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Der er helt bogstaveligt tale om samspil, når Brandvæsenets Orkester og Der er helt bogstaveligt tale om samspil, når Brandvæsenets Orkester og 
Tårnbykoret slår stemmer og metal sammen. Anledninger var Tårnbykorets Tårnbykoret slår stemmer og metal sammen. Anledninger var Tårnbykorets 

75-års jubilæumskoncert, men i øvrigt et stort ønske om til stadighed  at 75-års jubilæumskoncert, men i øvrigt et stort ønske om til stadighed  at 
udvikle korets i forvejen høje sanglige kvalitet. Reportage fra Tårnbykorets udvikle korets i forvejen høje sanglige kvalitet. Reportage fra Tårnbykorets 

store koncert og første 75 år må vente til Tårnby Bladet januar 2020.  store koncert og første 75 år må vente til Tårnby Bladet januar 2020.  
Foto: Thomas Lantz-Pedersen. Amager Fotoklub.Foto: Thomas Lantz-Pedersen. Amager Fotoklub.

AMAGERBROGADES JULEOPTOG samler store og små fra hele Amager og der er en 
hyggelig og fredsommelig stemning langs hele ruten fra Gyldenrisvej, hvor alle grupperne, 
køretøjerne, nisser og julemænd samles en hel time før optoget går i gang, til Christmas 
Møllers Plads - ja naturligvis til Christmas Plads. Ceres bryggerierne burde være selvskreven 
som velkomstkomité.

Hele Amager til jule- og nissegildeHele Amager til jule- og nissegilde
Det tager godt halvanden 
time for optoget at kæmpe 
sig fra den ene ende til den 
anden. Især de første par 100 
meter til Sundbyvesterplads 
er præget af privatbiler som 
ikke er i julehumør, hvorimod 
det fra Tingvej og til målet 
kun er cyklister, som har over-
set at cykelsti og fortov er op-
taget af børn, dem i mellem 
og voksne , der vil se veteran-
biler og nisser. 

Og kørebanen er overtaget 
af vinkende spejdere, fodbold 
børn teatertøser fra Grease/
Tårnby Teater, Disney figurer, 
junkbusters, Brandvæsener 
og Falck/Zonen udryknings-
kørertøjer, hvor de gamle ud-
rykningssirener er 100 pro-
cent intakte om dog lidt hæse. 

I alt var der 45 indslag i op-
toget De bemandet af knap 
1300 personer i alle stør-
relser (julemændene fyldte 
mest.

Handelsforeningen Ama’r 
Butikkerne, har igen gjort det 
store arbejde med at arran-
gere den elskede event og at 
samle økonomi sammen hos 

gadens handlende, så guirlan-
derne kan lyse helt frem til 2. 
juledag igen i år.

Udviklingmuligheder

Skulle der falde lidt kritik el-
ler udviklingsmuligheder af, 
så kunne nisser og unge skue-
spillere måske træne andet en 
i vinkning - de skal jo næppe 
være regenter alle sammen. 

Der er mange stop i karava-
nen undervejs - måske kunne 
teaterpigerne opfordre tilsku-
erne til at bryde ud i sang, de 
kunne selv synge med, når det 
nu er Grease, de skal opføre til 
august. Og måske kunne spej-
derne indeni nisserne lige 
fyre en spejderleg eller to af.

Ventende publikum kunne 
nok trænge til at røre sig i en 
”Nu er det jul igen”, når man 
kender gennemsnitsvejret i 
dansk november.

Halv seks var det hele slut 
og i sidegaderne i stjerneform 
triller aktørerne fodtrætte til 
baserne. Pigegarderne kan 
lige nå et optog mere og jazz-
fodvarmerne slutter af hjem-
me på basen på Øresundsvej.
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Juleudstilling på Vinger
Tårnby Kreativ Klubs store juleudstilling på Tårnby Rådhus 
– noget, der løber af stablen hvert andet år. Årets tema var 
”Vinger”, så der har været arbejdet energisk og engageret 
i forskellige grupper: fugle, sommerfugle, alfer, engle – og 
en ”svæveramme”-gruppe, som alle på fantasifuld vis fortol-
kede temaet. 

Temaet kunne ses både uden for Rådhuset, hvor de besø-
gende blev budt indenfor, og inde i salen, hvor de besøgende 
skulle huske at se op for at se den svævende pynt. 

Mange gæster var mest fokuseret på de mange borde, 
hvor klubbens medlemmer udstillede og solgte deres hånd-
værk, men salen var et festligt syn, ligesom gæsteudstiller, 
keramiker Lene Christiansens arbejder var et hit blandt de 
besøgende. 

I årets løb har klubben fået en hel del garn forærende fra 
et tidligere medlem. Det bruges til strikkede firkanter til et 
slumretæppe og på udstillingen kunne gæsterne sætte sig 
og strikke med … og deltage i en lodtrækning om det færdige 
slumretæppe, som klubbens medlemmer nu strikker færdigt 
og monterer. Foto: Ole Gjedved.

Pynt BankNordiks juletræ 
Julen er hjerternes fest - men i høj grad også børnenes. 
Derfor har BankNordik haft besøg af en lokal børnehave i 
deres filial på Kongelundsvej, hvor de hjalp med at pynte 
det juletræ, der skal pryde filialen i hele december måned. 
Børnehavebørnene kom i torsdags og herefter kan kunder 
og andre juleglade folk også bidrage med julepynt til træet 
og få lidt godt til ganen endda hele december.

Ingen hold i rygter om nye Tårnby torv
En avisredaktion må altid tage rygter, næsten hvor usand-
synlig de lyder, alvorligt. Rygter om, at AP-Pension har opgi-
vet af udvikle et nyt Tårnby Torv på grund af udfordringerne 
med en fornuftigt trafikafvikling. 

Ja, der kunne nærmest være tale om uoverstigelige pro-
blemer, når man morgen og aften ser ud af redaktionens 
vinduer og oplever anarkiet og det store kaos med trafikken 
– læg dertil, at beboere i boligerne, som har et helt legitimt 
krav på at kunne komme let ud fra områdets parkerings-
pladser.

Enten havde redaktionen en sensation af forside-størrel-
se eller også var det en and. Og der er så endnu en slagte-
moden and til julebordet. Projektansvarlig hos AP-Pension 
Morten Lee fortæller, at projektet er i ”proces” og man for-
handler positivt med forvaltningen i Tårnby Kommune om 
lokalplanen. Fortsættelse følger.

Hvem sagde baggårdskatteliv?
VORES STEDLIGE KULTURHUS med film, racer-
løb og opera på repertoiret har i kommende 
periode musicalen Cats på programmet – og 
hvorfor kommer jeg lige på den, når klummen 
endnu engang skal skrives så tæt på deadline, 
at man kan skære sig på den?

JO FORDI GRUNDKOMEDIEN drejer sig om 
kattes hemmelige liv. De lever faktisk, hvis 
man skal tage T.S. Eliots Old Possums bog 
med praktiske katte alvorligt (og hvorfor 
skulle man ikke det) i en verden som på alle 
måder minder om menneskenes verden med 
alle de forunderlige, uforståelige, elskede, 
tarvelige karakterer, man genfinder i menne-
skeverdenen.

ALLE DISSE KATTEKARAKTERER mødes en 
gang om året på en stinkende losseplads – 
hvad man dog ikke oplever, det stinkende 
altså, på film eller teater, hvor kattene dels 
præsenterer netop deres særegenhed og be-
gejstres over den smarte fyr, skræmmes af 
den dybt kriminelle kat, som man ligesom i 
tilværelsen aldrig ser, men han skaber frygt 
alligevel, bare ved sit navn. Og man morer sig 
over togkattens fortælling, som han også for-
talte sidste år og året før.

SAMTIDIG HYLDES de ældgamle sejre over 
rotter og hunde, og selv om de ikke selv var 
der dengang, så er en historisk heltegerning 
gerne noget som genfortælles, som om man 
selv havde andel i løjerne.

DER ER DOG EN SLAGS MENING med galska-
ben. En af kattene skal vælges af den Gamle 
Deuteronomi, en kat med så støvet en pels, at 
der ikke er mere stoppegarn i strømpekurven, 
men som forgudes af ham selv og ikke mindst 
af de unge damekatte – metoo-bevægelsen 
har en opgave dér. Det er Deuteronomis op-
gave at udpege den kat, som efter sine ni liv 
får en plads i The Heavyside Layer, en hæ-
dersplads i et katteparadis.

HELE DEN HISTORIE holder jeg meget af - jeg 
har set musicalen mange gang, jeg spiller den 
på DVD (er der nogen der kan huske DVD?) 
for mine børnebørn, jeg har lagt kattesminke-
masken på utallige drama- og teaterkursister, 
jeg kan næsten alle sangene udenad, men når 
jeg pludselig trækker den komedie frem, skyl-
des det en anden opgave, som også venter på 
at blive skrevet i denne sene nattetime. Den 
om en herliggende organisations udpegning 
af en menneskekat blandt enkeltpersoner, 
som fortjener et midlertidigt ophold i The 
Heavyside Layer. Kattene, som udvælges, kan 
blive til evig tid i The Heavyside Layer, mens 
vi her på jorden også vælger en ny hvert år; 
men som en skuespiller er meget refereret for 
at skulle have sagt ”Først går man så gruelig 
meget igennem og så bliver man glemt”.

I DEN TÆNKTE ORGANISATION glemmes ikke 

de udvalgte katte og der, hvor de kommer 
fra – hver gang, der skal gang i skåltalerne, 
hives kattenes fantastiske liv frem som en af 
guldmedaljerne, de er blevet tildelt gennem 
årene, som bevis på herligheden ved denne 
kennel af kæledyr og ”Ih hvor de kan og vi, 
som huser dem, kan!”.

MEN FORTÆLLINGEN, musicalen, T.S. Eliots 
Old Possums bog slutter jo, sidste side læses 
op, den sidste strofe bliver sunget – og måske 
nynnet på vej ud af teatersalen, lyset slukkes 
og det forventes, at kattene nu klarer sig selv 
til næste gang, de skal frem i lyset til deres og 
vores forherligelse.

MEN KATTE ER KATTE og med dem følger 
gerne rivegilder. Jeg har ofte beskrevet katte 
ganske uvidenskabeligt og ustatistisk som 
væsener, der først gnider sig kælent op ad 
dit ben, men som afleverer de kradseste rive-
mærker, når du bukker dig for at nyde at nusse 
dem i nakken.

MEN NU ER DET JUL og selv lænkehunden skal 
have sul og vi andre kommer nok også til at 
tage på i vægt. Opdager pludseligt at ordet 
sul og sulten kunne stamme fra samme ord-
stamme og det hedder sikkert noget vældig 
flot på latin og hvis bare man kan udtrykke sig 
på noget udenlandsk, på sit eget sprog, på sin 
egen måde, så er man noget – også uden det i 
sig selv betyder ret meget.

MEN NU SKAL VI SE FREMAD - katte og men-
nesker og andre dyr. Bare derudaf, det er ikke 
alle, der husker som elefanter; nu skal vi leve 
lykkeligt til nogens dages ende og danse om 
diverse juletræer i gå-tempo, børn og voksne 
i kærlig krans. Inden skal der gennemleves et 
crescendo på 24 dage – værst for børn, som 
benytter dette lange tilløb til at forestille sig, 
at der for enden af regnbuen venter en spand 
med guld. De fleste bliver klogere. Klogere og 
klogere? De lærer, at det ikke blev denne jul, 
hvor ponyen og knallerten lå under træet. De 
lærer, at en kasse Lego og en spillekasse fra 
Nintendo må gøre det en sæson til.

BLIVER DE, børn og katte, slået ud af, at det 
ikke blev nu, spanden med guld stod der, næh 
de tror på, at det bliver deres tur til næste år 
eller året efter; at det er dem, som får charter-
rejsen til The Heavyside Layer. Og sådan har 
vi alle lov at ønske, at det bliver en god jul og 
et godt (og bedre) nytår.

Det ønsker vi også for alle her fra redaktionen

Terkel Spangsbo

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 
en hel del mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 

og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Birgitte Bark-
holt, Mona Gjedved, Ole Gjedved 
(foto), Anne Palm Henriksen, 
redaktionsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 23.500.  
16.500 husstandsomdeles, re-
sten distribueres via butikscen-
tre, biblioteker, Rådhuset, Udstil-
lingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. 
Udebliver Tårnby Bladet kontakt 
venligst FK Distribution på  
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.30-
16, fre 8.30-15.30 eller på dette 
link

https://ws.fk.dk/reklamation/rekla-
mation.jsp?kundeid=KR041Fdk 

... som du finder på Tårnby Bla-
dets hjemmeside hurtigst muligt 
efter udeblivelse af blad. Husk at 
opgive nøjagtig adresse.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 29. november.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  her-
efter er januar udgaven, som 
udkommer fredag 10. januar 
2020, deadline tekst og annon-
cer fredag 3. januar kl. 12 - men 
ring, hvis man er senere på den.

UDGIVELSEDATOER I 2020 
02 februar udkommer fredag 31. 
jan. deadline mandag 27. jan. kl. 
12, annonce-deadline fredag 24. 
jan. kl. 14
03 marts udkommer fredag 28. 
feb. deadline mandag 24. feb. kl. 
12 annonce-deadline fredag 21. 
feb. kl. 14

04 april udkommer fredag 27. 
marts, deadline mandag 23. 
marts. kl. 12 annonce-deadline 
fredag 20. marts kl. 14
05 maj udkommer fredag 24. 
april, deadline mandag 20. april. 
kl. 12, annonce-deadline fredag 
17. april kl. 14
06 juni udkommer fredag 29. 
maj, deadline mandag 25. maj. 
kl. 12, annonce-deadline fredag 
22. maj kl. 14

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Kampagnen er gældende fra uge 48 til og med uge 52

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

Hvis du ikke gør det, så kan du lige nu spare 20 % på alle pikasol varianterne.
Pikasol er et kosttilskud med koncentrerede Omega-3 fedtsyrer. 
EPA og DHA er de vigtigste omega-3 fedtsyrer i fiskeolie. I kosten 
findes de stort set kun i fede fisk. EPA og DHA bidrager til en 
normal hjertefunktion. DHA bidrager til en normal hjernefunktion 
og et normalt syn.
Lige nu sparer du 20 % på alle 5 varianter af Pikasol  

Normalpris 149,95 Kr, nu 119,96 Kr.

Flexitol Heel Balm er en fugtgivende hælbalsam beregnet til behandling af tør og revnet hud på 
hæle og fødder. Flexitol Heel Balm indeholder blandt andet 25 % carbamid samt fugtighedsbeva-
rende og plejende sheabutter. 
Cremen virker opløsende, plejende og regenererende på fortykket hud på hæl og fodsål. Cremens 
indhold af Urea opløser den hårde ud. De blødgørende og plejende ingredienser fremmer ophelingen. 
For en længerevarende effekt anbefaler man, at man bruger Flexitol moisture foot creme. 

Spar lige i øjeblikket 20 % på hele serien.

Decubal Original Clinic Cream kan anvendes af både børn og 
voksne. Det er en blødgørende, beskyttende og fugtighedsbe-
varende hudcreme uden parfume til daglig pleje af tør, sart og 
irriteret hud. Den er ligeledes velegnet til personer med tør hud i 
forbindelse med eksem, psoriasis, vinterhud og som supplement til 
anden behandling. 
Cremen trænger hurtigt ind i huden uden at fedte og kan anvendes 
på hele kroppen eller på udsatte tørre steder. Fedtindhold: 38 %.

Lige nu har vi gaveæsker med  
3 stk Decubal clinic creme 250 g for 260 Kr. spar 129,95 Kr. 

Decubal Original Clinic Cream 
• Tag 3, men betal kun for 2 •

Husker du at få indtaget nok fisk i hverdagen?

Tørre og sprukne fødder der trænger til ekstra pleje? 
Lige nu har vi 20 % på flexitol serien. 

Black Friday på Kastrup Apotek
3 for 2

På A L T hvad du kan tage ned fra hylderne
(Gælder ikkelægemidler og i forvejen nedsatte varer)

Gælder kun fredag 29. november 2019.

... skal der gives, og han skal have 
overflod, men den, der ikke har, fra 
ham skal selv det tages, som han 
har. Matt. kap 26. vers 29

Af Terkel Spangsbo

Eller som det lyder i Dansk Folkeparti: 
- Den som bruger mest, skal mest gi-
ves.

Sådan tolker jeg den udmelding, 
som Paw Karslund, (DF), kom med på 
kommunalbestyrelsens møde sidste 
tirsdag aften i november, da reglerne 
for foreningsgodkendelser var på 
dagsordenen.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen 
efter indstilling fra Folkeoplysnings-
udvalget og Kultur- og fritidsudvalget 
vedtaget en anden del af regelsættet 
for visse foreninger i Tårnby, nemlig 
reglerne for tildeling af det såkaldte 
medlemstilskud, regler hvorefter en 
forening modtager et kontant tilskud 
ud fra antallet af medlemmer under 
25 år.

Det er værd lige at se på hvilke 
foreninger, som skal fungere efter 
bestemte regler. Grundloven tillader 
enhver frit at danne en forening, men 
hvis en samling personer ønsker at 
være en såkaldt Folkeoplysende for-
ening og få visse rettigheder efter Fol-
keoplysningsloven, er der et sæt ret-
ningslinjer, som denne forening skal 
følge for at få tilskud og adgang til 
at låne offentlige anlæg som lokaler, 
baneanlæg, haller og lignende. Den 
fornemste regel er, at en forening skal 
virke demokratisk, ”opdrage” til social 
adfærd og samfundsforståelse. Det er 
svært at opfylde disse kriterier, hvis 
man ikke har en aktivitet at udvirke 
dem på, derfor siger man populært, 
at man kan blive folkeoplysende for-
ening, hvis man samles om en idræts-
aktivitet, spejderarbejde, dans, kor, 
samlere (frimærker, mønter), naturo-
plevelser, men det er altså ikke selve 
aktiviteten, man får tilskud og ret til 
lokaler for.

Det er en lang forklaring som bag-
grund for at forstå visdommen i Paw 
Karslunds udlægning af, hvordan reg-
lerne for tilskud til foreningslivet bør 
være.

Tidligere og nu

I mange år var beløbet, der var afsat 
på kontoen i det kommunale budget 
til tilskud til foreningerne delt mellem 
direkte tilskud på baggrund af antal 
medlemmer under 25 år, i en pulje 
til lejrophold, kursustilskud til ledere 
og tilskud til trænerlønninger. I alt 5,3 
mio.

En forening med eksempelvis træ-
nerlønninger fik sine største tilskud 
på baggrund af trænerlønninger (ikke 
100 procent betalt, men en andel af 
udgiften efter en kompliceret ud-
regning), mens et kor, amatørteater, 
folkedansere, en spejdergruppe, som 
ikke betalte ledere og instruktører, 
men kunne få blandt andet lejrtilskud, 
samlet set fik mange gange mindre pr. 
medlem end en idrætsklub.

Det var der ikke noget ulovligt i, det 
var bare meget ulige, ligefrem uret-
færdigt fordelt.

Med fuld opbakning fra forenings-
livet (det tilskudsberettigede, det fol-
keoplysende) blev disse fire konti lagt 

sammen og tilskud alene fordelt efter 
antallet af børn og unge under 25 år. 
En nem metode og fair.

Det giver øjeblikkelig større tilskud 
pr. person til blandt andet spejderne, 
mens en fodboldklub mistede store 
tilskud, fordi den nu skulle klare sig 
for det samme som spejderne (ca. 500 
kroner årligt).

- De, spejderne kan jo slet ikke bru-
ge de penge, vurderer Paw Karslund 
for det første.

- Og når man har været vant til så 
store tilskud, så man kan lønne træ-
nere, skal man forsat have et højere 
tilskud pr. medlem.

Det var det argument, han genfrem-
satte, da debatten handlede om noget 
helt andet, nemlig godkendelsesreg-
lerne.

Også andre tilskud og goder

Ved siden af medlemstilskud, tilde-
les lokaler, baner (sommer og vinter), 
idrætshaller til foreningslivet. Klasse-
værelser, gymnastik- og festsales lå-
nes, skolekøkkener og lignende lånes 
ud i stor stil.

Hvis en forening ikke hellere vil 
være i eget eller lejet lokale, kan der 
ydes vise tilskud (eksempelvis til 
spejderhytter og visse søsportsloka-
ler), men vil man være sig selv, betaler 
man også til sit eget hus, men ligger 
måske på kommunal grund. Grunden 
er gratis og det er idrætshaller, skøjte-
banerne, svømmebassiner med hal og 
vand, fodboldbaner også.

Tårnby kommune har et godt ry som 
foreningskommune, sagde Ali Qais (V), 
- men har været ved at sætte dette ry 
over styr med de kommende godken-
delsesregler.

Han mente dog, at en vis opblød-
ning på kravet om, at et flertal skulle 
være fra Tårnby, altså bo i Tårnby, hav-
de hjulpet på målstregen.

Henrik Zimino (A), der er formand 
for Folkeoplysningsudvalget og Kul-
tur- og Fritidsudvalget mente, at kom-
munen stadig er en god forenings-
kommune, så meget at det strømmer 
ind med borgere fra andre kommuner, 
der vil dyrke især idræt i Tårnby og 
det i en sådan grad, at tårnbyborgere 
er i mindretal i flere foreninger og de 
udenbys belaster kommunens haller, 
badevand og fodboldbaner.

- København bygger masser af nye 
boliger, men sender deres borgere ud 
til os for at dyrke idræt, har han tidli-
gere sagt.

- Og det bliver kun værre i de kom-
mende år.

Derfor besluttede Kommunalbe-
styrelsen, at Tårnby-foreninger skal 
arbejde på at få flere Tårnby-borgere 
i foreningerne.

- De har altid været velkomne, bare 
kom. Se på www.taarnbynet.dk.

ADVARSEL: Denne artikel er stærkt 
farvet af, at skribenten er formand 
for paraplyorganisationen Tårnby 
Forenings Råd, som organiserer 
ikke-idrætslige foreninger (som en 
tilsvarende paraply Kastrup Tårnby 
Idræts Sammenslutning tager sig 
af). De to organisationer arbejder 
tæt sammen.

For enhver, som har, til ham ...
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VI VIL GERNE, men:  28 procent 
af den voksne befolkning lever 
ikke op til WHO’s anbefalinger for 
fysisk aktivitet.
71 procent af de voksne inaktive 
har rent faktisk et ønske om at 
være mere fysisk aktive. 
Størst er andelen hos kvinder med 
74,4 %, mens det hos mænd er 
67,4 %. 

Nyt budskab til de inaktive: Alt tæller!
Slå græs, dans med ungerne i stuen, 
eller tag trappen i stedet for elevato-
ren, det er nemlig også motion

AKTIV I JULEN?

Er du idrætsaktiv? Det kan måske være 
svært for mange at svare ja til… 

For at kunne kalde sig idrætsaktiv er 
holdningen ofte, at man skal eje mindst 
ét par løbesko, en holdtrøje eller en 
ketsjer. Men den opfattelse vil DGI 
(Danmarks Gymnastik og Idrætsfor-
eninger) og Danmarks Idrætsforbund 
i deres fælles indsats Bevæg dig for 
livet rykke ved, for man kan sagtens 

være aktiv uden nødvendigvis at skulle 
klæde om til idrætstøj. 

Med kampagnen ’Alt tæller’ vil or-
ganisationerne sætte fokus på, at lidt 
også har ret. Selvom man måske ikke 
opfylder Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger om at være fysisk aktiv mindst 
30 minutter om dagen, så skal dansker-

ne mindes om, at det måske ikke er 
så svært, som først antaget, at be-
væge sig lidt hver dag.

- Med Bevæg dig for livet vil vi 
gøre Danmark til verdens mest 
idrætsaktive nation. Derfor skal vi 
have mange flere med end dem, der 
godt kan se sig selv dyrke idræt og 
som måske kun mangler det sidste 
skub, siger Charlotte Bach Thomas-
sen, formand for DGI.

Sundhedsstyrelsen bakker op

Sundhedsstyrelsen bakker op om 
kampagnen og medvirker til at ud-
brede budskabet om, at alt tæller. 
Styrelsen anbefaler, at voksne er 
aktive mindst 30 minutter om da-
gen med moderat- til høj intensitet. 

Derudover bør en voksen også 
to gange om ugen øge og vedlige-
holde sin kondition, muskelstyrke, 
bevægelighed og knoglestyrke. Her 
skal træningen være af høj intensi-
tet og vare mindst 20 minutter.

Men for den inaktive voksne kan 
30 minutters fysisk aktivitet om da-
gen måske virke uoverskuelig, der-
for bakker Sundhedsstyrelsen op 
om kampagnen for at understrege, 
at der kan være mange veje til de 30 
minutters fysisk aktivitet. tsp
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Vi ønsker alle borgere i Tårnby 
en glædelig jul og  

et godt nytår
Socialdemokratiet og  

borgmester Allan S. Andersen
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 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad

Forret:
Tigerrejer i wasabi marinade 
Ristet kammusling med urter i julienne  
Citrusbagt torskefilet med dildmayo  
Asparges og krydderurter  
Hjemmebagt  brød og aioli

Hovedret:
Langtidsstegt Black Angus oksesteg(rosastegt) med 
kastanje/portvins creme sauce  
Bagte rødbeder med acacie honning 
Pestobagte svampe  
Små knuste kartofler med bacon og urter  
samt brunet smør • Grøntsags terrine 

Dessert:
Kraftig chokoladekage med pasionsfrugt mousse 
Roulade med skovbærcreme  
Friske bær, mynte og  nøddeflage

Pris pr couv. Kr. 360.00
Forret og dessert er klar til at sættes på bordet  
Bestilling senest fredag 27. december • 
Tlf.: 32 50 17 69 • Mobil 28 19 15 55 • (afhentes fra 12-15)

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

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

Julebuffet 1
Tomat/kanel sild ¤ Karry sild med æbler

Stegte sild med dijon/dildlage ¤  

Varmrøget laks med julekrydderier og dild mousse ¤
Peberrullepølse med sky
Hjemmelavet hønsesalat med bacon
Røget andebryst med æble/peberrodssalat
Lun fløde-leverpostej med ristet bacon og champignon

Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og surt ¤
3 slags oste med druer, kiks og peberfrugt
Ris à la mande med kirsebær sauce

kr 245.00

Jule buffet 3
Karry sild serveret med løg og capers ¤
Friteret fiskefilet med remoulade og citron
Æg og rejer med mayonaise og dild 
Flæskesteg med rødkål og surt
Frikadeller med rødkål og syltet cornichons
Lun leverpostej med ristet bacon og champignon
Hjemmelavet hønsesalat
2 slags oste med druer og kiks
Ris à la mande med kirsebær sauce

Kr. 200,00

Julebuffet 2
Karry sild ¤ Tomat/kanel sild

Stegte sild med dijon/dildlage ¤
Varmrøget laks med julekrydderier og kørvel-mousse
Lune fiskefileter med remoulade og citron
Flæskesteg med rødkål og surt
Røget andebryst med æble/peberrods-salat
Små frikadeller med hjemmelavet surt
Fløde leverpostej med ristet bacon og champignon
Stegt flæsk med pigeon-æbler og løg

Hjemmelavet hønsesalat ¤
4 slags oste med druer, kiks og peberfrugt
Ris à la mande med kirsebær sauce 

kr 265.00Alle julebuffet’er
...med brød, smør og fedt. Alt bliver pyntet flot op på 

vores fade og skåle lige til at sætte på bordet

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00

Nytårs menu
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Fortsættes næste side ...Fortsættes næste spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 17.12.2019, 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 2020
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2020 afholdes i mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 28.1., 25.2., 31.3., 
28.4., 26.5., 16.6., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11. og 15.12.
Der tages forbehold for ændringer.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER

ERNÆRINGSVEJLEDNING I EGET HJEM
SundhedsCenter Tårnby har et tilbud til dig, som er over 65 år og har 
haft et uplanlagt vægttab. Via satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen 
har SundhedsCenter Tårnby i perioden 2018-2020 mulighed for at 
tilbyde vejledningsforløb om ernæring i eget hjem.
Vejledningen foregår ved, at du får besøg af en ernæringskonsulent. 
Sammen lægger I en plan, der skal hjælpe dig til at stoppe dit vægttab 
eller tage på i vægt. Ernæringskonsulenten tager udgangspunkt i dine 
ønsker og behov, så du får en plan, der passer til dig. Du vil blive vejet 
ved hvert besøg.
Har du en pårørende eller en ven, som er en god støtte, når det 
gælder madlavning og indkøb, er de meget velkomne til at deltage i 
samtalen. 
Er du interesseret i forløbet, eller har du spørgsmål, kan du kontakte 
ernæringskonsulenten på tlf.: 2491 4268. 

PÅRØRENDE TIL BORGERE MED DEMENS
Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende 
til borgere med en demens sydom.
Ved demenskoordinator og forebyggelseskonsulenterne.
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor 
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. 
Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på 
følgende dage:

December
Tirsdag 17. december fra 16.00-17.30 
Torsdag 19. december fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi by-
der på kaffe, the og vand. 

FOREDRAG: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner 
et graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten
• Forventninger til fødslen
• Amning
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen
• Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet
• Reaktioner fra søskende
• Mødregrupper
• Sundhedsplejerskens tilbud
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget holdes 2. december kl. 15.00-16.30 i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os 
på tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km 
eller 4 km. 2 km ruten er i moderat tempo, og 4 km-ruten foregår i 
rask tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalfor-
ening. 
Mødested: P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

FÅ APPETIT PÅ LIVET OG NÆRING TIL NYE 
VENSKABER MED TÅRNBYS SPISEVENNER 
SundhedsCenter Tårnby har etableret spisevenner i samarbejde med 
Ældre Sagen. En spiseven er en form for besøgsven, som du har 
mulighed for at invitere til middag. En spisevært er 65+, bor i Tårnby 
og savner indimellem mere selskab. Du får din spiseven på besøg en 
gang om ugen til hyggeligt samvær og Galsgaardkøkkenet leverer 
maden. Er du interesseret i spændende livsfortællinger over middags-
bordet, og ønsker du samtidig at glæde et andet menneske med dit 
selskab, er du måske vores nye spiseven. 
Ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spiseven 
skal du blot kontakte: 
Ældre Sagen tirsdage kl. 12.00 – 13.00 på tlf.: 2170 0516 eller frivillig-
hedskoordinatoren på sc.sf@taarnby.dk eller på tlf. 3076 0525.

PÅ VEJ TIL NYE VANER  
– FOR DIG MED BMI OVER 27
Har du mange slankekure bag dig? Hører du dig selv sige ”jeg starter 
på mandag” eller ”jeg har rygrad som en regnorm”? Så er dette forløb 
måske noget for dig. Forløbet foregår i en lille gruppe, hvor vi sam-
men går på opdagelse i vores nuværende spise- og motionsvaner. Du 
vil blive inspireret til at bryde med uhensigtsmæssige vaner - og til at 
skabe nye. 

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas el-
ler andet, så er der på www.taarnby.dk og på www.
borger.dk en lang række muligheder for digital selv-
betjening 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 insti-
tutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 

Fortsat fra forrige spalte
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Fortsættes næste side ...
Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige side ...
Hvem er forløbet for?
• For dig der har BMI over 27
• For dig der har lyst til at ændre spise- og motionsvaner
Hvad går forløbet ud på?
• At komme på opdagelse i egne vaner
• At afprøve og lære strategier til nye vaner 
• At bevæge sig sammen
• At dele erfaringer med gruppen
Hvor og hvornår mødes vi?
• Vi mødes over 6 mandage kl. 15.00 – 17.00 i SundhedsCenter Tårnby 
Kontakt
Kontakt vores sundhedskonsulent på tlf. 2491 4268 for en samtale, hvor 
vi sammen vurderer om forløbet er noget for dig.
Næste forløb forventes at starte i februar 2020. 

HÆFTET JULEARRANGEMENTER I TÅRNBY 
2019 ER PÅ GADEN 
I hæftet finder du en række stemningsfulde julearrangementer, som 
du kan opleve i Tårnby i november og december måned. Du kan lave 
juleting og møde julemanden på bibliotekerne. I kirkerne kan du høre 
koncerter og på naturcentret kan du snitte gaver og lave fine juledeko-
rationer. Børn og ældre kan bage sammen - eller de kan mødes til et 
af byens luciaoptog. Du kan også komme til julehygge eller spille jule-
banko i et pensionisthus. 
Du kan bl.a. finde hæftet i Sundhedscentret, i kirkerne, på Tårnby Kom-
munebiblioteker, på Tårnby Rådhus og pensionisthusene. Du kan også 
finde hæftet på https://www.taarnby.dk/

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 • 2770 Kastrup • Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården

Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister og deres 
ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet 
for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil august 2019)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. Du kan bruge 
vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrangementer, 
deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, 
tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere. 
Åbningstider i centeret for aktiviteter:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30 
Mandag 2. december kl. 13.30 - 15.30
BAMSE Show Jul på Vimmersvej i caféen. (se husopslag)
6.-7.-8. december
3 dages juletur til Ribe.
Mandag 9. december kl. 13.30
Caféeftermiddag: Juletema hygge dag.
Fredag 13. december kl. 12.15
Julefrokost i caféen. (se husopslag)
Mandag 16. december kl. 11.00
Tur ud af huset til Kongens Nytorvs julemarked og Nyhavn.
Fredag 20. december kl. 13.30 - 15.30
Michael Winkler kommer her med sit juleshow denne sidste fredag 
inden jul. (se husopslag)

Solgården holder julelukket fra 23. december da vi har status.

Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
Vi ses igen torsdag 2. januar 2020.

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Alle borgere, som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune, er vel-
komne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset og 
kunne du tænke dig at høre nærmere, så kig indenfor til åbent hus.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag lukket  
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus  
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Der er mulighed for køb af kaffe, kage, øl, vin og sodavand.

Søndag 1. december kl. 13.00 
Adventshygge: Det første lys tændes i adventskransen og der 
hygges med en julesang eller 2. Der er mulighed for køb af 
kaffe, gløgg og æbleskiver til kr. 15,00. Arrangement kræver 
ikke tilmelding.
Onsdag 4.december kl. 12.30 
Julefrokost for husets brugere. For yderligere information se 
opslag i Bordinghus 
Søndag 8. december kl. 13.00
Julebanko: Banko afholdes i forbindelse med adventshygge, så 
kom og vær med. Der sælges kaffe, the, øl, sodavand, kage 
samt bankoplader. Vi ses til en hyggelig eftermiddag.
Fredag 20. december kl. 13.00 
Fællesfrokost: Medbring din egen madpakke/godt humør og 
nyd den i selskab med andre. Vi sørger for mulighed for køb af 
øl, vin, sodavand, snaps, kaffe og kage. 
Fredag 3. januar 2020 kl. 14.00 
Nytårskur: Bordinghus byder på champagne og kransekage. 

Bordinghus holder juleferie fra og med  
21. december 2019 – til 2. januar 2020.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Alle pensionister i Tårnby er velkomne i Pilehaven. Deltag i vores faste 
aktiviteter f.eks. folkedans, frimærker, fiskeklub, petanque, siddedans, 
gymnastik, korsang, knipling, seniordans, 3-d kort fremstilling, edb, krop 
og hjernemotion, litteratur, og gåture - eller kom til nogle af vores særlige 
arrangementer:

Søndag 1. december kl. 13 – 16 Julebanko 
Advents arrangement. Julepræmier, overraskelser, æbleskiver, 
m.m. Prisen 50 kr. inkluderer 3 plader, kaffe m.m. Tilmelding i 
Pilehaven
Onsdag 4. december kl. 12.30 - 14 Fællesfrokost 
Kartoffelsalat og deller. 25 kr. betales senest dagen før.
Onsdag 4. december kl. 14 – 16 Børnedanse og 
sanglege. 
m. Pilehavens Gamle Danse De fleste af os kan huske 
”Skomagerpolka”, ”Ris, Ras, filli jong gong gong”, ”Så går vi 
rundt om en enebærbusk” og flere andre festlige børnedanse. 
Efter dans er der kaffe og hjemmebag. Gratis
Torsdag 5. december kl. 19.30 – 21.30 
Jule Kabaret i bøssehuset på Christiania. 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige spalte ...
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TÅRNBY  
KOMMUNE

Da 17. november blev aflyst pga. sygdom får I denne enestående 
mulighed: Oplev den fantastiske stemning og det ultra sjove og noget 
grænseoverskridende show. Tag med fra Pilehaven kl. 16.30 og spis i 
byen eller mød ved Christianshavns metro kl. 18.50. Billet 200 kr. be-
tales hurtigst muligt. Begrænset antal pladser.
Mandag 9. december kl. 9.00 – 14.30 Massage 
Shiatzu massage – 200 kr. for ½ time. 1. gang kun 100 kr. Tidsbestil-
ling
Mandag 9. december kl. 11-13 Fortællecafe
Der fortælles og bagefter spiser vi et stykke grøntsags-tærte m. salat. 
Emnet er: ” Hvor har jeg boet og hvordan var det”. 20 kr. Tilmelding 
som fortæller eller lytter i Pilehaven – gratis for fortællere.
Onsdag 11. december kl.12.30 - 14 Fællesfrokost
Ostebord. 25 kr. betales senest dagen før.
Søndag 15. december kl. 13.30 – 17 Pilehavens 
julefest 
Rigtig julefest med alt hvad dertil hører: Smørrebrød, ris’ala’mande, 
mandelgaver, juleguf, dans omkring juletræet og hyggelig danse og 
underholdningsmusik. Tilmelding og billet á 150 kr. i Pilehaven. Festen 
holdes i Laden, Nøragersmindevej 90
Onsdag 18. december kl.12.30 - 14 – Fællesfrokost
Restemad. Gratis. Tilmelding senest dagen før.
Fredag 20. december kl. 10-12.30 – Syng julesange 
med Pilehavekoret 
Lyt til korets juleprogram og syng med på de dejlige julesange. Gløgg 
og småkager. Gratis

Mandag 23. december 13-14.30 Lille-jule-
eftermiddags-hygge
Risengrød, nisseøl og en lille historie. Medbring en lille pakke (til ca. 25 
kr.) til pakkeleg. Tilmelding i Pilehaven senest kl. 10.30 -11 på dagen.

Derefter lukket mellem jul og nytår - Første åbningsdag efter nytår er til 
Nytårsfrokost mandag 6. januar. Tilmelding før jul.

Glædelig jul og godt nytår fra os 

PLYSSEN UDSTILLINGSCENTER  
(WWW.PLYSSEN.DK) 
Amager Strandvej 350 2770 Kastrup. 
Åbent hver lørdag-søndag 13-16. Gratis adgang
I samarbejde med Stads og Lokalarkivet i Tårnby Kommune

SIDSTE DAG PÅ AMAGER STRANDVEJ 
SØNDAG 15. DECEMBER
Åbningen af Plyssen i nye lokaler på Ved Diget vil blive 
annonceret senere.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side ...

En torsdag sidst i november 
indbød 3F til en hyggelig 
aften med mad og sang

Af Mona Gjedved

Menuen bestod af Hakke-
drenge med løg, rødbedesa-
lat, kartofler og sovs - som al-
tid veltillavet af de to dygtige 
damer i 3Fs køkken. 

Og sangen stod borgmester 
Allan S.Andersen for.

Allan havde på forhånd 
udvalgt en række sange, som 
havde haft betydning i han liv. 
Både sange fra barndommen, 
fra hans tid på Sankt Annæ 
Skole og fra Københavns 
Drengekor, som der var tradi-
tion for at være med i i hans 
familie og sange fra senere i 
livet. 

Allan knyttede en personlig 
kommentar til alle sange, og 
mange af sangene fik også 
os andre til at tænke tilbage 
i tiden.

Det var dejlige sange, som 
de fleste af os kendte og 

Sankt Annæ-drengen kan også som voksen Skibakke beskyttet 
mod graffiti
Amager Bakke har fået anti-
graffiti beskyttelse hele ve-
jen til toppen.

Mange havde næppe 
forestillet sig, at man en dag 
kunne tage på afterski på 
Amager. Men med åbningen 
af den nye Amager Bakke er 
det nu muligt. 

Der er plads til 1.500 
mennesker på Københavns 
nye skibakke. Udover at stå 
på ski på de mange børste-
måtter, kan man også klatre, 
vandre eller ligefrem løbe 
til toppen, hvor man kan 
spise, feste eller bare nyde 
udsigten. Men med mange 
mennesker kommer også 
risikoen for graffiti.

Derfor ønskede man at 
beskytte byens nye leveran-
dør af strøm og fjernvarme. 

Amager Bakke er i sig selv 
en stålmastodont, som rej-
ser sig i 85 meters højde og 
det er dækket af cirka 1.500 
betonelementer.

Firmaet All Removes 
medarbejdere måtte derfor 
ud på noget af en vandretur 
for at anti-graffiti beskytte 
de utallige stålplader langs 
trapperne hele vejen til 
toppen.

Nu er det nye rekreative 
område beskyttet mod graf-
fiti – til forhåbentligt stor 
glæde for anlæggets kom-
mende gæster.

Allan S.Andersen sang selv for på både 
kendte og ukendte sange. Ulla Britt 

akkompagnerede og sørgede for, at alle 
kunne følge med. Foto: Ole Gjedved.

kunne synge med på. Nogle 
var ukendte for os, men ved 
hjælp af Ulla Britt som ak-
kompagnatør, kom vi godt 
igennem det hele.

Specielt sangen som ingen 
af os kendte: De store frem-
skridt kommer af de små.  Den 

er skrevet af Annika Aakjær 
på bestilling af 3F i anledning 
af arbejdsmiljørepræsentant-
året 2019. 

Den er en hyldest til det 
kæmpestore og usynlige ar-
bejde, der hver dag gennem-
føres af tusindvis af arbejds-

miljørepræsentanter. Til sidst 
sang vi Skraldesangen - hel-
digvis skrevet på melodien 
Santa Lucia.

Tak for en dejlig aften, der 
gjorde os alle i godt humør.

Enighed om 
tværbaneløsning
Efter årelang strid er SAS, Norwegian og 
DAT blevet enige med Københavns Luft-
havn om løsning, hvor CPH’s tværbane 
bevares i en kortere og forskudt udgave. 
Om fremtiden for CPH’s tværbane – den 
såkaldte bane 12/30 – har parterne nu 
tilsyneladende fundet hinanden og er 

blevet enige om en løsning, som frem-
læges i en opdateret masterplan for 
lufthavnens infrastruktur.

Løsningen betyder, at tværbanen be-
vares, men forkortes og forskydes og 
fremover kun vil kunne benyttes ved 
ind- og udflyvning over Øresund.

Københavns Lufthavn lagde oprinde-
ligt i 2016 op til helt at nedlægge tvær-
banen for at give plads til udbygning af 

lufthavnen med nye standpladser og 
terminalområder i takt med lufthavnens 
vækstambitioner.

Den plan mødte imidlertid stærk 
modstand fra SAS og andre flyselska-
ber i lufthavnen, da de frygtede, at CPH 
uden en tværbane ville risikere at lukke 
helt i adskillige timer, når kraftig side-
vind forhindrede flyene i at lande på 
CPH’s to hovedbaner.
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CLARION LIVE

TIM CHRISTENSEN 24.01.20 ANDERS MATTHESEN 21.02.20 & 22.02.20  
SANNE SALOMONSEN 03.04.20 SKO/TORP 15.05.20 PERNILLE ROSENDAHL 
& KWAMIE LIV 26.06.20 LIS SØRENSEN 21.08.20 BURHAN G 18.09.20  
MEDINA 06.11.20 RASMUS WALTER 13.11.20

Under besættelsen 1940-45 
var dette at folk mødtes og 
sang danske sange - med 
tryk på danske - et væsent-
ligt moralsk rygstød. Nu 
vender alsangen tilbage i 
75-året for befrielsen

Af Terkel Spangsbo

En selvbestaltet gruppe af 
musiske foreningsfolk har sat 
sig for at markere 75-året for 
4. maj 1945, befrielsesafte-
nen – og det skal naturligvis 
være med alsang i den helt 
store og stemningsfulde stil.

Stedet, som er valgt, lig-
ger i Travbaneparken mellem 
Plejehjemmet på Løjtegårds-
vej og bakkerne i parken. Her 
opstilles en stor scene og der 
bliver plads til godt 500 pub-
likummer. 

- Antallet af publikum er 
det helt store spørgsmål, som 
først kan afklares på selve da-
gen, siger initiativtager Ninna 
Feldvoss.

- Vi tror på stor interesse, 
men vi ved det ikke.

Af gode grunde er der ikke 
mange, som har oplevet selve 
fredag 4. maj ’45 og kan hu-
ske den, men i mange år efter, 
har det været en aften, som 
mange forbinder med no-
get særligt både festligt og 
stemningsfuldt; og i mange 
år fortsat har sat levende lys 
i vinduerne. Det er netop den 
dobbelthed, gruppen vil for-
søge at genkalde mandag 4. 
maj 2020.

Initativ-gruppen

Bag initiativet står foreløbig 
ledere fra Visens Venner, Ka-
strupgårdsamlingens Venner, 
Tårnby Koret og Tårnby Blad-

forening. Desuden har Tårnby 
Kommune ydet et betragteligt 
tilskud, så arrangementet kan 
afvikles gratis for publikum 
og uden at få karakter af et 
marked. Der bliver naturligvis 
noget at spise og drikke, men 
endnu er detaljerne ikke lagt 
fast og der drøftes flere mo-
deller.

- Vi kan så heller ikke sige 
så meget om selve program-
met, men det er planen, at 
et større orkester varmer op 
med musik og enkelte fælles-
sange, fortæller Ninna Feld-
voss.

Derefter veksler kor og 
artister med at synge egne 
sange og være forsangere 
i alsangene, som man i dag 
vil kalde fællessange. Der vil 
være taler af blandt andet 
borgmesteren og andre pro-
minente gæster. Når klokken 
nærmer sig tidspunktet for 
frihedsbudskabet med ”Her 
er London… Det meddeles i 
dette øjeblik at feltmarskal 
Montgomery …” vil øjeblikket 
blive mindet med et særligt 
optrin.

- Ja mere kan vi ikke sige, 
men vi håber da, at mange 
vil komme og dele øjeblikket 
med hinanden og prøve at 
forstå, hvad datoen kom til at 
betyde i mange år efter, siger 
Ninna Feldvoss.

Alsangen vender tilbage
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Life & Stress  
Coach Kastrup 

 

v/ Helle Bodal Themsen

Allerede efter én session hos mig, lover jeg,  
at du får det bedre… 

Jeg er certificeret Life- og StressCoach 

Jeg kan hjælpe dig:

Hvis du er stressramt samt forebyggelse deraf.
Hvis du ønsker personlig udvikling. 
Til bedre selvværd & selvtillid. 
Hvis du lider af  angst. 
Med livsudfordringer.

                      
Ring for en uforpligtende samtale 
på: 4220 4444 

læs om priser m.m. på:
www.stresscoachkastrup.dk

Nyt! Nyt!

www.magasinstewardess.dk • info@magasinstewardess.dkwww.magasinstewardess.dk • info@magasinstewardess.dk

- os med tøjet og de sødeste kunder- os med tøjet og de sødeste kunder

Flot strik Flot strik 
399,95399,95

2 stk.2 stk.
Kun 600,-Kun 600,-

Stort udvalg i Stort udvalg i 
overtøjovertøj
Ægte dun/Ægte dun/
pelspels
2.499,- 2.499,- 

Ny kjole til Ny kjole til 
julenjulen

599,95599,95

Dejligt lunt nattøjDejligt lunt nattøj
Pyjamas Pyjamas 
399,95 399,95 

Gaven til dig selv
- eller en du holder af

¤¤

Glædelig Jul

¤
¤
¤

¤

¤ ¤

¤¤

¤¤

Af Flemming Harfot,  
beboer på Tårnby Torv

Trafikken er enorm og kaotisk, det er 
den overalt, især når man byplanlæg-
ger, som man gør; man bygger en Øre-
stad og laver en boulevard med kun 
en kørebane i hver retning. 

Her i kommunen bliver man ved 
med at udbygge lufthavnen og klap-
per i sine små hænder over, at der 
kommer flere passagerer. Det er alt 
sammen fint nok, men man må vel 
vide, at det også givet øget trafik. 

Man bygger et erhvervscenter Kir-
stinehøj, og sørger ikke for ordentlige 
til- og frakørselsvej, og sådan kan man 

blive ved. 
Nu vil man så bygge nyt indkøbs-

center på Tårnby Torv, og det bliver 
sikkert muntert for os, der bor på tor-
vet, medens det står på. 

Min pointe med det her er, at sådan 
nogle trafikale forhold gør, at folk bli-
ver irriterede og stressede, og det på-
virker deres måde at køre på. 

Tro mig, jeg har været erhvervs-
chauffør i 40 år, og har set udviklingen 
gennem tiden, men fordi man bliver 
stresset og irriteret, kan man godt 
køre ordentligt, og så er jeg kommet 
ind til det, jeg har på hjerte. 

Tårnby Torv er også et beboelses-
kvarter; der bor levende mennesker 

(endnu da) og jeg synes, det er fuld-
kommen urimeligt, at det er med livet 
i hænderne, når man skal krydse kø-
rebanen langs med langblokken. Der 
køres generelt alt for hurtigt, og end 
ikke ved fodgængerfeltet tager man 
farten af eller standser helt op, som 
færdselsloven påbyder en at gøre. 

Det er uforståeligt, at man ikke kan 
lave nogle vejbump eller chikaner, der 
kan dæmpe hastigheden; det kan man 
ellers godt finde ud af alle andre ste-
der, men der skal måske lig på bordet, 
før man vil gøre noget ved det. 

Vi har modtaget:

Trafikken på og omkring Tårnby TorvTrafikken på og omkring Tårnby Torv
Flydende 
skraldespande
Det historiske Nyhavn er hvert år 
kulisse for både en masse dan-
skeres besøg i hovedstaden og 
tusindevis af turister, og det kan 
ses på mængden af affald. Nu får 
Nyhavns Kanal og naturen i det 
tilstødende verdenshav nye hjæl-
pere, flydende skraldespande, 
der skal hjælpe med at indsamle 
plastik og andet affald
En Seabin er en havskraldespand, 
som ligger i vandoverfladen og ved 
en kontinuerlig motoraktivitet op-
suger affald fra vandoverfladen.

Helt lavpraktisk suges affald og 
vand ned i en pose indeni Seabinen 
ved hjælp af en pumpe, som har en 
kapacitet på 25.000 liter i timen. 
Vandet pumpes efterfølgende ud 
af Seabinen, og det efterlader af-
faldet fanget i affaldsnettet. 

I toppen af en Seabin er der en 
hvid ”tallerken”, som suger eventu-
elle olierester. En Seabin kan fange 
partikler ned til 2 mm (mikroplast 
f.eks.).

I Københavns Havn indsamler By 
& Havn hvert år omkring 90 tons 
affald og løsrevet tang fra vand-
overfladen og adskillige container-
læs skrald fra havnens bund bliver 
fragtet væk i forbindelse med den 
årlige hovedrengøring.
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Vind en Coca Cola cykel 
/skildpadde cykelhjelm (fra TOMS) 

eller ét gavekort til butikken af 300,- 

Hvilken butik lå der før 
vores sidste udvidelse? Spørgsmål: 

Vind ét ud af to gavekort af 300,- 
til butikken. 

Har vi LEGO her i butikken? 

Spørgsmål: 

Konkurrence for De voksne (15 år +) 

Kom med din kupon i LetKøb skottegården  
og vær med i konkurrencen  

Afleveres senest den 18/12-19 
Udtrækkes den 20/12-19 

Konkurrence for børn! (Til og med 14 år) 

SVAR: _____________________ 
BARN               VOKSEN 
NAVN ______________________ 
Tel.________________________ 
Adresse____________________ 
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Klinikken har åbent for konsultation hver

mandag-torsdag  7.30-19.00

fredag 7.30-17.00

lørdag 9.30-14.00 

OBS: 

mandag den 6. december  7.30-12.00

mandag den 23. december  7.30-12.00

mandag den 31. december  lukket

tirsdag den 1. januar  lukket

Tidsbestilling på 88 775 775

Kastrupvej 243 • 2770 Kastrup

info@hjørnegårdens.dk • www.hjoernegaardens.dk

Glædelig jul og godt Nytår
Jul og Nytår står for døren og vi, i Hjørnegårdens Dyreklinik, vil gerne takke alle vores 
klienter for det år som snart er gået.

Det er en fornøjelse, at få lov til at følge og hjælpe alle jeres dejlige dyr.

Det er da også dyrene vi har brugt hovedparten af vores tid på, men vi har alle, i løbet af 
året, deltaget på diverse kurser, så vi hele tiden holder os ajour med den nyeste viden.

Kun sådan kan vi kan tage os endnu bedre vores patienter.

Klinikken tilbyder en bred vifte af behandlinger og operationer - også indenfor ortopædi 
og tandbehandling. 

Desuden har klinikken eget laboratorium, røntgen og ultralydsscanner så der hurtigt 
kan stilles en diagnose og en behandling igangsættes. Desto før en behandling sættes i 
gang, desto bedre for dyret.

Vi glæder os til at se jer i 2020

Særposten fra Tårnby Særposten fra Tårnby 
Forenings Råd med Forenings Råd med 
aftenudbringning til aftenudbringning til 
Tårnbykoret © Kurt Pedersen, Tårnbykoret © Kurt Pedersen, 
Amager FotoklubAmager Fotoklub

Surpriceparty til sangprøve
Priskomitéen, som udvæl-
ger prismodtagere til årets 
hæder, holder af at overra-
ske modtagerne

Årets vinder af foreningspri-
sen var ikke til at lokke til at 
komme som musikalsk under-
holdning ved prisfesten.

Dels er koret på mere end 
30 medlemmer og dels havde 
de ikke flere ledige timer til 
andet en øvearbejde i dagene 
op til deres 75 års jubilæums-
koncert lørdagen efter.

Der var altså ikke tale om 
at overraske, men om at over-
rumple koret til en afslutten-
de prøveaften.

Ved hjælp af enkelte med-
sammensvorne havde komi-

téens to postbude tilrette-
lagt, at kunne ankomme med 
en gave og champagne i den 
indlagte kaffepause - og over-
rumplingen lykkedes.

Ikke mindst på grund af 
de gamle uniformers mang-
lende pasform blev identite-
ten hurtigt afsløret. Michael 
Pedersen, sekretær i Tårnby 
Forenings Råd og formanden 
samme sted, Terkel Spangsbo 
medbragte foruden gaven (et 
”prale-banner”) og champag-
nen en invitation til koret om 
at anvende deres eneste fri-
aften før jubilæet på Tårnby 
Rådhus til den rigtige udnæv-
nelse til Årets Forening 2019 
i Tårnby.

tsp

Tårnbykoret er Årets For-
ening i Tårnby - samtidig 
med, at koret fejrer deres 
75-års jubilæum

- Uden af forkjeine vores 
mange andre kor i kommu-
nen, så har Tårnbykoret gen-
nem sine 75 år valgt at være 
et kvalitetskor, sagde forman-
den for Tårnby Fore nings Råd 
og medlem af priskomitéen, 
da han holdt festtalen for 
Tårnbykoret ved prisoverræk-
kelse på Tårnby Rådhus.

- Nok mødes I hver mandag 
for at glæde jer selv, men altid 
med et møde med publikum 
for øje – og derfor skal det, 
man kommer med, være mere 
end godtnok – det skal være 
godt – så er det nok muligt at 
vejen er selvvalgt vanskelig, 
men tonerne skal klinge, det 
skal lyde både af livsglæde 
og være kvalitet.

De to delegaterne fra pris-
komiteen, som besøgte koret 
aftenen før, hvor blæsten peb 
og regn gav sit til en klassisk 

novemberaften, talte med 
flere kormedlemmer.

”Alt andet betyder ikke no-
get, blev der sagt. Når vi går 
herfra, nærmest svæver man, 
så har man sunget sig glad”.

- Koret har gennem tiderne 
også glædet andre. De har 
rejst i ind- og udland og har 
repræsenteret kommunen. 
Faktisk er koret leverandør til 
det kongelige danske hof. 

Fortsættes næste side

Kor som kongelig hof-leverandør
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Henning er altid glad og rolig, har altid en bemærkning, 
der får folk til at føle sig velkommen og værdsat, og så 

spreder han lys og glæde blandt dem, som ikke har det så 
nemt, sagde kulturelt udvalgs formand Henrik Zimino, da 

han overrakte prisen som årets foreningsleder til Henning 
Visholm © Allan Pedersen, Amager Fotoklub

Også vinderen af prisen som 
Årets Foreningsleder lykke-
des det at overraske på den 
mere traditionelle måde

Henning Visholm havde flere 
gange i ugen inden prisover-
rækkelsen været rundt om 
Foreningernes Fælleskontor 
og hver gang var han blevet 
trykket til nu at komme til 
årets prisfest.

”Nu havde han jo så meget” 
sagde han, men så hold dog 
en friaften, lød det fra kontor-
personalet.

Til sidst var han dog over-
bevist om, at han burde være 
der, uden at ane at han var en 
af aftenens hovedpersoner.

Det var en ægte overraskel-
se, da formanden for kulturelt 
udvalg, Henrik Zimino sagde:

- Tårnby Kommunes For-
eningslederpris uddeles i år 
for 30. gang og tildeles i år 
Henning Visholm fra Schæ-
ferhundeklubben.

Henning Visholm er mest 
kendt som formand for Schæ-

ferhundeklubbens kreds 2, en 
af landets største og ældste. 
Men her er han også kendt 
uden for landets grænser som 
aktiv på udstillinger og kårin-
ger.

Men han dukker også op 
som mødeleder i Pensionist-
klubben og når Henning hver 
tirsdag tager imod bussen 
med blinde i Skelgårdskirken 
på Ugandavej. Her er altid 
en særlig og god stemning, 
når mennesker med samme 
handicap mødes til hygge-
ligt samvær. Men inden da 
har Henning haft travlt med 
at købe ind og smøre fransk-
brødsrullepølsemadder til 
alle de fremmødte.

Henning har beskæftiget 
sig med mange ting gennem 
sit arbejdsliv; han har væ-
ret slagter, han har haft et 
værtshus og så har han været 
chauffør i LO og hos Ford.

Hundeklubben har holdt 
flyttedag flere gange i Hen-
nings formandstid og hver 
gang ”med hus på ryggen”. 

Nu kan det gamle hus ikke 
klare mere, men står over for 
nok en flytning. Det har alle 
medlemmerne tiltro til, at det 
skal Henning nok fikse.

- Henning er med i bussen 
som hjælper, hver dag i en hel 
uge, når hold af ældre borge-
re drager afsted på De gamles 
Skovtur. På årets udvalgte 

kro er menuen hver dag den 
samme, men heldigvis kan 
Henning godt lide flæskesteg, 
sagde Henrik Zimino, da han 
overrakte prisen.

Til De gamles Jul serverer 
man smørrebrød, og her er 
Henning også med – han er jo 
ikke selv gammel!

Henning Visholm her og der 
og mange vegne

Fortsat fra forrige side

De sang for Dronning, folk 
og fisk ved åbningen af Den 
Blå Planet og var også med, 
da det første spadestik blev 
taget og er således ofte kom-
munens kunstneriske ambas-
sadør, sagde Terkel Spangsbo.

Mange store og dygtige di-
rigenter har de haft som træ-
nere og mange pianister – der 
er blandt andet en til stede i 
aften – har været en væsent-
lig del af holdet. 

Fornyere i sangen

Det var været den faglige tra-
dition, at koret skulle synge  
fint – det seneste år har de 
udfordret sig selv, de går op i 
kraft og fylde – stadig uden at 
slække på kvaliteten. De for-
søger sig med musikalsange, 
de medbringer nu sange med 
mere knald på – og for tiden 
er en af deres signatursange 
Gabriellas sang, er rigtig tåre-
perser:

Jag vill känna att jag lever 
- All den tid jag har, ska jag 

leva som jag vill
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till

Og Tårnbykoret rækker til. 
Tillykke med den velfortjente 
ære, at være årets forening 
2019 i Tårnby.

bbark

En reportage fra korets jubi-
læumskoncert med backing af 
Brandvæsenests orkester ven-
ter til Tårnby Bæadet januar 
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34 stk

MånedstilbudMånedstilbud
8 stk. Deluxe california
Dybstegt aspares, avocado, agurk og toppet med crab, chili-
mayonnaise, kimuchee sesam og springløg.

4 stk. Hosomaki:
Tun med chilimayonnaise

8 stk. Uramaki laks: 
Laks, avocado, agurk, miso-aioli og rullet med kimuchee se-
sam.

8 stk. ebi tempura
Dybstegte tigerrejer, avokado, agurk, teriyaki sauce og rullet 
med sesamfrø. 

6 stk. Nigiri: 
3 stk. flammegrillet laks med teriyaki sauce og forårsløg, 3 stk. 
flammegrillet tun med chilimayonnaise og chilipulver.

Tilbuddet gælder hele  
november og december 2019

Skottegården 6* tlf 32 52 06 19

I alt 34 stk.  

268 kr.-NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

FØR

BEHØVER IKKE KOSTE EN FORMUE
Et typisk 70'er køkken med finerede 
låger i eg. Familien ønskede et
lysere og mere moderne køkken.

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for
facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade får du næsten et helt nyt køkken
på kun én dag og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.
 

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg. 
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk 
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
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adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

FØR

BEHØVER IKKE KOSTE EN FORMUE
Et typisk 70'er køkken med finerede 
låger i eg. Familien ønskede et
lysere og mere moderne køkken.

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for
facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade får du næsten et helt nyt køkken
på kun én dag og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.
 

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg. 
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk 

20%
SPAR

på hvide mattegrebsfrie låger imalet eller folie

GÆLDER
JANUAR

2018

FØR

EFTER
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.
 

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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grund til at smide 
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et helt nyt køkken.
 

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

34 ÅRS
ERFARING

Bestil din køkkenrenoveringi december og få 2 stk. biletter til tivoli.Se mere på: www.nygammelt.dk

220 Tårnbyborgere testet af Sund-
hedscentret sundheds-detektiver

Af  Mona Gjedved  
Foto: Ole gjedved

I anledningen af den Internationale 
Lungedag stillede Lungeambulatoriet 
fra Amager Hospital endnu en gang 

op med sygeplejersker og sundheds-
personale for i samarbejde med Sund-
hedsCenter Tårnby at give borgerne 
mulighed for at finde kroniske lunge-
sygdomme i tide. Et tilbud man påbe-
gyndte allerede i 2005

Det er specielt vigtigt at få un-
dersøgt lungerne, hvis man oplever 

symptomer som: Hoste, åndenød el-
ler pibende/hvæsende vejrtrækning. 
Men alle var selvfølgelig velkomne til 
at få tjekket lungerne for en sikkerhed 
skyld.

Samtidig var der også mulighed for 
at få information og vejledning om 
rygestop hos Ane Nikolaisen fra Sund-
hedsCenter Tårnby, hvor man kunne 
tilmelde sig et 6 ugers forløb. 

- Bare kom, så hjælper vi dig, sagde 
hun.

Lungeforeningen var også tilstede 
med oplysning fra foreningen.

Ligesom sidste år foregik det på 
Tårnby Rådhus, hvor man kunne blive 
testet både i hallen og ved jobcentret. 

Tårnby Bladet mødte ægteparet 
Verner og Johanne fra Tårnby og 
spurgte dem, hvad der havde fået dem 
til at komme. 

- Ja, det var Johanne, der havde sagt 
de skulle, fortalte Verner.  Johanne 
syntes, at hun var blevet lidt stakån-
det, så hun bestemte, at de begge 
skulle op og testes, da Verner er tidli-
gere glaspuster fra Kastrup Glasværk. 
Alt var heldigvis i orden. 

Der var en hyggelig stemning begge 
steder, og ventetiden var kort.

Flere med nedsat lungefunktion

- Vi havde en rigtig god dag på Råd-
huset, sagde Lise Mortensen fra Lun-
geambulatoriet og fortsatte:

- Vi målte 220 lungefunktioner, fem 
mere end sidste år. Af dem fandt vi 
48, der afveg fra det normale, hvoraf 
20 af dem var kendt med enten astma 
eller KOL. Men ud af de 28, som ikke 

allerede havde en diagnose, fandt vi 
tre med mistanke om astma, 20 med 
mistanke om KOL - både mild, mode-
rat og svær KOL - to med mistanke om 
restriktiv lungelidelse og tre med ned-
sat lungefunktion.

- Så vi er tilfredse med resultatet 
og får kun igen bekræftet, at sådan 
en dag giver mening i forhold til tidlig 
opsporing af lungesygdom.

Verner er tidligere glaspuster fra Kastrup Glasværk og Johanne syntes selv, 
hun var blevet lidt stakåndet, så det var på sin plads at blive testet, syntes 
hun. Men alt var heldigvis i den skønneste orden. 

Annette Mørck, Amager Hospital 
og Jonathan Emil Andreasen 
fra Lungeforeningen gav råd og 
vejledning på Den internationale 
Lungedag. 

Lungedag med hyggelig stemning



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET D
EC

EM
B

ER
  2

0
1

9
 1

5

Glædelig Jul
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Perfekt 
kalendergave 
til farmand 
Julekalender-rom opdelt 
i 24 x 4 cl

Gin-julekugler 
Anderledes julepynt? 

Så behøver du ikke 
at lede længere. 

Julekuglerne er i 
brudsikkert glas 

og indeholder 
5 cl. Pickering’s Gin. 

Æske med 6 julekugler.

Diplomático Gaveæske 
med 2 glas og julesanghæfter

ÅBNINGSTIDER
Torsdag & fredag: 

Kl. 13 - 17.30
Lørdag: 

Kl. 10 - 14

1 literkr.399,-
samlet pris

kr.350,-

æske med 6 kugler

  kr.349,-

Gin-julekugler Gin-julekugler 

Tårnby Kommune har i 2019 målret-
tet iværksat tiltag for at styrke bio-
diversiteten og forbedre levevilkå-
rene for bl.a. insekter, sommerfugle 
og vilde bier

- Det er vigtigt at vi øger bevidstheden 
om, at vi skal passe på vores vilde flo-
ra og fauna. Det er ikke alene på grund 
af herlighedsværdien, men også for at 
fremtidssikre vores fødevaregrundlag, 
da insekterne bestøver vores fødeva-
rer, lyder det fra borgmester Allan S. 
Andersen. 

Han understreger, at certificeringen 
er helt i tråd med det generelle fokus 
på FN’s verdensmål, som vi har i Tårn-

by Kommune.  
Tårnby Kommune har i 2019 udlagt 

mere end 194.130 kvadratmeter af de 
kommunalt ejede og kommunalt pas-
sede arealer som arealer med særlig 
fokus på at sikre biodiversiteten.

Der er udsået mere end 10.000 kva-
dratmeter blomsterblandinger med 
insektvenlige blomsterfrø fra DLF 
og der er plantet flere insektvenlige 
stauder, buske og træer samt udlagt 
flere arealer med naturgræs. 

Fortsætter i 2020

I 2020 fortsætter Tårnby Kommune ar-
bejdet med at forbedre biodiversite-
ten og naturkvaliteten på kommunens 

mere vildtvoksende arealer, som for 
eksempel i Ugandaskoven, langs ri-
destier og langs Kalvebod Fælled.

- Dertil vil vi fortsætte med at 
udvælge arealer, som kan omlæg-
ges med tanke for den vilde flora 
og fauna, fortæller borgmeste-
ren. 

Som følge af Tårnby Kom-
munes indsats er kommu-
nen blevet certificeret som 
bivenlig kommune. Det er 
Dansk Biavler Forening, der 
adminstrerer ansøgning til 
denne ordning og betin-
gelsen for certificeringen 
er, at der udlægges mindst én 

h e k t a r 
med bi-

v e n l i g e 
planter fra 

f r ø f i r m a e t 
DLF, som 

Dansk Biavler-
forening samar-

bejder med.

Kaj og borgmester Allan S. Andersen.

Tårnby er nu certificeret bivenlig kommune

Tidligere 
vinhandler 100 år

Der var borgmesterbesøg, da Kaj 
Henriksen fyldte 100 år
Det er på flere måder en gammel ny-
hed - det er det vel, når en person fyl-
der 100 år og når det skete allerede i 
oktober, er det en information af æl-
dre dato, men tillykke alligevel.

Kaj Henriksen er født på Islands 
Brygge 25. oktober 1919, men han 
voksede op på Frederiksberg, hvor 
han også blev gift. Familien flytter ind 
i nybyggede Postparken i 1948 og han 
flytter først derfra som enkemand i 
august 2016. 

Kaj arbejdede blandt andet i en vin-
handel i Kastruplundgade, var senere 
ansat på AGA i Uplandsgade og til 
sidst inden pensionen var han ansat i 
Bikuben.

På selve 100 års fødselsdagen kom 
borgmester Allan S. Andersen i en ti-
mes tid og naturligvis var både Kajs 
frisør og familie samlet, det var en 
sand fornøjelse. 

Om eftermiddagen var der lagkage 
med de 
øvrige be-
boere og 
dagen ef-
ter var der 
en større 
f e j r i n g 
med fami-
lien.

Kajs fødselsdagslagkage.
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Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

Klinikken har ydernummer og udfører 
alle specialer med lægehenvisning til:

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegigt og Psoriasisgigt

Ved statsautoriserede fodterapeuter  
Mariah Kruse, Kristine Stokholm, Karin Zachariasen og Camilla Dehn

Fodbehandling - Indlægsfremstilling - Laserterapi mod smerter, 
f.eks. hælspore mm. - måltagning til kompressionsstrømper - 

CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

Kastrup Fodterapi • Kamillevej 4, 1. sal • 2770 Kastrup • Tlf. 30 13 55 22 • mk@kastrupfodterapi.dk
Handicapvenlig klinik med elevator og gratis parkering foran.

,

5-årig bag årets julekort
Borgmesterens officielle julekort 
afsløret på Rådhuset

Børn fra dagtilbud i hele kommunen 
har indsendt forslag til årets julekort. 
Der var utrolig mange gode og flotte 
bud fra børnene. 

Borgmesteren sender i løbet af de-
cember sit julekort ud til en lang ræk-
ke samarbejdspartnere landet over. 
Og kortet bliver præget af ’Rudolf 
med den røde tud’. 

Motivet er lavet af Alice Marsmann, 
som er fem år gammel og går i Børne-
haven Kastrupgård. 

Hendes tegning blev ud af rigtig 
mange indsendte tegninger vurderet 
som bedst egnet til formålet. 

Udstillingen i Rådhushallen og mar-
keringen af vindermotivet blev tirsdag 
formiddag fejret med kage og juice. 
Mange lokale daginstitutioner havde 
i dagens anledning valgt at lægge ve-
jen forbi Rådhuset, hvor der også blev 

tid til et par julesange. 
- Jeg er utrolig glad for den store op-

bakning til mit nye initiativ med årets 
julekort set fra et børneperspektiv, si-
ger borgmester Allan S. Andersen:

- Der var virkelig mange fine og in-

spirerende tegninger og motiver af jul, 
nisser og sne. Et stort tillykke til vin-
deren Alice skal der selvfølgelig lyde 
fra min side. Jeg har besluttet, at dette 
skal være en tradition, som vi fortsæt-
ter med i årene frem. 

Både børn og borgmester nød mødet på rådhuset, hvor borgmesteren 
afslørede, at hans officielle julekort i 2019 bliver Rudolf med rød tud. 
Privatfoto.

Der var mange bud på årets julekort fra ungerne i Børnehavnen Kastrupgård. 
Børnehaven er meget aktiv på tegne- og male-feltet. De har årligt en større 
udstilling med fernisering og offentlig adgang (dog overvejende forældre). 
Privatfoto.

Borgere i 
hovedstadsområdet har 
højest restskat
Borgerne i region Hovedstaden be-
talte i 2018 gennemsnitligt 1.400 
kroner mere i restskat end borgerne 
i region Nordjylland, der havde den 
laveste gennemsnitlige restskat. 
5,1 mio. borgere kan sikre sig, at 
forskudsopgørelsen for 2020 stem-
mer og dermed undgå en uventet 
restskat. 

Forskudsopgørelsen for 2020 lå 
klar til 5,1 mio. borgere medio no-
vember i TastSelv på skat.dk. 

Forskudsopgørelsen er budgettet 
for 2020 og viser den forventede 
indkomst, fradrag samt den procent, 
som arbejdsgiveren anvender til at 
trække skat af lønnen. 

En korrekt forskudsopgørelse er 
den bedste måde at sikre sig mod en 
uventet restskat på. 

I 2018 fik borgerne i Region Ho-
vedstaden den største gennemsnit-
lige restskat. 

Frisør Krudtmøllen

Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf.: 3255 3285

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

Glædelig Jul Glædelig Jul 

20192019

Rest fra 
Rest fra 

Milk Shake
Milk Shake

fra kr. 110.-
fra kr. 110.-



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET D
EC

EM
B

ER
  2

0
1

9
 1

7

Bliv medlem af en politisk forening hvor der både 
er plads til at have det sjovt og få nye venner. 

Kom og vær med når vi arrangerer et foredrag, 
en rundvisning, en biograftur eller en spændende 
debataften.

CHRISTINA 

BRIAN 

METTE 

MORTEN 

“Jeg har altid stemt blåt, 
og efter at have fulgt deres 
engagement her i Tårnby, 
mener jeg, at Venstre ligger 
tættest op ad mine værdier.”

”Jeg er medlem af Venstre, fordi 
jeg mener at kunne gøre en 
forskel. Det lokale erhvervsliv 
og visionerne for kommunen har 
min store interesse.”

”Jeg har valgt at blive en aktiv 
del af Venstre i Tårnby, fordi jeg 
som person ønsker at tage 
ansvar og yde en ekstra 
indsats. Venstre er det parti, 
som bedst imødekommer mine 
værdier og standpunkter.”

”Det er naturligt for mig at tage 
ansvar - også ved at være 
medlem af et politisk parti. Hvis 
man vil ændre noget, må man 
selv tage ansvar og yde en 
indsats.”

Mød os på venstre-taarnby.dk

BLIV MEDLEM AF 
VENSTRE I TÅRNBY

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben åbner sin 53. forårssæson med et 
meget varieret program af danske og udenlandske 
film.

Der sælges kun medlemskort/billetter for en fuld 
filmsæson.

Salg af medlemskort/billetter for resten af sæsonen 
kan købes i Kulturhuset Kastrup Bio på film mandage 
kl. 9.30.- 10.30, så længe der er ledige pladser.  
Pris for resten af sæsonen 2019-20: 250,00 kr.

FILMPROGRAM FOR EFTERÅREFTERÅR  2019
02. dec. Artic

FILMPROGRAM FOR FORÅR  2020
06. jan.  Green Book
13. jan.  Grænse
20. jan.  Journal 64
27. jan.  Bohemian Rapsody.
03. feb.  Alt for Kærligheden.
10. feb.  VINTERFERIE . Ingen film.
17. feb.  The Wife.
24. feb.  Den tid på året.
02. mar.  Book Club.
09. mar.  Ben is Back.
16. mar.  Britt Marie var her.
Medlemsbladet Seniorernes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.

Alle 20 filmforestillinger foregår i Kulturhuset Kastrup 
Bio på mandage 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

Ønsker god jul og godt nytår

Følg os på Facebook 

og www.3f.dk/kastrup

Godt arbejde er godt for alle

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk
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Hvad er nu det med US10?
Af Peter Bjørn  

Skoleleder, UngTårnby

Når man som elev vælger at gå i 10. 
klasse på US10, træffer man et aktivt 
uddannelsesvalg; et valg der hjælper 
én til at afklare, hvem man selv er, og 
hvad man har af potentialer. 

Det vigtigste, US10 bestræber sig 
på at give sine elever, er kendskabet 
til og troen på sig selv. Vi arbejder 
gennemgående med, at alle elever 
skal turde definere og redefinere sig 
selv. Vælger man at bruge et år på 
US10, vælger man muligheden for at 
blive klogere på sig selv. 

Vi har et mindset, som gennemsy-
rer alt, hvad vi foretager os. Mindset-
tet fokuserer på, at træne eleverne i at 
mestre det at finde mening i at finde 
meningen. Vores mindset tager afsæt 
i de tre hovedfag; matematik, engelsk 
og dansk. 

Herigennem udfoldes mestring-
stænkningen, så alle elever udfordrer 
sig selv i hvert enkelt fag ud fra deres 
respektive potentialer. Vi arbejder 
målrettet med hver enkelt elevs selv-

værd og faglighed. Vejen frem mod at 
styrke selvværdet går via selvindsigt; 
hvad er svært? 

Hvad har jeg brug for, når jeg skal 
navigere i de mange krav, der er til 
unge? Når man når frem til erkendel-
sen af sine udfordringer og tør arbej-
de med at mestre dem, vil selvværdet 
stige og selvrespekten indtræffe. 

Studieretninger
GYM10: 

Er for de elever, som lige nu føler sig 
afklaret med, at de tænker gymnasie 
som den umiddelbare ungdomsud-
dannelse. 

Informationsmøde 9. december kl. 17-19

Vi afholder informationsmøde på UngTårnby, Løjtegårdsvej 167 mandag 9. de-
cember kl. 17 - 19. Her vil elever og forældre kunne møde lærerne og blive 
præsenteret for, hvad der er af konkrete planer for det kommende år på US10. 
Du kan selvfølgelig også få svar på eventuelle spørgsmål.

US10- en tryg vej til 
ungdomsuddannelse

Der er et obligatorisk afklaringsfor-
løb på OEG (Ørestad Gymnasium) og 
mulighed for yderligere afklaringsfor-
løb på TG (Tårnby Gymnasium). 

Her vil der blive arbejdet med de 
forventninger, som er til at kunne 
begå sig på de forskellige gymnasi-
eretninger. 

Blandt andet gennemføres en del af 
matematikundervisningen på Tårnby 
Gymnasium.

FOKUS10: 

Er for de elever, der er uafklarede: De 
er endnu ikke klar til at træffe et valg 
af ungdomsuddannelse og har brug 
for yderligere vejledning, sparring, af-
klaringsforløb og praktik.

EUD10: 

Er for de elever, som ved, at de vil 
EUD-vejen på sigt, men endnu ikke er 
fast besluttet på, hvilken retning de 
skal vælge. 

EUD10 rummer 60 dages brobyg-
ning på primært TEC Hvidovre, hvor 
eleverne bliver introduceret til mange 
af de muligheder, som er på grundfor-
løbet på EUD uddannelserne. 

Rent praktisk vil brobygningen 
være opbygget omkring mange af de 
samme læringsaktiviteter, som man 
kan møde på EUD. 

Forløbet er for de elever, som tæn-
ker, at de vil prøve kræfter med nogle 
af de klassiske håndværksfag som ek-
sempelvis personvognsmekaniker og 
tømrer.

Facts ud fra de seneste år:

• 60 % af eleverne påbegynder en 
gymnasial ungdomsuddannelse
• 37% af eleverne påbegynder en 
erhvervsrettet ungdomsuddan-
nelse
• Elevernes karaktergennemsnit 
løftes i gennemsnit med over én i 
forhold til deres afgangskarakterer 
fra 9. klasse.

125 almene ungdomsboliger i Øre-
stad Nord og 600 boliger i Kløver-
kvarteret

Med metro, IT-Universitetet og Køben-
havns Universitet i baghaven står 125 
almene ungdomsboliger inden længe 
klar til indflytning på Rued Langgaards 
Vej i Ørestad Nord, skriver Ørestad 
Avis.

Byggeriet har fået navnet Artille-
rihuset med boligselskabet Fsb som 
bygherre. Mod vest og trukket væk fra 
Amagerfælledvej, ligger boligerne. På 
den modsatte side fungerer den bre-
de gang som opholdsrum. Alle boliger 
har eget køkken og bad. Derudover er 
der fælleskøkkener på hver etage, va-
skeri i stueetagen og elevator.

Gårdarealet indrettes med parke-
ringsarealer, der også kan bruges som 
boldbane. 7 af ungdomsboligerne er 
indrettet til beboere med bevægel-
seshandicap. 

I alt bygges 131 almene boliger for-
delt på 125 ungdomsboliger på cirka 

37 kvm. og seks almene familieboli-
ger på 54 kvm. Der skal være indflyt-
ning i september 2020.

Begynder med 600

Kløverkvarteret på Amager omfatter 
750.000 kvm, der på sigt skal rumme 
15.000 boliger. Allerede i 2022 vil de 
første 600 boliger, hvoraf 40 procent 
skal være almene, kunne stå klar.

Tre fjerdedele af området er ejet af 
Skanska og Københavns Kommune, 
mens den sidste fjerdedel ejes af an-
dre private og offentlige grundejere.

Analyser fra Københavns Kommune 
viser, at København skal finde plads 
til 100.000 nye københavnere inden 
2030, og Kløverkvarteret vil kunne 
rumme 15.000 boliger. 

Københavns politikere drøfter en 
ny kommuneplan, som skal sætte ram-
merne for byens fysiske udvikling de 
næste 12 år. Den forventes vedtaget i 
december, og efterfølgende offentlig-
gjort i begyndelsen af 2020.

Der bygges på Amager
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11 millioner til mennesker på flugt 
Tårnbyborgerne er stadig gavmilde 
og gav godt 31.000 kroner ved 
indsamlingen for Dansk Flygtninge-
hjælp

I Tårnby trodsede knap 30 indsamlere 
det grågrumsede vejr, da de sammen 
med knap 9000 andre indsamlere fra 
hele Danmark gik fra dør til dør for at 
samle ind for Danmarks største NGO, 
Dansk Flygtningehjælp. Det resulte-
rede samlet i lidt over 11 millioner 
kroner, som nu skal bruges til blandt 
andet at hjælpe mennesker på flugt 
fra krigen i Syrien. 

Der blev givet både med sedler, 
mønter og i højere grad end tidligere 
med mobiltelefoner.

- Det er et rigtig godt resultat, som 
jeg kan love kommer til at gøre en livs-
vigtig forskel for mennesker på flugt. 
Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til alle 
de danskere, der var ude at gå for os i 
dag, eller som åbnede døren og gav et 
bidrag, siger direktør for global kom-

munikation og fundraising i Dansk 
Flygtningehjælp, Annette Spangga-
ard. 

- Dansk Flygtningehjælp er med 
9.000 medarbejdere i 40 forskellige 
lande Danmarks største NGO. Og pen-
gene fra årets landsindsamling går til 
at hjælpe i nogle af verdens værste 
kriser lige nu. Det gælder blandt an-
det i Syrien og nabolandene: 

Dør til dør i Tårnby gav kr. 25.162 
og mobilpay kr. 5.988 altså i alt kr. 
31.150, ved hjælp af 5 færre indsam-
lere end 2018 (29/34).

Dør til dør i Dragør gav 20.734 og 
7.481 fra MobilePay med 23 indsam-
lere. 

I Tårnby er det Foreningernes Fæl-
leskontor med sekretær Michael 
Pedersen som primus motor, der ar-
rangerer indsamlingen. Indsamlingen 
foregår traditionelt første søndag i 
november og altså søndag 1. novem-
ber 2020.

tsp

Hvert år uddeler CPH 5 legater á 
20.000 kroner til foreninger og 
organisationer, som gennemfører 
aktiviteter til fordel for Amager 
lokalområde. Som noget nyt, bad 
man i år lufthavnens naboer om at 
nominere kandidater til at modtage 
et af legaterne

- Det er herligt at se, hvordan det lo-
kale fritids- og kulturliv blomstrer og 
hvor mange muligheder, der er at fin-
de her på øen. Samtidig har det været 
en fornøjelse at opleve den store inte-
resse for vores Kære Nabolegat. Flere 
end 35 lokale borgere har nomineret 
en forening i år, sagde driftsdirektør i 
Københavns Lufthavn, Kristian Duur-
hus ved legatoverrækkelsen.

- I Københavns Lufthavn vil vi gerne 
bidrage til, at mennesker får mulighed 
for at flytte sig. Det gør de frivillige 
i vores lokalområde også og børn og 
unge vokser med de positive udfor-
dringer. De udvikler sig og bliver en 
del af et fællesskab, som forhåbentlig 
giver dem vinger og mod på verden. 
Derfor er det en fornøjelse at kunne 
give noget tilbage til de lokale for-
eninger, som gør en forskel for andre.

Basketball Klubben Amager

BK Amager giver alle børn og unge mu-
lighed for at være aktive i foreningsli-
vet. De arbejder med ungeinvolvering, 
f.eks. ved at gøre noget særligt for 
socialt udsatte unge, der i al for ringe 
grad har adgang til foreningslivet. 
Klubben er bygget på sammenhold og 
stolthed og har frivilligt arbejde som 

drivende faktor. Lektiehjælp og ud-
dannelse af unge skal lære de unge, at 
ansvarlighed og selvtillid er en natur-
lig del af klublivet. 

Tårnby Skøjteklub

Tårnby Skøjteklub skaber positive op-
levelser for skøjteløbere i alle aldre. 
Det sociale liv er højt prioriteret i 
både de aktiviteter, der skabes for 
klubbens medlemmer, men også for 
lokalsamfundet, når skøjteklubben in-
viterer naboerne til skøjteshow.

Klubben rejser ud i verden på en 
årlig træningslejr i Prag og til interna-
tionale konkurrencer. Derudover mø-
des både nationale og internationale 
skøjteløbere, når klubben hvert år af-
holder Flyver Cup. 

Dragør Håndboldklub

Dragør Håndboldklub lægger energi 
i, at håndbold er for alle – bl.a. ved at 
holde kontingentet lavt. Derudover 
tilbyder klubben ungdomsspillerne 
at udvikle sig gennem træning af de 
yngre hold. Alle gør meget ud af, at det 
sociale vægtes højt, så de enkelte spil-
lere føler, de er en del af noget i deres 
by og bidrager til en positiv udvikling 
for alle i lokalområdet.

Tårnby Teater

På Tårnby Teater har frivillige voksne 
gennem snart 50 år undervist børn 
og unge i teater og flere af de unge 
mennesker har efterfølgende valgt 
skuespillet som deres levevej. Tårnby 
Teater har desuden samarbejdet med 
andre lokale foreninger, når der skulle 

sættes store udendørs forestillinger 
op. 

Tårnby Teater har produceret alt lige 
fra selvskrevne dramaer og intense 
kammerspil til helt store udendørs-
forestillinger som Grease, West Side 
Story og Brødrene Løvehjerte. Derud-
over har teatret flere gange deltaget i 
internationale teaterprojekter.

Ildsjælene

Ildsjælene er en forholdsvis ny for-
ening stiftet i 2017 med det formål at 
støtte velgørende og frivilligdrevne 
projekter. Som 100% frivilligt dre-
vet forening har Ildsjælene allerede 

formået at gennemføre flere inspire-
rende projekter heriblandt Fjolles Le-
gedag for handicappede og ensomme 
børn, Julemærkemarchen i Tårnby for 
julemærkebørn, foredrag for ældre, 
udgivelse af børnejulekalenderbo-
gen ”Hesten Rudolf” og indsamling 
af mere en 10.000 kg tøj til gavn for 
befolkningen i Ukraine.

bbark

 Alle prismodtagerne blev hædret 
ved en sammenkomst i lufthavnen, 

mens Tårnby Bladet havde deadline. 

Kriterier for uddeling af Kære Nabo 
legatet

For at komme i betragtning skal man 
argumentere for, at kandidaten imø-
dekommer minimum 2 af kriterierne:

• Initiativer som bidrager til lokalt en-
gagement og sammenhold
• Initiativer som skaber muligheder i 
forbindelse med kultur- og fritidsli-
vet på Amager
• Initiativer som arbejder med frivil-

lighed som drivkraft
• Initiativer som udvikler talent og 
kompetencer
• Initiativer som fremmer mobilitet 
og rejseglæde
• Initiativer som prioriterer innova-
tive og bæredygtige løsninger

Udvælgelsen er sket ud fra nomine-
ringer modtaget fra naboer til Køben-
havns Lufthavn.

Legater til lokale klubber
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Dansk Folkeparti 
Tårnby ønsker alle 
borgere i Tårnby en 
fortryllende jul og et 
lykkebringende nytår. 

  

FÅ STEDER I TÅRNBY er udvikling og afvikling så tydeligt som ved sammenstødet mellem nye og gamle bygningsværker i Kastrup Industrihavn/
Broforeningen. Betonen til venstre bliver til Scandic Hotel - i midten troner Ferrings komende domicil, nederst til venstre grejskurene og til højre et vinterkoldt 
og øde kajområde. Foto: Torben Stender Nielsen, Amager Fotoklub. PS: Se også Ninna Feldvoss’ tegning på side 16 i Tårnby Bladets august udgave 2019.

Børn har ikke brug for, at de voksne 
er stærke

BOGOMTALE

I sin nye ungdomsroman, Hovedspring 
forbudt, undersøger Maria Frantzen 
Sanko, hvad der sker, når man undla-
der at tale om det, der er svært.

- Hvordan kan man fortælle et barn, 
at det hele nok skal gå, når man ikke 
ved det? spørger Sanko, der selv har 
oplevet kræft i familien og pludselig 
stod med en søn, som hun ikke vidste, 
hvordan hun skulle hjælpe.

- Jeg er uddannet i at undervise 
børn, tale med børn og drage om-
sorg for børn, men her kom alt det 
til kort. Jeg kunne ikke trøste, jeg 
kunne ikke give tryghed og ro. I stedet 
kunne jeg bare slå ud med hænderne 
og sige: Jeg ved det ikke – jeg er også 
bange.

I romanen tager 16-årige Simon i 
sommerhus med sin familie, men in-
tet er, som det skal være, for far er syg, 
og det er ikke noget, man snakker om. 
I stedet for sygdommen findes Ordet.

- I Hovedspring forbudt er sygdom-

men og frygten blevet et tabu, 
og det tabu er helt konkret 
blevet til karakteren Ordet. 

Og Ordet er en nasty fætter, der 
suger al liv og glæde ud af fami-

lien, præcis som et ægte tabu. Alt det, 
vi ikke tør sætte ord på, vokser og vok-
ser, til enten det eller vi eksploderer, 
fortæller Sanko.

Med romanen håber forfatteren på 
at kunne åbne for samtalen om syg-
dom og om angsten for at miste. Hun 
ønsker, at forældre og lærere ser, at 
det nytter noget at tale om de tunge 
emner.

- Det hjælper tit at tage udgangs-
punkt i sig selv, at turde være bange. 
Børn har ikke altid brug for, at vi er 
stærke, de har mere brug for, at vi er 
menneskelige og tør vise svaghed.

Forfatter: Maria Frantzen Sanko
Titel: Hovedspring forbudt

Byens Forlag
Udgivelsesdato: 08-11-2019

108 sider, 199 kr.
ISBN 9788793758810
Genre: Ungdomsroman

Hovedspring forbudt

Maria Frantzen Sanko, f. 1982, 
har været folkeskolelærer på 
Pilegårdsskolen i 12 år og bor nu i 
Sverige med sin mand og sin søn og to 
bonussønner. Hovedspring forbudt er 
en ungdomsroman og hendes debut.
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HUSK BORDBESTILLING - 32511210 

 

3 SLAGS SILD 
ÆG OG REJER 
FLÆSKESTEG M/SURT 
LUN LEVERPOSTEJ M/BACON 
GLASERET SKINKE M/STUVET SPINAT 
TARTELETTER M/HØNS I ASPARGES 
HJ.LAVET FRIKADELLER 
HJ.LAVET SKINKESALAT 
SYLTE M/RØDBEDER 
RIS A’LA MANDE 
2 SLAGS OST 

LØRDAG D. 23/11 – 30/11 – 7/12 – 14/12 KL. 13.00 

SØNDAG D. 24/11 – 1/12 – 8/12 – 15/12 KL. 12.00 

Kompetencedag for pædagoger, as-
sistenter og ledere på SFO og klub

Mens børnene var i skole, samledes 
ca. 200 pædagoger, assistenter og le-
dere fra SFO og klub den 8. november 
2019 til en fælles kompetencedag. 

Amagerhallen lagde rammer til ar-
rangementet, som skulle klæde det 
pædagogiske personale endnu bedre 
på til at skabe trivsel og deltagelses-
muligheder for alle børn. 

Mobbeforsker Jette Kofoed indled-
te med et fællesoplæg om, hvordan 
mobning udspiller sig, når sociale me-
dier blander sig, og hvordan erfaringer 
med at stå uden for fællesskabet kan 
få karakter af sorg. 

Herefter belyste fire workshops 
fra forskellige vinkler arbejdet med 

at skabe trivsel for alle børn. Eksem-
pelvis ”Inklusion og trivsel gennem 
medier” og ”Hjernens opbygning og 
konflikthåndtering”

Dagen, som var arrangeret i samar-
bejde mellem Rådgivning og Forebyg-
gelse (RoF) og Skoleafdelingen, er et 
af flere tiltag, som skal være med til at 
styrke arbejdet med at skabe inklude-
rende læringsfællesskaber, hvor alle 
Tårnbys børn og unge har mulighed 
for at være med. 

Der var blandt andet et lignende ar-
rangement for lærerne i august. 

tsp

Oprustning på trivsel  
og deltagelse

Kun 16 procent 
overskud fra 
flytrafik
Københavns Lufthavn fik et 
overskud før renter og skat 
på 1,164 milliarder kroner 
efter årets første ni måne-
der. Flytrafikken bidrog kun 
med 16 procent heraf.

Overskuddet er 10,5 pro-
cent mindre end samme pe-
riode året før.

Af dette overskud kom 
187 millioner kroner fra den 
aeronautiske del, altså selve 
kerneydelsen, af forretnin-
gen, mens de resterende 
977 millioner, hvilket svarer 
til 84 procent af overskud-
det, blev hentet fra den ik-
ke-aeronautiske del, hvilket 
vil sige forretninger, restau-
ranter og parkering.

CPH havde 23,3 millioner 
passagerer i årets tre første 
kvartaler, en mikroskopisk 
tilbagegang på 0,1 procent i 
forhold til perioden året før.
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Oplev en verdensomsejling                  
under overfladen
Kom helt tæt på glubske hammerhajer og elegante rokker i 
Nordeuropas største og mest moderne akvarium.

Åbent 365 dage om året
www.denblaaplanet.dk

Halv pris 
på årskort til borgere 
fra Tårnby Kommune
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Af Jørgen Baagøe  
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Amagerlands Fjerkræavler Forening 
havde den kæmpe fornøjelse at frem-
vise 297 forskellige stykker fjerkræ 
for borgerne på Amager i dagene 9.-
10. november 2019

I anledning af at foreningen havde 
125 års jubilæum, var udstillere fra 
mange dele af Sjælland inviteret og 
en del havde taget imod invitationen, 
fra Gørløse i nord til Horslunde i syd 
samt Slagelse i vest til Østermarie i 
Øst.

Lørdag formiddag havde formand 
Connie Baagøe den store fornøjelse at 
byde velkommen til udstillere og ikke 
mindst kommunens borgmester Allan 
S. Andersen som i dagens anledning 
åbnede udstillingen officielt.

Det var ikke nogen nem opgave for 
Borgmesteren, da højtalersystemet på 

Skottegårdsskolen ikke lige fungerede 
efter formandens forventninger.

Det at avle og udstille fjerkræ er 
en hobby som de fleste borgere på 
Amager, hvis man overhovedet har 
kendskab til denne hobby, ville tro var 
noget, der foregik i Jylland. 

Det var en fornøjelse at opleve 
borgmester Allan S.Andersens vide-
begærlighed om dyrene og om dom-
mernes bedømmelse af dyrene.

Tilbage i tiden var det at avle race-
fjerkræ for de mere velbeslået i sam-
fundet, f.eks. kan nævnes titler som, 
fabrikant, betjent, entreprenør og sa-
delmager.

Foreningen har også i flere  perio-
der været i krise i forhold til medlems-
tallet, som var voldsomt dalende.

Men de sidste 20-30 år har med-
lemstallet været rimeligt konstant 
og formand Connie Baagøe håber, at 
nye tider med fokus på dyrevelfærd 
og grøn energi kan gøre, at befolk-

ningen på Amager får lyst til et lille 
hønsehold i pacelhushaven og måske 
udvikler interessen for de gamle hus-
dyrracers bevarelse.

Fjerkræavl 125 år på Amager 
Fjerede profiler blandt mange på Amagerlands Fjerkræavler Forenings jubilæumsudstilling i festsalen på Skottegårdsskolen. Fra venstre, Silkehøne, 
Wyandotte, Tyske dværge og Moskus And. Blot fire blandt hundrede, faktisk 297. 

Der var tilmeldt 297 dyr  heraf 20 ænder og 7 kalkuner samt 
27 forskellige opdrættere. Årstiden taget i betragtning er 
disse dyr glade for at være et præmiedyr.

Borgmester Allan S. Andersen 
sammen med den svenske dommer,   

Jonas Alvemo.

... ønskes af Tårnby Bladets medarbejdere, 
bestyrelse og redaktion.
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KULTURZONEN.NET

FIND ELLER 
LAV SELV ÅRETS 

HELT SÆRLIGE 
JULEGAVE

JULEMARKED FOR 
HELE FAMILIEN 

PÅ KULTURZONEN
LØRDAG D. 7. DEC. 

KL. 11-15

JULECAFÉ
JULEMUSIK

LUCIAOPTOG
KUNSTHÅNDVÆRK 

JULEVÆRKSTEDER

Penille Gustafsons søn er tre 
måneder over 18 år, da han 
blev taget i kriminalitet

BOGUDGIVELSE

- Mit navn er Pernille Gustaf-
son og jeg er mor til en Ama´r 
dreng og netop Mor til en 
Ama’r dreng er titlen på min 
bog, som udkommer i decem-
ber 2019.

Bogen handler om, hvordan 
hun og hendes familie har 
reageret, da den ældste søn 
som 18-årig, kommer ud i kri-
minalitet og ryger ind i Vestre 
fængsel, da han er 18 år og tre 
måneder.                                                                        

- Det er mig der er ”jeg” 
fortælleren, og læseren vil få 
et indblik i, hvordan det ram-
mer en hel familie, når man 
pludselig bliver pårørende til 
en kriminel, fortæller Pernille 
Gustafson.

- Læseren vil også få et ind-
blik i, hvordan mine følelser 

o m k r i n g 
min søn 
k o n s t a n t 
var i alarm-
beredskab, 
men bestemt 
også et indblik i selve syste-
met. Et system, hvor alle døre 
føltes lukkede, fordi min søn 
var tre måneder over 18 år.

Kampen for at få sønnen ud 
af kriminalitet har ofte føltes 
som en kamp, Pernille Gustaf-
son har måtte kæmpe alene 
sammen med familien uden 
hjælp at hente udefra.

- Tanker som ”nu gider jeg 
ikke mere”, fyldte konstant 
i mit hoved, men blev aldrig 
rigtig en realitet, dette var jo 
ikke en mulighed, han er trods 
alt stadig min søn. 

- Følelser som skyld og 
skam fyldte min krop og fø-
lelsen af at være en nedbrudt 
og træt kvinde blev pludselig 
min nye identitet…

Kampen for en søn

Mor til en Ama´r dreng. Forfatter: Pernille Gustafson    
114 sider. Book on demand
ISBN 978-87-4303-557-2  
Facebook: Mor til en Amar dreng

Flere end 4 mio. har 
rejst med Cityringen
Metroens passagerer har ta-
get godt imod hovedstadens 
nyåbnede metrolinje, M3. 
Flere end 4 mio. benyttede 
sig i oktober af muligheden 
for at komme nemmere og 
hurtigere rundt i byen med 
M3 Cityringen. I samme pe-
riode lå driftsstabiliteten på 
97,5 procent, hvilket svarer 
til, at ca. 333.200 af de i alt 
ca. 341.760 afgange i døgnet 
er sket til tiden. På M1/M2 
skete 99,3 pct. af afgangene 
til tiden.

På metrolinjerne M1 og 
M2 blev der i oktober sat 

passagerrekord med 6,3 mio. 
rejsende. Det samlede pas-
sagertal for hele metroen nå-
ede dermed i den første må-
ned efter Cityringens åbning 
op på 10,4 mio. passagerer, 
inkl. de passagerer, der skif-
ter mellem M1/M2 og M3.

Nummerplader 
stjæles 
Tyveri af nummerplader er 
udbredt i København, hvor 
634 københavnere har indgi-
vet en anmeldelse om num-
merpladetyveri i løbet af 
det seneste år. Fra juli 2018 
til juni 2019 har flere end 
6.000 danskere fået stjålet 
deres nummerplade. 

Nu kan PayByPlate-kunder 
få forsikret deres nummer-
plader, når nummerpladety-
ven er på spil. Forsikringen 
er et resultat af et nyt stra-
tegisk samarbejde mellem 
BroBizz A/S og GF Forsikring. 
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Her skræmmer sporene 
bestemt ikke - tværtimod. 
Kastruplærer har skrevet en 
bog om sin store passion på 
skinner

Få mennesker har fulgt de kø-
benhavnske sporvognes stor-
hed og fald så opmærksomt 
som Kaj Hansen, i dag pensio-
neret skolelærer og i mange 
år bosiddende i Søvang på det 
sydligste Amager.

Han har netop fået udgivet 

sine erindringer om et liv med 
sporvogne af foreningen bag 
Sporvejsmuseet Skjoldenæs-
holm – Sporvejshistorisk Sel-
skab.

Kaj Hansen nøjedes ikke 
med at være en overordentlig 
opmærksom iagttager fra en 
meget ung alder i slutningen 
af 1940´erne, men begyndte 
tidligt at registrere sine ob-
servationer meget omhyg-
geligt. Interessen for udvik-

lingen i hovedstadens 
sporvejssystem, men også 
anden kollektiv transport, 
bragte ham mange glæder, 
men også skuffelser. 

Men samtidig gav det gen-
nem årene mange livslange 
venskaber med andre, der 
havde samme interesse. 

De første møder, der førte 
til varme venskaber, fandt 
typisk sted ude på storby-
ens gader, hvor Kaj Hansen 
og andre senere medlemmer 
af Sporvejshistorisk Selskab 
opdagede, at de ikke var helt 
alene med den i manges øjne 
mærkelige interesse: spor-
vogne.

Nu kommer erstatningen - 
letbanerne

Læserne af den nye erin-
dringsbog fra Sporvejshisto-
risk Selskab får et meget per-
sonligt indblik i Kaj Hansens 
oplevelser, følelser og hans 
nøje registrering af mangt og 
meget i de 25 år, som skulle 
blive de gamle sporvognes 
sidste som en del af hoved-
stadens gadebillede. 

Overgangen til busdrift 
begyndte i 1955 og tog for 
alvor fart i begyndelsen af 
1960erne. Politiske beslut-
ninger i 1962 og 1965, som 
senere skulle vise sig at være 
kortsynede, accelererede 

denne omstilling til busdrift, 
og i april 1972 kørte så de 
sidste sporvogne i remise. 

Et meget stort sporvejsnet 
var forsvundet på få år. Aar-
hus havde sagt farvel til sine 
to sporvognslinjer et halvt år 
forinden.

Den tredje danske spor-
vejsby, Odense, erstattede al-
lerede i 1952 sine sporvogne 
med dieselbusser.

Kaj Hansen noterer med 
glæde, at sporvognenes mo-
derne efterfølgere – letba-
nerne – nu kører i den jyske 
hovedstad og byens store 
opland, og at de er godt på 

vej i Odense og hovedstads-
området. 

Han er også begejstret for 
den københavnske metro og 
for det københavnske S-bane-
net. Og så er Kaj Hansen fuld 
af lovord om det kolossale 
frivillige arbejde, der er fun-
damentet for bevarede spor-
vognes aktive otium på Spor-
vejsmuseet Skjoldenæsholm.

Kaj Hansen
Mit liv med sporvogne

96 sider, Sporvejshistorisk 
Selskab 2019

ISBN 87-91109-32-9

Ny erindringsbog:

Et liv med sporvogne

Hjul igen på Sporvejsmuseet
I weekenden 14.-15. december afbryder Sporvejsmuseet 
Skjoldenæsholm 
vinterpausen og 
sætter julepyntede 
sporvogne i trafik 
ude i det hvide eller 
grønne – alt efter, 
hvad vejret har 
tænkt sig

I denne december-
weekend sælges 
friskskovede juletræer ved museumssporvejens endestation i 
Højbjerg Skov nord for Skjoldenæsholm, og der bydes på mu-
sikalsk underholdning, gløgg og æbleskiver eller andre varme 
eller kolde drikke i den særlige julecafé. 

Sporvejsmuseet samler på mange store og små rariteter. 
Deriblandt fine gamle julekalendere i mange tredimensio-
nale udformninger, kravlenisser og andre ting, som var en del 
af julen i de gamle sporvognes storhedstid. Julesporvognene 
kørte første gang i 1990.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ligger ved Jystrup om-
trent midt mellem Roskilde og Ringsted. Der åbnes kl. 10 og 
lukkes kl. 16.

Der kan læses mere om museet på www.sporvejsmuseet.dkDer kan læses mere om museet på www.sporvejsmuseet.dk

3 dages kør selv-ferie på 4-stjernet 
hotel i Mölln, Schleswig-Holstein, 
Tyskland

Det hyggelige Seehotel Schwanenhof 
ligger idyllisk mellem to søer med 
udsigt over blå vandspejl til de gam-
le tårne og toppede brosten i Möllns 
smukke gamle bydel. På en solskins-
dag er det oplagt at nyde livet på 
bade- og bådebroen lige neden for 
hotellet, men Mölln har også masser 
af historier at byde på.

Byen ligger nemlig midt i et af for-
tidens mest betydningsfulde områder. 
Den gamle saltvej mellem Lüneburg 
og Lübeck går gennem Mölln og har 
kastet glans og stemning over byen, 
som endnu i dag er en levende og ak-
tiv by med masser af moderne butik-
ker gemt bag originale bindingsværks-
facader. 

Byens mest berømte indbygger var 
spasmageren Till Eulenspiegel, som 
siden 1300-tallet har gjort Mölln be-
rømt for kuriøse fortællinger og livs-
glæde. Hans profil går igen i hele byen 
og viser blandt andet vej gennem den 
fredfyldte middelalderromantik til 

små, listige knejper og til 
sejlture på byens mange 

søer.

Oplevelserne kan oplagt krydres 
med udflugter til kulturperlen Lübeck  
eller Nordtysklands største forlystel-
sespark; Hansapark i Sierksdorf.

Pris pr. person i dobbeltværelse 
DKK 799,- 
Miniferie i Mölln inkl. 
• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• Velkomstdrink
• 1 x kaffe og kage 
• Happy Hour hver dag kl. 17-18
• 10 % rabat i hotellets restaurant
• Værelse med balkon og søudsigt

Tysk middelalderromantik

Denne artikel er en beskrivelse af en af gevinsterne  
i Tårnby Bladets julekonkurrence på siderne 46-47,  

MEN det er ikke løsningen!
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Noget at opleve i decemberNoget at opleve i december

 i julen
Bandaften X-mas Special
Kom og hør Tårnby Musikskoles dygtige 
bands og solister, når de giver en smags-
prøve på deres talenter onsdag d. 4. de-
cember kl. 17.30.
Ud over de musikalske indslag vil der tra-
ditionen tro være julequiz, drinks og jule-
godter i Kulturcaféen. Gratis adgang
Onsdag 4. december kl. 17.30-21.30, 
Kulturzonen.

Julemarked
Tag familien med til 
Kulturzonens store jule-
marked.
I år kan I lave julegaver 
i de kreative værksteder, 
høre live julemusik og 
hygge jer i julecaféen 
med gløgg, æbleskiver 
og risengrød.
Som noget nyt er der 
kunsthåndværkermarked 

med lækker brugskunst, smykker og farvestrålende 
malerier. Måske finder I lige den gave, I mangler.

Dagens program
Kl. 11.00 Julekoncert med Tårnby Musikskoles harmo-
niorkester
Kl. 12.00 Musikindslag med Tårnby Musikskoles Musik 
& eventyr-hold
Kl. 13.15  Luciaoptog med Pilegårdsskolens børnekor
Kl. 13.30  Julekoncert med Pilegårdsskolens børnekor 
og Tårnby Musikskoles ungdomskor The Jokers. 
Kl. 14.00 Sangsolister fra Tårnby Musikskole optræder

OBS: Vi varmer op til jul på Kulturzonen i hele uge 48 
og 49 med at lave julepynt og pynte det store flotte 
juletræ.
Vi ses til Julemarkedet.
Lørdag 7. december kl. 11-15, Kulturzonen.

Julerytmik - Søndag 8. december kl. 10-
13 - aflyst

Julekoncert med The Jokers og Nordlys
Tårnby Musikskoles 
to kor, The Jokers og 
Nordlys, under ledelse 
af Trygve Dreijer og Ove 
Mathiesen, synger julen 
ind. Luciaoptog, jule- og 
vintersange og andet 
populært og godt fra ko-
renes repertoire.
Gratis adgang

Lørdag 14. december kl. 16-17.30, Kastrup Kirke, Ka-
struplundgade 7.
 

Tårnby Musikskoles julekoncerter 
Cafékoncert - Violin & klaver  
Kulturzonen, 2. december kl. 19

Koncert - PixiHOT 
Kulturzonen, 11. december kl. 17.45

Børnejulegudstjeneste - MiniHOT  
Kastrup Kirke, 15. december kl. 14

Koncert - Strings  
Kulturzonen, 16. december kl. 19

Koncert - PixiHOT, MiniHOT, HOT  
Kulturzonen, 17. december kl. 17.30  

Koncert - Sangsolister 
Kulturzonen, 18. december kl. 18

Musikkarrusel & -værkstedskoncert 
Kulturzonen, 19. december kl. 17

Koncert - Guitar 
Kulturzonen, 19. december kl. 19

Koncert - Klaver 
Kulturzonen, 19. december kl. 19

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række inden- og udendørsakti-
viteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens facili-
teter og der arrrangeres løbende forskellige kultu-
relle arrangementer.
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16

Caféen: Mandag til torsdag kl. 15.30-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administration: Mandag til fredag kl. 9-15

Telefon: 3076 0335
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Luk op for Naturpark Amagers egen julekalender
Bag lågen viser naturvejleder Jes Aaagaard 
24 af sine absolutte yndlingsudsigter

Nu er det altså jul igen, det la’r sig ikke skjule. 
Ej heller i Naturpark Amager, som i år udsender et særligt 
bidrag til løjerne i form af helt egen julekalender. 

I 24 små afsnit viser naturvejleder Jes Aagaard nogle af 
sine yndlingsudsigter i naturparken frem. Bag lågerne vil 
der med garanti vise sig helt nye perspektiver på det mere 
end 3500 hektar store sammenhængende naturområde, 
lover han: 

- Selvom vi er placeret midt i hovedstaden, er det de fær-
reste, som kender alle naturparkens hjørner og kanter, for-
tæller Jes Aagaard. Derfor synes vi det er en oplagt lejlighed 
til at vise nogen af dem frem og forhåbentlig inspirere endnu 
flere til at komme herud og nyde dem. 

Der vil både være de kendte og populære udsigter, men 
der bliver også lejlighed til at dykke ned i steder hvor de 
færreste har været. 

- Selvom vi blot er en halv times cykeltur fra Køben-
havns centrum, kan vi herude byde på noget så eksotisk 
som nærmest uopdagede og uberørte steder, forklarer na-
turvejlederen, som selv har haft sin gang i området i mere 
end tyve år. 

- Nu vil jeg selvfølgelig ikke afsløre, hvad der gemmer 
sig bag lågerne, men vi kommer vidt omkring og har fak-
tisk planer om at ramme en række steder i naturparken, 
hvor jeg aldrig selv har været, smiler Jes Aagaard, der 
med egne hænder har ladet fremstille den låge, som dag-
ligt skal åbnes frem mod 24. december. 

Naturpark Amagers julekalender kan følges på instagram.
com/naturparkamager,  facebook.com/naturparkamager og 
#naturparkamager. 

Første afsnit er selvfølgelig tilgængeligt søndag 1. december. Mød Naturpark Amagers naturvejleder Jes 
Aagaard i parkens helt egen julekalender, der 

sætter fokus på nogle af parkens allermest 
spektakulære udsigter. 
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Noget at opleve i decemberNoget at opleve i december

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

Indtil 15. december:

Hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15. 
Weekender kl. 10 - 16. 

Lukket fra 16. december og resten af 
året... Men naturen er åbent hele året. 
Alle aktiviteter er gratis og er for både børn og 
voksne.

Få inspiration til årstidens naturoplevelser, 
information om Kalvebodfælled og leje cykler og 
udstyr til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere 
tilbyder løbende aktiviteter som starter ved 
Friluftshuset. 
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi kan 
være udenfor, så prøv igen.

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle 
lørdage og søndage kl. 10-14.

Jul på biblioteket
Julen står for døren – også på biblioteket. 
Vore julebøger er fundet frem – kom og lad 
dig inspirere til alle julens gøremål. Og så 
tilbyder vi i løbet af december en række 
julede fornøjelser

Jul i Kreativt krydsfelt
Hver dag lige indtil 
lillejuleaften juler vi i 
Kreativt krydsfelt på 
både Hovedbiblioteket 
og Vestamager Biblio-
tek. Her kan I hygge jer 
med at klippe hjerter, 
stjerner og hvad jule-
træet eller kan ønske 
sig.

Mød Julemanden

Anden søndag i advent, 8. december kl. 13 - 15, kom-
mer julemanden på besøg på Hovedbiblioteket. Kig forbi 
og hils på den søde julemand - måske hjælper han med 
at opfylde dine ønsker.

En gåtur og en god julehistorie
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem 
Byparken til Hovedbiblioteket. På biblioteket runder vi 
turen af med en kop kaffe, mens Laura Michelsen læser 
en julehistorie højt. Rikke Klæsøe møder jer ved rund-

kørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter. Turen 
er knap 2 kilometer lang.
Mandag den 9. december kl. 14.00

Syng dig glad - julesange
Hvad skaber mere julestem-
ning end vores dejlige jule-
sange, så kom og syng julen 
ind sammen med os. Vi synger 
både gamle og nye julesange 
og Marianne Kragh akkompag-
nerer på flyglet.
Billet 30 kr. 
Mandag 16. december kl. 
16.00 på Hovedbiblioteket

Open Mic Night - oplæsning

Nu kan du få dine “five minutes of fame”, når Tårnby 
Biblioteks skrivefællesskab Skriveriet inviterer til Open 
Mic night, hvor alle er velkomne - både til at lytte og 
læse højt.

Mikrofonen gribes på skift af Skriveriets deltagere, 
der læser op af egne tekster, som de har arbejdet på 
ved efterårets skriveworkshops. Efterfølgende sættes 
mikrofonen fri, og alle er velkomne til at prøve kræfter 
med oplæsningens kunst. Eneste krav er, at det er din 
egen tekst, du læser op fra, og at oplæsningen varer 
max fem minutter. 

Konferencier er forfatter Anna Arendse Thorsen, som 
vil føre os sikkert igennem aftenen. 

Velkommen på en både alsidig og inspirerende op-
læsningsscene, i en afslappet og hyggelig stemning.

Hvis du vil have fem minutter ved mikrofonen, til-
melder du dig bare til konferencieren på selve aftenen. 
Fri adgang.
Torsdag 12. december kl. 19 – 21, Tårnby Hovedbiblio-
tek

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

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

Åbningstider i juledagene 
Tårnby Hovedbibliotek

Mandag-fredag  8 - 20
Lørdag-søndag, hele året  9 - 16
Tirsdag 24.12. – torsdag 26.12. lukket
Tirsdag 31.12. – onsdag 1.1. lukket

Vestamager Bibliotek
Mandag til fredag 9 - 19 
Lørdag   9 - 16 
Søndag lukket. 
Tirsdag 24.12. – torsdag 26.12. lukket
Tirsdag 31.12. – onsdag 1.1. lukket

Billetter og info
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du 
købe / printe billetten online via taarnbybib.dk eller 
ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller 
på Vestamager Bibliotek.

Ved arrangementer, som afvikles 
i samarbejde med AOF, (mærket )
købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-
amager.dk

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

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk

Afskeds JuleKoncert for Plyssen... 
... for alle venner og bekendte af Plyssen
Da Plyssen udstillingscenter skal flytte til Gården Ved 
Diget 28, så mente Bordighus Spillemændene, at de 
ville sige tak til Plyssen for de mange gode stunder og 
oplevelser de har haft på Plyssen.

Så nu kan vi på den allersidste åbningsdag søndag 15 
december kl. 14.00 præsentere:

Julekoncert med Bordinghus 
Spillemændene
Der vil være julehygge, hvor der bydes på gløgg og 
pebernødder mv, og måske også en juleoplæsning, for 
Plyssen har sin helt egen historie og vi håber at nis-
serne flytter med til Gården ved Diget.

Vi glæder os til 
at se jer.
Gratis adgang, 
dørene åbnes 
kl.13.00, Amager 
Strandvej 350.

Kærlig Jule Hilsen fra 
De frivillige Vagter og Nisser på Plyssen
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Jul på Kastrupgårdsamlingen

Kommunens kunstmuseum byder december velkommen for alle 
vores gæster med juletræ i Fortlings gamle stuer og et regulært 
juleudsalg af museets egne udstillingskataloger og bøger
Heller ikke på Kastrupgårdsamlingen går december ubemærket hen. Den udmønter sig 
i form af et stort juletræ i gården, og et lidt mindre en i Jacob Fortlings gamle stuer. 

Igen i år har Kastrupgårdnissen haft svært ved at nå at pynte træet. Derfor har han 
endnu engang fået hjælp af lokale børnehaver, som på julebesøg i museets skoletjene-
ste har hørt historien om, hvordan Kastrupgårdnissen fik sit juleskæg og selv medbragt 
julepynt til træet. 

Har en børnehave eller skole stadig lyst til at komme med på et sådant juleforløb, 
kan man kontakte museumsinspektør Kristian Rasmussen på kra.ks.bk@taarnby.dk 
eller 3251 5180 eller se museets hjemmeside under Undervisning. Der er stadig ledige 
formiddage inden jul – og det er helt gratis. 

Juleudsalg af udstillingskataloger
Mangler man en julegave til bognørden, museumsgængeren eller kunstelskeren, kan 
man med fordel besøge museets juleudsalg. Her kan man købe kataloger og bøger til 
særlig julepris. Blandt andet fra udstillinger med Erik A. Frandsen, John Kørner, Ole 
Folmer Hansen, Fang Lijun, Lin Utzon, Asger Jorn, Hanne Varming, Jørg Immendorf 
med flere. Priserne ligger fra 100 kr. og helt ned til 10 kr. 

Husk at der fra 1. december også sælges billetter til Kastrupgårdsamlingens venners 
nytårskoncert med Maria Carmen Koppel 6. januar.

Der er fortsat mulighed for at opleve museets ny-ophængning af grafik fra den faste 
samling og den store særudstilling “BEAT – Anders Moseholm”, inden året er omme. 

Museet holder åbent alle dage undtagen mandag indtil søndag 22. december. Imel-
lem jul og nytår er der åbent fra 27. til 29 dec. Første åbningsdag i det nye år er tirs-
dag 2. jan.
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Pris for medlemmer af 

Ældre Sagen Tårnby kr. 4.600,-

visning med smagsprøver inden vi nyder 
en let frokost. 

Videre rundt på øen, hvor vi ser den 
flotte natur og besøger Herregården 
Søbygård som er opført i en kunstig sø. 
Der er et fredet borg-anlæg fra middel-
alderen og udsigt til Als og Fyn. Sidst 
på eftermiddagen sejler vi tilbage til 
Svendborg. Aftensmad på hotellet.

3. dag: 
Tåsinge og Langeland med 
frokost i Bagenkop
Dagen er med lokal guide, hvor turen går 
direkte til Troense og Valdemars Slot 
på Tåsinge, hvor vi har særtilladelse til 
at køre bag om slottet. Valdemars Slot 
blev bygget af Chr. IV 1639-’44 men kort 
efter købte Admiral Niels Juel slottet og 
i øvrigt hele Tåsinge. 

Turen fortsætter gennem Nørre-
skoven og vi hører historien om Sixten 
Sparre og Elvira Madigan’s fælles død 
på Tåsinge – en historie, som har fået  
en ny drejning efter at Sixten Sparres 
oldebarn, Kathinka Lindhe i 2014 har 
skrevet en bog, der bringer nye oplys-
ninger om tragedien. 

Vi stopper ved Danmarks højst belig-
gende kirke – Bregninge Kirke. Så går 
turen til Langeland, og via en usædvanlig 
smuk rute på små bagveje og forbi nogle 
af øens flotteste hatbakker. Fælles frokost 
på Bagenkop Kro. Derefter til Tranekær – 
Langelands slots by – hvor vi går en tur 
i slotsparken. Vi får fortalt, hvordan hele 
byen Tranekær er opstået omkring slottet. 

Vi er tilbage ved hotellet sidst på 
eftermiddagen, hvor der er mulighed at 
gå en tur i det smukke Svendborg inden 
aftensmaden.

4. dag: 
Hjemrejse med besøg på 
Gundestrup Mejeri
Morgenmad på hotellet. Vi tjekker ud og  
pakker bussen. Vi besøger Forsorgs Museet,  
hvor vi får en spændende rundvisning. 
Derefter videre til Gundestrup Mejeri og 
bryghus, her vil der være smagsprøver. 

”Jeg foretrækker personligt at drikke 
øl frem for vin til osten, og sådan er der 
heldigvis flere og flere danskere, der har 
det. Derfor er det en oplagt idé at produ-
cere begge ting det samme sted,” siger 
mejeriejer og brygmester Jørgen Hoff. 

Gundestrup laver bl.a. øl på valle, og 
kombinerer derved i udstrakt grad meje-
ri og bryggeridrift. Efter dette spænden-
de besøg, går turen igen mod Sjælland 
med pause undervejs. Sandwichs og 
buskaffe nydes ved Nyborg.

Afrejse: tirsdag 14. april 
Hjemkomst: fredag 17. april  

Pris pr. person i dobbeltværelse:

kr. 4.850,-

Tillæg for enkeltværelse: kr. 600,- 

1. dag: 
Bisonfarm
Opsamling og videre til Fyn, hvor vi 
besøger Europas største bison-farm 
Ditlevsdal med en bestand på 300-
400 amerikanske bison. Vi får bison-
hakkebøffer til frokost, derefter køres en 
guidet tur blandt dyrene med mulighed 
for at se dem i øjnene. 

Herefter kører vi til smukke Holstens-
huus med en historie der rækker  
700 år tilbage i tiden. Parken er anlagt 
som rokoko-have og er senest blevet 
renoveret i 2010 med støtte fra Fonden 
Realdania. Ankomst på kvalitetshotellet 
Hotel Svendborg, der har adresse på 
Centrumpladsen. Mere centralt kan det 
næppe blive. Aftensmad og overnatning.

2. dag: 
Ærø med frokost på 
Rise Bryggeriet
Efter en dejlig morgenbuffet på hotellet, 
venter en spændende dag på Ærø. Med 
lokal guide skal vi opleve den smukke  
ø og høre om livets gang. På turen 
fortæller guiden bl.a. om Ærøs maritime 
historie. Vi skal også på en by vandring  
i Ærøskøbing. 

Byen hører til blandt de bedst bevare-
de danske byer fra 1700-tallet. Her em-
mer brostensbelægningen, stok roserne 
og de smukke vinduer og døre af eventyr 
og historie. Øen har 200 mulige vielses- 
datoer årligt. 

Undervejs på ø-rundturen besøges 
Rise Bryggeri, hvor vi først får en rund-

Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847 · egons-rejser.dk

 Danmark – 4 dage 

Fyn er fin
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Tårnby

  

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

MOBILPAY: 35267

   TÅRNBY...

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Biblioteket Camillevej, nye deltagere bedes  
kontakte Lissi Bak Pedersen på tlf 22 15 60 29 
eller Ældresagens kontor på tlf 21 70 05 16.

CAFÉ LIVSGLÆDE
 - stedet, hvor vi mødes med vore 
demensramte venner og deres pårørende. 
…  henvendelse til Bente tlf.: 26 62 34 21

VÅGETJENESTEN
Vi våger den sidste tid, til hjælp for døende 
og deres pårørende.   
Henvendelse tlf.: 42 58 27 70

VORES FASTE AKTIVITETER: 
Badminton, Vestamagerhallen • 
Bowling, Englandsvej • Bridge • 
Cykling, rødeport p-pladsen,  
Finderupvej • Squaredans, Tårnby 
Skole, • PC-kursus, Postkassen 
• Kreativ Motion (venteliste), 
Vandtårnet, Løjtegårdsvej • Krolf, 
Travbaneparken • Madlavning 
for mænd, Korsvejens Skole • 
Praktisk brug af iPad/iPhone- og 
Android-enhedskurser i Postkassen 
• Petanque, Vestamagerhallen • 
Pilates, Amagerhallen (venteliste), • 

Strikkecafé, Postkassen • Svømning, 
Kastrup svømmehal (venteliste) • 
Søndags Café, Postkassen • Tablet-
kursus, Postkassen • Tirsdagsklub, 
sang/kortspil, Postkassen • 
Vandring, røde port ved Ugandavej 
• Ture • Rejser • Foredrag /musik 
• Besøgstjeneste • Spisevenner • 
Gåvenner 
Læs meget mere om vores 
arrangementer (tid og sted) på 
hjemmesiden:  
www.aeldresagen.dk/taarnby eller ring 
til kontoret. 

LAGRING I ’SKYEN’ - er temaet i december

Tirsdag d. 10. december kl. 14 ser vi på lagring i ’skyen’/
sikkerhedskopiering. Der er mange – og gratis – muligheder for at 
kunne gemme dokumenter, film og billeder på internettet.Kom og se 
hvordan du kan gøre det!

Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

PS! Der afholdes ingen IT-kurser i december!

KALENDEREN:
IDÈ-CAFEEN  
har mødedato hver mandag i lige uger i Postkassen, 
1. sal kl. 14-16.

3. december Juletur Lübeck
29. december SøndagsCafe. 
Det LOKALE NYHEDSBREV 
har set dagens lys. Hvis man vil modtage vores LOKALE 
NYHEDSBREV – ret henvendelse til kontoret med 
oplysning om medlemsnr. og email-adresse.

Vi ønsker alle 
en glædelig jul 

og 
et godt nytår.

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

December 2019

IT- og PC-handyman... i eget hjem
I Ældre Sagen er der nogle ildsjæle, som kan udføre 
de fleste IT- og PC-reparationer og indstillinger af 
kanaler på TV. Henvendelse til kontoret med for-
klaring af problemet – hvorefter der kontaktes af en 
udkørende it-kyndig. Det er gratis – men udgifter til 
materialer skal betales.

Har du lyst til at gøre en forskel ? 
Du glæder andre - og gør samtidig noget for dig selv! 
Meld dig som “skubber” til en plejehjemsbeboer i 
kørestol .

Vi skubber en gang om måneden på de forskellige 
plejehjem i Tårnby Kommune. 
Ring til Jytte på tlf. 5357 2307.

Kontoret flytter!
Der er sidste åbningsdag torsdag den 
5.december
Vi åbner igen i foreningscentret  
Postkassen tirsdag den 7.januar 2020
Ny åbningstid: hver tirsdag fra kl. 10-15
Ny mailadresse fra 7. januar:
aeldresagentaarnby@gmail.com

samme telefonnummer, MobilPay og 
kontonummer.

Sammenkomst for nye 
medlemmer
Den 9. novmbeer var vi 96 nye med-
lemmer og frivillige ledere, der fortalte 
om deres aktivitet. 
Vi fik en gennemgang af organisationen 
Ældre Sagen og af lokalafdelingens 
mange aktiviteter med dejlige billeder 
og squaredance-opvisning. af øvede og 
nye dansere.

StoleZumba - for mænd og kvinder!
...ja, du læste rigtigt. Vil du have sved på 
panden til musik, du kan synge med på?
Så meld dig til vores nye hold for ikke 
krævende motion. Vi sidder ned til alle 
øvelserne.

Varighed: 60 min.
Vi starter i januar 2020 i Amagerhallen 
om onsdagen (der er elevator).

Henvend dig til kontoret på Sirgræsvej 
eller ring på 2170 0516 -  ma-to kl.10-12.

Afrejse: tirsdag 14. april
Hjemkomst: fredag 17. april
Pris pr. person i dobbeltværelse:
kr. 4.850,-

Pris for medlemmer af  
Ældre Sagen Tårnby kr. 4.600,-. 
Tillæg for enkeltværelse kr. 600,-

Se mere om rejsen på hjemme- 
siden under rejser og ture.
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Gudstjenester
December    
Søndag 1. 1. s. i advent Luk. 4, 16-30 10.00 Martin Herbst
Søndag 8. 2. s. i advent Matt. 25, 1-13 10.00 Julie Aaboe
Søndag 15.  3. s. i advent, De ni læsninger, med Kirkens liturgiske kvartet 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 19. Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus 11.00 Martin Herbst
Søndag 22. 4. s. i advent  Joh. 3, 25-36 10.00 Julie Aaboe
Tirsdag 24.    Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Alle 12.00 Martin Herbst
Tirsdag 24. Juleaften  Luk. 2, 1-14 / Matt. 1, 18-25 13.30 Julie Aaboe
Tirsdag 24. Juleaften  Luk. 2, 1-14 / Matt. 1, 18-25 15.00 Martin Herbst
Onsdag 25. Juledag  Joh. 1, 1-14 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 26. 2. juledag Matt. 10, 32-42 10.00 Martin Herbst
Søndag 29. Julesøndag Matt. 2, 13-23 10.00 Martin Herbst

Januar    
Onsdag 1. Nytårsdag  14.00 Julie Aaboe
Søndag 5. Helligtrekongers søndag Matt 2, 1-12 el. Johs. 8, 12-20 10.00 Martin Herbst

Alle som en skal eleverne åbne en dør bag 
hvilken lurer deres største frygt eller angst. 
Tøvende og med bæven stiller de alle op og 
som døren åbnes springer frem imod dem 
deres værste mareridt. Men de står ikke 
alene. Bevæbnet med en tryllestav kan de 
nu med ordene ”ridiculus” besværge det 
onde, der kommer imod dem og med ét 
forsvinder det. Med andre ord, når de ser 
det onde i øjnene og kalder det ved navn, 
forsvinder det. 
Scenen er taget direkte ud af en Harry 
Potter bog, men er ikke helt ved siden af her 
i den ellers søde juletid, hvor julens budskab 
bør bringe det gode frem i os. Men sådan er 
det sjældent. 
At juletiden ofte, om det er i familiens 
skød eller i andet selskab, bringer de store 
følelser frem i os, er der ingen tvivl om. 
Men de er ikke alle kun kærlige. År efter 
år oplever mange, at de gamle skeletter 
tages frem fra skabet, når vi nu skal til at 
hygge os allermest. Man kan spørge sig selv 
hvorfor det er sådan, og man kan postulere, 

at det er af det gode. For julens budskab 
om ubetinget kærlig tror jeg, bringer det 
bedste op i os i situationen, nemlig ønsket 
om gensidig kærlighed. Men netop i den 
situation føles stenen i skoen så ekstra hård 
at træde på, som en dæmon der ikke vil 
lade os fejre julen sammen i kærlighed og 
fordragelighed. En gammel fejde, jalousi 
eller misundelse kan være eksempler på, 
hvad der kan komme imellem os i denne 
søde juletid, hvor vi ellers gør alt for at lade 
lyset vinde over mørket. Engle og dæmoner 
slås om pladsen, og så får vi brug for lyset 
og det budskab om fred, som det lille 
Jesusbarn bragte til jorden. 

I mit kvarter lyser mange af vejens huse 
lystigt op med fine lyskæder, og går man 
en tur rundt i Kastrup kan man nu i haver 
og på altaner se, hvordan mange forsøger 
at lyse den mørke tid op. Udefra skinner 
julelysene fint ind i stuerne og på gaden, 
og selvom det er smukt, har vi også brug 
for at lyset inden i os skinner. Med andre 
ord har vi brug for julen og julens budskab 

her i den mørke tid for, om det er med 
en besværgelse og et højlydt ”ridiculus” 
eller ej, at se de problemer i øjnene der 
holder os borte fra hinanden; se dem dybt 
i øjnene indtil de måske forsvinder og vi til 
sidst tilgiver hinanden, eller os selv, og gør 
plads til forsoningen. Det vi frygter mest, er 
sjældent så stort at ikke kærligheden kan 
overvinde det.

Rigtig glædelig jul og tak for i år. 

Julie Aaboe, Sognepræst. 

Engle og dæmoner

Aktiviteter - December

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 3. december kl. 10.00

Korsvejstræf: Julehygge 

Vi synger julens smukke salmer, klipper 
julepynt og forbereder os på den kommende 
højtid. Medbring venligst en julegave til 
cirka 30 kroner.
Onsdag 4. december kl. 14.00
 

Prædiken værksted 
v. Julie Aaboe

Kom og vær med til at skabe søndagens 
prædiken. Gennem samtale og analyse vil 
vi i fællesskab komme til bunds i søndagens 
læsning for at forstå, hvad der ligger til 
grund for den pågældende tekst både 
kulturelt, historisk og teologisk. Vi mødes 
i kirken. Tilmelding til sognepræst, Julie 
Aaboe – jua@km.dk.
Torsdag 5. december kl. 12.00
 
De ni læsninger

Kirkens liturgiske kvartet medvirker
Søndag 15. december kl. 10.00
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Kontakt  

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

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

Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale.

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.
Kordegnevikar: 
Hans Nabe-Nielsen, hna@km.dk  
Fredage kl. 10-13.

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  Tlf. 3141 6030.

Kirketjener: 
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336. 
johnny@korsvejskirken.dk  
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 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. 

Orgelrecital
Som noget nyt, inviterer vi to eftermiddage i denne 
søde juletid, til orgelrecital i Korsvejskirken. En 
orgelrecital betyder kort sagt en lille koncert for 
orgel. Kom forbi Korsvejskirken til en lille samling, 
hvor vi lader freden og roen sænke sig over os, 
midt i juleræset. Vi sidder oppe ved orglet, mens 
organist Ole Reuss Schmidt spiller og fortæller om 
en salme, der hører julen til. Efter koncerten byder 
vi på gløgg og æbleskiver. 

”Den yndigste rose er funden”  
- Til denne orgelrecital spiller Ole Reuss 
Schmidt et værk af Back. Derefter synger 

vi ”Den 
yndigste rose 
er funden” 
og Ole Reuss 
fortæller os 
lidt om denne 
salme.
Kl. 17.30 er 
der gløgg og 
æbleskiver.
Torsdag 19. 
december kl. 
17.00

 ”Hjerte, løft din glædes vinger” 
- Til denne orgelrecital spiller Ole Reuss 
Smidt et værk af Bach. Derefter synger vi 
”Hjerte løft din glædes vinger” og Ole Reuss 
fortæller os lidt om denne salme.
Kl. 17.30 er der gløgg og æbleskiver.  
Lørdag 21. december kl. 17.00

Præster og personale i 
Korsvejskirken ønsker alle 

god jul og godt nytår.

Julekoncert med Julekoncert med 
Crossroad gospelCrossroad gospel
Korets dirigent Simon Jansfort sørger for 
et fantastisk repertoire, og lover at koret 
er yderst veloplagt til en funky, festlig og 
smuk koncert. 
Der kan købes øl, vand og vin før 
koncerten og i pausen. Kom til en hyggelig 
og velspillet julekoncert. Dørene åbnes kl. 
18.30. Entre er kun 60,- og børn u.16 år 
har gratis adgang.

Onsdag 4. december kl. 18.30

Julefest for børn og voksne
Vi inviterer til en stemningsfuld 
gudstjeneste med lys i 
adventskransen, kendte 
julesalmer og juleevangeliet 
i børnehøjde. Efterårets 
minikonfirmander medvirker. Der 
er dans om juletræet, sanglege, 
æbleskiver og mulighed for en 
ridetur på et rigtigt æsel. Alle 
er velkomne – tilmelding ikke 
nødvendig, bare mød op!
Søndag 8. december kl. 14-16.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Det er snart jul 

Gudstjenester

November
Lør 30. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen

December
Søn 1. Højmesse 1. søndag i advent    10.00 M. Hansen
Søn 8. Højmesse 2. søndag i advent    10.00 Risum
Søn 15. 3. søndag i advent minikonf og krybespil 10.00 Nielsen
Søn 22. Højmesse 4. søndag i advent børnegudstjeneste 10.00 Nielsen
Tirs 24. Juleaften     12.30 Nielsen   

       13.30 Risum
       15.00 M. Hansen
       16.30 M. Hansen 
       23.30 Risum
Ons 25. Højmesse Juledag     10.00 M. Hansen
Tors 26. Højmesse 2. juledag     10.00 Risum

Januar
Ons 1. Nytårsdag     10.00 M. Hansen

Men det behøver jeg vel ikke at fortælle 
dig. Jeg glæder mig fint. Min familie 
glæder sig nok mere. Men jeg glæder 
mig fint. Synes ikke der har været alt 
for meget overstadig forbrugerisme og 
ikke alt for mange billige pedernødder 
og æbleskiver fra en pose. Måske har jeg 
bare ikke lagt mærke til det. Jeg ved ikke, 
hvor du er henne i det der jul. Nogle kan 
ikke få nok. Nogle tager til Thailand og 
tager en tur i poolen. 
Jeg tænker dog på en ting; hvad end du 
skal, kan du så ikke prøve at gøre julen til 
noget, du kan være i, så det ikke sovser til 
i karamelsmag, glitter eller du bliver nødt 
til at stikke af fra den? 
Nogle gange er det som om julen er en 
græsk tragedie. Man kan slet ikke gøre 
noget, man kan ikke sige at man ikke vil 
være med, man skal bare gennemleve det. 
Sidste år tog jeg mig selv i at stå i Fields 
sammen med alle jer andre en lørdag op 
til dagen. Min pande var våd af sved. 
Mine øjne kørte rundt i hovedet. Jeg var 
minutter fra et panikanfald. Min tilstand 
blev feber men jeg kunne ikke engang 
overskue at tage jakken af. Heldigvis 
dejsede jeg om lige foran Bolia, og de 
havde en fin sofa. Som jeg efter lidt tid 
begyndte at overveje om den ikke kunne 
stå godt derhjemme. Hjemme igen tog 
jeg mig til hovedet og tænkte; hvordan 
endte jer der? Hvorfor gjorde jeg det? 
Det var jo ikke andres skyld end min 
egen at jeg allerede inden jul var træt 
af den. Det er som julen bare kører og 
man ikke kan gøre noget. Et eller andet 
teaterstykke som skal gennemspilles med 
dig selv i en rolle, du ikke selv har valgt, 

ikke vil have og ikke tør skifte ud med en 
anden. 
Jeg har lovet mig selv i år, at det skal 
være roligere, der skal være mere tid. 
Traditioner er virkelig en god ting. Det 
er at tage de elskede som ikke er her mere 
med til jul. Det er alt det andet udenom 
man skal skære ned på. 
Julen er en højtid. Det vil sige en tid 
man holder høj. Ikke lav. Ikke hverdag. 
Men høj. Det er kombinationen af noget 
meget nært og så noget højtideligt, som 
jeg godt kan lide ved julen. Den har alle 
forudsætninger for en højtid, julen. Og 
vi giver den også tid, vi tager fri, vi køber 
ind, vi forbereder, vi inviterer, vi bruger 
flere penge end vi har, vi gør alt for at 
leve op til den. Men man kan godt stille 
sig selv det spørgsmål: hvordan vil jeg 
gerne have den skal være. 
Det nytter ikke noget, at du allerede 
nu siger du ikke kan komme i kirke 
juleaften, fordi du skal forberede anden. 
Så spis lidt senere. And er min livret 
men man behøver ikke bruge 3 dage på 
at gøre middagen klar. Så vigtigt er det 
ikke. Stress ikke. Det er bare mad. Et 
samfund hvor maden fylder så meget 
er et samfund i forfald sagde en kok. 
Børnene behøver ikke få alle de gaver. 
Giv dem et par stykker. Julen er børnenes 
fest, siger man. Jo, jo. Men det er vel også 
vores andres fest. Børnene har ikke godt 
af at det hele skal handle om dem og jeg 
har en formodning om, at det hele bliver 
bedre, hvis også vi andre har en jul, vi 
ikke bare ser frem til er overstået.
Det bedste vi mennesker overhovedet 

kan give hinanden er vores tid. Og giver 
vi hinanden tid til at nyde tiden sammen 
bliver det en højtid. Giv hinanden jeres 
tid til jul. I behøver ikke så meget mere. 
Det koster næsten ikke noget, og det er 
den bedste gave du kan give. 
Og så kom i kirke op til jul. Kom 
juleaften. Kom juledagene. Kan du 
ikke komme, fordi du har travlt, har du 
prioriteret forkert, så har du taget fejl af 
det uvæsentlige og det væsentlige. Har 
du ikke lyst til at komme, så er det helt 
fint, så er du i det mindste ærlig. Der er 
også andre måder at holde tiden høj på. 
Se Love actually igen siger min kollega. 
Sæt Nick Caves nye album på. Gå en 
tur i skoven. Tænd et lys i mørket. Tag 
fotoalbummet frem. Besøg din mormor 
på plejehjemmet. Læg en krans på 
kirkegården. Sæt dig i mørket og tænd et 
stearinlys for alle dem du savner. Kan du 
intet af det du plejede at kunne, så lad 
andre gøre noget for dig. Det er smukt 
at give. Det er lige så smukt at give andre 
muligheden for at give noget til dig. Jer 
der kan komme, vi glæder os til at se jer. 
Lad os holde noget sammen. Vi tænder 
lys for dig. Synger med dig. Dejlig er 
jorden. Holder tiden høj med dig. Fred 
på jorden. Guds velsignelse. 
Glædelig jul. 

Fra Karsten M. Hansen  
og resten af Tårnby Kirke

Vi synger julen indVi synger julen ind

Koncert med Taarnby-Julekantori 
og kirkens organist

Korsatser til advent og jul af bl.a. 
Hassler, Telemann, J.S. Bach og C.P.E 
Bach. Orgelmusik af Buxtehude, 
Christian Geist og J.S. Bach. 
Endvidere synger vi et par 
fællessalmer.

Søndag 15. december kl. 15
Der er gratis adgang til alle koncerter i 
Tårnby Kirke.
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DECEMBER 2019
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab, 
er også velkomne.

Så er arbejdet ikke så krævende længere, og 
er børnene flyttet hjemmefra, så er det måske 
noget for dig.

Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse. 
Der er altid kaffe og nogle gange et andet 
arrangement.
I december mødes netværksgruppen:
Til julemiddag torsdag 12. december kl. 
17.45. Man er også velkommen til at komme 
allerede kl. 17 og deltage i borddækningen. 
Middagen koster 120 kr. og husk også at 
medbringe drikkevarer og en lille gave til 25 
kr. Tilmelding senest onsdag 4. december.
Til gudstjeneste søndag 29. december kl. 
10. Efter gudstjenesten er der juletræ i 
præsteboligen Vestre Bygade 19. Husk at 
medbringe lidt rester fra julen, så sørger jeg for 
kaffe og brød.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Tirsdag 24. december kl. 10 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
torsdag 19. december kl. 10.45 i Oasen. Efter 
gudstjenesten er der kaffe og julegodter, mens 
vi synger julesange.  
Gudstjeneste på Digevej
Gudstjeneste på Osykiatrisk Center Amager, 
Digevej 110, fredag 20. december kl. 13 i 
”cafeen” overfor afsnit B. Ved Desirée Risum.

FOR BØRN                                                                        
Babysang…
… er slut for i år. Men vi begynder nye hold til 
februar. Du kan høre nærmere og blive skrevet 
op til næste sæson hos Ida Nielsen på idni@
km.dk eller 3250 4186.

Babysang er for forældre på barsel, der gerne 
vil lære nogle børnesange – og salmer. Det 
varer ca. en time hver gang inkl. en kaffepause.

Det er gratis at deltage i babysang. Du kan se 
billederne fra sidste hold på vores hjemmeside.

Børnegudstjeneste
Søndag 15. december opfører de elever fra 3. 
klasserne fra Nordregårdskolen, der har gået til 
minikonfirmand, krybbespil i Gudstjenesten 
kl. 10.00. Eftergudstjenesten er der kaffe og 
julegodter i konfirmandstuerne.

Søndag 22. december vil gudstjenesten kl. 10.00 
være tilrettelagt for mindre børn. Så er det 
svært at nå at komme i kirke juleaften er der en 
ekstra mulighed her.
Juleaften vil gudstjenesten kl. 12.00 være en kort 
gudstjeneste tilrettelagt for mindre børn.
Der er stadig ledige pladser på 
børnegudstjenesterne for daginstitutionerne 
følgende dage: 5., 9., 10. samt 17. december. 
Man kan tilmelde sig hos Ida Nielsen på idni@
km.dk eller 3250 4186. 
                                                                                    
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 at bruge kirkebilen en søndag, 
skal man bestille den senest fredag kl. 12.

Julehjælp
Som altid er der mulighed for at søge ju-
lehjælp for dem, som bor i Tårnby Sogn. 
Hvis man har svært ved at få det økono-
misk til at hænge sammen, kan man ikke 
give sine børn en gave eller invitere sin 
gamle mor på julemiddag, kan man søge 
om hjælp hos os. Et udfyldningsskema 
kan hentes hos kordegnen og det skal 
være samme kordegn i hænde denne gang 
udfyldt inden 6. december. I løbet af en 
uge vil vi kontakte dem som vi har tildelt 
julehjælp, og de vil kunne komme forbi 
og hente den.
Med venlig hilsen Menighedsplejen ved 
kirken.

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.: 2784 
6045, 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 Henrik Schoubye, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann 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
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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Julens gudstjenester
Juleaften 24. december er der 3 gudstjenester i Kastrup kirke.
Den første er en familie-jule-gudstjeneste, der er specielt tilrettelagt 
for børn, men alle 3 gudstjenester har fokus på julens budskab, og er 
derfor også for hele familien! 
Den ægte julestemning fås gratis med hjem til brug for julefesten 
derhjemme.
Gudstjenesterne er kl. 13, kl. 14.30 og kl. 16.
1. juledag er der gudstjeneste kl. 11.
2. juledag kl. 10. 
Nytårsdag holder vi Nytårsgudstjeneste- og taffel kl. 16

Vi ønsker alle i Kastrup sogn en glædelig jul  
samt et velsignet nytår!

JULE-BØRNE-GUDSTJENESTE: Kom og tag forskud på julen ved julebørne-gudstjenesten i Kastrup 
kirke. Tårnby Musikskoles orkester Mini-HOT kommer og spiller julen ind, og vi skal også synge nogle af de 
gode julesalmer og sange og høre om, hvad der skete julenat og selvfølgelig danser vi om juletræet. Efter 
gudstjenesten byder vi på juleboller og sodavand. På hjertelig julegensyn i Kastrup kirke.

Søndag 15. december kl. 14 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Festgudstjeneste
Det ny kirkeår, 1. søndag i advent indledes med festgudstjeneste, der 
også er begyndelsen på adventstiden. 
Efter gudstjenesten fejrer vi starten på det ny kirkeår med champagne og 
kransekage. 
Undervejs holder Allan Ivan Kristensen et lille oplæg om kirkeårets gang.

Søndag 1. december kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3
kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard
ssan@km.dk
Tlf. 3250 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 Sogns 
Menighedspleje yder i 
et vist omfang julehjælp 
til trængte børnefamilier 
som bor i Vi ønsker, de 
får mulighed for at købe 
lidt ekstra ind til julen.
Har du brug for hjælp?
Ansøgningsskema kan 
afhentes og afleveres 
senest 10. december 
på Kirkens Kontor, 
Kastruplundgade 3. 
 



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET D
EC

EM
B

ER
 2

0
1

9
 3

7

Julekoncert: 
Nordlys og 
Jokers
Julestemning og englestemmer, når vi slår 
dørene op for julekoncert med Nordlys 
og Jokers under ledelse af Jens Trygve 
Dreyer. Du kan høre traditionelle julesange 
og flerstemmigt Luciaoptog.

Lørdag 14. december kl. 16 i Kastrup 
kirke, Kastruplundgade 3

Det sker i  
Kastrup kirke:

DECEMBER
Søn. 1. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen - 1. søndag i advent: 
Festgudstjeneste
Tors. 5. kl. 17-20 Noas Ark: 
Snart Jul
Fre. 6. kl. 10 Babysalmesangs-
gudstjeneste
Søn. 8. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 8. kl. 16: Julekoncert 
Amacantus
Tirs. 10. kl. 9,30 Vuggestue-
julegudstjeneste for alle 
småbørn
Fre. 13. kl. 16-18: Jul på Torvet 
i Skottegården
Lør. 14. kl. 16 Julekoncert: 
Nordlys og Jokers
Søn. 15. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Søn. 15. kl. 14 Jule-børne-
gudstjeneste, hvor Mini-HOT 
(Tårnby Musikskole) medvirker 
Tors. 19. kl. 16 ”Syng dig Glad” 
i julesalmer og sange
Søn. 22. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Juleaften kl. 13 Elizabeth 
Laursen og Grethe Hamborg 
– familiegudstjeneste for store 
og små
Juleaften kl. 14.30 Allan Ivan 
Kristensen
Juleaften kl. 16 Susanne Worm 
Steensgaard
1. Juledag kl. 11 Allan Ivan 
Kristensen
2. Juledag 26. kl. 10 Elizabeth 
Laursen
Søn. 29. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard

Januar 2020

Ons. 1. kl. 16 Susanne 
Worm Steensgaard - 
Festgudstjeneste Nytårsdag 
med Nytårstaffel
Søn. 5. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
---

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 
Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Syng dig Glad den tredje 
torsdag i måneden kl. 16
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk

Julekoncert:              Amacantus
Koret AMACANTUS optræder med  
et festligt juleprogram.
Amacantus relaterer til det latinske amare - at elske, og cantus - sang, og forstavelsen ama viser samtidig at 
koret holder til på Amager.
Det er et kammerkor på ca 15 medlemmer med et stort og varieret repertoire. Dirigenten hedder Andreas 
Werenfeldt.
Programmet består mest af engelsk og fransk julemusik. Desuden vil der blive sunget fællessalmer og 
organist Niels Henrik Jessen vil spille julemusik på orglet.

Søndag 8. december kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Jul på Torvet
Kastrup kirkes menighed, 
menighedsråd og ansatte, og Dig, 
der kommer forbi, synger julen ind i 
Skottegården. 
Det sker i samarbejde med 
Skottegårdens Handelsforening. 
Købmanden donerer velvilligt 
julegløggen, som slagteren varmer 
for os, og vi serverer også æbleskiver 
dertil.
Hvis vi er heldige, kommer Julemor 
også på besøg undervejs. Dem, der 
er rigtig glade for at synge julesalmer, 
kan møde op igen til ”Syng dig Glad” 
torsdag 19. december kl. 16 i Kastrup 
kirkecenter, hvor julens salmer og 
sange er i centrum.

Fredag 13. december kl. 16 – 18 i Skottegården til ”Jul på Torvet”
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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

 
 
 

Vi fokuserer på at være 
nær værende & omsorgs-
fulde, når vi guider Jer 

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66 
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup 

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

Rikke Drachmann Casper Drachmann

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

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

OBG BRASS spiller julen ind
Traditionen tro kan 
Skelgårdskirken i år for 
ottende gang invitere til 
festlig julekoncert med OBG 
BRASS
Det 25 mand store brassband 
spiller et varieret og velklin-
gende program med kendte 
julemelodier og musik af bl.a. 
Mel Tormé, Eric Silverberg og 
Gustav Holst.

OBG Brass blev oprettet i 
2004 af tidligere medlemmer 
af Danmarks to bedste ama-
tørorkestre: Concord Brass 
Band og Lyngby - Tårbæk  
Brassband og hovedparten af 
musikerne har deres musikal-
ske baggrund i disse orkestre.

Julekoncerten dirigeres i 
år af Jesper Hyllested. Jesper 
Hyllested er ansat som musi-

ker i  Det kongelige Livgarde, 
hvor han spiller tuba.

Der er gratis adgang til kon-
certen
Mandag 2. december 
kl.19.30, Skelgårdskirken 
- Ugandavej 111, 2770 
Kastrup

Kastrup Sogns Menighedspleje - 25 års jubilæumKastrup Sogns Menighedspleje - 25 års jubilæum

Kastrup Sogns Menighedspleje afholder 
festgudstjeneste i Kastrup Kirke søndag 
26. januar 2020 kl. 10.00 med efterføl-
gende kaffe og kagebord og musikalsk 
underholdning.
På gensyn til en dejlig dag.

Kastrup Sogns Menighedspleje

Menighedsplejen yder i et vist omfang julehjælp til 
trængte børnefamilier, som bor i Kastrup sogn. Ansøgningsskema afhentes og afleveres i udfyldt stand 
senest 10. december på Kastrup kirkes kontor, Kastruplundgade 3. 
Bidrag til julehjælpen modtages med tak. Indbetales til BankNordik reg.nr. 6506 konto 3052994208.

Musikalsk julehilsen fra CrossRoad Gospel
Julen nærmer sig og det betyder 
traditionen tro, at CrossRoad Gospel 
holder julekoncert 

Korets dirigent Simon Jansfort sørger 
for et fantastisk repertoire og lover, at 
koret er yderst veloplagt til en funky, 
festlig og smuk koncert. 
Der kan købes øl, vand og vin før kon-
certen og i pausen. Kom til en hyggelig 
og velspillet julekoncert.

Onsdag 4. december kl.19.00. 
CrossRoad Gospel i Korsvejskirken. 
Dørene (og baren) åbnes kl. 18.30. 
Entre er kun 60,- og børn u.16 år har 
gratis adgang.

20.11.2019 IMG_1740.JPG

https://drive.google.com/file/d/1bYEP9LUe9LnpJW_H2Bin6whXcN_fmU8I/view 1/2
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Lørdag 30. november, kl. 11-17 
Sundby Væksthus

Løvstikkevej 69, 2300 Kbh S
 

Nisserne kravler på væggene, duften af gran og grød 
med kanel hænger i luften, mens julesange gjalder i 

gangene, når Sundby Væksthus byder velkommen til 
årets store, 

indendørs julemarked. 

Vore egne værksteder og dygtige, private 
kunsthåndværkere sælger julepynt, 

dekorationer og julegaver, og gartnerne har været 
i skoven for at fælde juletræer, som kan købes eller 

bestilles på dagen. 
 

De tiltrængte hvil fra juleindkøbene kan nydes med 
forskellige julelækkerier som risengrød og æbleskiver, 
gløgg og sodavand, mens man lytter til – eller synger 

med på – julesange,  
klippeklistrer julekort og hilser på 

julemanden!

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag  
i Sundby Væksthus
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Jul og nytår i SkelgårdskirkenJul og nytår i Skelgårdskirken

Skelgårdskirken ønsker alle  
en dejlig jul og et godt nytår! 

22. 4. søndag i ad-
vent: Johannesevan-
geliet 3,25-36 
10.00  Højmesse v/ 
Karen Giødesen

24. Juleaften: Luka-
sevangeliet 2,1-14

11.00 Gudstjeneste 
på plejehjemmet 
Ugandavej v/ Anne-
lise Mehlsen

13.00  Gudstjeneste 
v/ Annelise Mehlsen 

14.30  Gudstjeneste 
v/ Poul Bo Sørensen

16.00  Gudstjeneste 
v/ Kamilla Bugge

23.30  Gudstjeneste 
v/ Karen Giødesen

25. Kristi fødselsdag: 
Johannesevangeliet 
1,1-14 
10.00 Højmesse v/ 
Kamilla Bugge

26.  Skt. Stefansdag: 
Matthæusevangeliet 
10.32-42 
10.00  Højmesse v/ 
Karen Giødesen

29.  Julesøndag: 
Matthæusevangeliet 
2,13-23 
10.00 Højmesse v/ 
Annelise Mehlsen

1. jan. Nytårsdag: 
Matthæusevangeliet 
6,5-13 
14.00  Gudstjeneste 
v/ Poul Bo Sørensen

5. jan. Hellig 3 
kongers søndag: 
Matthæusevangeliet 
2,1-12 
10.00 Højmesse v/ 
Karen Giødesen

Koncert Koncert 
med med 

Brass-Brass-
bandband

Kryb-Kryb-
bespil for bespil for 
små børnsmå børn

Bachs Ju-Bachs Ju-
leoratorie leoratorie 

6. dec. 6. dec. 
De ni  De ni  

læsninger læsninger 
4. dec4. dec

KrybbeKrybbe
spil for spil for 
store store 
børnbørn

Jule- Jule- 
middag middag 
12. dec.12. dec.
kl.13. kl.13. 

Koncert Koncert 
kammer-kammer-

koret koret 
Broccoli. Broccoli. 

Lucia-Lucia-
aften  aften  

11. dec. 11. dec. 

Julestue Julestue 
30. nov. 30. nov. 

kl. 13-16.kl. 13-16.

Julestue 30. nov. kl. 13-16.  
Hygge med julegodter og jule-

dekorationer.  

Julekoncert med OGB Brass-
band 2. dec. kl. 19.30. Stort 

orkester med stor lyd!  entré.

Krybbespil for de store børn 3. 
dec. kl. 17. Efter en kort guds-
tjeneste med krybbespil er der 

risengrød for alle.

Krybbespil for de små børn 6. 
dec. kl. 9.30 for de 0 til 3-årige. 

Kl. 11 for de 3 til 6-årige.  

Dans julen ind til Bachs Jule 
oratorie 6. dec. kl. 17. Smukke 

og enkle danse til juleevange-
liet og Bachs Juleoratorie. 

De ni læsninger 4. dec. kl. 
19.30. Julestemning i engelsk 

tradition, med læsninger og 
korsang fra SAS- koret.

Luciaaften 11. dec. kl. 19. 
Festlig Lucia-aften med sang 

fra Pilegårdsskolens børnekor 
og Tårnbykoret.

Julemiddag 12. dec.kl.13. 
Hyggelig og traditionsrig mid-

dag, billetter 150 kr., kan senest 
købes 4. dec.

.17. dec. kl. 20. Julekoncert 
med kammerkoret Broccoli. 

Julefortællingen akkompagne-
ret af musik og smuk korsang. 
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Gløg og æbleskiver. Salg af biletter til julefrokost. 100,- kr. 
Torsdag 5. december kl. 10.
Julefrokost. Husk en gave til 25 kr. Torsdag 12. december 
kl. 11.30.
Juleferie til vi ses igen til Mini-brunch torsdag 9. januar 
2020 kl. 10.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 10 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 5 kr.
Der kan købes sodavand til 5 kr. samt øl til 5 kr. og 7 kr.
Banko, fredag 6. december                                                                                      
Banko, afslutning fredag 13. december    
Julemiddag, 100 kr. Husk Julegaverne ca. 30 kr. Onsdag 18. 
december.     
God jul og kom godt ind i det nye år.
Vi ses igen til banko fredag 3. januar 2020.

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
Åbent hus fredag kl. 14 - 17 og søndag 
kl. 13 - 16. Mandag lukket. 
Se Tårnby kommunes informations-
annonce s. 6-8

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. 
www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 
10 - 16.30 
Se Tårnby kommunes informati-
onsannonce s. 6-8

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsan-
nonce s. 6-8

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  Vi mødes 
kl. 14 – 16.
Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 / Inge-
Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 
4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 5818. Næste gang 15. 
december kl. 11. Fra vandtårnet på Englandsvej.
Vi ses igen til Nytårskur mandag 13. januar 2020. Sammen 
med Høreforeningen.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875.
Juleferie - Vi ses igen til Nytårskur mandag 13. januar 
2020. Sammen  med Hjernesagen.
 

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128 
7999. 
Årets Julefrokost. 5. december  kl.12.00 på Sundby Sejlfor-
ening, Amager Strandvej 15, 2200 S.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej . 
Henvisning fra egen læge. Hver ons. kl. 13-14.

Bedre Psykiatri
Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S. 
Info:Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom. 
Juleferie - Vi ses igen i det nye år.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag 
kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Jule-BANKO - gode præmier. (medbragt mad spises kl. 13) 
3. december.
Den store julefrokost. Husk en pakke. 10. december 

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Husk at I hele året kan møde os til stavgang. 
Mandag mødes vi på Løjtegårdsvej 100 kl. 10 og torsdag på 
Wiedergården i Dragør også kl. 10. Begge steder varer turen 
1 time og du kan vælge en kort tur (2 km) eller en lang tur 
(4 km). 
I næste nummer kommer oplysninger, bl.a. om datoer for de 
kommende arrangementer, f.eks. nytårskur, generalforsam-
ling og lign.
Der skal også lyde en tak til de personer vi fik en snak med 
på VerdensDiabetesDag 14. november i Arkaden.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Børnejulehygge - juledekorationer, julekort og julebag. Se 
lokalafdelingens hjemmeside. Tilmelding tlf. 2013 6105 
eller asry@mail.dk Skelgårdskirken, Sindingvej 9, lørdag 30. 
november kl. 11 til 15. 

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12. 
ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte og 
deres pårørende. 

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Drej til højre, 
når du kommer ud fra viadukten ved Quality Hotel og følg 
vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år.

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Fodbold for hjertet – på Kløvermarken. Træningen hos 
Sundby BK mandage klokken 11 - 12 efterfulgt af socialt 
samvær. Kontakt Flemming Jacobsen tlf. 4224 4056 eller på 
partner@sundbygoldklub.dk  
Der er plads til flere deltagere - både kvinder og mænd.
Nytårs-gåtur onsdag 1. januar 2020 kl. 14.00. Ca. 4,5 ki-
lometer ad Hjertestien på Amager Fælled. Varighed ca. 2 
timer. Mødested: DR Byens metrostation - slut i nærheden. 
Hjerteforeningen København S er vært ved en lille forfrisk-
ning.
Gåture på Amager Fælled. Hver søndag kl. 10 til og med 15. 
december. Alle er velkommen- ingen tilmelding – bare mød 
op. Start ved DR Byens metrostation, og vi slutter samme 
sted. Ruten er Hjertestien på Amager Fælled. (mellem 4,4 og 
5,8 km, varighed ca. 1,5 time).

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 31
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Julearrangementer i TårnbyJulearrangementer i Tårnby
 

I dette hæfte finder du en bred vifte af hyggelige julear-
rangementer i Tårnby, som du kan nyde i november og 
december måned
Det er lokale foreninger, klubber, kirker og institutioner, der 
byder indenfor til dejlige juleoplevelser og hyggeligt samvær. 

Der afholdes julearrangementer for enhver smag. Du kan 
besøge fine julemarkeder og hyggelige julestuer. Du kan 
se juleshow med masser af nisser på is. Børn og ældre kan 
bage sammen eller de kan mødes til et af byens luciaoptog. 
I kirkerne kan du høre koncerter eller spise julemiddag. Ple-
jehjemmene inviterer indenfor til hyggelige julerier, og på 
naturcenteret kan du snitte julegaver og lave dekorationer. I 
pensionisthusene kan du synge, danse, spille banko og hygge 
dig med gløgg og æbleskiver. På bibliotekerne kan du lave 
fine juleting og møde julemanden. 

Til nogle aktiviteter skal man tilmelde sig – så vær opmærk-
som på tilmeldingsfrister. Hvor der ikke er angivet en pris er 
arrangementet gratis – hvor der skal betales fremgår prisen.  

Glem ikke, at nogle mennesker behøver en at følges med 
for at få del i hjerternes fest og de mange dejlige oplevelser. 
Så tag gerne en nabo eller ven under armen, når du begiver 
dig ud i Tårnbys dejlige julelandskab. 

Med ønske om en glædelig jul  - Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator

JULEARRANGEMENTER 
 I TÅRNBY 2019

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY

Superliga for superseniorer
Supersenior.dk er en oplevelsesklub for modne 
singler og andre, som nyder oplevelser i fæl-
lesskab

Klubben Supersenior.dk, som har 10 år på bagen, 
holder til i Storkøbenhavn, hvor de fleste arran-
gementer holdes. Herudover kommer man vidt 
omkring på udflugter og rejser. 

Klubben får ros for meget varierede tilbud, som 
for eksempel koncerter og kortspil, foredrag, fod-
boldlandskampe og frokoster, gåture, bio og tea-
ter – og musik og meget mere. 

I 2018 var der 170 arrangementer udover di-
verse rejser. I 2019 bliver det noget lignende og 
helt sikkert også i 2020, hvor de færdigplanlagte 
rejser går til Amalfi, Danmark og Kina. Flere rejser 
er på tegnebrættet. 

På www.supersenior.dk kan du se den aktuelle 
liste over kommende arrangementer.

Du skal være fyldt 55 år for at være med. Der er 
ingen øvre aldersgrænse for medlemmerne, men 
der optages ikke nye medlemmer, der er fyldt 76 
år. Det koster 350 kroner at være med om året. 

Medlemmerne af Supersenior.dk er automatisk 
også medlemmer af landsorganisationen Danske 
Seniorer, hvor der ligeledes tilbydes forskellige 
arrangementer - samt rabatordninger.

tsp
INFO: 
Til klubbens formand, Henrik Poulsen, henrik@
supersenior.dk eller på tlf. 3132 3837.
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Pr. pers. i dbl. vær. fra

899,-
Pris uden rejsekode 1.049,-

Pristillæg i udvalgte perioder

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• Velkomstdrink

Hotel Engel HHHH i Tyskland
Miniferie i Hamburg

Öjaby Herrgård HHHH i Sverige
Herregårdsferie i Småland

Ankomst mandag og tirsdag frem til 17.12.2019 samt 10.2.-16.6.2020.Valgfri ankomst frem til 29.12.2019 samt 1.1.-30.12.2020.

Hotel Marrani HHH i Ronta, Toscana
Her er nærmest garanti på det 
hele: Sol, sommer og varme – så 
forkæl hele familien med auten-
tisk, italiensk feriestemning midt 
i det fredelige, toskanske land-
skabsbillede omkranset af cypres- 
ser og olivenlunde. På Hotel Mar-
rani i landsbyidyllen Ronta er cika-
desangen det eneste, som høres – 
bortset fra jubel og børnelatter fra 
poolområdet, hvor ungerne leger, 
mens de mere magelige måske 
sidder under parasollerne med et 
glas grappa. Værtsfamilien er al-
tid til stede på det familiedrevne 
hotel.

•  7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag
•  1 x rundvisning og 
 prøvesmagning hos 
 Tenute di Badia 
•  Rabat på indkøb, 
 udstillinger og 
 rundvisning hos FICO 
 Eataly World 

Pr. pers. i dbl. værelse fra

1.849,-
Pris uden rejsekode 2.149,-

Pristillæg i udvalgte perioder

Ankomst onsdage og 
lørdage 8.4.-10.10.2020.

Italiens sol og 
sommerstemning

Pr. pers. i dbl. vær.

1.549,-
Pris uden rejsekode 1.699,-

Pr. pers. i dbl. vær.

3.449,-
Pris uden rejsekode 3.749,-

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet
• Velkomstdrink 
• Fri transport med bus og tog 
   i lokalområdet

Der Schöne Asten - Resort Winterberg HHH

Skiferie i smukke Sauerland
Her bor I perfekt i forhold til både området og sel-
ve byens mange attraktioner: Renæssanceslottet, 
dyreparken med det store akvarium, den prægtige 
katedral og et skønt badeland med wellnessoase 
– og meget mere er lige inden for rækkevidde.

Hotel am Tierpark HHH i Nordtyskland
Oplev Güstrow

Valgfri ankomst frem til 19.12.2019 og 4.1.-28.4.2020.Valgfri ankomst 3.1.-4.3.2020.

3 nætter  2.099,-
4 nætter  2.799,-

2 nætter  699,-
4 nætter  1.399,-

3 nætter fra 1.299,- 2 nætter 1.249,-

Fri parkering

Pr. pers. i dbl. vær.

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

2 børn med rabat

3 børn med rabat

3 børn med rabat

Her kan I se frem til en skøn miniferie i de 
fredelige omgivelser 8 km fra Hamburgs 
absolutte centrum, Jungfernstieg. Hotel-
let er en stemningsfuld oplevelse med 
kun 800 m til nærmeste U-bahn-station.

Herregården er et hyggeligt møde med gode 
svenske traditioner samt et populært spisested 
med egen velassorteret vinbar, og restauran-
ten har blandt andet vundet priser for sine 
frokostanretninger.

Velkommen til den store vintersportsby 
Winterberg (6 km), Nordrhein-Westfalens 
mest snesikre by, hvor I skal bo idyllisk 
med kaminstuer, pool og wellness – min-
dre end 5 timer fra den danske grænse.

2 børn med rabat

2 børn med rabat

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET

Lån af badekåbe og tøfler

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x kaffe  •  3 x aftenbuffet
• Øl og vin ad libitum 
 kl. 18-20.30

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• Kaffe/te ad libitum

Rabat på entre til 
dyrepark, akvarium og 

badeland
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Tekst og foto:  
Søren Havemann

BOWLING

Spare And Strikes (SAS) tog i somme-
ren 2019 initiativ til at etablere en 
ungdomsafdeling med nogle af lan-
dets bedste trænere og rigtig mange 
unge har valgt at tage godt imod dette. 

Tårnby Bladet har været en tur i 
bowlinghallen til en snak med PR 
ansvarlig Frank Nysom der fortæller, 
at dette ikke har kunne lade sig gøre 
uden, at Spare And Strikes senior og 
Spares And Strikes Støtteforening har 
arbejdet hårdt for på meget kort tid at 
etablere denne ungdomsafdeling. 

Ungdomsafdelingen er nu på af 25 
unge mellem 7 og 18 år. Udgangs-
punktet er, at det skal være sjovt at 
bowle; bowling er for alle, det er en 
individuel sport med et stort socialt 
indhold, siger Frank. Vi vil meget ger-
ne appellere til alle unge, der har lyst 
til en sport, der kræver en god teknik 
og ikke så meget fysisk træning som 
andre sportsgrene.

Vi arbejder benhårdt på at tiltrække 
unge og fastholde de unge, der gen-
nem skolen, fødselsdage eller på an-
den måde har været i bowlinghallen 
på Englandsvej. Interessen er der, men 

vi vil jo også gerne have dem til at 
blive klubmedlemmer, forklarer Frank.

Du tager ud og bowler, når du skal 
have en sjov aften med vennerne, 
hvorfor kun have det sjovt en gang i 
mellem, når du fast kan dyrke bowling 
i en klub?

Guldmedalje til 8-årige Caroline 
Udbjørg

At ungdomsarbejdet i klubben bærer 
frugt, er Caroline på 8 år et godt ek-
sempel på. Caroline var i fuld gang 
med en runde, men Tårnby Bladet 
træffer hendes mor Camilla Udbjørg, 
der fortæller, at de naturligvis bakker 
op om deres datter både til træning 
og turneringer. Som forældre skal vi 
transportere til turneringer, skaffe ud-
styr og det gør vi med glæde. 

Caroline har lige vundet guldmedal-
je i bowling Danmark Øst mesterska-
bet. Caroline vandt guld i både single 
og double. Hun var virkelig stolt af 
sine medaljer. 

Flere af klubbens juniorer og yng-
linge er så dygtige, at de er udtaget til 
landshold og bowler på et meget højt 
niveau. Selvom spillet denne aften var 
intenst, var de klar til at stille op for 
Tårnby Bladets fotograf.

Det startede med SAS Bowlingklub 
CPH

SAS bowlingklub CPH blev stiftet 3. 
marts 1964 på Islands Brygge. På 
spillersiden har klubben været en 
markant faktor i unions- og lands-
sammenhæng. Klubben har udviklet 
både københavnske og danske me-
stre og igennem mange år har vi haft 
repræsentanter på landsholdet både 
for ungdom og seniorer, siger Frank 
Nysom.

Spares and Strikes er i dag Dan-
marks største bowlingklub og har 
flere landsholdsspillere blandt andre 
Jesper Agerbo, der blev verdensme-
ster i 2016 og nu er også en af dri-
vende kræfter i klubben og talentud-

viklingen.
- Vi bruger alle hallens 20 baner 

på træningsaftenerne om tirsdagen, 
oplyser Frank. Først træner ungdoms-
spillerne og derefter seniorerne, hvil-
ket betyder, at vi i klubben kommer 
tættere på hinanden. 

- Der bor jo 200.000 på Amager, og 

det er da synd, at folk skal ligge og 
køre til Grøndal Centret, Rødovre el-
ler Glostrup for at spille turnerings-
bowling. Vi vil gerne gøre noget for, 
at unge også opfatter bowling som en 
seriøs sport, siger Frank Nysom.

Spare and Strikes satser på de unge bowlere

Amagers eneste bowlingcenter: 
Spares and Strikes holder til i Bowlernes Bowling Center på Englandsvej 377 
(Tidligere Lanes & Lounges). Klubben er optaget i Danmarks Bowling For-
bund (DBwF) og fra 1970 i Danmarks Idrætsforbund (DIF). 

Det er en ny start for centret. Finn Christiansen og Karin Christiansen har 
bowling i blodet og siden december har de bestyret bowlingcentret i Tårnby. 
Finn er også formand for SAS (Spare and Strikes).

De spiller begge turneringsbowling i Spares and Strikes, der både har sit 
dame- og herrehold i ligaen. Damerne vandt DM i sæsonen 2018/19.

Man spiller på en bowlingbane på ca. 20 meter lang og én meter bred. 
Bowlingkuglerne vejer mellem 5 og 15 pund. Hvis man vælter de ti kegler 
får man en strike. Hvis man skal bruge to kast til at vælte alle kegler kaldes 
det en spare.

En strike giver 10 kegler plus det antal kegler, man vælter i de to næste 
slag. En spare giver 10 kegler plus det antal kegler, man vælter i det næste 
slag – dvs. her tæller kun én ekstra kugle med.

Den højeste score, som man kan opnå i en serie, er 300. Til dette kræves 
12 strikes i træk. En serie består af 10 runder. De første 9 runder består af 
2 forsøg. 

Talentfulde unge  Talentfulde unge  
bowlere til træning i bowlere til træning i 
Bowlernes Bowling Center.Bowlernes Bowling Center.

8-årige Caroline 8-årige Caroline 
Udbjørg med sine flotte Udbjørg med sine flotte 
medaljer. Foto: SASmedaljer. Foto: SAS

Vægtløfterne fra A.K. Viking (At-
letklubben Viking) holder,  hvad de 
løfter

Af Erling Langtved  
Foto: AK Viking 

VÆGTLØFTNING

Seniorerne var en tur i Bavnehøjhallen 
med fem løftere. Debuterende Nicky 
Chengde Ye løftede i 69 kg klassen i 
alt 140 kg og vandt guld. Lars Henrik 
Andersen løftede i 81 kg klassen og fik 
i alt 160 kg. Christian Gjermstad løf-
tede i 89 kg klassen og fik i alt 165 kg 
og en fjerdeplads  

Siff Wibling løftede i 59 kg klassen 
og gjorde det endnu engang rigtig 
godt. Hun trak 68 kg, hvilket var dansk 
ungdoms- og juniorrekord og dermed 

også dansk rekord i to-kamp med 144 
kilo og naturligvis en flot guldme-
dalje.

Freja Obel Rosendahl løftede i 71 
kg klassen og trak fantastiske 87 kg, 
hvilket var dansk junior-rekord og en 
tangering af den danske senior-rekord 
og det rakte til en anden plads.

Sundsvall i Sverige

De to stærke piger var til Nordiske 
ungdoms og junior mesterskaber i 
Sundsvall. Siff forbedrede sin egen 
rekord i stød til 77 kilo og fik anden 
pladsen. 

Freja var efter sit træk foran med 10 
kg, men noget gik galt i stød på kun 90 
kg, så det blev en finne, der vandt med 
Freja på anden pladsen.

Freja Obel Rosendal sætter dansk 
junior rekord.

Siff Wibling i sit rekordløft i 
Bavnehøjhallen.

Vikingerne her, der og hinsidan
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Årets træner, linedanceren Birgitte Kyhn Nielsen, modtog 
salens klapsalver og en gavecheck på 50.000 kroner. Foto: 
Camilla Anja Hansen

Linedancer Årets træner 
Samtlige deltagere på DGI’s årsmøde rejste sig fra stolene og 
klappede Birgitte Kyhn Nielsen på scenen til DGI’s årsmøde 
først i november i DGI-byen i København. 

Linedancetræneren fra foreningen Dance In Line – Newline 
i Nykøbing Falster har nemlig danset sig til prisen som Årets 
træner i DGI 2019. På årsmødets scene modtog hun hyldest, 
blomster og en check på 50.000 kroner til sin forening. 

Birgitte Kyhn Nielsen vandt prisen for sit store arbejde i 
Dance In Line - Newline, som hun selv var med til at stifte for 
seks år siden. Hun har undervist i linedance i 25 år og er i dag 
den eneste instruktør i foreningen i Nykøbing, der rummer alt 
fra begyndere til øvede dansere. 

Basket for voksne
Ørestad IF’s basketballhold til voksne er et hygge-basketball-
hold, hvor alle niveauer er velkomne.

Holdet startede med en lille gruppe fædre fra Byhusene 
i Arenakvarteret, som jævnligt spillede udendørs basket på 
kurven ved Royal Arena. Med hjælp fra Ørestad IF blev der 
fundet en haltid på Kalvebod Fælled Skole, hvorved holdet 
blev en realitet. Det har nu udviklet sig til en decideret un-
derafdeling til Ørestad IF.

Gennemsnitsalderen på holdet er lige omkring de 38 år, 
og de fleste medlemmer er nybegyndere eller uden større 
basketball-erfaring og man vedkender sig alderen i afdelin-
gens navn: Ørestad Silverbacks Basketball Club. Holdet giver 
mulighed for at få rigtig god motion, samtidig med at man ud-
fordrer sig selv med fede basketball moves, mens der pumper 
god oldschool hiphop ud af højtaleren i hallen.

Der spilles hver fredag aften i hallen på Kalvebod Fælled 
Skole, og der er stadig plads på holdet. Tilmelding på ore-
stadif.dk. Ørestad IF har desuden fodbold, håndbold, løb og 
gymnastik.

Tårnfalkene stiler mod toppen
Tårnfalkenes 1.hold i volleyball har været inde i en god stime, 
hvor fire kampe på fire dage har resulteret i fire sejre. 17. no-
vember var der dømt lokal-derby på Nordregårdsskolen, hvor 
først naboerne fra Amager VK blev slået 2-1 og bagefter blev 
Tårnfalkenes 2.hold slået med 2-0. 

20. november tog Tårnfalkenes 1.hold så til Rødovrehallen, 
hvor først Rødovre Statsskole med 2-1 og bagefter Frederiks-
berg Volley blev sendt hjem med en sikker 2-0 sejr. 

Tårnfalkene ligger efter disse opgør nu nr. 2 kun overgået 
af DTU, som netop Tårnfalkene skal møde 1.december i Bav-
nehøjhallen.

Foto er fra kampen 17. november på Nordregårdskolen 
mellem 1.holdet og 2.holdet. 1.holdet er i rødt og 2.holdet 
i gult. Begge hold burde spille i sort, som er den valgte 
klubfarve, men de har ikke fået trøjerne endnu, som er eget 
design med Adidas.

Elever fra Pilegårdsskolen 
spiller fodbold med stor 
succes i DBU Skolepokalen

Tekst og foto: 
Søren Havemann

Drengene og pigerne fra Pi-
legårdsskolen har kæmpet 
sig til kredsfinalerne i Skole-
pokalen. Senest ved to flotte 
udesejre på 1-0 over Rødkilde 
Skole og Skolen på Islands 
Brygge.

De fleste i denne genera-
tion husker Ekstra Bladets 
skolefodbold turnering, der 
startede i 1961. Turneringen 
er en succes og nu overtaget 
af DBU, der hermed vil styrke 
udviklingen af unge talenter 
via skoleidrætten. Nu hedder 
turneringen Skolepokalen.

Tårnby Bladets udsendte 
var på plads på Tårnby sta-
dion, da de to hjemmekampe 
mod Højdevangens skole blev 
afviklet. Drengene vandt en 
stor sejr på 9-2 og pigerne en 
2-1 sejr efter en spændende 
kamp. 

Det er en stolt lærer og træ-
ner for holdene Carsten Mø-
gelgaard, som Tårnby Bladet 
træffer på lærerværelset på 
Pilen. Carsten er i fuld gang 
med planlægning af holdenes 
to finalekampe, som desvær-
re nok bliver til to vanskelige 
udekampe og naturligvis mod 
to stærke finalister. Dam-
husengens Skole i Vanløse 
(drengene) og Dyssegårds-
skolen i Gentofte (pigerne)

Nu er det så om at holde 
fokus på de to finaler, hvor 
vinderen går videre til slut-

spillet og finalerne i Parken. 
Men Carsten har da tid til et 
interview om skolefodbold og 
fodboldindsatsen på Pilen.

Hvordan når man så langt i 
Skolepokalen?

Carsten Møgelgaard har i 
mange år haft ansvaret for 
skolens deltagelse i Ekstra 
Bladets turnering og nu Sko-
lepokalen. I vores samtale gi-
ver han en indblik i, hvad det 
kræver at deltage i så stor en 
turnering.

Før turneringsstart i august 
måned indbydes alle elever 
på skolen til at melde sig til 
holdene, der bliver gennem-
ført et par udtagelseskampe, 
før der udtages en trup på 16 
drenge og 16 piger, normalt 
fra 8./9. klasse. Herefter af-
holdes et formøde, hvor vilkå-
rene for deltagelse, opførsel 
og forventninger afstemmes. 

Spiller også i klub

Alle udtagne kommer fra 
etablerede lokale klubber og 
har derfor god erfaring med 

at spille fodbold på højt klub-
niveau. For Carsten gælder 
det dog også om at se på kom-
mende års udtagelser, altså 
6.-7. klasserne, som Pilen har 
en stor talentmasse i. 

For skolen har det også et 
godt formål med Skolepoka-
len. Det giver en følelse af 
fællesskab, sammenhold og 
identitet. Til en kamp på Ole 
Klokkers Vej er der god stem-
ning, når der står 600 fans 
omkring banen og hepper. En 
klar hjemmebanefordel for 
os, smiler Carsten.

- Jeg bruger en del tid på 
fodbolden og med hjælp fra 
gode kolleger og fleksible 
skemaer, falder det i hak. Jeg 
synes, det er sjovt at komme 
rundt til andre skoler for at 
se og lære, hvordan de gri-
ber skoleidrætten og specielt 
fodbolden an, siger han.

Pilegårdsskolen piger 
2019 er bagerst fra venstre 
Lara Seker, anfører Sarah 
Andersen, Ida Sigt Hansen, 
Mikkeline Agerskov, Stella 
Dobson, Lily Wood, Carsten 
Reiersen-Møgelgaard
Forrest fra venstre Mathilde 
Gredsted, Ida Marie Marie 
Nielsen, Alberte Jacobsen, 
Amalie Brødbæk, Caroline 
Jørgensen, Matilde 
Frederiksen, Malou Glasso og 
liggende: Frida Brink.

Pilegårdsskolen drenge 2019 er bagerst fra venstre: Carl 
Ruby, Andreas Borch Jensen, Louie Svane, Jasper Crone, 
Jeppe Nielsen, anfører Frederik Møller, Filip Appelt, Phillip 
Sørensen.
Forrest fra venstre: Markus Ellegård, lærer og træner Carsten 
Reiersen-Møgelgaard, Mathias Vindeballe, Melvin Kjærgaard, 
Hjalte Mcguire, Patrick Trebbien, Mathias Sørensen, Ali 
Jeanne og liggende Nicki Magleby.

Stjerner blandt skoleelever

Næste kampe:
Kredsfinalerne spilles såle-
des. Så mød op og hep på.

Drengene mod Damhu-
sengens Skole torsdag 28. 
november kl. 12.30 i Van-
løse Idrætspark.

Pigerne mod Dyssegårds-
skolen fredag 29. november 
kl. 11.00 på B1903’s bane 
Lyngbyvej 270.

Etisk komité nedsat
Danmarks Idrætsforbund har etableret en 
fem-personers etisk komité med tilhørende 
whistleblowerordning. 
De fem medlemmer er:
• Ole Borch (formand), advokat og ledelsesrådgiver
• Juliane Elander, professionsbachelor i Sundhed og 
Ernæring samt vinder af fem OL-medaljer i roning
• Jens Evald, professor ved Juridisk Institut, Aarhus 
Universitet
• Else Guldager, HR-direktør i Sydbank
• Lise Kaae, CEO, Heartland

Om etisk komité
• Den etiske komité har til opgave at vurdere 
spørgsmål om good governance og etik samt afgive 
udtalelser og henstillinger om sådanne spørgsmål, 
men træffer ikke bindende beslutninger
• Komiteen skal bestå af en formand og fire andre 
medlemmer, der i videst muligt omfang skal repræ-
sentere viden om good governance om etik og om 
idrættens organisatoriske forhold
• Medlemmerne må ikke varetage andre hverv i 
Danmarks Idrætsforbund eller i medlemsforbun-
dene.
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Amager Demons tager so-
cialt ansvar og tilbyder unge 
et kick

AMERICAN FOOTBALL

De lokale amarkanske ameri-
kanske fodboldspillere går i 
gang med et projekt og sæt-
ter fokus på unge, der måske 
ikke kommer så meget på 
kommunens idrætsanlæg. Et 
tilbud fra Demons til kom-
munen, der dagligt udfører et 
stort arbejde med rådgivning 
til kommunens udsatte unge.

Næstformand i Demons 
Tommy Fabricius, der selv 
har mange års erfaringer med 
projekter til fordel for unge, 
er primus motor for projek-
tet i klubben og han uddyber 
overfor Tårnby Bladet, hvad 
Amager Demons har tænkt sig 
at udføre.

- Som klub modtager vi 
økonomisk støtte og får stillet 
gode faciliteter til rådighed 
og det er vi glade for.

- Men som klub føler vi os 
også forpligtet til at give no-
get tilbage til kommunen. Vo-
res ekspertise er amerikansk 
fodbold, som vi selv føler er 
velegnet til at aktivere unge, 
store og små, udsatte børn 
som af en eller årsag ikke har 
fundet sig tilrette på andre 
boldbaner.

Et tilbud til kommunen som 
kan tages med i værktøjskas-
sen, når unge eller deres for-
ældre skal rådgives om ek-
sempelvis overvægt.

Som Tommy konstaterer, vi 
tilbyder meget store rammer, 
og putter ikke de unge ned i 
små kasser, men giver i stedet 
gode rum for udvikling af de 

forskellige personligheder, 
evner og kropsudvikling.

En ren vinder situation

Tommy Fabricius har vendt 
ideen hos kommunens frivil-
lighedskoordinator Naomi 
Gurfinkiel, som til Tårnby Bla-
det fortæller, at hun er glad 
for at Amager Demons vil på-

tage sig den sociale opgave 
og håber at projektet lykkes. 

- Det er et godt værktøj, 
hvis vi i arbejdet med udsatte 
unge også kan få vores mange 
idrætsklubber på banen med 
tilbud om at dyrke netop de-
res idræt og tage godt imod 
udsatte børn.

Tommy håber, at kommu-

nen og de unge vil benytte 
sig af tilbuddet, vi er i Amager 
Demons parate til at påtage 
os det sociale ansvar, der lig-
ger i dette projekt.

SH

Hvad er amerikansk fodbold
Når Amager Demons føler de har gode muligheder for at 
tage mod de unge, skyldes det, at holdet er bygget op om-
kring mange forskellige personligheder. Det er fordelagtigt 
at være stor, langsom, hurtig, spinkel, være god til at sparke 
og gribe.

Et hold består af 11 spillere, angrebet af fem linemen, en 
quarterback og fem andre spillere, som må gribe bolden. 
Special teams udgøres af de spillere, der har særlige op-
gaver i forbindelse med kick off, punts og field goals. Det 
betyder, at der er mange forskellige kompetencer, der skal 
udfyldes i amerikansk fodbold.

Siger tak og betaler tilbage
Seks unge djævle til træning på Seks unge djævle til træning på 
Gemmas alle, hvor de er parate til at Gemmas alle, hvor de er parate til at 
møde andre unge og vise, hvordan møde andre unge og vise, hvordan 
amerikansk fodbold skal spilles. amerikansk fodbold skal spilles. 
Foto: Tommy FabriciusFoto: Tommy Fabricius

Rugbyklubben Speed sender 
spillere til international 
turnering i Dubai

Tekst og Foto:  
Søren Havemann

RUGBY TIL DUBAI

Denmark Vikings, som er 
Danmarks ungdomslands-
hold, rejser i begyndelsen 
af december til Dubai for at 
deltage i rugbyens svar på su-
perbowl. Turneringen hedder 
Emirates Airline Rugby Dubai 
Sevens, hvor alle de store rug-
bynationer som Australien, 
New Zealand, England, Frank-
rig og Sydafrika stiller op.

Brian Franklin træner for 
U-18 holdet og PR ansvarlig 
Bente Christensen stod klar 
på rugbyanlægget ved Løjte-
gårdsvej, da Tårnby Bladets 
udsendte mødte op til en 
snak med rugbydrengene og 
deres træner.

Rugby Sevens

Syvmandsrugby, også kal-
det rugby sevens eller 7s, er 
kendt for sin høje underhold-
ningsværdi og for turneringer 

i festlige miljøer for både spil-
lere og tilskuere. Korte, inten-
se kampe spillet i højt tempo 
fyldt med lange afleveringer, 
retningsskift, flyvende ud-
skiftning, taklinger, sprint, 
og supplerer Brian, så er syv-
mandsrugby på det olympiske 
program.

Til turneringen i Dubai er 
udtaget 12 spillere, heraf tre 
fra Speed og en fra Dragør. 
De dygtige spillere er Oliver 
Hvass (18), Lukas Baes Mai-
dens (16) og Mads Søgaard 
Berger Jørgensen (17) fra 
Rugbyklubben Speed samt 
Christian Wöldike Kilsdal (17) 
fra Dragør Rugbyklub. 

Kold novemberaften på 
Travbanen

Træner Brian Franklin hersede 
med sine unge spillere og det 
var nok en god ide, for i deres 
korte shorts og korte ærmer 
skulle der en hel del til for 
at holde varmen. Og der blev 
også tid til et holdfoto af af-
tenens deltagere. Kun de tre 
af landsholdsspillerne var til 
træning Lukas, Mads og Chri-
stian. Oliver var i London.

En snak med drengene fore-
gik indendørs i det hyggelige 
klublokale, godt indrettet til 
masser af sociale aktiviteter, 
masser af pokaler i skabene 
og en bartender. 

En fast tradition i sæsonen 
er tirsdag og torsdag aften, 
hvor den faste kok fremtryller 
et måltid og hvor både senio-
rer, forældre og ungdommen 
møder op til en gang gryderet 
og en god snak om rugby.

Dertil tilføjer Brian, at klub-
ben har 500 medlemmer, 
dejlige klublokaler stillet til 
rådighed af kommunen og 
Danmarks bedste baner til 
at dyrke rugby. Klubben er 
derfor meget aktiv med at af-
holde rugbyturneringer, både 
nationale og internationale. 
Har du lyst til rugby møder du 
bare op i klubben.

Drengene glæder sig

Inde i varmen fortæller de tre 
drenge, at de for at komme 
så langt i karrieren har været 
igennem seks landsholds-
træninger, rejser til Italien og 
Polen før landsholdstruppen 
på 12 blev endelig udtaget. 

Selv træner de ca. 12 timer 
om ugen både på banen og i 
vægtlokalet.

Alle tre går stadig i skole, så 
de føler presset med lektier 
og skolegang, men har heldig-
vis nogle forstående uddan-
nelsessteder, der accepterer 
det fravær, der er behov for til 
landsholdet.

I Dubai skal de møde 20 
andre ungdomshold fra store 
rugby nationer. Så det bliver 
lærerigt, vi håber på at få flere 
erfaringer med hjem fra stær-
kere hold, og at vi kan udvikle 
os og vores spil. 

Samstemmende lyder det 
fra alle tre, at så skal vi da 
også lige til Dubai for at vise 
de andre, at vi i Danmark kan 
spille god rugby.

To af de tre fra Speed, Lukas 
Baes Maiden, Mads Søgaard 

Berger Jørgensen med  
Christian Wøldike Kilsdal fra 

Dragør Rugbyklub, der alle 
er udtaget til landsholdet og 
på vej til Dubai. Oliver Hvass 

var i London, da foto blev 
taget.

Drømmetur for rugby-drenge
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SKØJTELØB

Tårnby Skøjte Klub havde 
værtskabet ved de sjælland-
ske mesterskaber i skøjteløb 
sammen med Dansk Skøjte 
Union

Af Lene Skibby

Masser af frivillige hænder fra 
TSK brugte utallige timer på 
en travl og hektisk weekend 
for at få en stor event som de 
sjællandske mesterskaber til 
at køre på glatis.

Skøjte Unionen stillede 
med over 30 officielle dom-
mere og teknikere, som skulle 
serviceres under hele konkur-
rencen. Men når der er flittige 
og frivillige aktive medlem-
mer nok, går det altid som 
smurt, når bare fællesskabet 
er godt og sjovt.

Derudover skulle TSK´s 
små krystaller også på isen 
som præmiebørn. De kom-
mende små skøjteprinsesser 
satte en stor ære i at over-
række medaljer og blomster 
til deres store idoler og forbil-
leder og til vores lokale helte. 
En stor milepæl, hvor de alle 
var stolte over at repræsente-
re deres klub, TSK, iført deres 
blå skøjtedragter.

Der var stor opbakning fra 
et veloplagt hjemme publi-
kum i den gamle hyggelige 
skøjtehal. 

Næste gang TSK sender de-
res store eliteholdet afsted 
bliver til danmarksmester-
skab i Gentofte 6.-8. decem-
ber. Her bliver det med ny-
oprykkede Charlotte Lütken, 
Isabel R. Jensen og Victoria 
Møgelgaard, som skal prøve 

kræfter i den svære mester-
skabsrække. Her håber TSK 
stadig på lidt medaljer til 
klubben.

Men først skal TSK´s mange 
begyndere og øvede i aktion 
til den første FunSkate kon-
kurrence. TSK sender hele 27 
deltagere til konkurrencen og 
mon ikke der også bliver lidt 
metal der til TSK?

Mesterskabs medaljer:

I mesterskabsrækken fik 
TSK en ny sjællandsmester i 
Springs rækken (10-12 år) Na-
talee Rasmussen efterfulgt af 
klubkammeraten Nataly Pe-
tersen med flot sølv.

Den mere rutinerede løber 
Ellen G. Danielsen fik sølv i 
junior rækken (15-18 år).

Sjællands Cup medaljer:

I klassen for konkurrencedel-
tagere fik debutanten Sigurd 
Weldingh (Debs 12 år) guld. 
Victoria Møgelgaard erobrede 
guld (Novice 13-14 år). 

Isabel R. Jensen som Pippi 
fik sølv og Melina L. Edvard-
sen overraskende flot bronze 
(Cubs 8-10 år).   
  

Skøjteprinsesser: Øverst fra venstre alle fra TSK-mini hold 
Kathrine Gjørup, Nellie Marie Almin Strandva, Sally Digby-
Andersen. Nederst fra venstre alle fra TSK skøjteskole 
Maja Siri Bendix-Den, Ellen Grejs Jørgensen, Clara Storm 
Schlunsen, Liva Ankjær Brinch Foto: TSK

Dygtige skøjteløbere 
samledes i Tårnby

Der skal fokus på glæden og 
det sjove i børns idræt, lyder 
det fra DGI formand

LANDSORGANISATIONEN

Tiden er inde til at gøre op 
med den kultur og struktur, 
der mange steder er i børne-
idræt. Drop fokus på resulta-
ter og lad børnene have det 
sjovt til idræt.

- Børn vil have det sjovt til 
idræt. Det bliver vi simpelt-
hen nødt til at tage alvorligt. 
Tiden er inde til at droppe 
lange turneringer og fokus 
på resultater i en alt for tidlig 
alder, sagde Charlotte Bach 
Thomassen, formand for DGI, 
da hun aflagde sin første 
mundtlige beretning som for-
mand for DGI (Danske gymna-
stik og idrætsforeninger), der 
tæller 6.400 idrætsforeninger 
med 1,6 millioner medlem-
mer. 

I dag er det alt for tit de 
voksnes ambitioner og struk-
turer, der bestemmer kultu-
ren, når børn dyrker idræt. 
Børneidrætten råber på 
glæde, men voksne sætter 
struktur. Idrætsforeningerne 
bør derfor i langt højere grad 
tage udgangspunkt i børne-
nes glæde ved idræt. På den 
måde får børnene mere lyst til 
at komme igen og fastholde 
interessen for idræt og fæl-
lesskabet. 

Oplevelsen er det vigtigste 
– ikke resultatet

- Børn vil have det sjovt og 
er optagede af at mestre og 
blive bedre til idrætten. Kam-
pen, dysten, opvisningen er 
en del af idrættens DNA, og 
det tiltrækker alle aldre, men 
det er med oplevelsen i cen-
trum, ikke resultatet, sagde 
Charlotte Bach Thomassen. 

Derfor appellerede hun til 
at gøre op med resultatmå-
linger og lange turneringer 
i alt for tidlig alder. Det be-

tyder nemlig, at forældre og 
trænere retter deres fokus på 
førsteholdet og resultatet af 
den næste kamp i stedet for 
at sætte glæden i spil. Men 
hele holdets oplevelse er 
langt vigtigere end resultatet 
af kampen.

- Vi har en holdning til bør-
neidræt i DGI, en holdning vi 
ikke nødvendigvis deler med 
forbund og forældre, der ube-
vidste bliver opslugt af spor-
tens voksenlogikker. Kun når 
vi står ved vores holdning, 
kan vi sikre, og at foreningsliv 
er for alle børn. Og jeg er sik-
ker på, at det i højere grad vil 
fastholde vores børn og unge 
i idræts- og foreningslivet, 
sagde Charlotte Bach Tho-
massen. 

Idrætsforeninger skal være 
et frirum

I sin beretning slog Charlotte 
Bach Thomassen også fast, at 
der er en stor udfordring med, 
at unge falder fra i idrætsfor-
eningerne. Det er problema-
tisk i en tid, hvor flere unge 
– især piger – mistrives. Idræt-
ten og foreningsfællesskabet 
skal være et frirum. 

- Alle forældre med  teen-
agebørn burde modtage 
”oplysning til borgerne fra 
samfundet” om, at de har en 
afgørende rolle for, at deres 
unge fortsætter i deres for-
eningsaktivitet. Fordi vi ved 
fra forskningen, at forebyg-
gelse af mistrivsel og en-
somhed sker i fællesskaber. 
I idrætsforeningerne skal vi 
give de unge en meningsfuld 
pause i hverdagen, uden fo-
kus på perfekthed og præsta-
tion, men i stedet med vægt 
på fællesskab, udfordring og 
sjove aktiviteter  sagde Char-
lotte Bach Thomassen. 

I 2020 finder årsmødet 
sted i Svendborg som optakt 
til DGI Landsstævne den 1.-4. 
juli 2021.

Charlotte Bach Thomassen holdt sin første beretning som 
DGI’s formand på scenen. Foto: Jens Astrup

Drop resultaterne og 
fokuser på det sjove

Eliteholdet til Sjællandsmesterskaberne Eliteholdet til Sjællandsmesterskaberne 
og Sjællands cup, de fleste med og Sjællands cup, de fleste med 

medaljer om halsen. Foto: TSKmedaljer om halsen. Foto: TSK
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Så juleleger vi igenSå juleleger vi igen
Hvor finder du den annon-
ce, som kan parres med 
brikkerne herunder? Det 
er det, årets julekonkur-
rence handler om - løs op-
gaven og du har chancen 
for at vinde gavekort til 
butikkerne,  et gavekort til 
en rejse med Happydays 
eller gavekort til Clarion.

På denne side har vi vist 
små udsnit af 25 annoncer 
og en drillebrik. Disse an-

noncer og drilleren findes 
i deres helhed i denne 
udgave af Tårnby Bladet, 
men pas på, for nisserne 
har lagt lidt farver på ud-
snittene og forvredet pro-
portionerne for at drille.

Opgaven er nu at 
finde ud af på hvilken 
side, de store annoncer 
står. Løsningen skrives 
som A-(sidenummer), B-
(sidenummer) osv.

Brug nedenstående 
kupon eller skriv løsnin-
gen på et postkort/uden 
på en kuvert og send den 
til Tårnby Bladet, post-
boks 34, Englandsvej 290, 
2770 Kastrup, så vi har 
løsningen senest mandag 
9. december klokken 12. 
Løsningerne kan også af-
leveres i vores udvendige 
postkasse og i år også på 
mail.

Bruger du mail skal 
du i emnefeltet skrive 
PUZZLE og en selvvalgt 
kode bestående af 3 tal 
og 3 bogstaver som Puzzle 
ABC123.

Vi skal have oplyst 
navn, bopæl og telefon, 
evt. email - ellers kan man 
ikke vinde.

Lodtrækningen

Vi trækker lod om før-
ste- og ekstrapræmierne 
mellem løsningerne med 
flest rigtige svar, og alle 

indsendere deltager i lod-
trækningen om anden- og 
trediepræmier. Vi trækker 
skiftevis lod mellem bre-
ve/kort og mail.

Ønsk din egen præmie

Skriv på postkortet/ku-
ponen hvilke af de delta-
gende forretninger i jule-
konkurrencen, du helst vil 
vinde gavekort til, hvis du 
bliver udtrukket. Der er 
dog ingen garanti for, at 
man får gavekort til netop 
sin førsteprioritet, så skriv 

gerne flere ønsker på.
Man kan kun vinde ga-

vekort til de forretninger, 
der deltager i julekonkur-
rencen og gavekort skal 
være indløst senest 31. 
januar 2020. Gælder dog 
ikke Happydays og Clarion.

OBS:

Personer, der er engage-
ret i drift og produktion 
af Tårnby Bladet kan ikke 
vinde i konkurrencen.
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Tårnby Bladets Julekonkurrence 2019Tårnby Bladets Julekonkurrence 2019
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Svar-kupon til Tårnby Bladets JulekonkurrenceSvar-kupon til Tårnby Bladets Julekonkurrence
DU KAN OGSÅ SENDE ET POSTKORT ELLER SKRIVE UDEN PÅ EN KUVERT - I ÅR OGSÅ PÅ MAIL. MEN LÆS NU REGLERNE GRUNDIGT. 

Udsnit A er taget fra annonce side  

Udsnit B er taget fra annonce side  

Udsnit C er taget fra annonce side  

Udsnit D er taget fra annonce side  

Udsnit E er taget fra annonce side  

Udsnit F er taget fra annonce side  

Udsnit G er taget fra annonce side 

Udsnit H er taget fra annonce side  

Udsnit I er taget fra annonce side  

Udsnit J er taget fra annonce side  

Udsnit K er taget fra annonce side  

Udsnit L er taget fra annonce side   

Udsnit M er taget fra annonce side  

Udsnit N er taget fra annonce side  

Udsnit O er taget fra annonce side  

Udsnit P er taget fra annonce side  

Udsnit Q er taget fra annonce side  

Udsnit R er taget fra annonce side  

Udsnit S er taget fra annonce side  

Udsnit T er taget fra annonce side  

Udsnit U er taget fra annonce side  

Udsnit V er taget fra annonce side  

Udsnit X er taget fra annonce side  

Udsnit Y er taget fra annonce side  

Udsnit Z er taget fra annonce side  

Indsendt af:

Navn:

Adresse:    Postnummer: Telefon:

Hvis jeg vinder, ønsker jeg gavekort/præmie til (kun annoncører, der er med i konkurrencen kan vælges!

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

W

X

Y

Udsnit z er taget fra annonce side
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Drille-nisserne Drille-nisserne 
er ikke værre er ikke værre 
end et kig på end et kig på 
præmioielisten præmioielisten 
hjælper på vej. hjælper på vej. 

Hohohoho!Hohohoho!

KUPONEN SENDES 
TIL:
Tårnby Bladet
postboks 34
Englandsvej 290
2770 Kastrup

Eller afleveres i vores 
udvendige postkasse senest 
mandag 9. december inden 
klokken 12. 
Eller mail.
Kun besvarelser med navn, 
adresse, telefon og evt. 
mailadresse kan komme i 
betragtning.

Talrækken med sidenumre 
(begyndende med A) må 
gerne leveres på et kort eller 
ydersiden af en kuvert. 
Vi bliver i julehumør af pæne 
eller dekorerede hilsener!

Det kan man vinde
1. præmie 1 stk. gavekort á   1.200,- kroner
2. præmie 1 stk. gavekort á   800,- kroner
Mange 3. præmier gavekort á      300,- kroner
Ekstrapræmie - gavekort til et hotelophold fra Happydays, Gavekort 
til Clarion Hotel, adgangskort til Den Blå Planet og et par bøger og de 
(nu) elskede sporvogne.
Intet gavekort eller præmie kan indløses som kontanter og kan 
kun indløses i den butik, man har vundet til. Uindløste gavekort er 
ugyldige efter 31. januar 2020. Gælder ikke gavekort til Happydays 
og Clarion. Præmierne skal hentes på redaktionen, men mere om det 
direkte til vinderne.

... og tak Tårnby Bladets annoncører, som igen i år med deres deltagelse er baggrunden 
for at denne traditionsrige julespøg kan løbe af stabelen.

S

U

T

V

W

zY

X
V

Københavns største Jule-
marked Christmas World  er 
for femte år klar til at skabe 
den gode julemarkeds stem-
ning på det nu nyrenoverede 
Kongens Nytorv. Julemarke-
det er åben til 22. december

 
Placeringen af Julemarkedet 
på Kongens Nytorv for en-
den af Strøget lige overfor 
det flotte juleudsmykkede 
Hotel D´Angleterre og med 
Nyhavn på den anden side og 
Metroen lige til døren gør det 
til et yderst attraktivt sted at 
afholde julemarked. 

Julemarked Christmas 
World er bygget op som en 
hyggelig og eventyrlig juleby, 
hvor arrangørerne har ladet 
sig inspirere af julemarke-
derne i blandt andet Berlin, 

London, Paris og New York. 
Der er hentet store flotte jule 
træhuse til Kongens Nytorv 
direkte fra Tyskland og Hol-
land og hele Julebyen bliver 
pyntet op med den flotteste 
juleudsmykning.  

Du har også muligheden for 
at varme dig med en kop varm 
kakao med flødeskum, eller 
en rigtig jule apple punch 
med anis, appelsin og nelliker. 

Med mindre du bare ikke 
kan modstå duften af gløgg 
eller af glühwein - en ”klassi-
ker”, der er kendt fra de store 
julemarkeder i bl.a. Berlin og 
Hamburg.

 – Der er fri entré til Jule-
marked på Kongens Nytorv.

Vil du møde julemanden, så kig forbi, når julemarkedets egen 
julemand tager imod børn og voksne, og stiller op til foto 
ganske gratis. Det sker hver lørdag kl. 13.00 . Arkivfoto.

DET ER GANSKE FORNUFTIGT at julen begynder tidligere og tidligere 
år for år - ellers kunne julemanden jo slet ikke nå rundt til alle de 
julemarkeds åbninger og juletræstændinger, som tilfældet er. Her er han 
landet  i Skottegårdens butikscenter, hvor han fik hjælp af Klatremus fra 
Hakkebakkeskoven. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Største julemarked 
indtager Kongens Nytorv
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER i juledagene 

Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag - fredag  8-20 
Lørdag - søndag, hele året  9-16
Tirsdag 24.12. – torsdag 26.12. lukket 
Tirsdag 31.12. – onsdag 1.1. lukket

Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag 9-19  
Lørdag  9-16  
Søndag lukket. 
Tirsdag 24.12. – torsdag 26.12. lukket 
Tirsdag 31.12. – onsdag 1.1. lukket

ER DU JOBSØGENDE?
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10.
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs 
i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - 
skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET – Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Nu kan du også få hjælp til IT om aftenen den første torsdag i måneden.
Netværkstedet holder åbent fra kl. 17-19 første torsdag i måneden. 
Øvrige torsdage i måneden fra kl. 14 – 16.Tilmelding er ikke nødvendig. 

JURIDISK FØRSTEHJÆLP
Første torsdag i måneden mellem 17 – 18 / Tårnby Hovedbibliotek
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

IT-VEJLEDNING FOR VIRKSOMHEDER OG FORENINGER
Synes du, at det kan være en udfordring at være digital virksomhed? 
På biblioteket kan du få hjælp til selvbetjening i forhold til det offentlige. 
Ring til os og aftal tid for vejledning. 
Kontakt Louise Tousig på tlf.: 32 46 05 00

Læs mere om, hvad vi yder it-vejledning om på  
https://hjaelp.virk.dk/kontakt/hjaelp-paa-biblioteket

Café HAV A JAVA 
Åbningstider:
Mandag – torsdag ...............kl. 9-18 
Fredag  ................................kl. 9-15 
Lørdag  ................................kl. 9.30 - 14

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Hent forårets arrangementsprogram fra medio december måned.
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker”. Du kan også hente et arrangements-
program 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 Kommunebiblio-
teker, købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller via www.aof-amager.dk. 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved ind-
gangen.

Filmperler
Mandag 2. december kl. 16 / Vestamager bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 5. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Film, der byder på lidt ud 
over det sædvanlige. Vi viser de samme film på Tårnby Hovedbibliotek 
og på Vestamager Bibliotek. Af rettighedsmæssige årsager kan filmtit-
lerne ikke annonceres her. Hent programmet på biblioteket, hvor du kan 
læse mere.

Kreativt Krydsfelt: Klip julepynt
Mandag 2. - mandag 23. december / Tårnby Hovedbibliotek / 
Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Så er det tid til at jule igen!
Kom og lav stjerner, hjerter og hvad juletræet ellers kan ønske sig. I 
Kreativt krydsfelt på Hovedbiblioteket og Vestamager bibliotek i hele 
bibliotekets åbningstid. 

Erindringscafé: Barndommens juleerindringer
Tirsdag 3. december kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og nyd julestemningen, når vi mødes for at fortælle om vores barn-
doms juleerindringer og høre andres fortællinger.
Se mere under Stads- og Lokalarkivet.

Strikkecafé
Onsdag 4. december og 18. december kl. 16.30 / Tårnby 
Hovedbibliotek / Fri adgang
Pindene gløder når vi mødes hver anden onsdag i strikkecaféen. Her 
kan du få nye ”pindevenner” og masser af inspiration til nye strikke- og 
hækleprojekter
Der er kaffe og te til strikningen - og ind imellem en historie, som biblio-
tekar Laura Michelsen læser højt. 

Mød Julemanden
Søndag 8. december kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré
Anden søndag i advent kommer Julemanden på besøg på Hovedbiblio-
teket
Kom forbi og hils på den søde julemand - måske hjælper han med at 
opfylde dine ønsker:). Fri adgang uden billetter

En gåtur og en god historie
Mandag 9. december kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, mens Laura Michel-
sen læser en historie højt. 

Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - workshop for voksne
Mandag 9. december kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis 
billetter
Synes du, det er sjovt at arbejde med papir og karton? Så kom og udlev 
din kreativitet eller bliv inspireret til at lave mobiler, gavemærker, kort, 
bordpynt m.m. til dig selv eller til en lille værtindegave.
Vi har materialer, værktøj og stansemaskine, så du kan fremstille ting, 
der vil imponere. 
Større børn kan deltage ifølge med en voksen

Litteraturcafé
Tirsdag 10. december kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? I Litteraturca-
feen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekets personale fortæller 
om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger - ro-
maner, krimier og fagbøger.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Akvarelcafé
Onsdag 11. december kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Akvarelmaling er en dejlig hobby. Måske maler du allerede eller har lyst til 
at prøve i selskab med andre.
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og 
erfaringsudveksling. Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi 
bibliotekets bøger om akvarelmaling med tips og tricks.

Open Mic night - oplæsning
Torsdag 12. december kl. 19 - 21 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Nu kan du få dine ”five minutes of fame”, når Tårnby Biblioteks skrive-
fællesskab ”Skriveriet” inviterer til Open Mic night. Skriveriets deltagere 
læser op af egne tekster. Efterfølgende sættes mikrofonen fri, og alle er 
velkomne til at prøve kræfter med oplæsningens kunst. Eneste krav er, at 
det er din egen tekst, du læser op fra, og at oplæsningen varer max fem 
minutter. 
Konferencier er forfatter Anna Arendse Thorsen. 
Hvis du vil have fem minutter ved mikrofonen, tilmelder du dig bare til 
konferencieren på selve aftenen. 

Syng dig glad - julesange
Mandag 16. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
December måneds sangeftermiddag står naturligvis i julens tegn. Jule-
stemningen er garanteret, når vi har været igennem både nye og gamle 
julesange.
Bliver du også i godt humør af at synge? Og kan du lide at synge sam-
men med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. Vi mødes 
den sidste mandag i måneden og synger med korleder og musikpæda-
gog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er årstidens højsko-
lesange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Alle er velkomne 
uanset alder og forudsætninger

KURSER PÅ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Biblioteket tilbyder en bred vifte af gratis kurser inden for mange emner 
og på forskellige niveauer. Undervisningen foregår på Tårnby Hovedbib-
liotek og på Vestamager Bibliotek. 
Tilmeld dig på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside taarnbybib.
dk/tilmeld
Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk eller hent det trykte ka-
talog på ét af bibliotekerne.

Dit digitale efterliv - hvad sker der?
Onsdag 4. december kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / 
Har du styr på, hvad der sker med din mailkonto, dine profiler på sociale 
medier og dit fillager i skyen, når du ikke er her mere eller ikke længere 
er i stand til at bruge pc og smartphone?
Har du gjort dig klart, om dine pårørende skal have adgang til dine fami-
liebilleder i skyen og din mailkonto, når du dør? Og hvad har du egentlig 
liggende af vigtige dokumenter og fotos på nettet? 

Podcast - for begyndere
Onsdag 11. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek /
Alle taler om podcast, men hvad er det egentlig og hvordan finder du 
podcast, som interesserer dig?
Podcast giver dig friheden til at lytte til lige netop de udsendelser du 
har lyst til, når det passer dig og ganske gratis. Vi viser dig, hvordan du 
gør og kommer med vores anbefalinger inden for forskellige emner, så 
du kan blive inspireret til selv at finde dine yndlingspodcast. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer Du nr. 6 - 2019
GLASVÆRKET I KASTRUP - 
Glasmagere og glasarbejdere
Glasværket har været en del af Kastrup 
siden 1840’erne. Virksomheden havde 
sammen med andre store virksomheder 
skabt et industriområde med mange 
arbejdspladser. Arbejderne var stolte af 
det – det gav identitet. Gennem forskel-
lige glasmagere, der har haft tilknytning 
til glasværket, vil vi kigge på, hvordan 
Kastrup Glasværk dannede sit eget lille 
samfund – på godt og ondt. 

Glemmer Du kan hentes gratis på bibliotekerne så længe oplag haves, 
eller hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under Lokalar-
kiv. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på Glemmer Du som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

ERINDRINGSCAFÉ
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer 
og oplevelser fra tidligere tider. 

Erindringscafé: Barndommens juleerindringer
Tirsdag 3. december kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis 
billetter
Kom og nyd julestemningen, når vi mødes for at fortælle om vores 
barndoms juleerindringer og høre andres fortællinger.
Måske bliver du inspireret til at indføre andre juletraditioner i din egen 
familie, eller glæde dig over, at din familie har nogen ganske særlige 
unikke traditioner der bliver gentaget af de yngre generationer. Vi 
glæder os til at bygge en julestemning op i fællesskabet, over en kop 
kaffe, lidt juleknas, æbleskiver og julelege.

Motionsforeningen København ar-
rangerer Nisseoptog midt i decem-
ber med start fra Tårnby Skole
Der er sædvanligvis 60-70 nisser med 
i optoget, som går sammenlagt 15 km 
til fods. 

Det er et festligt syn, som altid væk-
ker opsigt.  Ca. midtvejs kommer man 
tilbage på skolen, hvor køkkenets nis-
ser har sørget for at dække op med 
gløgg og æbleskiver. Derefter er nis-
serne klar til anden del af turen. Efter 
alle 15 km kan der købes varm ribben-

steg. Det er der nemlig erfaring for, at 
nisser sætter stor pris på. 

Alle, både børn og voksne, kan del-
tage. Eneste krav er, at man kan gå ca. 
5 km/t, da det er en ført tur. Man be-
stemmer selv, om man vil deltage på 
alle 15 km, eller man vil nøjes med 
første del af turen.
INFO:
Start foran Tårnby Skole lørdag 14. 
december kl. 10. Pris 30 kr., som 
dækker diplom, gløgg og æbleskiver. 
Ribbenstegen koster 25 kr.

Havfruemarch søndag efter nytår

Denne tur er blevet en vigtig nytårs-
tradition. Normalt kommer der ca. 
500 deltagere til vandreturen, som 
fører deltagerne fra Vibenshus Skole 
til Langelinie forbi Den Lille Havfrue. 
På Langelinie serveres der gløgg til de 
voksne og kakao til børnene.

Man kan vælge mellem to ruter på 
hhv. 7 og 11 km. 
Havfruemarch søndag 5. januar, 
start mellem kl. 9 og kl. 11. Man 
skal være i mål kl. 13.30, og skolen 

lukker kl. 14.30.
Vibenshus Skole, Kertemindegade 10 
på Østerbro. Startgebyret 25 kr. Børn 
til og med 12 år gratis. 

Gåtur med nissehue til Havfruen Så fint vejr bliver det 
forhåbentligt også  

5. januar 2020!
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Hermed ønskes alle 
et godt nytår, og på 
festligt gensyn til

Lørdag d. 6. juni 2020

Korsvejsmarked
2020 

STILLINGS ANNONCER I FORENINGSLIVET 

Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 
Her kan i søge eks. efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det 
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skriv lidt om foreningerne som dette eksempel: 
Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlem-
mer, eget klubhus på Lille Hovedgade og delta-
ger i danmarksturneringens 1. division. 

Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele-
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og 
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der 
er foreninger, der benytter det) så send mail med 
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mere info: Ring til redaktionen dgl. mellem 9 og 
12 (og mange andre tider) på 32 509 290 

Kære Tårnbyborger. 
Hvem vil ikke gerne have en ven?  

En ven at tale med. En ven at gå tur med.  
En ven at spise med.  En besøgsven.  

I Besøgstjenesten hos os glæder vi os til at høre fra 
dig, hvis du ønsker en besøgsven - eller du ønsker at 

være en besøgsven. 
Henvendelse til Karna Kaslund, 

tlf. 2233 8072

 Kan du afse et par timer?
måske en gang om ugen eller hver fjortende dag – 

kun du bestemmer – er du sikkert den, vi søger som 
besøgsven til en hjemme boende demensramt, så den 

pårørende kan komme lidt hjemmefra. 
Henvendelse til Bente Olofsen, 

tlf. 2662 3421

Vil du have nogle hyggelige timer, 
der gør en forskel? - så meld dig som læseven for 
en skoleelev! Meld dig ligemeget om du kan bruge 
én time om ugen eller flere. Der er brug for dig. 

Henvend dig til Susanne Jørgensen for at høre mere 
på tlf. 2115 0785

Vikar søges.
 Til lejlighedsvis afløsning på gymnastik/pilateshol-
dene i Amagerhallen mandag kl.11.30 og onsdag 
kl.11.30 og 12.30. Nærmere om jobbet kan rettes 

til instruktør Solveig Sørensen på email: 
solveigs13@gmail.com eller telefonisk efter kl.18.00 

på tlf. 6l67 5215

Frivillig-job eller foreningsmedlem 
Fotograf 
Vi søger en person som kan bidrage med billeder fra 
vores hyggelige viseaftener. Udvalgte billeder an-
vendes i vores foreningsblad, og kan desuden ses af 
medlemmer i billedarkiv på hjemmeside. Billeder må 
kun anvendes i forbindelse med foreningens arbejde.  
Henvendelse Ulla Riber  
vvpa.ulla@gmail.com eller 2032 8048  

Person som kan hjælpe med lyd  
Er du en teknisk person og har du sans for at skabe den 
perfekte lyd i et stort lokale? Vi søger en person som 
har lyst til at hjælpe med at opsætte lydanlæg og 
bidrage med at styre lyden til viseaftener.  
Henvendelse Tom Aggerholm 
Tomaggerholm@gmail.com eller 4046 2873 

Sangere og musikere 
Kan du synge eller spiller du et instrument, f.eks. 
klaver, guitar eller harmonika? Vi ønsker at udvide 
med medlemmer, som har lyst til at synge eller 
akkompagnere. Vi mødes ca. ugentligt (torsdage) i 
musiklokalet på Korsvejen Skole, hvor vi synger og 
spiller samt præsenterer for hinanden.  
Henvendelse Tom Aggerholm eller Lonny Nilsson 
Tomaggerholm@gmail.com eller 4046 2873 
Lonny.Nilsson@mail.dk eller 2371 2095 

Visens Venner på Amagerland  
afholder bl.a. viseaftener for medlemmer  
og gæster i festsalen på Korsvejen Skole.  
Sang og musik skaber glæde og  
medvirker til at skabe sociale  
relationer mellem mennesker.                  www.vvpa.dk 
 

... til Dragør. Men det er ikke dem, 
der kommer for at handle sprit

Tårnby Bladet har tidligere omtalt 
Stemmer fra Amar, en podcast-serie 
om Amagers historie. Nu er tredje og 
fjerde afsnit udkommet. Serien er pro-
duceret af Majken Astrup, Historiker & 
journalist, der er bosiddende på Ama-
ger.

Svenskerne kommer!

Den 8. oktober 1658 går den svenske 
kong Carl X Gustav i land i Dragør. 

Med sig har han 1500 mand. Imens 
amagerkanerne flygter over hals og 
hoved ind i sikkerhed bag Christi-
anshavns volde, brænder de svenske 
soldater det meste af Amager ned. 
Undtagen Sundbyerne, som de danske 
soldater selv brænder ned for at for-
hindre svenskerne i at have et sted at 
gemme sig tæt på København. To dage 
senere gør danskerne et udfald ledet 
af Frederik 3. Det lykkes dem at jage 
svenskerne på flugt og i et kort øjeblik 
har løjtnant Mikkel Skov fat i kappen 
på den svenske konge. En svensk sol-
dat kaster sig imellem og det lykkes 
Carl X Gustav at flygte. 

Meget kunne have ændret sig i Dan-
markshistorien, hvis svenskernes kon-
ge var blevet snuppet den dag. Men 
det blev han ikke! 

Hør om den lille ø midt i det be-
tydningsfulde Øresund, hvor krig har 
fyldt meget og efterladt mange spor. 
Hør om belejringer, besættelser, ver-
denskrige og den kolde krig.

De hollandske gartnere

Tredje afsnit handler om tilflytterne, 

hollænderne, som ankommer til Amar 
i starten af 1500-tallet. 

I begyndelsen af 1500-tallet head-
hunter Christian 2. en gruppe hollæn-
dere, som kommer til Amar for at dyrke 
grøntsager til hoffet og hovedstaden. 
Men det er ikke uden omkostninger 
for de lokale fæstebønder, som må 
fraflytte deres gårde til fordel for til-
flytterne. I de næste 3-400 år vender 
hollænderne op og ned på Amar – og 
bliver kun langsomt en del af den øv-
rige befolkning. Deres traditioner og 
tankesæt kan stadig ses på øen i dag.

bbark

Serien kan findes i SoundCloud: 
https://soundcloud.com/user-
816975384
Den kan også findes i Apples 
podcastapp, TuneIn og Podtail.

Svenskerne kommer ...
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Der er billetter i løssalg til alle Amagerteatres ordinære forestillinger  
og 8 dages forsalg i Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.  
Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  250,- kr. 
Række 12 til 15:  220,- kr.

... spiller fire forestillinger + en familieforestilling 
 i Kulturhuset KastrupBiO hver sæson

Sæsonens næste forestillinger er:

Elverhøj med Den ny Opera og Figaros

24. - 25. og 26. feb. 2020 kl. 19.30
Danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en knivspids opera, lidt operette og 
en sjat musical.
Figaros opdaterede udgave af Elverhøj får stort set samme dramatiske forløb som 
når Det Kongelige Teater opfører dette nationalklenodie, men den revideres (kraf-
tigt) af Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Rasmus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen, 
og ud over de allerede indlagte sange tilsættes der mere musik og komik.
Og så kan det heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig, ikke blot i 
ouverturen til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet.
I denne festforestilling spilles, synges og danses alle roller i fuld scenografi, lys og 
kostumer af kvartetten, som man så i seneste sæson med Svend, Knud og Valdemar. 

Det’ Lunt i Nat  
 - danske operetteperler
23. - 24. og 25. marts kl. 19.30  

 Et indtagende scenisk rum – de smukkeste kostumer og rekvisitter 
– dansetrin en masse – musik, sang og lystigt spil fra nogle af de 
fineste kunstnere, vi har herhjemme lige nu  – en skuespillerinde 

tager sig af Dyveke – og en fortællerglad konferencier af de mange 
anekdoter, der er fulgt med historiens vingesus! 

OperetteKompagniet vil sørge for, at hele Danmark atter nynner med 
fra plyssæderne, hele vejen hjem – og ja, fortsat ud i fremtiden!

OperetteKompagniet

Familieforestilling 22.  januar 2020 kl. 18.00 

Villads fra Valby
Anne Sofie Hammers populære børnebøger om Villads fra Valby er 

nogle af tidens mest populære og mest læste bøger i børnehaverne 
og i indskolingen. Nu kommer vi med teaterversionen.
Villads er historien om den helt almindelige dreng Villads, som har 
en helt almindelig familie: en mor, en far og en støresøster. Villads 

vil i bund og grund gerne være en sød dreng. Altså ikke sådan 
artig - for det lyder for kunstigt. 

Louise Schouw Teater 
Forestillingen gennemføres i samarbejde med Tårnby Kommune

Billetsalget Villads fra valby er åbent i Kulturhuset KastrupBIO. Billetpris 75,- kroner

Ikke i 
abonnement

Valsekongen André Rieu markerer 
sin 70-års dag med to festlige bio-
grafkoncerter

Den legendariske violinist André Rieu 
markerer sin 70-års fødselsdag med 
en eksklusiv koncertbegivenhed lør-
dag 4. og søndag 5. januar i over 70 
biografer over hele Danmark, når han 
tager publikum med på en rundrejse 
gennem hans utrolige karriere.

Her tager han publikum på en rejse 
gennem nogle af valsekongens mest 
utrolige shows – specielt udvalgt af 
ham selv.

Side om side med hans Johann 
Strauss Orchestra vil maestroen op-
føre nogle af hans mest bemærkelses-
værdige stykker fra nogle af de mest 
fantastiske steder i verden, herunder 
Schönbrunn i Wien, Radio City Music 
Hall i New York og den legendariske 
koncert i Amsterdam. Den perfekte 
måde at skyde et nyt år ind!

 Som en del af fejringen mindes An-
dré Rieu i en eksklusiv samtale med 
biografværten Charlotte Hawkins sit 
liv, sin kærlighed og musik, mens han 
tager publikum med på en fantastisk 
rundtur i hjemmet i Maastricht.

 Gennem et utroligt liv med ene-
stående præstationer er den ver-
denskendte violinist Rieu den største 
klassiske musikartist i verden lige 
nu,  ikke mindst på grund af hans juli 
Maastricht-biografkoncert, der brød 
alle box office rekorder - så det er ikke 
underligt, at han er blevet udråbt til 
’maestro of the masses’ af New York 
Times.

Om André Rieu

André Rieu er kendt for sine 
energiske og festlige live-optrædener 
og med album og dvd-salg, hvor han 
har solgt over 40 millioner over hele 
verden. André Rieu er på listen over 
verdens mest turnerende artister. 
Hans Johann Strauss Orchestra, 
med op mod 60 musikere, startede 
i 1987, og i over tre årtier har hans 
spektakulære live shows givet ham 
hundredetusinde fans over hele 
verden.

Kom til Andrés fødselsdag

KOM MED TIL FESTEN

Tårnby bladet har eksklusivt fået to 
billetter til eventen i Dagmar biogra-
fen lørdag 4. januar, som vi udlodder 
blandt vores læsere.

For at vinde skal du svare på, hvilket 
land, Andre Rieu kommer fra.

Svaret mailer du til redaktionen@
taarnbybladet.dk med oplysning om 
dit navn, adresse og telefonnummer. 
I emnefeltet skriver du ”André” og i 
mailen skal vi have svaret. Kun mail, 
som er kodet som angivet, kommer i 
betragtning.

Vær hurtig med svaret

Vi skal have svaret senest torsdag 5. 
december klokken 12, hvor vi trækker 
lod. 

Naturligvis tager vi også mod løs-
ninger på postkort eller uden på ku-
verter på adressen Tårnby Bladet, 
Postboks 34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned i vores 
postkasse.

Vinderne får yderligere oplysning 
om indløsning af billetterne. Billet-
terne er kun gyldige til omtalte fore-
stilling, kan ikke erstattes, ombyttes 
eller udbetales.

Konkurrence
Konkurrence

En danske turist på Gran Canaria fik sidst i november øje på et dansk hold 
gymnaster fra KG 66 i en stor international opvisning. Der blev hurtigt 
arrangeret en ”Hej derhjemme i regnvejret-opstilling”, som vi kun har 
beskeden plads at bruge på. Privat foto.



5
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 D
EC

EM
B

ER
 2

0
1

9

Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk
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JAGTSÆSON med danske undertekster
30/11 – 1/12:  kl. 17.00 fr. u. 7

FAMILIEN ADDAMS  – dansk tale
30/11 – 1/12:  kl. 15.00
8/12:  kl. 13.00 fr. u. 7

KOLLISION med danske undertekster
29/11 – 4/12:  kl. 19.45 t. o. 15

LAST CHRISTMAS
29/11 – 4/12:  kl. 17.30
5 – 11/12:  kl. 17.00 t. f. a.

LE MANS ’66
29/11 – 2/12:  kl. 19.00
4/12:  kl. 19.00 t. o. 11

DRONNINGENS CORGI med dansk tale
30/11 – 1/12:  kl. 13.00 fr. u. 7

F FOR FÅR – FÅRMAGEDDON med 
dyrelyde
29/11:  kl. 17.00
30/11 – 1/12:  kl. 13.30 + 15.30
2/12:  kl. 17.00
4/12:  kl. 17.00
7/12:  kl. 12.30
8/12:  kl. 12.30 + 15.00 t. f. a.

Danmarkspremiere:
KNIVES OUT – VAR DET MORD? 
5 – 6/12:  kl. 19.30
7/12:  kl. 14.30 + 19.30
8/12:  kl. 19.30 
9 – 11/12:  kl. 17.20 + 19.30 t. o. 11

Danmarkspremiere:
JUMANJI – NEXT LEVEL 
5 – 8/12:  kl. 17.30 + 20.10
9 – 11/12:  kl. 20.00

Forpremiere: 
FROST 2, dansk tale – 2D 
8/12:  kl. 14.30 fr. u. 7
Programmet for perioden 12/12 og frem er ikke 
helt klar endnu, men vi ved du bl.a. kan glæde 
dig til:
18/12: Danmarkspremiere: STAR WARS: 
THE RISE OF SKYWALKER vises kl. 
17.00 + 20.15 i 2D, kl. 19.45 i 3D (3D kun 
denne ene visning). 
25/12: Danmarkspremiere: FROST 2 
med dansk tale vises kl. 12.15 + 14.45. 
Vises kl. 11.30 i original version med danske 
undertekster.
25/12: Danmarkspremiere: CATS 

OBS: I juleferien har vi udvidet åbningstid. 
Mellem jul og nytår (25 – 30/12) åbner vi alle 
dage kl. 11.00. 

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,-
Voksenrabatkort, 10 billetter  
(dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af billetprisen) kr. 
550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag, 
særarrangementer og 3D-forestillinger

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.
OBS: I juleferien har vi udvidet åbningstid. 
Mellem jul og nytår (25 – 30/12) åbner vi 
alle dage kl. 11.00.

BABY BIO  KL. 11.00:
3/12:  DA HARRY MØDTE SALLY vises i  
 samarbejde med Cinemateket  
 præsenterer 30 års jubilæums visning   
 med en sød overraskelse inden filmen.
10/12:  JUMANJI – NEXT LEVEL

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
3/12:  LAST CHRISTMAS
10/12:  KNIVES OUT – VAR DET MORD?
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Peter Lund Madsen  

spiller juleplader   

tirsdag 3/12 kl. 20.00

JuleVinyl på Scenen: 
 

3/12 kl. 20.00

Peter Lund Madsen 
(musikentusiast og hjerneforsker) 
har fundet julepladerne 
frem, det bliver super  
hyggeligt!

FROST 2
Hvorfor blev Elsa født med 
magiske kræfter? 
Svaret drager hende og 
truer hendes kongerige. 
Sammen med Anna, 
Kristoffer, Olaf og Sven 
tager hun ud på en farlig, 
men bemærkelsesværdig 
rejse.  

I ”Frost” frygtede Elsa, 
at hendes kræfter var for 
farlige for verden. 
I ”Frost 2” må hun håbe, at 
de kan redde den. 

JUMANJI: THE NEXT LEVEL
Gruppen er tilbage, men denne gang har 
spillet ændret sig. 
Da de vender tilbage til Jumanji for at redde 
en af deres egne, opdager de, at intet er, som 
de havde regnet med. 
Spillerne bliver nødt til at udforske nye 
og ukendte territorier, fra tørre ørkener til 
snebeklædte bjerge, for at flygte fra verdens 
farligste spil. 

CATS
Hvert år beslutter Jellicles-
kattene sig for, hvem fra 
flokken, der skal gives 
muligheden for at stige 
op til Heaviside Layer - en 
kattehimmel - for siden 
at blive genfødt i en ny 
skikkelse.
Hver kat viser sin sande 
natur - og de er meget 
forskellige samtidig 
genfortæller de de store 
kampe, hvor de sloges 
mod lige så forskellige 
hunde, men ude i mørket 
lurer den farlige kat 
McCawerty.
Biografversionen af ”Cats” 
baserer sig på en af 
Andrew Lloyd Webbers 
mest populære musicals.

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 5C, 31 og 36 lige til døren

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Sidste gang før jul er 18. december

Vi starter igen 8. januar 2020
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
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Med besøg af musicalperformer Johanna Fridell som sørger for, 
at man kommer i den helt rette sing-a-long stemning! 
Program:  
kl. 14.00–14.15: Mulighed for at tage dine helt egne Grease selfies! 
  (Vi har Pinkladyjakker, solbriller mv.)
kl. 14.25-14.45: Intro til handjive mv. i salen med Johanna Fridell
kl. 14.45-16.35: GREASE: SING-A-LONG med sangtekster på lærredet

Tøse-eftermiddag: 

GREASE: SING-A-LONG 

7. december kl. 14.00

KNIVES OUT - VAR DET MORD?
Morgenen efter sin 85-års fødselsdag bliver den kendte krimiforfatter Harlan 
Thrombey fundet død. Under mistænkelige omstændigheder bliver den nysgerrige 
og selvsikre privatdetektiv Benoit Blanc hyret til at undersøge sagen. Blancs 
opklaring bringer ham i nærkontakt med både Harlans dysfunktionelle familie og 
hans hengivne stab, og han må arbejde sig gennem et spind af falske spor og 
løgne for at finde frem til sandheden om Harlans død. 

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
Lucasfilm og instruktør J.J. Abrams går atter sammen om at føre publikum ud på 
en episk rejse til en fjern, fjern galakse med Star Wars: The Rise of Skywalker, den 
storslåede afslutning på den skelsættende Skywalker-saga, hvor nye legender vil 
blive født, og frihedskampens endelig slag står for døren. 

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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9 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

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Med et overskud på 130.000 
kroner ved årets Stafet For 
Livet i Tårnby, er der tændt 
lys og håb for mange ramt 
af kræft. 

Af Inge Laustsen,  
Stafet for livet, Tårnby

Over firehundrede Tårnby-
boere bakkede op om arran-
gementet i år og gik tilsam-
men over 4000 km i løbet af 
weekenden. Vi vil gerne have 
endnu flere med i 2020.

På tredje år blev stafetten 
afholdt i Tårnby i september 
og det blev et døgn fyldt med 

livsenergi og entusiastiske 
deltagere. 

Der skabes et helt særligt 
fællesskab på selve stafetten 
og i forberedelsen op til. Der 
bliver tændt håb og samlet 
penge ind til Kræftens Be-
kæmpelses forskning, fore-
byggelse og patientstøtte. 

Bag ved det hele står alle 
jer der deltager og en stor 
gruppe af frivillige, som knok-
ler med at få arrangementet 
op at stå. Og indsatsen har 
virkelig givet resultater.

49 seje børn deltog i Børne-

løbet og samlede hele 2.500 
kr. ind til stafetten.

- Det var så skønt at mærke 
den gode stemning og energi, 
der var blandt deltagerne, 
holdene og alle de frivillige. 
Som stafet, udvikler vi os hele 
tiden, og det er fantastisk at 
mærke, at vi sammen bliver 
bedre til at skabe den bedste 
stafet for alle og samle penge 
ind til kræftsagen, siger Katja 
Hansen, Fighter og formand 
for SFL i Tårnby.

Underholdning og lyscere-
moni

Døgnet igennem var der un-
derholdning på scenen og 
plænen, noget der var med til 

at holde energien og humøret 
oppe hos deltagerne.

- Det betyder utroligt me-
get for stemningen, at der 
er musik, sang og dans på 
scenen, mens vi går på ruten 
- specielt når det bliver sent 
og man bliver træt, fortæller 
Maria, som er holdkaptajn og 
en del af frivilliggruppen. 

Også lysceremonien lørdag 
aften er blevet en tradition. 
Stine Henriksen, som har mi-
stet sin søster til kræft, og 
selv har været ramt af bryst-
kræft, sagde bl.a. i sin tale: 

- Personer med kræft kæm-
per ikke kun om dagen, fak-
tisk er det nætterne, der er de 
hårdeste, ensomheden, fryg-
ten, smerterne – hver dårlig 
følelse bliver forstærket om 
natten, og alle dårlige følelser 
føles lettere, når solen står op 
og en ny dag begynder. 

Nu planlægges næste år

Stafet For Livet Tårnby siger 
tusind, tusind tak til alle del-
tagere, Fightere, frivillige, op-
trædende, sponsorer og do-
natorer. Det kunne ikke lade 
sig gøre uden jeres indsats og 
jeres bidrag. 

Vi er klar igen til næste år, 
så sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen ved 5. og 6. septem-
ber.

Har du lyst til at være 
med til at planlægge 
næste års stafet? Vi holder 
informationsmøde tirsdag 
14. januar i Postkassen på 
Amager Landevej. 

Info
Du kan læse mere om Stafet For Livet på hjemmesiden: 
www.stafetforlivet.dk/stafet/taarnby. Og følge os på Face-
book StafetForLivetTaarnby og Instagram stafetforlivet_ta-
arnby, hvor der er opslag og massevis af billeder og videoer 
fra dagen.

Børnestafetten er en mini-udgave af 
stafetten. Mens holdene og deltagerne er 
i gang i 24 timer, varer børneløbet kun 
24 minutter, så selv de mindste kan være 
med. Børnene løb i år 2500 kr. ind til 
Stafet For Livet.. Foto: Claus Caludan

Søger arme og ben til StafetSøger arme og ben til Stafet

Same procedure  
as last year?
Same procedure as every 
year! 

Siden 2001 har op mod 200 
langdistanceløbere sluttet 
året med en hel- eller halv-
marathon på Amager. Men 
netop dette løb er et hygge-
løb, hvor man ikke konkurre-
rer, men følges ad i grupper 
– måske endda lidt udklædt 
– og hyggesnakker og nyder 
de lækre forplejningsdepo-
ter undervejs. Ruten udgår 
fra Kastrup Svømmehal og 
ud om Lufthavnen og langs 
Amager Strand ind om Ope-
raen. 

Løbet samler penge ind til 
Rigshospitalets BørneUnge-
program, som hjælper unge 
kronisk syge til at leve med 
deres sygdom.

Socialmarathon arrange-
res af Kastrup Rotaryklub i 
samarbejde med Kastrup In-
ner Wheel. 

Se www.socialmarathon.
dk, hvor man tilmelder sig. 
Om løbet gennemføres 

uanset vejret? – Det er i 
hvert fald aldrig blevet af-
lyst i de 20 år, det har ek-
sisteret, siger løbets leder, 
Peter Hofman-Bang fra Ka-
strup Rotaryklub.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

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

Endnu engang kaster hus-
ejere på Angolavej sig ud i 
et lys-orgie til glæde for alle 
juleglade

I mange år har det været en 
tradition, at Angolavejs bebo-
ere starter julen sidste fredag 
i november med flere tusind 
julelys - en fest for alle, som 
de kalder Angolavej Julelys. 

Angolavejs Julelys’ helt 
store lystænding sker i år fre-
dag 29. november. De tænder 
omkring kl. 18 denne dag. 

Bortset fra den store 
lystændingsdag, så tænder 
de alle julelysene hver dag 
klokken 16.15, helt frem til 
nytårsaften 31. december. 

Lysene slukkes lidt forskelligt 
fra hus til hus, men cirka klok-
ken 22 slukkes for natten

Kør ikke ind i bil

- Da Angolavej er en blind vej, 
opstår der hurtigt trafikprop-
per på vejen, når mange kører 
ind i bil. Derfor henviser vi 
al parkering til Vestamager 
Centret, Kongelundsvej eller 
7-Eleven. Det tager kun et 
minut at gå derhen, siger Nick 
Clemmensen, der er en af ho-
vedmændene i traditionen.

- På gåturen hen til Angola-
vej opdager man mange små 
detaljer i de mange flotte 
oplyste huse. Især, hvis man 
kan finde ”bagvejen” ind fra 

Vestamager Centret.

- Du kan altid følge med på 
facebooksiden: ”Angolavej 
Julelys”

- Man vil opleve, at man 
bestemt ikke er alene, så tag 
familien, børnene, børnebør-
nene eller kæresten med på 
en dejlig aftentur og kom i 
julestemning. 

tsp
Nu på FaceBook ”Angolavej 
Julelys”

Angolavejs Julelys ønsker 
alle en dejlig jul og godt 

nytår og gør det på 
smukkeste vis.

Julelys over Angolavej

NATURLIGVIS LYTTER TEKNISK FORVALTNING til borgerne som nu personalet i Huset 
for Velvære som synes et ”Her må du ryge-felt” var malplaceret lige foran deres klinik. 
Askebægeret stod tidligere i det afmærkede felt  lige foran døren - nu er det flyttet tættere 
på  hjørnet, så rygere, som venter på bussen, skal gå længere væk fra stoppested og stoppe 
skoddet i bægeret og så retur til bussen - som måske venter. Situationen iagttaget og 
fotograferet af Ole Gjedved.
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Holmbladsgade 76, 2300 København Kongelundsvej 264, 2770 Kastrup

*Udlevering af gavekort forudsætter indgåelse af en formidlingsaftale om salg af 
boligen i 6 måneder til den af LokalBolig fastsatte udbudspris.

Billeder copyright Magasin

Få et gratis gavekort på 
3.000 kr. til Magasin.

Sæt til salg nu hos LokalBolig
Vi er i julehumør. Det kan du nyde godt af. Sætter du din bolig på Amager 
til salg hos os inden den 24. december 2019, kvitterer vi med et gavekort 

på 3.000 kr. til Magasin* - byens magiske gavehus. Kontakt os på:

36 30 15 55 eller amager@lokalbolig.dk for en gratis salgsvurdering.


