
swimmingpool og spa. Om sommeren er der 
særligt gode muligheder for at bade ved søen 
Innerstetalsperren (8 km) eller ved friluftsba-
det Wölfi (2 km). Resten af året anbefales 
det at besøge badelandet Goslar Aquatic 
(12 km). Slap af på hotellets store solterrasse 
og nyd udsigten over den romantiske. I kan 
også glæde jer til middagene i hotellets re-
staurant, som blandt andet er kendt for sine 
regionale specialiteter.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. 

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

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet
• 1 flaske vin pr. værelset 
 ved ankomst
• Værelse med balkon

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 velkomstdrink
• 1 x entre til 
 Mecklenburger   
 Waldglasmuseum
• 20 % rabat på greenfee

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters 
 middag/buffet
• Fri adgang til 9-hullers  
 golfbane samt 
 sportshaller

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.799,-
Pris uden rejsekoden 2.099,-

Pristillæg 13.8.-28.10.: 250,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.099,-
Pris uden rejsekoden 1.249,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

799,-
Pris uden rejsekoden 949,-

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

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

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

Kurafgift maks. EUR 1,50 pr. person pr. døgn.

3 overnatninger fra 1.099,-

2 overnatninger 849,-
4 overnatninger 1.499,-

3 overnatninger 1.149,-
4 overnatninger 1.449,-
5 overnatninger 1.699,-

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET
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Oplev Malmø

Kanalrundfart - kan opleves fra maj til september. Som 
noget nyt kan du nu hyre og styre din egen båd på en af 
Rundans soldrevne både på kanalerne i Malmö. 

Sted: Bl.a. fra Norra Vallgatan syd for Centralstationen.

Pris: Fra 140 SEK

INFO: www.stromma.se/malmo/batsightseeing/rundan/

Malmøhus Slot - rummer en lang række museer, som gør 
det til en fin seværdighed. Fælles billet til alle museerne.

Sted: Malmöhusvägen 6, Malmø

Tid: Alle dage fra kl. 10-17. 

Pris: 40 SEK. Børn op til 19 år har gratis adgang

Ved en af slottets bastioner ligger Malmø Slotshave (Malmö 
Slottsträdgård), som er en moderne økologisk have på 
12.000 kvm omgivet af kanaler. Gratis.

Folkets Park - Malmøs forlystelses- og mødested for børn 
og voksne, ca. to km sydøst for Malmøhus. 

Tid: Vejledende åbningstider: hverdag 10-17. Weekend 12-
17. Åben hele året, men forlystelser kun april-september. 

Sted: Folkets Park, Amiralsgatan 35, Malmö

Pris: Gratis adgang til parken, entré til forlystelserne.

Turning Torso Nyd udsigten 179 meter 
over Øresund og hør spændende histori-
er og sjove anekdoter af Jan Andersson. 

Sted: Turning Torso, Lilla Varvsgatan, 
Malmø

Tid:  Tirs. - tors. kl. 10, 13 og 15. Sønda-
ge kl. 13 og 15. varighed 60-75 minutter

Indtil 13. august 2017

Pris: se hjemmeside

INFO: www.turningtorso.se

Sejlads med Elisabeth K571 
Kutteren er den sidste fra de dage i 1943, da de danske 
jøder flygtede. Turen varer cirka i en time.

Sted: Dragør Havn, Strandlinien 4, 2791 Dragør.   

Tid: 1. - 6. august klokken 10:30-14

Pris: 100 kr. pr. person + gebyr. 

INFO: Billetter kan købes på 
billetto.dk senest klokken 
12 dagen før afgang og i 
weekenden senest fredag 
klokken 12. 

Genbrugskunst i 
Skelgårdskirken
Kunstneren Iana Olsen Morgunova 
udstiller sine værker i august og 
september.

Genbrugskunsten er ikke blot noget 
der tilfredsstiller mennesker eller 
er kunstnerens levevej. Den giver os 
også en udmærket lærdom: ikke at 
undervurdere selve papiraffaldets 
effekt og virke.

Sted: Skelgårdskirken, Sindingvej 9, 2770 Kastrup

Tid: Fernisering søndag 20. august efter gudstjenesten kl. 
11.30-13. 

Derefter i kirkens åbningstid: mandag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-14, tirsdag 11-14, torsdag tillige kl. 16-18.

Pris: Gratis.

Kirkekoncert i 
Skelgårdskirken
Med Københavns Brand-
væsens Orkester

Sted: Skelgårdskirken,  
Sindingvej 9, 2770 Kastrup

Tid: Torsdag 10. august  
kl. 19.00

Pris: Gratis

Åbent hus 
i Crossroad 
Gospel
Amagers ældste gospel 
kor med 50 sangere i alle 
aldre synger rytmiske 
sange, alt fra gospel og 
ballader til mere funky 
ting. 

Koret har, som et af de 
eneste gospel kor udover 
alt, sopran og tenor også 
den dybe bas stemme. 

Synger du i badeværelset, 
på cyklen eller på gader 
og stræder eller går du 
med en lyst til at synge i 
kor, så prøv en aften.

Tid: Onsdag 30. august kl. 
19-21.30.

Sted: Korsvejskirken

INFO: 
www.crossroadgospel.dk 
eller 
Winnie tlf. 2682 8585

Hvad der dog sker 
i by og land

Copenhagen Yoga festival
I år med vegetarisk Festival samt Prana Musikfestival

Copenhagen Yoga Festival har i år slået sig sammen med Ve-
getarisk Festival og Prana Musikfestival i kroppen og sindets 
tegn med forskellige aktiviteter. 
Sted: Tiøren, Amager Strandpark. 
Tid: 25.-27. August. Tidspunkterne se hjemmeside.  
Pris: Billet til programlagt aktiviteter. Ellers gratis. 
www.copenhagenyogafestival.dk

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

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

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

• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg

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

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

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

Dem finder du blandt andet:

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

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET
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Kroferie i Nordtyskland Skærgårdsferie i Sverige
3 dage på hotel i Treia, Schleswig-Holstein  3 dage på 3-stjernet hotel i Karlshamn

Osterkrug Treia
Her er I godt indkvarteret på et hotel med 
velrenommeret køkken i det gamle, danske 
land, der har rigtigt meget at byde det voks-
ne publikum. Hotellet ligger eksempelvis kun 
19 kilometer vest for Slesvig by, hvor I bør 
begynde miniferien med at opleve Slesvig 
Domkirke, der snart er 1000 år gammel. I 
bør heller ikke snyde jer selv for oplevelsen 
af Gottorp Slot, hvor man finder en række 
museer med spændende, arkæologiske fund.

Best Western Hotell Karlshamn HHH

Den lille sydsvenske kystby Karlshamn har 
en spændende historie, og med et væld af 
udflugtsmuligheder og beliggenheden i Ble-
kinges smukke skærgård er byen det oplagte 
valg til en oplevelsesrig afstikker kun to timers 
kørsel fra København. På det familievenlige 
hotel finder I alt, hvad I skal bruge til en herlig 
miniferie; for eksempel a la carte-restaurant, 
indendørs swimmingpool og cykeludlejning. 

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

KØR SELV-FERIE

Vinferie i Rüdesheim
6 dage på 3-stjernet hotel i Rüdesheim ved Rhinen, Sydtyskland

Ankomst: Søndage frem til 10.12.2017.

Ankomst
Fredage og lørdage frem til 16.12.2017.

Ankomst
Fredage og lørdage i perioden 
25.8.-16.12.2017.

Rheinhotel Rüdesheim HHH

Der findes talrige historier om folk, som har 
fundet deres livs udkårne i den romantiske, 
sydtyske vinby Rüdesheim ved Rhinens blå 
bånd. Og i lige så stort tal vender de tilbage til 
byen, som går for at være det festligste hjør-
ne af Tyskland. Midtpunktet er den brolagte 
gyde Drosselgasse, hvor musik og stemning 
strømmer fra værtshus efter værtshus mel-
lem bindingsværksfacaderne. Kan I slet ikke 
få atmosfære nok, er det hyggelige hotel en 
oplagt base for jeres ferie ved Rhinen. Her er 
inkluderet en vinsmagning i selveste Drossel-
gasse, hvor I bliver vist rundt i ”Drosselkæld-
rene” og smager tre forskellige lokale Rhin-
vine. Hotellet ligger få skridt fra Rüdesheims 
gamle centrum, rutebådenes kajpladser ved 
Rhinen, svævebanernes tur op i vinterrasser-
ne og 900 meter fra Drosselgasse med al sin 
rustikke charme og tradition, så her har I nem 
adgang til det hele – Rhinen og vinen.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. 

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

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 x vinsmagning og rundvisning 
 i vinkælderen Drosselkellerei
• 20 % rabat på billetter til 
 rutebåde på Mosel og Rhinen 
 (t.o.m. september)

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

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.999,-
Pris uden rejsekoden 2.299,-

Pristillæg frem til 13.10.: 250,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

949,-
Pris uden rejsekoden 1.099,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.049,-
Pris uden rejsekoden 1.199,-

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

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år: 349,- pr. barn.

3 overnatninger 1.299,-
Se flere ophold på

www.happydays.nu

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET
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GRUSOMME MIG 3, 2D – dansk 
tale
5 – 6/8:  kl. 12.00
12 – 13/8:  kl. 15.30
19 – 20/8:  kl. 15.30 t. f. a.

KIDNAPNING
5 – 6/8:  kl. 16.00
12 – 13/8:  kl. 12.45
19 – 20/8:  kl. 15.00
26/8:  kl. 14.00 Fr. u. 7

DUNKIRK
4 – 6/8:  kl. 18.00
7 – 16/8:  kl. 20.00
17 – 20/8:  kl. 17.30
21/8:  kl. 17.15
22 – 23/8:  kl. 17.30

BIGFOOT JUNIOR – dansk tale
5 – 6/8:  kl. 14.00
7 – 9/8:  kl. 17.30
12 – 13/8:  kl. 13.30
19 – 20/8:  kl. 13.00

ATOMIC BLONDE
4 – 6/8:  kl. 20.30
10 – 16/8:  kl. 17.30 t. o. 15

VALERIAN AND THE CITY OF 
A THOUSAND PLANETS, 3D
4 – 6/8:  kl. 20.00
12 – 13/8:  kl. 16.45 
VALERIAN AND THE CITY OF 
A THOUSAND PLANETS, 2D
5 – 6/8:  kl. 17.00
7 – 20/8:  kl. 19.30
22/8:  kl. 19.30
24 – 30/8:  kl. 17.30

EMOJI FILMEN, 2D – dansk tale
4/8:  kl. 17.00
5 – 6/8:  kl. 12.30 + 14.45
7 – 11/8:  kl. 17.00
12 – 13/8:  kl. 14.45
14 – 16/8:  kl. 17.00
19 – 20/8:  kl. 13.30
26 – 27/8:  kl. 13.00
Danmarkspremiere
THE DARK TOWER 
17 – 20/8:  kl. 20.00
21/8:  kl. 19.00
22 – 23/8:  kl. 20.00
24 – 30/8:  kl. 20.15

CITY OF GHOSTS 
17 – 23/8:  kl. 17.00 t. o. 15
Danmarkspremiere
AMERICAN MADE 
24 – 30/8:  kl. 19.30
31/8 – 3/9:  kl. 17.00

MIT HJEM I HAMPSTEAD 
24 – 30/8:  kl. 17.00 t. f. a.

ALDRIG MERE I MORGEN 
Forpremiere
- Med besøg af Erik Clausen
21/8:  kl. 20.00 
Danmarkspremiere
31/8 – 1/9:  kl. 20.00
2 – 3/9:  kl. 14.30 + 20.00
Visningerne 2 - 3/9 er med danske 
undertekster

BILER 3, 2D – dansk tale 
Forpremiere
27/8:  kl. 15.00 
Danmarkspremiere
31/8 – 1/9:  kl. 17.30
2 – 3/9:  kl. 12.30 + 15.00

BILER 3, 3D – dansk tale
Forpremiere
26/8:  kl. 15.00 
Vises igen:
2/9:  kl. 10.00 + 17.30
3/9:  kl. 17.30
Danmarkspremiere
THE HITMAN’S BODYGUARD 
31/8 – 3/9:  kl. 19.30 
Vinyl på Scenen:
23/8:  kl. 20.30
Vært: Peter Lund Madsen
Gæster, der spiller plader: Sys 
Bjerre og Peter Lützen (fra 
Panamah og Humørekspressen) 
Formel 1
Grand Prix Belgien  
Spa-Francorchamps
27/8:  kl. 13.30
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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.

VINYL PÅ SCENEN
23/8: kl. 20.30
Vært: Peter Lund Madsen
Gæster, der spiller plader: Sys Bjerre og Peter 
Lützen (fra Panamah og Humørekspressen)
 Billetter á 75 kroner på  
www.kulturhusetkastrupbio.dk. 

ALDRIG MERE I MORGEN
Tænk, hvis du får muligheden for at se tilbage 
på dit liv! Måske er det bedre end du tror?
Den kendte og aldrende kunstner, Thorvald, 
mener, at han er både udødelig og uundværlig. 
Men da hans hjerte en dag holder op med 
at slå, er han ikke parat til at forlade denne 
verden. 
En Engel giver ham en sidste chance, for som 
usynlig og fri sjæl at gå rundt i tre dage blandt 
sine efterladte. Thorvald indser hurtigt at de 

ikke reagerer helt, som han forventer, og at 
hans død giver nye muligheder for både den 
vrede og uforsonlige søn Vincent, den unge 
kone og hans bitre eks-kone.

AMERICAN MADE
Det er næsten for utroligt til at være sandt. 
Men dette er den ganske sandfærdige og 
fuldstændig vanvittige historie om piloten og 
fidusmageren Barry Seal, som helt uventet blev 
rekrutteret af CIA til at stå i spidsen for en af 
de største hemmelige operationer i amerikansk 
historie. 

THE DARK TOWER
Den sidste ridderkriger, Roland Deschain, 
er blevet låst fast i et evigt slag mod Walter 

O’Dim, også kendt som Den Sorte Ridder. 
Deschain er fast besluttet på at forhindre 
ham i at vælte det mørke tårn, som holder 
Universet sammen. Med verdens skæbne på 
spil står godt og ondt overfor at kollidere i den 
ultimative kamp, da kun Roland kan forsvare 
tårnet mod Manden i Sort.

CITY OF GHOSTS
”Raqqa Is Being Slaughtered Silently” (RBSS) 

 

Formel 1: Monaco Grand Prix
28/5 fra kl. 13.30 viser vi optakt,  

men man kan købe billet helt til løbstart kl. 14.00!
(Arrangementet forventes at slutte kl. 16.00)

Formel 1: Grand Prix Belgien 
Spa-Francorchamps

27/8 fra kl. 13.30 viser vi optakt,
men man kan købe billet helt til løbstart kl. 14.00!

Vinyl på Scenen
med Sys Bjerre og Peter Lützen
23/8 kl. 20.30 
Vært: Peter Lund Madsen
Gæster, der spiller plader:  
Sys Bjerre og Peter Lützen  
(fra Panamah og Humørekspressen)
Omdrejningspunktet vil være musik på pladespilleren og  
vi har igen stillet et fantastisk anlæg op på scenen til  
lejligheden. Billetter på kulturhusetkastrupbio.dk 

Vi glæder os til at se jer, Peter, Peter og Sys!!

Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

DANMARKS-

PREMIERE
DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE MED BESØG AF 

ERIK CLAUSEN 
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er en gruppe journalister, skolelærere og 
aktivister, der med livet som indsats raporterer 
direkte fra Syriens hjerte, Raqqa, der siden 
2014 var kontrolleret af Islamisk Stat. Konstant 
har journalisterne en dødstrussel hængende 
over sig og deres mindste skridt er med livet 
som indsats.

MIT HJEM I HAMPSTEAD
Den amerikanske enkefrue, Emily Walker, 
bor ved den smukke hede Hampstead Village 
i London. Fra sit vindue ser hun et overfald 
på den excentriske eneboer, Donald, der har 
et primitivt, men enestående hus i skoven. 
Emily opsøger ham og opdager, at der bag det 
barske ydre gemmer sig en charmerende og 
underfundig mand. Og da Donalds hus og liv 
i pagt med naturen er truet af et kommende 
storbyggeri, beslutter Emily sig for at kæmpe 
imod sammen med denne ualmindelige mand 
– en mand som hun måske endda kan blive 
forelsket i.

BILER 3
Den legendariske racerbil Lynet McQueen 
tvinges pludselig ud af den sport, han elsker, 
da en ny generation af flamboyante racebiler 
overtager racerbanen. Kun med hjælp fra 
den unge og ivrige racerbils-tekniker Cruz 
Ramirez, der selv har en plan om at vinde og 
med inspiration fra det tidligere fantastiske Doc 
Hudson Hornet, kan Lynet McQueen finder en 
vej tilbage til sit fag.

THE HITMANN’S BODYGUARD
Verdens bedste bodyguard hyrer sin hidtil 
værste fjende og modstander til at beskytte 
sig i forbindelse med, at han skal vidne mod en 
diktator ved Den Internationale Domstol.
Spørgsmålet er dog, om de to overhovedet vil 
kunne samarbejde, så retssagen også kan blive 
ført ud i livet.
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FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

Musik, loppemarked, godt hu-
mør og gode mennesker fyldte, 
da Netværkshuset Kastruplund 
holdt en kombineret fødsels-
dags- og sommerfest

Foto: Lone Israelsen

På trods af at solen gemte sig lidt, 
blev det en dejlig dag, da Net-
værkshuset Kastruplund den før-
ste lørdag i juli holdt sommer- og 
fødselsdagsfest. De mange delta-
gere kunne både nyde musik fra 
liveband, kaste sig ud i fælles-
sang, gøre et godt loppefund og 
meget mere.

Netværkshuset Kastruplund 
er et mødested i Kastrup for de 
20-65-årige, som savner flere re-
lationer. Her er der plads til men-
nesker med forskellige aldre og 
baggrunde, som mødes til fælles 

oplevelser og erfaringsudveks-
ling.

Vil du i kontakt med Netværks-
huset som frivillig eller begynde 
at komme i Netværkshuset Ka-

struplund? Så kontakt den dag-
lige leder, Simone, på simone.
paevatalu@rodekors.dk eller te-
lefon 2811 1860.

tsp

På trods af ustadigt 
sommervejr var 
der fulde huse 
i det hyggelige 
Netværkshus, og det 
var en dejlig fest.

Sommerliv i Netværket

De væsentligste 
kvaliteter i 

Netværkshuset er 
hygge og godt humør. 

og meget ofte kage!

Det sker på den blå 
planet
Opdag havets dybeste hemmeligheder

Den Blå Planet har en særudstilling, hvor man 
kan opleve og komme helt tæt på nogen af de 
unikke dyr, som lever i dybet. Se optagelser fra 
amerikanske agentur NOAA og hører fortæl-
lerbattle om historier fra dybet og mange andre 
aktiviteter. 

Tid: Til søndag 27. august i Den Blå Planets 
åbningstider. 

Blå mandags jazz 
Makiko Hirabayashi, jazzmusikere der i sam-
arbejde med Klavs Hovman på kontrabas og 
Marylin Mazur på trommer og percussion spiller 
personlige historier, skabt af elementer fra jazz, 

klassisk musik, østens musik og nordisk lyde. 

Tid: Mandag 14. august klokken 19-20. 

Fakta om myten  Havfruen

Foran ruden 
ved Oceanet 
vil Den Blå 
Planet aflive 
havfrue-my-
ten. Høre de 
forskellige 
historier og 
beretninger 
samt de mere realistiske forklaringer.  PS: Fruen 
må ikke fiskes!

Tid: Lørdag 19. august klokken 12-12:30. 

Entre: Voksne 170 kr. og børn 95 kr. 

INFO: www.denblaaplanet.dk
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Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby bladforening og alle kan få 
optaget indlæg, som dog undergår en redaktionel behandling og vurdering
September-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 1. september 2017

Deadline er mandag 28. august 2017 kl. 10

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

DET GODE SKIB, HAWILA er tilbage i Kastrup Havn efter et længere ophold på værft i 
Gilleleje. Efter 5 år har skibet atter fået sat sejl, som blev afprøvet og øvet i Isefjord. Om kort 
tid drager besætningen afsted på et større togt. Togtet går fra 7. august til Norge, Irland og 
Storbritanien.  Oplysninger om Hawilas planlagte sejlads på www.hawilaproject.org/
Foto: Kurt Pedersen, Amager Foto Klub.

LYS  OVER SALTVÆRKSVEJ: Så lykkedes det at få taget et foto af et færdigt lysanlæg på 
Saltværksvej endda med lys i. Fodgængerovergang og lysanlægget erstatter en overgang, der 
har været nedlagt i mere end et halvt år og som var vigtig, da mange skolebørn krydser vejen, 
når de skal fra blandt andet Skottegården til sportsanlæggene eller Kastrupgårdsskolen på 
Sirgræsvej. Lyset kan skifte til rødt på ”opfordring”. Håbet er, at fodgængere har tålmodighed 
til at vente på sikker overgang. Foto: Ole Gjedved.

Frivillige til museum
Amagermuseet indbyder til 
et to-dages seminar for frivil-
lige, som vil medvirke i mu-
seumslivet på Amager Muse-
erne.  

Det frivillige engagement 
er afgørende for at skabe liv 
på forskellige udviklingsste-
der. Seminaret, som er gratis, 
holdes 31. august og 1. sep-
tember. Tilmelding på info@
museumsamager.dk

PS: Det skrev vi også i juli-
udgaven af Tårnby Bladet, 
men opfordringen er så vig-
tigt,  at noten fik en chance 
mere.
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

TO BILER 
UDBRÆNDTE 
EFTER FORMODET 
ILDSPÅSÆTTELSE 
natten mellem 18. og 
19. juli i Vægterparken. 

Det skete udfor nr. 444. 
Det er ikke lykkedes 
redaktionen at skaffe 
yderligere oplysninger 
om hærværket. 

Foto: Kurt Pedersen, 
Amager Foto Klub. 

Påsatte bilbrande i Vægterparken

Tårnby har nu en contra-
mester i capoeira 
Tidligere på året holdt capo-
eira gruppen Senzala Ama-
ger en event med deltagelse 
af mere end 20 mestre og 
højtgraduerede deltagere 
fra Brasilien og europa. An-
ledningen var graduering af 
nogle af Danmarks dygtigste 
capoeira udøvere.

Vibe Emilie Roose fra Tårn-
by, der har trænet capoeira i 
23 år og undervist i de sidste 
15 år, blev udnævnt til Con-

tra-mestra Vida, og er her-
med ikke bare Tårnbys men 
Danmarks første kvindelige 
contra-mester.

Gennem de sidste 20 år har 
mester Rui fra Rio de Janeiro 
gjort det muligt for børn og 
voksne at træne den æsteti-
ske og kraftfulde kampkunst 
på Amager. Han uddelte for 
første gang brunt bælte til 
nogle af sine elever. To mænd 
og en kvinde fik titlen contra-
mester, en titel kun ganske få 
danskere har modtaget før.

Capoeira er en kampsport 
fra Brasilien, en sammen-
smeltning af farlige spark og 
akrobatiske bevægelser ud-
ført til live capoeiramusik.

Info:

Træning i Prismen i 
Holmbladsgade eller på 
Løjtegårdsskolen i Tårnby. 
www.ruicapoeira.com eller 
Facebook gruppen Amager 
Senzala 

aph

Spark i hovedet til musik

Vibe under arrange-
mentet, hvor hun 
blev gradueret som 
Danmarks første 
kvindelige contra-
mester.
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