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NYTÅRSAFTENSDAG - FLERE TIMER FØR DRONNINGENS TALE. 165 løbere 
havde tilmeldt sig årets Socialmarathon og brugte op til mellem 8 og 9 
timer på at løbe penge ind til Rigshospitalets BørneUngeProgram. Kastrup 
Rotaryklub arrangerer hvert år 31. december Socialmarathon, hvor løberne 
mødes til et sidste løb og ønsker hinanden godt nytår, mens de hygger sig 
i hinandens selskab. På dette arkivfoto fra et tidligere Socialmarathon har 

de friske løbere udsigt til Amaliehaven og Det blå pakhus med Den russiske 
kirke i baggrunden. En tredjedel af årets mange løbere havde valgt at løbe 
en hel marathon og af dem startede 10 løbere under uret på Københavns 
Hovedbanegård for at løbe ud til startstedet ved Kastrup Svømmehal - de løb 
hver 50 kilometer på årets sidste dag. 

Læs mere om Socialmarathon på side 14-15.

Igen privat hjemmehjælp i Tårnby
HjemmeHjælpen A/S er 
tilbage i Tårnby Kommune 
efter fem års fravær

HjemmeHjælpen A/S var ind-
til april 2014 et velkendt syn 
i Tårnby med deres karakte-
ristiske biler, men de tabte 
konkurrencen om opgaven, 
da kommunen havde sendt 
privat hjemmehjælp i udbud 
efter den nye fritvalgsord-
ning

Kontrakten gik til en anden 
leverandør, som dog ophørte i 
2016. Siden har der ikke væ-
ret et privat alternativ til den 
offentlige hjemmehjælp.

Det bliver der imidlertid 
lavet om på, efter at Hjemme-
Hjælpen A/S netop har vun-
det en 4-årig kontrakt med 
Tårnby Kommune og således 
kommer hjem til Tårnby. 

Det betyder, at borgere, 
som er visiteret til hjælp, frit 
kan vælge den private løs-

ning hos HjemmeHjælpen 
A/S – uden at det koster bor-
geren noget.

Sidste gang HjemmeHjæl-
pen A/S var leverandør til 
Tårnby Kommune, valgte ca. 
20 procent af de visiterede 
borgere virksomheden som 
leverandør af hjemmehjælp, 
så forventningerne er høje i 
virksomheden, som har ho-
vedkontor på Amager.

HjemmeHjælpen A/S oply-
ser, at de allerede har aftaler 
med nogle af deres tidligere 
klienter i Tårnby.

Se side 22

Anny Simonsen (tv.), 
Tårnby Kommune i midten 

Per Wildbork og adm. 
direktør i HjemmeHjælpen 

Camilla Wildbork ved 
underskrivelsen af aftalen. 
Foto: HjemmeHjælpen A/S.

Der er plads til mindst at 
fordoble antallet af besø-
gende i Naturpark Amager

Af Terkel Spangsbo

Inspiration til oplevelser og 
aktiviteter i naturparken skal 
byde de besøgende velkom-
men i Naturpark Amager om 
3-5 år.

Nordea-fonden og Fri-
luftsrådet har hver givet 
millioner til at gøre det, vi i 
Tårnby kalder Vestamager, 
til et mini Central Park. Fem 
projektgrupper kom med 
hver deres meget forskellige 
bud på, hvordan indgange og 
særlige støttepunkter kunne 
udformes.

Støttepunkterne skal lok-
ke naturens gæster ud i hjør-
nerne af naturen. Der skal 
være steder at cykle, løbe og 
gå hen til. Naturpark Amager 
skal være mere end natur-

centeret.
Blandt andet skal fire blå 

støttepunkter langs kysten 
med bådebroer og overdæk-
kede arealer fungere som 
samlingssteder for naturop-
levelser og vandaktiviteter 
såsom kajak, fiskeri og bad-
ning.

Projektkonkurrencen er 
udskrevet af Naturstyrelsen, 
Københavns Kommune og By 
& Havn på vegne af partner-
skabet bag Naturpark Ama-
ger, som består af Natursty-
relsen, kommunerne Køben-
havn, Tårnby og Dragør samt 
By & Havn.

Et team bestående af Møl-
ler & Grønborg med Adept, 
SNC- Lavalin Atkins og BARK 
Rådgivning er blevet udpe-
get som vinder af projekt-
konkurrencen.

Læs mere på side 12.

Noget at gå hen til
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Tegning af Allégårdens selskabslokaler. Tegning Carl Erik Fugl

Rygter, rygter, rygter
Det er ikke normalt, at Tårnby Bladet beskæftiger sig med 
rygter, men når vi modtager tilstrækkeligt med mail som giver 
os indtryk af, at der har fundet nogen begivenheder sted, som 
ved vores research viser sig ikke at holde vand, så kan vi altså 
godt finde på at deltage i aflivningen af rygterne.

Nu drejer det sig om det indtryk vi fik af, at beboerne i Al-
légården ikke var blevt spurgt om de ville have den markante 
160 år gamle gård ud til Tårnbyvej revet ned.

Det er helt korrekt, at de ikke er blevet spurgt - der er nem-
lig slet ikke besluttet endnu, hvad der skal ske med gården, 
oplyser formand for afdelingsbestyrelsen Bo Besser.

Ny i banken
Rune Fruergaard er ansat som privat-
kunderådgiver i BankNordiks afdeling på 
Amagerbrogade 175. 

Hans primære fokus vil være på at til-
trække nye kunder samt at tage sig godt 
af eksisterende kunder.

Rune er 35 år og har 10 års erfaring 
med rådgivning af privatkunder og er 
derfor en god økonomisk sparringspartner. Han har senest 
været ansat som rådgiver i Danske Bank.

Først sagde de nej nu siger de ja
De ansatte i Skattestyrelsen kan snart se frem til at blive sam-
let under ét tag, når de alligevel flytter Skattestyrelsen til Co-
penhagen Towers

For blot et halvt år siden blev flytteplanerne netop til Co-
penhagen Towers ellers forkastet af et politisk flertal. 

For blot et halvt år siden forkastede et flertal bestående af 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Alternativet, Enheds-
listen og Radikale et aktstykke om de samme flytteplaner.

Skattestyrelsen opretter et nyt hovedsæde med mulighed 
for 750 arbejdspladser i Copenhagen Towers i Ørestad på 
Vestamager i København.

Ufærdigt hotel solgt
Skanska har solgt den 25.000 kvm store bygning, som er un-
der opførelse på havnen og som skal rumme et hotel med 
19.000 kvm hotel- og konferencefaciliteter samt 6.200 kvm 
parkeringskælder til selskab ejet af Pareto Securities pr 1. 
kvartal 2021. Scandic har en 20-årig aftale om at være opera-
tør på hotellet, som ventes at stå færdig i 2020

Desuden opfører Skanska et kontorhus med 400 arbejds-
pladser, der forventes udlejet til forskellige internationalt 
orienterede virksomheder. Foruden Scandics nye hotel, er 
Ferring Pharmaceuticals nye domicil på 30.000 kvadratmeter 
under opførelse. Hele området benævnes Scanport.

Noget om tøsedrenge
I HÅNDBOG FOR TALERE står der, at kan man 
ikke finde på andet, når festligheden kræver 
et indlæg, kan man altid starte med et citat. 
Så har man på den ene side sagt noget, man 
ikke helt tager ansvar for, for der er jo en an-
den, som har sagt det før. Så det er lige, hvad 
jeg gør denne gang bortset fra, at jeg vil af-
slutte med citatet fra en leder i min daglige 
avis.

DET ER IKKE ALTID LET at sige, hvad der lige fik 
mig til at kaste mig over et emne, men i denne 
måned var det en krydsogtværs, hvor der blev 
spurgt om et andet ord for ”tøsedreng”.

SOM DET VIL FREMGÅ af efterfølgende tekst, 
blev jeg ramt af det der med sammenlignen-
de billeddannelser i ubevogtede øjeblikke, en 
kronisk genfejl, som jeg har stor fornøjelse af.

ORDET JEG SKULLE FINDE, var på fem bogsta-
ver og endte med at være kujon. Jeg synes 
ikke helt, det er dækkende, men barndoms-
minder kom fra bagkataloget i strid strøm. Tø-
sedreng var et voldsomt nedsættende og ka-
rakternedbrydende ord i min barndom. Jeg er 
ikke så meget ajour med nutidens ordregister 
af tilsvarende karakter, men slemt var det.

TILHÆNGERE AF FLOW TV vil ofte blive min-
det om Kresten Poulsgaard, som under et 
møde i Dansk Fremskridtsparti, folkeparti 
eller hvad forsamlingen blev kaldt på det 
tidspunkt, hvor han, Kresten Poulsgaard, frå-
dende leder efter eder og forbandelser, som 
skulle rettes mod anderledes tænkende (?) 
og han hakker og stammer og endelig kom-
mer ordet hentet fra det inderste sorte dyb og 
jeg mener han gentager det fl ere gange ”tø-
sedrenge”. Værre kunne det ikke blive.

JEG HAR EN ERINDRING OM, at jeg ofte var ud-
sat for ordet, når der var noget jeg ikke turde. 
Ofte var noget, jeg ikke turde, det, som jeg/
man ikke burde, men med t-ordet stemplet i 
panden gjorde jeg/man det så alligevel. Jeg 
fulgte trolig med de store rødder gennem 
vandpytten, hvor de havde gravet et hul, de 
selv skrævede over, men jeg plumpede ned i 
mudderet til navlen, som ganske vist sad lidt 
tættere på jorden end i dag, men dog over 
overkanten af gummistøvlerne. Jeg/vi hop-
pede ned fra tre meter høje arbejdsskure på 
mugne madrasser og jeg/vi lod os lede gen-
nem kældergange hen til ”dødningehove-
det”, hvor andre sprang frem og sagde bøh, så 

tøsedrengene skreg til stor moro for de store 
rødder.

JEG HAR SELV BRUGT T-ORDET ved mine for-
ældres sølvbryllup og jeg var 12-13 år. Min 
far skulle åbne en paraply, der egentlig var 
en sangskjuler og han spillede rollen som 
nervøs. Og så røg det ud af mig nede fra bør-
nebordet ”Tøsedreng”. Jeg aner ikke, om han 
hørte det, men tænk at huske det så mange 
år efter.

NU BRUGER JEG IKKE ORDET, men jeg tænker 
lidt på de frygtsomme iblandt os eller i Kal-
vehave (da jeg arbejdede i Sydsjælland, hed 
det Kallehave), som der er en smule pjevs 
over. De mennesker, som skal bo på Lindholm, 
eller de fra fremmede lande, som har været 
indkvarteret i vores nabolag, er ifølge udsagn 
med til at skræmme ærlige borgere fra vid og 
sans.

I LØBET AF ET ÅR løslades over 6.500 fanger 
fra danske fængsler, hvis jeg læser kriminal-
forsorgens statistik fra 2017 rigtigt. 1.500 
prøveløslades, mens der eksekveres udgang 
35.000 gange. Det skræmmer tilsyneladende 
ikke nogen.

OTTE PERSONER OMKOMMER i en togulykke 
– det får DR, TV2 og andre til at lave rund-
spørge på togstationer blandt de modige, 
som tør tage toget i dagene derefter. Samme 
spørgsmål stilles ikke til bilister på vej ud på 
vejnettet, hvor 200 årligt dræbes og 1000 
lemlæstes livslangt.

28 ARBEJDERE DØDE på byggepladser og som 
entreprenører, nåh ja, vi skal jo på arbejde.

VI VÆLGER SELV, hvornår vi vil være tøsedren-
ge og nogen vælger at sætte spor i deres om-
givelser med store ord om frygt og fremtidige 
ulykker, som venter ved næste gadehjørne. 
Ifølge dagens gæst hos Hjerne-Madsen sæt-
ter voksnes frygt, begrundet og ubegrundet, 
spor i vores børn.

OG SÅ CITATET: ”Vi frygter russiske cybe-
rangreb, men vi bør også frygte vores egen 

frygt”. Nogle læsere vil synes 
dette er en mærkelig afslutning, 
andre kan sikkert udmærket se 
sammenhængen.

Frygt ikke,
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 Forbruger Kontakt tlf. 43 
43 99 00 man.-tors. 8.30-16, fre 
8.30-15.30 eller email diskva-
litetost@fk.dk hurtigst muligt 
efter udeblivelse af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 25. januar.

*OBS FØRSTKOMMENDE UD-
GAVE  herefter er marts, der 

udkommer fredag 22. feb., dead-
line mandag 18. feb. Annonce-
deadline fredag 15. feb.- men 
ring, hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
April udkommer fredag 29. 
marts, deadline mandag 25. 
marts. Annonce-deadline fredag 
22. marts
Maj* udkommer fredag 26. april, 
deadline onsdag 17. april***. 
Annonce-deadline onsdag 17. 
april***
Juni udkommer fredag 24. maj*, 
deadline lørdag 18. maj **. An-

nonce-deadline torsdag 16. maj
Juli/aug. udkommer fredag 28. 
juni, deadline mandag 24. juni. 
Annonce-deadline fredag 21. 
juni
August* udkommer fredag 9. 
aug.*, deadline mandag 5. aug.. 
Annonce-deadline fredag 2. aug.

* Ændringer i forhold til det 
normale

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

Vores dårlige vaner
Vi bliver overraskede hver gang vi skal producere  en 
ny udgave af Tårnby Bladet. Dels bliver vi overraskede 
over os selv, at vi ikke bliver færdige i god tid med de 
artikler, vi selv vil skrive.

Og derfor burde vi jo ikke undre os over, at de man-
ge leverandører, vi betjener,  har samme dårlige vaner.

Vi skriver jo på vores udgivelsesplan, at der er 
deadline den og den dag og det tager vores leve-
randører og eksterne reportere som, at netop de kan 
vente til sidste øjeblik med at levere stof og billeder, 

men det svarer til, at alle vil ind af samme dør på 
samme tid.

Nu kan vi ikke drømme om at skælde ud på de man-
ge, som kommer med historier og indlæg til Tårnby 
Bladet. Skrev vi alt selv, ville indholdet næppe være 
så varieret og farverigt, som tilfældet er.

Men kunne vi for pokker bare selv være hurtigere 
ude, ville meget være hjulpet, men det vil også hjæl-
pe, hvis andre, som ønsker dette og hint i Tårnby Bla-
det (og godt for det), også var lidt hurtigere på taster 
og mail. Bare I ved det - nu er det sagt.
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Supermarkedskæden Lidl vil bygge 
butik, p-kælder og beboerlokaler 
bag Kastrup Bio

Af Terkel Spangsbo

Når beboerne i Skottegården midt i 
februar mødes til ordinært afdelings-
møde skal beboerne tage stilling til, 
om de synes det er en god idé, at su-
permarkedskæden Lidl bygger en bu-
tik på knap 1000 kvadratmeter med 
parkeringshus i to plan (det ene un-
derjordisk) på arealet bag Kulturcen-
ter Kastrup Bio.

Lidl selv tilbyder blandt andet, at 
byggeriet omfatter et beboerlokale 
som betaling for arealet. Skottegår-
dens beboere har tidligere forsøgt sig 
med at få opført beboer/festlokaler 
med administration på området om-
kring den tidligere varmecentral, men 
begge forslag løb ud i sandet dels ef-
ter indsigelser fra omliggende parcel-
husejere og fra beboerne selv.

I det ydre foreslår Lidl selv, at byg-
ningerne rejser sig etapevis, så de 
passer med det nuværende center. 
Parkeringen bliver dels som p-kælder 
og i niveau. Varetilkørsel foreslås i en 
passage bag biografen. I det materiale, 
som beboerne har fået, understreges 
tydeligt, at der er tale om et foreløbigt 
skitseprojekt.

Lokalerne, der er tiltænkt beboerne 
kunne blive på lidt over 200 kvadrat-
meter. Et gennemsnitligt parcelhus er 
lidt over 100 kvadratmeter.

Den videre plan

Antallet af parkeringsbladser i hen-
holdsvis kælder og i jordplan bliver 
lidt over 100. Der røres ikke ved de 
kantstensparkeringer som findes mel-
lem indkøbscentret og Skottegården.

Lidl understreger at en positiv til-
kendegivelse hverken er bindende 
eller forpligtende. Der er lang vej 
endnu.

Hvis afdelingsmødet er positivt 
indstillet, vil Lidl gå til Tårnby Kom-
mune, som i øvrigt ejer en del af par-
keringsarealet. Hvis der også er posi-
tiv tilbagemelding fra kommunen, vil 
det videre arbejde med detajlplaner 
og myndighedsgodkendelser sættes 
i værk, inden der på et tidspuunkt vil 
åbne en ny butik.

Når der holdes afdelingsmøde 19. 
februar vil repræsentanter fra Lidl 
komme og fortælle nærmere og svare 
på spørgsmål - og tage mod svar.

Lidl vil til Kastrup

På illustrationen ses den foreslåede placering af en ny Lidl-dagligvarebutik 
”rundt om” Kastrup Bio. Illustration er fra det til beboerne udsendte 
materiale fra Lidl. Foto: Lidl, Corporate Communications.

På ovenstående rendering ses en skitse en Lidl-dagligvarebutik ved Kastrup 
Bio, som butikken kunne se ud set fra Kastrupvej. Illustration er fra det til 
beboerne udsendte materiale fra Lidl. Foto: Lidl, Corporate Communications.

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Decubal Original Clinic Cream

Lactocare PLUS med vitamin B2 er et kosttilskud, der indhol-
der et dagligt tilskud af 10 milliarder mælkesyrebakterier samt 
0,21 mg vitamin B2.
Vitamin B2 bidrager til at vedligeholde normale slimhinder.
Lactocare PLUS er sammensat af 4 forskellige mælkesyrebak-
teriestammer.
Mælkesyrebakterier findes i mange levnedsmidler som yo-
ghurt og ost, og mælkesyrebakterier er også naturligt til stede 
i vores egen mave-tarmkanal.

Pris før: 89,95.-
Pris NU: 71,95.-

Tilbuddene gælder fra 28-01-2019 til og med 23-02-2019.

Husk valentinsdag
Forkæl en du holder af med en gaveæske eller  
lækre hudplejeprodukter på Valentinsdag torsdag 14. februar

Vi har 20% på alle vores gaveæsker samt udvalgte  
hudplejeprodukter.

Tilbuddet gælder fra mandag d. 11/02-2019 til og med torsdag d. 
14/02-2019. 

Så kig forbi et af vores apoteker. 

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

Decubal Original Clinic Cream er den klassiske Decubal creme der kan anven-
des af både børn og voksne. 
Det er en blødgørende, beskyttende og fugtighedsbevarende hudcreme uden 
parfume til daglig pleje af tør, sart og irriteret hud. 
Decubal Clinic 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 og på udsatte tørre steder. 

Pris før: 129,95.-
Pris NU: 103,95.-

Spar 20% på Unikalk
Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af 
normale knogler og tænder.
D-vitamin bidrager til immunsystemets normale 
funktion samt til normal optagelse af kalk og er 
nødvendig for opretholdelse af normal knogle-
sundhed. 

Lactocare PLUS
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 Af Peter Hummelgaard

Om Sundhedsreformen

Hvis Lars Løkke nedlægger 
regionerne, så kan det bane 
vejen for en hurtig lukning af 
Amager Hospital. Det frygter 
det socialdemokratiske folke-
tingsmedlem Peter Hummel-
gaard. For hvis regionerne fjer-
nes, så fjernes også det bol-
værk, som indtil nu har sikret 
Amager Hospitals overlevelse

Det er en kendt sag, at em-
bedsfolkene har forsøgt at 

lukke ned for Amager Hospital. 
Det er indtil nu blevet forhin-
dret af de folkevalgte i Re-
gion Hovedstaden. Så når Lars 
Løkke nu pønser på at fjerne 
regionerne, så skaber det selv-
følgelig maksimal usikkerhed 
om, hvorvidt Amager Hospital 
overlever, når vi kigger nogle 
år ud i fremtiden.

Sidste år anbefalede såvel 
Sundhedsstyrelsen som leden-
de embedsmænd i regionen 
at nedlægge akutafdelingen 
på Amager Hospital. Alligevel 

besluttede et politisk flertal i 
Region Hovedstaden at bevare 
akutafdelingen. 

Når embedsmændene sid-
der med deres regneark, så gi-
ver det ingen værdi at bevare 
Amager Hospital. Men når jeg 
taler med folk på gaden, så be-
tyder det rigtig meget for dem, 
at vi har et hospital i nærhe-
den. Det er en følelse af tryg-
hed, som man ikke kan måle i 
et regneark. Det viser netop, 
hvorfor det er afgørende, at 
beslutningen om hvor vi skal 

placere hospitaler træffes af 
folkevalgte politikere, som står 
til ansvar over for deres væl-
gere.

I stedet for flere centralise-
ringer efterlyser jeg, at sund-
hedsvæsnet får flere midler, så 
det kan følge med det stigende 
antal ældre.

Vi løser ingen af problemer-
ne i vores sundhedsvæsen ved 
at nedlægge regionerne. Vi 
skal tværtimod arbejde for et 
sundhedsvæsen, som er tæt på 
borgerne. Og vi skal investere i 

mere personale, så vi kan følge 
med, når der bliver flere ældre, 
som skal behandles.

Slut med skadestue på Amager

Vi har modtaget:

Maksimal usikkerhed om Amager Hospital

Reform kan koste akutkli-
nikken på Amager Hospital

Skadestuen på Kastrupvej, 
fagligt kaldet Akutklinikken, 
har tidligere været anbefalet 
lukket af folketingspolitikere 
og ledende embedsmænd.

- Indtil videre er alle forslag 
om nedlæggelse af skade-
stuen fejet af bordet af Regi-
onsrådet i Hovedstaden, for-
tæller Erik Rostell Gregersen, 
socialdemokratisk medlem af 
Regionsrådet.

- Jeg vil ikke forsværge at 
skadestuen rent fysisk bliver 
liggende på Kastrupvej på det 
tidligere Sundby Hospital, nu 
Amager Hospital, men det vil 
så blive som satellit under et 

af de øvrige hospitaler som 
overlever i regionen, siger 
Erik Gregersen.

- Jeg kan ikke lade være 
med at pege på, at klienter fra 
den nordlige del af regionen 
får meget kort til skadestu-
erne i deres områder. Der er 
bare seks kilometer til Herlev 
og fire kilometer til Bispe-
bjerg hospitaler.

Glostrup er ikke relevant. 
De har også kun en akutklinik, 
mens amagerkanere vil få en 
hel del længere til en ska-
destue, hvis den foreslåede 
sundhedsreform nedlægger 
Amager Hospital.

På kort over placeringen 
af supersygehuse, sundheds-
centre og akutsygehuse på 

DR’s hjemmeside er der i al 
fald ingen af de kommende 
sygehuse/sundhedsklinikker 
som placeres på Amager.

- En nedlæggelse af Regio-
nerne kan blive en katastrofe 
for det nære akutberedskab. 
Det er min opfattelse, at de 
personer, som er så ivrige ef-
ter af nedlægge Amager Ho-
spital med Akutklinikken har 
en hjemmeadresse, som mat-
cher med de overlevende ho-
spitaler. Derfor må der være 
et råd, som også ser på de lo-
kale forhold i hele regionen, 
slutter Erik Gregersen.

spanger

566 erstatter 2015
I forlængelse at sine udsagn 
her på side 4 har Erik Greger-
sen henvist os til netavisen 
pio som skriver følgende: 

Udformningen af sund-
hedsfællesskaberne ”ligner 
et misfoster, der inviterer til 
handlingslammelse, udtaler 
sundhedsøkonom Kjeld Møl-
ler Pedersen om regerings-
udspil.

Regeringens forslag til 
sundhedsreform betyder, at 
de fem regionsråd med 205 
folkevalgte nedlægges. Til 
fordel for op til 566 udpe-
gede medlemmer af seks nye 
bestyrelser og 42 nye samar-
bejdsfora.

Det viser en gennemgang 
af regeringens sundhedsre-
form ”Patienten først - nær-
hed, sammenhæng, kvalitet 
og patientrettigheder.”

Peter Hummelgaard 
Thomsen. Foto: Steen 
Brogaard

Erik Rostell Gregersen. 
Privatfoto.
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INVITATION

God hørelse til alle

Vær med til åbningen 
af det nye AudioNova  
Hørecenter på Amager

AudioNova Hørecenter 
Amagerbrogade 57 • 2300 København S • Telefon 88 77 81 30 
amagerbro@audionova.dk •  www.audionova.dk

Vi glæder os til at byde velkommen i vores nye hørecenter
Kig forbi til åbningsreception den 5. februar fra kl. 12.00 - 15.00, her du kan få en gratis høretest  
og en uforpligtende snak om din hørelse. Vi byder også på en forfriskning og en goodiebag med  
en værdicheck til de første besøgende. Hos AudioNova har vi et stort udvalg af høreapparater,  
og med apparater fra 0 kroner, har vi priser til enhver.  

Vi glæder os til at se dig!

Sandi Rasmussen Simone Elmgreen
Audiologist Audiologist

Åbningsreception den 5. februar fra kl. 12.00 - 15.00

Værdicheck

400,-
God hørelse til alle

Værdichecken kan anvendes i ovenstående AudioNova Hørecenter inden 

1. juni 2018, og kan kun bruges ved køb af høreapparater. Værdichecken 

kan ikke kombineres med andre rabatter eller med fl ere værdichecks. 

Værdichecken er ikke personlig.

Denne værdicheck kan anvendes i:

Du kan allerede  
nu bestille tid til en  
gratis høretest på tlf.:

88 77 81 30

Ny
butik!

Værdicheck  
til de første
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Fortsættes næste side ...
Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 26.2.2019, 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 2019
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2019 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 26.3., 30.4., 
28.5., 18.6., 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. og den 17.12.2019 
Der tages forbehold for ændringer.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
Knyt betydningsfulde venskaber med Tårnbys bedsteordning
- et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og frivillige bedster. 
Ønsker du, at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt fami-
lienetværk – og samtidig blive beriget af oplevelser der følger med, 
når du tager del i en lille families liv og udvikling, er du måske vores 
nye reservebedste. Børn og bedster kan fx tage på ture sammen 
og de kan lave hyggelige ting hjemme. Du kan også deltage i vores 
hyggelige fælles arrangementer og blive en del at et skønt netværk 
med andre bedster. Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedste-
ordning kan du kontakte Lisbeth Topp tlf. 2258 4457 eller frivillig-
hedskoordinatoren på tlf. 3076 0525 eller sc.sf@taarnby.dk   

MÆNDS MØDESTEDER 
Mænds Mødesteder er et initiativ, hvor mænd 
kan mødes til hyggeligt samvær og fælles akti-
viteter. Mødestedet i Tårnby er for mænd i alle 
aldre, der har lyst til at mødes omkring hyggelig 
madaftener, kultur, natur, fisketure, håndværksar-
bejde, kortspil og hvad de ellers kan finde på. 
Har du lyst til at høre mere eller være med? Så 
skriv på vores mail: maends.moedested.taarnby@gmail.com eller 
kontakt vores formand Per Eilertsen på mjpe.3636@gmail.com el-
ler på tlf.: 4096 3795                                                                

PÅRØRENDEGRUPPE VEDR. 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 ven-

ner. 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:
Februar
Tirsdag 26. februar fra 16.00-17.30
Torsdag 28. februar fra 10.00-11.30
Marts
Tirsdag 26. marts fra 16.00-17.30
Torsdag 28. marts fra 10.00-11.30
April
Tirsdag 23. april fra 16.00-17.30
Torsdag 25. april fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi by-
der på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364

SUNDHEDSRÅDGIVNING 
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med at ryge? 
Og vil du have opbakning af en professionel vejleder? 
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårnby Kom-
mune 
Du kan bl.a. 
• Indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøgning 
• Få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop 
• Få forslag til motion
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 
1.th. 
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenten på tlf. 3076 0502 

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

ØNSKER DU AT HOLDE OP MED AT RYGE?
Vidste du: At der er 5 gange større chance for at blive røgfri ved 
hjælp af rådgivning og rygestopmedicin?
Den bedste måde at blive røgfri på er ved hjælp af rådgivning og ry-
gestopmedicin. Prøv SundhedsCenter Tårnbys rygestopforløb i grup-
per. Forløbet varer 6 uger, og her får I råd og vejledning, blandt andet 
om korrekt brug af nikotinerstatning, samt støtter hinanden gennem 
den første røgfrie periode. Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om 
dagen, kan du få tilskud til receptpligtig rygestopmedicin eller nikoti-
nerstatningspræparater. 

TÅRNBY KOMMUNE

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

Tid og dato:
Tirsdag 26. februar kl. 15.30 -17.30
Tirsdag 5. marts     kl. 15.30 -17.30
Tirsdag 12. marts   kl. 15.30 -17.30
Tirsdag 19. marts   kl. 15.30 -17.30
Tirsdag 26. marts   kl. 15.30 -17.30
Tirsdag 9. april       kl. 15.30 -17.30
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th.
Tilmelding og pris
Forløbet er gratis – og du tilmelder dig ved enten at ringe til Stopli-
nien på tlf. 8031 3131 eller til sundhedskonsulenten på tlf. 2119 0871.

FOREDRAG: SENSITIVE BØRN – VEND 
SÅRBARHED TIL STYRKE
Sensitive børn reagerer 
mere følsomt på indtryk 
som lys, lyde, sult, 
træthed og smerte. De 
er mere påvirkede af 
andres stemninger og 
lettere at overstimulere 
ved forandringer, skift 
og tidspres. Samtidig 
rummer sensitive børn 
et unikt potentiale for at 
hæve sig over vanske-
lighederne og klare sig 
godt i livet. 
Hvordan genkender, forstår og styrker du et sensitivt barn i og uden 
for hjemmet? Hvilke typiske fejl skal du undgå? Hvordan sikrer du en 
god balance mellem tryghed og udfordring?
Disse spørgsmål og meget andet kan du få svar på når autoriseret 
psykolog Lise August holder foredrag torsdag 21. marts 2019 kl. 
16.30-18.30 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding på tlf. 3247 0070 eller mail foredrag.sc@taarnby.dk 
(oplys navn og mailadresse)

FOREDRAG: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din part-
ner 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 finder sted mandag 4. februar fra kl. 15.00 – 16.30 i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os 
på tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.

FOREDRAG: ”KAN SELV - VIL SELV” 
- om hvordan du hjælper det 1½ - 3 årige barn på vej!
Her vil vi komme ind på:
• Det 1½ - 3 årige barns udvikling
• Hvilke krav og forventninger der er realistiske at sætte
• At støtte jer i ”at tage førertrøjen på”
• At være forældre
• Nogle typiske eksempler på udfordringer og konflikter (mad og søvn)
• Spørgsmål og udveksling af erfaringer
Kom til foredraget tirsdag 5. marts kl. 14.00 - 16.00 i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1. th.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 
tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.

LUSEFRI DAG I TÅRNBY KOMMUNE
Vær med til lusejagt den 31.1.2019 
Hvordan går vi på jagt? 
Tjek dine børn for hovedlus 31. januar 2019.
Hvis barnet har lus:
• Kæm dit barn hver anden dag i 14 dage
• Familiens øvrige personer skal også tjekkes 
Jo flere familier, der bakker op, tjekker for og fjerner hovedlus denne 
dag, jo mere effektiv vil kampagnen blive, og det bliver muligt at redu-
cere risikoen for at blive smittet igen.
Husk også …
Tjek for hovedlus med kæmning, hvis: 
• En person i din omgangskreds har lus
• Du har anvendt et lusemiddel
Husk også at tjekke for nyklækkede lus indtil 10 døgn efter at et lusemid-
del er anvendt, da æg klækker 7-10 døgn efter, de er lagt. 
Bliver dit barn gentagne gange smittet med lus, bør du foretage ugentligt 
tjek for lus, så du kan opdage lusene i tide.

Sundhedsplejerskerne i Tårnby Kommune
Træffes dagligt kl. 13.00 – 14.00 på tlf. 3247 0070

Daginstitutioner og skoler i Tårnby Kommune bakker op omkring den 
fælles lusekampagne.

Hilsen Sundhedsplejen i Tårnby Kommune

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 special-
arrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste 
aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.  

Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige spalte ...

Fortsættes næste spalte ... Fortsættes næste side ...
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fredag 1. februar kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Musikeren Jan Winther Kristensen kommer og 
spiller/synger for os.
Tirsdag 5. februar kl. 13.30  -  15.30
Studiekreds omkring kongerækken v/Lars Jønsson.
Fredag 8. februar kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Fællessang.
Torsdag 14. februar kl. 13.10  -  15.40 
Bankospil.
Fredag 15. februar kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Se opslag i caféen.
Mandag 18. februar kl. 14.00
Generalforsamling for Solgårdens Venner i Tårnby, afholdes i caféen.
Torsdag 21. februar kl. 13.30  -  15.00
Brandmand Jonas Boldreel kommer forbi og gennemgår hjertestarter 
og gennemgang af HLR (Hjerte-lunge- redning).
Fredag 22. februar kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Se opslag i caféen.
Torsdag 14. februar og 28. februar kl. 10.30  -  12.30  
Hjertepuder: Kik op på  2. sal og vær social med os andre, der er 
også plads til dig. Vi laver hjertepuder til de brystkræft opereret på 
Rigshospitalet disse 2 dage.  

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune, er vel-
kommen 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  
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
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.
Fredag 8. februar kl. 14. • Fællessang med Elisabeth 
Kom og vær med til nogle hyggelige timer i selskab med Elisabeth Le 
Fevre, der spiller op til fællessang. 
Arrangement er gratis og der kræves ikke tilmelding. Der kan købes 
kaffe, kage, øl og sodavand.
Onsdag 13. februar • Frokosttur med Pia 
Denne gang går turen til Rødovre Centret. Vi mødes på 
Christianshavns Torv (ved Lagkagehuset) kl. 10.30 og tager sammen 
bussen dertil. Tilmelding skal ske i Bordinghus senest 7. februar i 
Bordinghus. 
Fredag 22. februar 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, vand, vin, kaffe og kage.
Søndag den 3. marts kl. 13.00 • 
Fastelavnsarrangement
Igen i år mødes vi til nogle hyggelige timer. Vi slår katten af tønden 
og efterfølgende serveres der kaffe og fastelavnsboller. Der vil være 
præmie til bedst udklædt, kattekonge samt kattedronning. 
Tilmelding/billetsalg sker i Bordinghus senest 26. februar.  Pris kr. 
30,00.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister i Tårnby. Kom til 
vores særlige arrangementer eller måske har du lyst til at være med til 
nogen af vore faste aktiviteter:

Tirsdage – Siddedans, seniordans og Edb. Onsdage – Knipling, 3-D 
kort, billard, gåture og folkedans. Torsdage – Frimærker, gymnastik, 
fællessang og petanque. Fredage – Pilehavekoret og gymnastik 
for krop og hjerne. Der er også mulighed for selv at iværksætte nye 
aktiviteter. Kom gerne på besøg til en kop kaffe i køkkenet.

Mandag 4. februar Massage kl. 9.00 – 14.00
Shiatzu massage – 1. gang kun 100 kr. derefter 200 kr. for ½ time. 
Tidsbestilling 
Tirsdag 5. februar Elcykler kl. 15.00 – 16.00
Har du medvind på cykelstien? Kom og hør lidt om fordele og ulemper 
ved elcykler. Kaffe og kage 15 kr.
Onsdag 6. februar Fælles frokost kl.12.30 – 14.00 
Lækkert rugbrød, æggesalat og pølse. 25 kr. tilmelding senest dagen 
før.
Onsdag 6. februar Seniorshop kl. 11.30 – 14.00
Tøj fra seniorshop, kaffe/kage – ingen købetvang og ingen tilmelding. 
Lukket i vinterferien fra 12. februar – 15. februar 
begge dage inklusiv
Lørdag 16. februar Hobbydag kl. 9.00 – 15.00
Hækling, strik m.m. Tag gerne din egen hobby med.
Onsdag 20. februar Fælles frokost kl.12.30 – 14.00 
Tortillaruller med svampe og salat. 25 kr. tilmelding senest dagen før.
Torsdag 21. februar Café Knippelsbro 15.00 – 17.30
Vi besøger den lille cafe og broudstilling i det gamle brotårn på 
Knippelsbro. Entre 20 kr. kaffe og kage koster 40 - 50 kr. Bus og metro.
Tirsdag 26. februar Fællesmiddag kl. 18.00 – 20.00
Damerne laver lækker mad 2 -3 retter – 50 kr. ”Først til Mølle”
Onsdag 27. februar. Fælles frokost kl.12.30 – 14.00 
Hvidløgsbulgur med rejer. 25 kr. tilmelding senest dagen før.
Lørdag 2. marts. Fastelavnsfest kl. 14.00 – 16.30
Tøndeslagning, kakao, fastelavnsboller og dejlig underholdning med 
Tom og Anette. Billet á 60 kr. i Pilehaven.

PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, 
samlere samt frivillige medarbejdere.
Læs Plyssens program i Tårnby Kommunes informationsannonce 
på side 41.

Fortsat fra forrige side ...
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SPAR
70% SPAR

60%

Starter onsdag den 23. januar kl.10 

Frakker/jakker
før 799,-/699,-/599,-
Nu kun 199,-

UDSALG
SPAR
50%

Jensen bukser
før 399,95
 

Nu kun 99,-

Stort udvalg i 
kjoler

f.eks. før 699,95 
Nu kun 299,-

Masser af super tilbud
Skynd dig! Gode tilbud 

varer ikke evigt

Flot T-shirt
før 349,95
Nu kun149,-

STRIK
Uanset før pris 
NU KUN 199,-

-os med tøjet og de sødeste kunder

Borgerne omkring Tårnby Stadion 
har fået en invitation til borgerin-
formationsmøde og høring om ung-
domsboliger ved stadion

- Vi har i Tårnby Kommune besluttet, 
at der skal skabes mulighed for at 
bygge nye ungdomsboliger omkring 
Tårnby Stadion, skriver borgmester Al-
lan S. Andersen i invitationen.

- Før planarbejdet for alvor går i 
gang, vil vi gerne høre borgernes me-
ning om projektforslaget dels gennem 
en formel forhøring efter planloven, 

dels ved at invitere til et borgerinfor-
mationsmøde om projektet.

Borgerinformationsmødet holdes 
torsdag 31. januar 2019 kl 19 - 
20.30 i Amagerhallen.
De inviterede kan tilmelde sig mødet 
ved at skrive til kommunen via www.
borger.dk eller ringe til 3247 1501 
senest onsdag 30. januar.

Selve høringen efter planloven lø-
ber frem til 18. februar i år.

tsp

Høring om ungdomsboliger 
ved Tårnby Stadion

Sådan kunne kommende ungdomsboliger se ud. Skitse: Domus/Arkitekter.

Den foreslåede placering af ungdomsboliger ved Tårnby Stadion helt op mod 
bagsiden af tribunen på Stadion. Det er de aflange grønne optegninger, der 
skal være nye ungdomsboliger. Skitse: Domus/Arkitekter.

1. januar begyndte ARC at afhente 
skrald i Tårnby Kommune i spritnye 
skraldebiler, som er forberedt til det 
ændrede indsamlingssystem, som 
træder i kraft i løbet af foråret.

Der er bygget helt nye garager på 
Materielgården med ny indkørsel fra 
Hornevej. Ved leveringen viste det 
sig, at garagerne var for korte til de 
nye biler, men det var nu lige meget, 
for portåbningerne var også for lave, 
så havde man forsøgt at køre skralde-
bilerne under tag, havde man revet 
bilernes gule advarselsblink af.

Tårnby Bladet har naturligvis for-
søgt at få kontakt med Betina Grimm, 
teknisk chef i Teknisk forvaltning for 

at høre, om vores oplysninger er kor-
rekte og i givet fald, hvor fejlen ligger, 
men hun er ikke vendt tilbage inden 
deadline.

De nye skraldebiler, som må holde med snuden uden for garagen. Bemærk 
afskalling på de lodrette søjler, som viser, hvor langt nede portene var tænkt 
og opført.

For lange og for høje eller …

De gule advarselslamper som ikke 
var med i beregningerne!

Otte søndage med dans og leg
- I forbindelse og som en forlængelse af Amager Folkedanseres familiedanse- 
projekt på Tårnby Hovedbibliotek - har vi været så heldige at kunne invitere 
til endnu mere dans og leg, fortæller Lotte Bunch fra Amager Folkedansere.

Otte søndage i løbet af foråret skal der danses og leges til musik fra vores 
unge harmonikspiller, mens børne- og ungeinstruktør Lotte Bunch styrer trop-
perne.

Det er ganske gratis at være med. Man kommer de søndag, man kan – der 
er ingen forpligtigelse, men man får naturligvis mere ud af det ved at komme 
flere/mange gange og blive dus med os og det vi skal.

Det er frivillige hænder og fødder, som bruger deres søndage på at få så 
mange børn og forældre/bedsteforældre til at lave noget sammen. Komme ud 
og bevæge sig – blive glad i låget af at danse.

Ligesom på biblioteket vil vi danse og lege og synge en times tid.

De kommende dansedage er søndagene 27. januar, 24. februar, 10. og 24. 
marts.
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Kastrup
• Irma, Televænget
• Kastrupgårdsamlingen
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegården, Kulturhuset KastrupBio
• SAS-klubben ved diget

Tårnby
• Menu, Tårnbyvej 51
• Tårnby Skole, gennemgangen ved 
festsalen
• Tårnby Torv ved alle indgange samt 
SuperBrugsen ved kiosken
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg

Dragør
• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Golfbanen og Espersen

Sundby
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkegårdsvej 6
• Kvickly, Englandsvej 28
• Fakta, Englandsvej 204

Vestamager
• REMA, Løjtegårdsvej
• REMA Kongelundsvej 326 
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Vestamagercenter. Bageren
• Vestamagercenter. Biblioteket
• Vestamagercenter, Menu

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

Har du ikke fået         Tårnby Bladet ** 
... vil vi gerne vide det

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET

Har du ikke fået Tårnby 
Bladet - giv os besked og hent 
denne måneds avis i et af vore 
depoter!
Dem finder du her:

Græsrødder kæmper mod 
tvangsophævelse af fred-
ninger tre steder i Køben-
havn
I kølvandet på hele Amager 
Fælledsagen vil Folketinget 
nu ophæve fredningen af en 
række naturområder i Køben-
havn således, at det statslige 
og kommunale selskab By & 
Havn I/S kan få en økonomisk 
gevinst. Indkomsten skal bru-
ges til at betale metrogæld og 
en ny metro.

Danmarks Naturfrednings-
forenings lokalafdeling i Kø-
benhavn har sammen med 
flere andre lokale initiativer 
og organisationer stiftet Fred-
ningsalliancen, som vil for-
søge at stoppe Folketingets 
planer om at tvangsophæve 

fredningen af tre naturområ-
der i København.

Fredningsalliancen består 
blandt andet af Danmarks Na-
turfredningsforening i Køben-
havn, Amager Fælleds Venner, 
Fiskerihavnens Venner og 
flere grønne organisationer.

Et angreb på naturen i Kø-
benhavn

- Vi ser Folketingets tvangs-
ophævelse af de tre fredede 
områder som et direkte an-
greb på naturen i København 
og på vores naturfredninger 
helt generelt, siger næstfor-
mand i Danmarks Naturfred-
ningsforening København, 
Knud Erik Hansen.

Han opfordrer politikerne i 
Folketinget til at overgive sa-

gen til fredningsnævnene, så 
at sagen kan blive behandlet 
med respekt for naturfred-
ningsloven.

- Da baggrunden for forsla-
get er økonomisk vinding, er 
lovforslaget i direkte mod-
strid med et helt afgørende 
element i naturfredningen, 
siger Knud Erik Hansen.

Går udenom normal praksis

- Det er fuldstændigt uac-
ceptabelt, at folketinget tilsi-
desætter normal frednings-
praksis og gennemtvinger en 
affredning ved lov fremfor at 
gå den normale vej igennem 
fredningsnævnene, siger Ma-
ria Reumert Gjerding, Præsi-
dent i Danmarks Naturfred-
ningsforening, som roser det 

lokale initiativ.
Folketinget skal i løbet af 

februar stemme om lovforsla-
get om at tvangsophæve de 

tre fredninger.
Se mere på Fredningsalli-

ancens Facebookside.
spanger

En lille vibeunge på Lærkesletten også kaldet Camping 
Grunden, der står til at miste sin fredning. Foto: Nikolaj Noel 
Christensen Foto: Nikolaj Noel Christensen.

Alliance vil stoppe affredning

Den grønne sammenlig-
ningstjeneste GreenMatch.
dk har beregnet, hvor Dan-
marks grønneste indbygger 
bor

I takt med at klimaet foran-
drer sig, og konsekvenserne 
af vores livsstil viser sig i 
form af klimaforandringer, be-

gynder vi at tænke mere over 
vores handlinger. Der er dog 
stor forskel på, hvor meget 
folk egentlig går op i at leve 
grønt og miljøvenligt.

GreenMatch.dk har under-
søgt, i hvilken kommune de 
grønneste borgere bor. De 
har kigget på seks forskellige 
kategorier, spændende mel-

lem alt fra interesse for grøn 
energi til hvor mange, der spi-
ser økologisk.

Alle Danmarks 98 kommu-
ner er undersøgt, og det viser 
sig, at der er stor forskel på de 
mest og mindst grønne bor-
gere - faktisk hele 28 Green-
Match Point. Københavnerne 
indtager førstepladsen som 
de mest grønne borgere med 
39 point, mens Frederikshavn 
ligger i bunden med 11 point. 
På GreenMatch’ hjemmeside 
kan resultaterne for alle 98 
kommuner ses på et interak-
tivt kort.

1. plads: København - Cykel-
kulturen sejrer

De københavnske borgere 
indtager 1. pladsen med 39 
point ud af 60 mulige. De sco-

rer toppoint i to af kategorier-
ne, da over 20 procent af de-
res varer er økologiske, samt 
de har en meget høj interesse 
for at investere i grønne ener-
giløsninger.

Derudover scorer de også 
højt i forhold til, hvor mange 
indbyggere der er pr. bil. Der 
er 3,2 indbyggere pr. bil i Kø-
benhavn, kun overgået af na-
boen Frederiksberg med 3,5 
indbyggere pr. bil. 

Til sammenligning har Ru-
dersdal kun 0,7 indbyggere 
pr. bil. Det gode resultat kan 
skyldes københavnernes cy-
kelkultur samt den let tilgæn-
gelige offentlige transport.

De scorer dog meget lavt 
på opvarmning af boliger, 
da ikke mange har en var-
mepumpe som varmekilde. 

De scorer også lavt på, hvor 
mange grønne flag deres sko-
ler har, da det kun er 5 ud af 
138 skoler, der har opnået et 
grønt flag.

Tårnby: 46. plads
Tårnby har scoret 23 Green-
Match point og er på en 46. 
plads.
Pointerne er fordelt således
Opvarmning 2 point
Interesse 2 point
Grønt Flag 3 point
Indbygger pr. bil 6 point
Kompost 5 point
Økologi 5 point

Dragør: 15. plads
Dragør har scoret 27 Green-
Match point og er på en 15. 
plads.
Pointerne er fordelt således
Opvarmning 2 point
Interesse 4 point
Grønt Flag 1 point
Indbygger pr. bil 5 point
Kompost 5 point
Økologi 10 point

Er Tårnby en grøn kommune

Om GreenMatch.dk
GreenMatch.dk er en online 
service, der lader dig sam-
menligne priser på grønne 
energiløsninger til boligen. 
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Borgmester  Allan S. Andersen in-
viede hans egen yndlingssti. Stien 
skal åbne op for nye naturoplevelser 

- Der er virkelig mange stier i Tårnby 
Kommune. De binder kommunen sam-
men på kryds og tværs, så man som 

gående eller cyklende kan komme sik-
kert og trygt fra det ene sted til det an-
det, sagde borgmester Allan S. Ander-
sen, da han tirsdag 22. januar indviede 
en ny sti i Naturpark Amager. 

- Men jeg må nu sige, at stien, vi skal 
indvie i dag, er min yndlingssti, sagde 
Allan S. Andersen til Amager Skov-
hjælperes store glæde.

 Stien går fra Naturcenter Amager 
til Fårestien og Ryomgårdvej, og den 
skal binde naturcentret endnu tættere 
sammen med naturen. Den er lavet 
som et samarbejde mellem Natursty-
relsen og Amager Skovhjælpere. 

Skovhjælperne er en socialøkono-
misk virksomhed, der med base i Na-
turpark Amager styrker udsatte bor-
geres tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Militærområde som blev en kanon

At borgmesteren kalder den nye sti for 
sin yndlingssti handler blandt andet 
om, at den ligger på Kalvebod Fælled i 
Naturpark Amager. 

- Vidste I, at området her netop er 
blevet optaget i den danske naturka-
non som et af de 15 fineste naturste-
der i hele landet? Jeg er sikker på, at 
rigtig mange mennesker vil bruge je-
res sti i de kommende år, sagde borg-
mesteren til skovhjælperne. 

Den nye sti skal blandt andet gøre 
det nemmere for borgere i Tårnby 
Kommune at komme gående til Natur-
center Amager. Men den skal også føre 
folk på eventyr i Naturpark Amager. 
Både de nære oplevelser og de større 
eventyr. Derfor går stien både forbi 
et madpakkehus, et udkigstårn og en 
bålplads på vejen ud i naturen. 

tsp
Tårnby-borgmester Allan S. Andersen 
indviede den nye sti med en gåtur 
sammen med Amager Skovhjælpere. 

 Alle fem deltagende 
projekter samt naturligvis 

vinderprojektet blev 
præsenteret i formidable 

arkitektoniske omgivelser 
på Kalvebod Fælled skole 

i Ørestad.  Festligt og  
fornuftigt fodtøj til samtlige 
gæster. Foto: Kurt Pedersen, 

Amager Fotoklub.

Borgmesterbesøg i Naturpark Amager

Tre hovedindgange og fire 
såkaldte støttepunkter skal 
lokke flere folk til Naturpark 
Amager

Af Terkel Spangsbo

Det er et stykke tid siden 
Nordea-fonden med en do-
nation på 55 millioner kro-
ner og udlodningsmidler til 
friluftsliv fra Friluftsrådet på 
fem millioner satte gang i et 
projektprogram for Naturpark 
Amager.

Der skulle være andet end 
natur, uden at det går ud over 
naturoplevelsen.

Projektet, som blev sat i 
gang, svarer nogenlunde til 
Regnar Lodbrogs krav til skøn-
heden Kraka om at komme 
nøgen, men ikke upåklædt, 
alene men ikke uledsaget.

Opgaven er at lokke gæ-
sterne til at bevæge sig rundt 
mellem hovedindgange og de 
såkaldte støttepunkter; der 
skal være en grund til at be-

væge sig i terrænet 
Et team bestående af Møl-

ler & Grønborg med Adept, 
SNC- Lavalin Atkins og BARK 
Rådgivning er blevet udpeget 
som vinder af projektkonkur-
rencen for udvikling af Natur-
park Amager.

Vinderforslaget giver sit 
bud på den arkitektoniske 
udformning af tre nye, let-
genkendelige hovedindgange 
langs Ørestad og samlings-
steder for naturoplevelser og 
friluftsaktiviteter som kajak, 
fiskeri og badning langs ky-
sten ved Kalvebod Fælled og 

Amager Fælled. Hovedind-
gange kommer til at ligge ved 
Naturcenter Amager, Asger 
Jorns Allé og DR Byen, hvor 
der er faciliteter til naturfor-
midling.

Fire blå støttepunkter langs 

kysten, der med bådebroer 
og overdækkede arealer skal 
fungere som samlingssteder 
for naturoplevelser og vand-
aktiviteter såsom kajak, fiske-
ri og badning.

Nu forestår yderligere et 

par år med planlægning af 
detaljer, myndighedsbehand-
ling i tre kommuner og ende-
lig den praktiske udførelse og 
så er millionerne også brugt.

Find rundt på flade Amager

Forslaget omfatter blandt andet attraktivt samlingssted i overgangen fra 
land til vand. Forslaget rummer også idéer om etablering af en anløbsbro for 
kajakker og småbåde, samt toilet, omklædningsfaciliteter og muligheder for 
forskellige aktiviteter til leg og læring.
Rendering: Møller & Grønborg + Adept.

Hovedindgangen ved DR Byen rummer i vinderforslaget et formidlingshus, 
som skal være med til at byde besøgende velkommen til Naturpark 
Amager, og det rummer samtidig idéer til, hvordan naturkvaliteten af den 
landskabelige kanal og den nuværende græsplæne kan forøges.
Rendering: Møller & Grønborg + Adept.
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VELKOMMEN 
I DET NYE ÅR

David Lorentzen
Min Bolighandel - Amager

Kontor: 70 254 264
Mobil: 52 90 00 12

david@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

VÆRDIKUPON

KR. 8.000
Inkl. moms

Værdikuponen kan indløses hos Min Bolighandel Amager til 

og med den 28.02.2019 og kan ikke ombyttes til kontanter. 

Værdikupon kan ikke anvendes af kunder som allerede har eller 

har haft en formidlingsaftale med Min Bolighandel.

Nytårskampagne

Min Bolighandel vil gerne ønske Jer et godt 

nytår og bringe Jer godt ind i det nye år med 

et trygt og sikkert boligsalg.

Klip denne kupon ud og aflever den hos  

Min Bolighandel og få rabat på salæret.

For mange kan det nye år også ses som et nyt kapitel i 
livet og måske for dig, skal det nye kapitel indeholde en 
ny bolig. Hvis du går med overvejelser om enten at købe 
eller sælge bolig i løbet af 2019, så kontakt din lokale 
Min Bolighandel Mægler for en professionel vurdering 
af dit hjem og en god snak om netop mulighederne for 

et godt salg i det nye år. Vi tror på at 2019 også bliver 
et godt boligår. Vi har stort set lige åbnet vores 20’ende 
forretning på landsplan og forventer os gode takter på 
boligmarkedet i 2019. Vores koncept er klart og gennem-
skueligt - vi tilbyder boligsalg med vægt på en personlig 
og nærværende rådgivning til et fast lavt salær.

Først og fremmest rigtig godt nytår

Sky
d åre
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ng  
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t  

BOLIG
SALG

!

Kan EU laves om til en social union 
eller er det bedre at følge briterne?

Der er lagt op til en intens EU-debat, 
når fire fagforeninger sammen med 
Folkebevægelsen mod EU inviterer til 
åbent debatmøde torsdag 7. februar 
klokken 18-20. Mødet foregår i 3F Ka-
strups lokaler på Saltværksvej 68 

Oplægsholdere er Jens Boe Ander-
sen, tidligere EU-chef i Dansk Metal 
og næstformand i Europabevægelsen 
samt Karen Sunds, formand for Folke-
bevægelsen mod EU Djursland og be-

styrelsesmedlem i 3F Djursland. De vil 
lægge op til en debat om, hvorvidt det 
er muligt at lave EU om til en social 
union, eller om det er bedre at følge 
briterne ud af EU.

Arrangørerne er 3F Kastrup, LFS, HK 
Luftfart, Metal afd. 16 og Folkebevæ-
gelsen mod EU Amager.

Torsdag 7. februar kl. 18-20.
Der er gratis sandwich til deltagerne 
fra kl. 17.15 ved tilmelding senest 4. 
februar på bp004@foa.dk Jens Boe Andersen, tidligere EU-chef 

i Dansk Metal og næstformand i 
Europabevægelsen

Karen Sunds, formand for 
Folkebevægelsen mod EU Djursland 
og bestyrelsesmedlem i 3F Djursland

Fagforeninger inviterer til EU-debat

Vi har modtaget:

Hovedstaden 
skal være grøn, 
attraktiv og 
dynamisk

Af erhvervsminister Rasmus Jarlov

Af alle de opgaver, jeg har fået som er-
hvervsminister, er jeg allermest glad 
for at være formand for regeringens 
hovedstadsudvalg. Og om ganske kort 
tid løfter jeg sløret for vores nye ho-
vedstadsudspil, som er en samling ini-
tiativer, der skal styrke udviklingen af 
hovedstadsområdet. 

Initiativer, der blandt andet base-
rer sig på en større modernisering af 
Fingerplanen. Med plads til udvikling 
og konkrete løsninger på uforudsete 
behov, som man ikke havde fantasi 
til at forestille sig tilbage i 1947, hvor 
planen første gang blev tegnet. 

Arbejdet baserer sig på de 150 æn-
dringsforslag, vi har fået fra de fleste 
af hovedstadsområdets 34 kommuner. 
Forslag, der kan være med til at skabe 
bedre muligheder for vækst og udvik-
ling i lokalområder fra den yderste 
fingerspids og helt ind til håndfladen. 
For hovedstaden er jo langt mere end 
indre København. 

Fingerplanen vil også fremover tage 
hensyn til hovedstadsområdet som en 
samlet helhed. Netop fordi hovedsta-
dens kommuner udgør ét sammen-
hængende område for erhvervslivet, 
som arbejdsmarked og til uddannelse 
og bosætning. Sådan er det i dag og 
sådan mener jeg, det skal blive ved 
med at være.

Min personlige ambition med by-
udvikling i hovedstadsområdet er at 
løfte arven fra 1947 og fremtidssikre 
hovedstaden. Så borgere såvel som 
virksomheder også fremover kan leve 
og mødes og bevæge sig i et velfunge-
rende hovedstadsområde, der er både 
grønt, effektivt og rummeligt. 



1
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 F
EB

R
U

A
R

 2
0

1
9

Nytårsaftensdag fejredes på 
Amager af 160 seje løbere, 
som deltog i årets sidste 
maratonløb

For 18. gang gennemførtes 
Socialmarathon på årets sid-
ste dag, hvor konkurrenter 
mødtes til en hyggelig afslut-
ning på årets konkurrencer.

Navnet Socialmarathon in-
dikerer, at der er tale om en 
mellemting mellem et event-
løb og et charityløb: 

- Man løber i grupper med 
fartholder og kommer i mål 
samtidigt.

- Der er nogle hyggelige de-
poter undervejs.

- For en god del af løberne 
er det afslutningen på årets 
mange marathonløb og nogle 
løber med lidt udklædning i 
dagens anledning.

- Alle er vindere, men nogle 
vinder flotte lodtræknings-
præmier fra løbets mange 
sponsorer. 

- Overskuddet går til et 
godt formål, nemlig Rigsho-
spitalets BørneUngeProgram, 
som netop i slutningen af 
2018 modtog en donation på 
113.000 kr. fra Socialmara-
thon.

Man kunne vælge en hel, 
halv eller kvart marathon og 

efter målgang kl. 13 ved Ka-
strup Svømmehal blev der 
skålet godt nytår efter en kort 
nytårstale. 

Sidste år var det Tårnbys 
nye borgmester Allan S. An-
dersen, som ”tyvstartede” sin 
embedsperiode 11 timer før 
den officielt begyndte. Hvem 
årets taler bliver, er altid en 
hemmelighed indtil sidste 
øjeblik, og det var da også en 
overraskelse, til det sidste, 
hvem årets taler var.

Og vejret på dagen? Det har 
endnu aldrig været nødven-
digt at aflyse, og på trods af 

blæsevejret blev årets social-
marathon afviklet uden pro-
blemer. Og alle løbere kom i 
mål klokken 13 ved Kastrup 
Svømmehal på Røllikevej. 

- Men der var da et år, hvor 
løberne blev noget udfordre-
de af at løbe i strid snestorm 
langs Amager Strand, fortalte 
Peter Hofman-Bang, løbsle-
der, ved overrækkelsen af de 
mange penge til Rigshospita-
lets leder af BørneUngePro-
grammet.

 bbark 

Løberne passerer i fin stil Kastrup Havn på vej mod mål ved 
Kastrup Svømmehal. Arkivfoto: Jens Berthelsen

Socialmarathon - en anderledes nytårsaften

Løbere i højt humør ved et tidligere socialmarathon. 
Arkivfoto: Jens Berthelsen.

Fakta:
• Socialmarathon finder sted hvert år 31. 
december fra Kastrup Svømmehal. 
• Første løbehold starter kl. 08.30 (Helma-
rathon kl. 4.30) og ruten går ind omkring 
Operaen og er på 21,1 km. Nogle løber den 
altså to gange og de ekstra hårde tager en 
Ultra-socialmarathon, som starter på Ho-
vedbanegården med løb ud til start, hvor-

ved løberne får 50 km i benene den dag.
• Ca. 60 deltagere løber de fulde 42,195 km 
og ca. 100 ”nøjes” med det halve. Nogle en-
kelte vælger kun at løbe en kvart marathon.
• Se mere på FaceBook eller på www.social-
marathon.dk, hvor du kan se en kort stem-
ningsfyldt film fra et af de tidligere år. 
• Løbet arrangeres af Kastrup Rotaryklub. Løbere ved et af de mange hyggelige depoter under et 

tidligere socialmarathon. Arkivfoto: Jens Berthelsen.
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113.000 kr. Så mange 
penge donerede Kastrup 
Rotaryklub til Rigshospi-
talets BørneUngeProgram. 
Pengene er overskuddet fra 
Socialmarathon, som finder 
sted på Amager hvert år 31. 
december

Når børn og unge bliver ramt 
af en kronisk sygdom, tager 
vores sundhedssystem sig af 
selve behandlingen og Rigs-
hospitalet tager sig af de van-
skeligste tilfælde.

Men for de unge kronikere 
er det svært at leve et normalt 
ungdomsliv og de konfronte-
res med dybe eksistentielle 
spørgsmål, som er tunge at 
bakse med, mens de fleste 
jævnaldrende lever et sorg-
løst liv.

Derfor har Rigshospitalet et 
specielt BørneUngeProgram, 
som styrker de unges selvv-
værd og livsglæde.

Siden 2001 har Socialma-
rathon bidraget med mere 
end 1 million kroner og ved 
en sammenkomst på Rigsho-
spitalet kunne Kastrup Rota-
ryklubs præsident, Carl Gu-
stav Johannsen, overdrage en 
stor check på 113.000 kr. til 
lederen af programmet, Char-
lotte Blix, som kunne fortælle, 
at erfaringerne fra program-
met deles med landets øvrige 
sygehuse.

Charlotte Blix havde taget 
en af sine medarbejdere med, 
som sammen med to unge 
deltagere i programmet gav 
en gribende beretning om, 
hvordan deres deltagelse i 

programmet havde lært dem 
at sameksistere med den 
fjende, som de først så i deres 
sygdomme, ja faktisk at for-
lige sig med den. 

Reglerne

Kastrup Rotaryklubs leder af 
Socialmarathon, Peter Hof-
man-Bang, fortalte kort om 
konceptet med et anderledes 
marathonløb, som er en mel-
lemting mellem et eventløb 
og et charityløb, og med man-
ge hyggelige depoter under-
vejs. 
 Charlotte Blix rundede af 
med at fortælle, at hun selv 
havde deltaget i Socialmara-
thon og specielt huskede de 
fantastiske depoter rundt på 
ruten med alskens lækkerier.

bbark

Stor gave til syge børn og unge

Årets ”hemmelige ” taler ved af-
slutningen af Socialmarathon var 
den Blå Heks fra Rigshospitalet – i 
arbejdstøjet

165 havde tilmeldt sig Socialmara-
thon nytårsaftensdag for at slutte lø-
besæsonen på en festlig og hyggelig 
måde.

Kastrup Rotaryklubs ansvarlige for 
løbet, Peter Hofman-Bang, fortæller, 
at der var ca. dobbelt så mange af lø-
berne, som valgte en halv marathon 
frem for en hel, men 21 km er nu også 
en flot præstation. 

- Mest imponerende er dog, at ca. 
10 løbere startede under uret på Ho-
vedbanegården for at løbe en Ultra-

socialmaraton på 50 km, fortæller 
Peter Hofman-Bang.

Helt som forventet var løberne i højt 
humør, som blev yderligere forøget af 
varme drikke og lækkerier i  depoter-
ne på ruten, som gik fra Kastrup Svøm-
mehal og ind omkring Operaen.

Efter at alle var kommet i mål kl. 13, 
blev årets nytårstaler afsløret: Den Blå 
Heks, som repræsentant for Rigsho-
spitalets BørneUngeProgram, som vil 
modtage overskuddet fra løbet på ca. 
50.000 kroner. 

Heksen havde taget fri en times tid 
for at fortælle om arbejdet med at få 

langtidssyge børn og unge til at foku-
sere på andet end deres sygdom. 

Hun fortalte også om den gang, hun 
skulle op i elevatoren med sin vogn 
med hånddukker mv. og en ældre 
mand mumlede: ”Nå, omsider er de 
begyndt på alternative metoder”.

bbark

Den Blå Heks ønskede maratonløberne godt nytår

Kastrup Rotaryklubs præsident, Carl Gustav Johannsen 
overrækker en check på 113.000 kr til Charlotte Blix, der 
er leder af Rigshospitalets BørneUngeProgram. Foto: Jens 
Berthelsen.

Den Blå heks ønskede løberne godt 
nytår og fortalte samtidig lidt om 

arbejdet med at få langtidssyge børn 
og unge til at fokusere på andet end 
deres sygdom. Foto: Jens Berthelsen.

GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby Bladforening  
tirsdag 12. marts 2019, kl. 19.30 i mødelokalet på 
redaktionen, Englandsvej 290.  
Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej (skolegården).

Dagsorden
 Ifølge foreningens vedtægter
 Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage   
før generalforsamlingen.  
 Kan tilsendes på mail redaktionen@taarnbybladet.dk   
senest tirsdag 5. marts 2019.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg oplyses i Tårnby Bladets 
marts-udgave fredag 22. februar samt på www.taarnbybladet.dk
Regnskab udleveres ved generalforsamlingen.  
Bemærk, at foreninger har tre stemmer, men at der ikke kan 
stemmes ved fuldmagt. 
Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på  
www.taarnbybladet.dk
På bestyrelsens vegne 
Per From Pedersen, formand
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Skelgårdsskolens elevråd 
går atter i front med Dan-
marksindsamlingen, som vil 
styrke verdens udsatte piger

I 2018 var Skelgårdsskolen 
blandt de skoler i hele Dan-
mark, der fik samlet flest pen-
ge ind til Danmarksindsam-
lingen - over 61.000 kroner. 
Fredag 1. februar gør skolen 
igen sit for at hjælpe endnu 

flere, skabe håb og foran-
dring, denne gang for verdens 
udsatte piger. 

For millioner af piger ver-
den over kommer ikke i skole, 
men bliver giftet bort med 
tvang, ender som husslaver 
eller mishandles på anden 
vis. Børn har ret til at være 
børn. 

Derfor har Skelgårdssko-
lens elevråd igen påtaget sig 

en ’voksenrolle’ helt frivil-
ligt, for at bakke op om de 
børn, der får frarøvet deres 
barndom. Elevrådet har haft 
arbejdstøjet på længe for at 
holde møder og diskutere, 
hvad der skal ske 1.februar, 
hvor pengene samles ind. 

På den dag vil der være et 
hav af boder med alt fra slik 
og frugt, tegneserier og bøger 
til hjemmelavede kort og jule-
pynt og meget mere. Eleverne 
kan også vælge at slå deres 
lærer omkuld ved at kaste 
tennisbolde efter deres fotos 
på de opstillede dåser. Også 
’spøgelseshuset’ trækker 
mange kunder til sig, og ele-
verne venter tålmodigt i den 
nærmest kilometerlange kø. 

Læring i Danmarksindsam-
lingen

For eleverne tager det tid og 
kræfter at planlægge en så 
stor begivenhed for skolens 
over 850 børn og deres foræl-
dre og bedsteforældre, men 
det er det hele værd. 

- Jeg synes, at det er vigtigt 
at bakke op om børn, der har 
det svært. Det må være vir-

kelig hårdt ikke at kunne be-
stemme over sit eget liv. Det 
er aldrig i orden at blive ud-
nyttet. Derfor støtter jeg ind-
samlingen, siger Jonas Idor 
Boklund fra elevrådet. 

Det er sjette gang, at Skel-
gårdsskolen bidrager til Dan-
marksindsamlingen, som 
bakkes op af skolens omkring 
120 lærere og pædagoger, le-
delsen og skolebestyrelsen. 

- Der er rigtig meget læring 
i det for eleverne, der både 
får indsigt i medfølelse, andre 

folks levevilkår og handlemu-
ligheder, og også bliver kloge-
re på innovation, planlægning 
og salg, siger Anette Bekker 
Kjærgård, skolens leder. 

- Vi er også meget glade for 
at kunne bidrage med så store 
beløb. 

Ifølge modtaget 
pressemeddelelse.

Danmarksindsamling på 
Skelgårdsskolen fredag 1. 
februar kl. 9-12.

Der var ved arrangementet sidste år et hav af boder med alt 
fra slik og frugt, tegneserier og bøger til hjemmelavede kort 
og julepynt og meget mere. Arkivfoto.

Skelgårdsskolens 
elevråd har igen i år 
påtaget sig at arrangere 
Danmarksindsamling på 
skolen. Arkivfoto.

De gjorde det godt og nu gør de det igen

Malmø er blevet Sveriges yngste storby
Med en gennemsnitsalder på godt 38 år er indbyggerne i Malmø yngre 
end indbyggerne i storbyerne Stockholm og Göteborg. Tidligere har situa-
tionen ellers været lige omvendt, skriver Sydsvenskan.

Mens gennemsnitsalderen generelt er stigende i Sverige, er udviklingen 
stik modsat i Malmø, der nu kan kalde sig selv for landets yngste storby.

For mens gennemsnitsalderen i Malmø er 38,4 år, er det nationale gen-
nemsnit omkring tre år højere. Herudover er halvdelen af Malmøs borgere 
under 35 år gamle, viser Sydsvenskans gennemgang af forskellige demo-
grafiske statistikker.

At Malmøs befolkning bliver yngre og yngre hænger blandt andet sam-
men med, at flere og flere unge mennesker vælger at flytte fra mindre 
byer og landdistrikter til fordel for storbylivet, hvilket er et længe kendt 
fænomen, forklarer Karl McShane, samfundsstrateg hos Malmø Kommune.
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Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

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

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Hotel Zum Harzer HHH

Clausthal-Zellerfeld er særligt kendt 
som kurby, hvor gæster nyder godt af 
den rene, friske bjergluft året rundt. 
Og her kommer I næppe til at kede jer, 
for hotellet ligger som et helt ideelt 
udgangspunkt for masser af aktivi-
teter både sommer og vinter. Uanset 
om I er til vandring, stavgang, ridning, 
cykling, motorcykelkørsel, langrend og 
andre typer skisport, når Kong Vinter 
har bredt sit hvide tæppe over Harzens 
bløde landskab – ja, så er I kommet 
til rette sted. I Clausthal-Zellerfeld kan 
I besøge det gamle kunsthåndværk, 
glaspustning, hos Glashütte Clausthal-
Zellerfeld (100 m).

Comfort Hotel Malmö HHHH
Lad Malmø være den komfortable 
base for at opleve Skånes sommer-
idyl og det gamle Østdanmark, hvor 
vores fælles historie krydres med de 
bedste svenske traditioner. Selvom 
turen herover via Øresundsbroen 
ikke er lang, så havner man i Malmø 
midt i et anderledes, eksotisk som-
merliv. Hotellet er indrettet i et 
smukt, historisk palæ et stenkast 
fra torvelivet og de krogede gyder 
i den gamle bydel. Om sommeren 
summer det af liv på strandprome-
naden (2,5 km), hvor cafeer og re-
stauranter ligger skulder ved skul-
der med Turning Torso.

4 dage på 3-stjernet hotel i Clausthal-Zellerfeld, Tyskland 3 dage på 4-stjernet hotel i Sverige

4-stjernet under Toscanas sol
8 dage på 4-stjernet hotel i Montecatini Terme, Italien

Kurbyen i Harzen Storbyweekend i Malmø

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	3 x 3-retters middag
•	3 x brug af sauna
•	10 % rabat på massage

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	7	x	3-retters	middag
•	Velkomstdrink
•	Værelse	med	aircondition
•	Vinsmagning

Ankomst 
Fredage frem til 24.5. og 
16.8.-13.12. samt valgfri
14.10.-1.11.2019.

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	1	x	3-retters	middag
•	Lidt	lækkert	på	værelset
•	Fri	Wi-Fi	&	parkering

Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse	

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

Ankomst
Valgfri frem til 29.5.2019.

Ankomst
Valgfri ankomst 1.4.-24.9.2019.

Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse	

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.549,-

Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse

3.349,-
Pris uden rejsekode 3.649,-

SOMMER	3	nætter	1.299,-

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

Børnerabat: 1 barn 0-3 år gratis. 
2 børn 4-13 år ½ pris.  

Turistskat EUR 1,87 pr. person over 14 år pr. døgn.

Turistskat EUR 1,50 pr. person pr. døgn.

5	nætter	2.249,-

5	nætter	2.549,-

Hotel Manzoni HHHH

Toscana er Italiens måske allersmukkeste 
region. Her strækker de grønne landskaber 
sig med floder, vinplantager  og olivenlunde. 
Autentiske middelalderbyer ligger som perler 
drysset ud over landskabet, og de fortæller om 
gamle italienske traditioner og kultur. I smørhul-
let mellem Pisa og Firenze ligger jeres hotel i 
Italiens kendte kurby Montecatini Terme, og 
beliggenheden gør byen til et oplagt udgangs-
punkt for en ferie i Toscana. Mod nord troner de 
majestætiske bjergtoppe, og mod syd finder I 
de mange historiske middelalderbyer og grønne 
vinmarker. Hotellet er siden 1913 blevet drevet 
af familien Mariotti, og her er fokus på toskansk 
livsnydelse. I bliver indkvarteret i hyggelige 
omgivelser, hvor der er tid til selvforkælelse. 
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I slutningen af 2018 kom Akuttele-
fonen 1813 tæt på de oprindelige 
mål om hurtig besvarelse af opkald, 
nemlig 8 ekspeditioner pr medar-
bejder i timer

Regionen har siden etableringen af 
Akuttelefonen 1813 haft fokus på at 
nå de politisk besluttede mål om, at 

90% af opkaldene skal besvares in-
den for 3 minutter og 100% inden for 
10 minutter.

Siden 2015 har der været en stig-
ning i andelen af opkald, der besvares 
inden for 3 og 10 minutter. Udviklin-
gen ses i tabel 1 nedenfor.

Så gik det stærkt

Særligt i anden halvdel af 2018 var 
der en positiv fremgang i svartiderne 
med stor stigning fra september til 
november, hvor Akuttelefonen 1813 
nåede målet om at besvare 90 procent 
af opkaldene inden for tre minutter og 
100 procent af opkaldene inden for ti 
minutter.

De vigtigste årsager

Region Hovedstadens Akutberedskab 
vurderer selv, at den positive udvik-
ling skyldes flere forskellige indsatser, 
men de som har haft størst effekt er:

• At Akuttelefonen 1813 har besat de 

fleste læge- og sygeplejerskestillin-
ger
• At medarbejderne er med til at styre 
pauseafvikling 
• Mindre sygefravær
• Ledelsen arbejder nu både aften og 
weekender
• Daglige tværfaglige møder med alle  
medarbejdere 
• Bedre planlægning af vagterne
• Der er skabt et stærkt tværfagligt 

samarbejde blandt sygeplejerskerne 
og lægerne

Disse forbedringer har samlet resul-
teret i, at sygeplejerskerne nu når de 
otte opkald i timen, som var det oprin-
delige mål.

bbark

Om svartider ved Akuttelefonen 1813

Tabel 1: Siden 2015 har der været en stigning i andelen af opkald, der 
besvares inden for 3 og 10 minutter. Udviklingen er vist i tabellen ovenfor.

Tabel 2: Særligt i anden halvdel af 2018 har der været en positiv fremgang 
i svartiderne. Fra september og frem ses en stor stigning. De seneste tal 
for november 2018 viser, at Akuttelefonen 1813 i november besvarede 90 
procent af opkaldene inden for tre minutter og 100 procent af opkaldene 
inden for ti minutter. Grafen viser svartiderne for 2018 opdelt på måned for 
henholdsvis tre minutter og ti minutter.

Åbent debatmøde på Amager

Kan EU laves om  
til en social union?

Hvad betyder EU for vores løn- og arbejdsforhold? Kan EU laves om 
til en social union, der sikrer velfærd og forhindrer social dumping, 
eller er det bedre at følge briterne ud af EU?
Kom og debattér med to fagfolk, der har stor viden om EU:

Torsdag den 7. februar kl. 18 – 20 hos  
3F Kastrup, Saltværksvej 68, Amager

Gratis sandwich kl. 17.15 ved tilmelding senest 4. februar på bp004@foa.dk

Drikkevarer til folkelige priser. Maks.100 deltagere.

Arrangører: 3F Kastrup, LFS, HK Luftfart, Metal afd.16, Folkebevægelsen mod EU Amager

Jens Boe Andersen, tidligere 
EU-chef i Dansk Metal og næst-
formand i Europabevægelsen.

Karen Sunds, formand for Folke-

bevægelsen mod EU Djursland, 

bestyrelsesmedlem i 3F Djursland.

Café FunkIS
Alléen 56A, 2770 Kastrup

Tlf. 26 80 81 85
Email: funkisaps@gmail.com

Nu nærmer vi os caféens 1 års fød-
selsdag - og vi glæder os! Vi invi-
terer derfor til festligheder søndag 
3. marts, hvor byens børn får gratis 
softice mellem kl. 13.00-15.00. 
Samtidigt er der også gode tilbud 
på lækkerier til de voksne.

Indtil da, kan du nyde en god kaff e 
og kage, eller en let frokost med 
et glas af vores lækre vin, i vores 
super hyggelige café. 
Og i anledning af at vinteren stadig 
er her, introducerer vi en ny varm 
og uimodståelig drik:  
Baileys Latte (caffe latte med Bailey)

Følg med i hvad der sker i Café FunkIS på vores Facebookside  
www.facebook.com/funkisogkaff e

Vi glæder os til  at se jer,  Kim og Rikke
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Soroptimisternes efterårs-
basar gav et overskud på 
21.000 kroner

Af Jytte Crusell, 
Soroptimisterne i Tårnby

Soroptimisternes efterårs-
basar på Løjtegårdsskolen 
i november kunne, takket 
være bodholdere, gæster og 
sponsorer, give et overskud 
på 21.000 kroner, som senere 
skulle uddeles til velgørende 
formål.

På Kastrup-Tårnby klub-
bens møde i januar blev be-

løbet doneret til Dansk kvin-
desamfunds Krisecenter på 
H.C. Andersens Boulevard, 
der ønsker at etablere et sy-
værksted. Der bliver råd til 
blandt andet materialer og to 
symaskiner. Desuden bliver 
der penge til indhold i 30 vel-
komsttoilettasker til de kvin-
der, der akut søger ophold på 
krisecentret. 

På basaren var en særlig 
bod dedikeret til salg af bom-
uldsgarn fremstillet af kvin-
der i Burkina Faso, fortæller 
Jytte Crusell.

Lokale nonner, der driver 
Centre Delwendé i Burkina Fa-
sos hovedstad Ouagadougou 
(forkortes til Ouaga), hjælper 
hekseanklagede kvinder, vil 
benytte deres del af de tjente 
penge til en indsats omkring 
hygiejne og fødevareopbeva-
ring samt renovering af køk-
kenet i centret. 

Soroptimisterne vil fort-
sætte støtten til Centre Del-
wendé bl.a. ved salg af det 
bomuldsgarn, beboerne frem-
stiller.

Soroptimisternes 
efterårsbasar i 
Skottegårdsskolens 
aula havde et stort 
udbud af blandt 
andet julegaveideer 
og -pynt. Foto: Anne 
Lange, Amager 
Fotoklub.

Soroptimist donation til krisecenter

Note om Julestuen på 
Tømmerupvej skal have 
henvisning til disse artikler 
og omvendt.

Soroptimisterne i Tårnby 
støtter et lokalt center, hvor 
hekseanklagede kvinder 
kan bo

Af Jytte Crusell, 
Soroptimisterne i Tårnby

På Centre Delwendé i Burkina 
Fasos hovedstad, der drives 
af nonner, bor 220 kvinder, 
der er beskyldt for at være 
hekse. I Burkina Faso tror man 
nemlig stadig på hekse, men 
ofte er det en kynisk måde at 
slippe af med kvinden. 

Måske p.g.a. jalousi mel-
lem mandens koner eller et 
spørgsmål om arv.

Centret står for minimums-
forsørgelse af kvinderne: læ-
gebesøg, tag over hovedet, 
lidt tøj og meget simpel mad. 
Kvinderne bor på 30 fælles-

rum, 6-8 kvinder pr. rum.
Alt andet skal kvinderne 

selv betale. De tjener især 
penge ved at karte og spin-
de bomuldsgarn, der dog er 
svært at afsætte lokalt - for 
tænk hvis der virkelig er no-
get om snakken - at disse 
kvinder er hekse - bærer gar-
net så nogen form for smitte?

Centret har en stor køkken-
have, som bidrager til driften 
og desuden giver beskæfti-
gelse til de stærkeste af disse 
kvinder. Senest har centret 
besluttet at forsøge at avle 
kyllinger, får og geder.

Find på noget om kvinder

Anne Simonsen bor og arbej-
der i Burkina Fasos hoved-
stad. Da kronprinsesse Mary 
og udenrigsministeren i 2016 

skulle besøge landet, fik hun 
til opgave at finde noget se- 
og besøgsværdigt om kvin-
der, der kunne interessere 
kronprinsessen. Valget blev 
Centre Delwende og siden 
har Anne Simonsen interesse-
ret sig for de hekseanklagede 
kvinders liv og trivsel der. 

Anne Simonsen har købt 
det spundne garn og solgt det 
via danske venner i Danmark. 
Helt privat.

Indtil slutningen af 2018 
har Anne for garnsalg og do-
nationer indkøbt; 6 cykler (1 
pr. bygning), 30 karter og 30 
sollamper (1 pr. fællesrum) 
samt bidraget til installation 
af generator til vandtårn, så 
der også er drikkevand ved 
strømafbrydelser. Indkøb sker 
i samråd med nonnerne.

Anne Simonsen på besøg

Soroptimist International Ka-
strup-Tårnby var så heldige, at 
få besøg af Anne Simonsen på 
klubmødet i oktober sidste år, 
hvor også 40 gæster deltog. 

Anne Simonsen fortalte om 
kvinders liv som hekseankla-
gede, om flugten fra lands-
byen og om deres tilværelse 
i centret. Aftenen blev sluttet 
af med livligt salg af garnet. 
Også på Soroptimisternes 
efterårsbazar, blev der solgt 
garn og 11.000 kroner af ba-
zarens overskud blev doneret 

til projektet. Soroptimisterne 
er i januar blevet ”garn-am-
basadører” og sælger garnet 
gennem Anne Simonsen, når 
der kommer nye forsyninger 
til Tårnby. 

Se mere om projektet, 
centret og garnet på 
FaceBook: ”Bomuldsgarn fra 
Burkino Faso”.

På Centre Delwendé 
kan kvinder, der 
er anklaget for at 
være hekse bo og 
arbejde. Blandt 
andet producerer 
de bomuldsgarn, 
aom kan købes via 
soroptimisterne i 
Tårnby. Foto: fra 
centrets Facebookside 
”Bomuldsgarn fra 
Burkina Faso”.

Tror du på hekse? – Det gør de i Burkina Faso

Der var meget fantasirig julepynt til salg på Soroptimisternes 
efterårsbasar. Foto: Anne Lange, Amager Fotoklub.

Læs også artiklen 
”Tror du på hekse” 
nederst på siden.
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Unge, der vælger at gå på 
gymnasium, skal gennem et 
grundforløb før det ende-
lige valg

Af Kathrine Aggebo, 
studievejleder

Gymnasiereformen fra 2016 
vil forberede gymnasieele-
verne på at vælge endelig 
studieretning på et kvalifice-
ret grundlag.

I januar og februar hol-
der gymnasierne åbent hus 
og orienteringsaftener, hvor 
kommende elever og deres 
forældre inviteres indenfor 
for at mærke stemningen og 
hilse på elever, lærere, studie-
vejleder og ledelse. På Tårnby 
Gymnasium & HF bliver der 
gjort meget ud af at fortælle 
de besøgende om, hvad de tre 
år på gymnasiet (STX for stu-
dentereksamen) og to år på 
HF (højere forberedelsesek-
samen) indeholder af udfor-
dringer og især muligheder 
for at udvikle sig fagligt, so-
cialt og personligt.

Studieretningerne (STX) 
og fagpakker (HF) er centralt 
bestemt af Undervisningsmi-

nisteriet, men hvilke studie-
retninger og fagpakker, der 
oprettes, afhænger af, hvad 
den enkelte skole udbyder og 
af elevernes valg.

Sådan er det på alle skoler. 
Ens er også, at alle, der vælger 
STX, starter i et grundforløb, 
som gerne skal gøre eleverne 
i stand til at vælge den rette 
studieretning.

- Vi gør meget for at hjælpe 
eleverne med at træffe et kva-
lificeret og fagligt begrundet 
valg af studieretning, siger 
rektor på Tårnby Gymnasium 
& HF Mikkel Harder Sørensen.

Flere samtaler før valg

- For det første bliver eleverne 
i grundforløbet præsenteret 
for de forskellige studieret-
ningsfag af faglærere, for det 
andet har vi et arrangement, 
hvor forældrene - sammen 
med deres unge - får mulig-
hed for at spørge ind til de 
forskellige studieretningers 
indhold og muligheder, for-
klarer Mikkel Harder Søren-
sen.

- For det tredje holder vi i 
studievejledningen to samta-

ler med alle 1.g’erne, inden 
de skal træffe valget, først 
i grupper og til sidst - lige 
inden fristen for valg af stu-
dieretning - en individuel 
samtale.

- Vores erfaring er, at denne 
grundige valgproces har flyt-
tet mange elevers første ind-
skydelse af valg. 

- Desuden påpeger vi, at 
mange fag jo er obligatori-
ske uanset studieretninger, 
og minder eleverne om, at de 
udvikler sig i løbet af de tre år. 

På HF er valgproceduren 
længere, da fagpakkerne, der 
er hf-retninger, først starter i 
2hf. 

- Det har vist sig, at elever-
ne har valgt meget bredt, så 
i år blev der på Tårnby Gym-
nasium & HF oprettet studie-
retningsklasser inden for alle 
områder: flere samfundsvi-
denskabelige, flere naturvi-
denskabelige, en sproglig og 
en musikklasse. 

Masser af unge og deres 
forældre kiggede indenfor på 

TG, da der var åbent hus.

Tiden inden studievalget

Fastelavns-arrangementer 
på Amager i 2019 
Februar:
Lørdag 2. klokken 11-15, Kulturzonen. Pris 30 kroner.
Søndag 24. klokken 12-16, Fastelavnsforberedelse med 
tøndeslagning, Amagermuseet. Pris 25 kroner.

Marts:
Lørdag  2.  kl.10.30,  Skottegården. Gratis billet hentes   
   hos J-Cykler fra mandag 25. februar.
Lørdag  2.  kl.11.  Skelgårdskirken boller og kakao,   
   derfra videre i samlet flok til Vest   
   Amagercentret og tøndeslagning.
Lørdag  2.  kl.11,  Dragør Centret.
Lørdag  2.  kl.12-15 Badestuevælen, arr. Dragør Gadelaug.
Lørdag  2.  kl.13-17  Prags Boulevard/Nordlandsgade til   
   hest, arrangeret Amager Butikkerne.
Søndag  3.  kl. 16 Engvej ved Blushøj, tøndeslagning til  
   hest.
Mandag 4.  kl. 16 Hovedgaden i Store Magleby, mænd  
   til hest foran Amagermuseet.
Onsdag  6.  kl. 16. Tøndeslagning på Fægårdsvej i  
   Ullerup, forsamlingshus åbent fra  
   kl. 12. Arr. af Ullerup Skytteforening.

Ved du noget om ...
Hvis du har kendskab til et offentligt slåkatten af tønden-
arrangement på Amager, så giv os et praj, så vi kan bringe en 
opdateret liste i Tårnby Bladets marts-udgave - udkommer 
22. februar. 

Mail på redaktionen@taarnbybladet.dk eller ring 32 509 
290 i kontortiden. (se vores kolofon på side 2.)

2018 rekord i CPH
Københavns Lufthavn rundede flere milepæle i 
2018. Antallet af passagerer satte rekord med 30,3 
millioner og der blev talt 49 dage med flere end 
100.000 rejsende. På trods af travlheden har den 
gennemsnitlige ventetid i sikkerhedskontrollen 
været 3:56 minutter. 

På årets mest travle dag 25. juni med 109.399 
passagerer sneg den gennemsnitlige ventetid sig 
op på 6:06 minutter.

SAS dropper salg af morgenmad
SAS sælger for lidt morgenmad på sine indenrigs-
flyvninger og ruterne i Norden (kun til to procent af 
de rejsende og indstiller derfor salget. 

- Ved at have i dette tilfælde morgenmad med 
ombord, som vi ikke sælger, så flyver vi rundt med 
maden og skal efter landing smide det ud. Nu und-
går vi unødigt madspild, siger pressechef hos SAS i 
Danmark, Mariam Skovfoged til standy.dk

SAS Go-passagerne kan forhåndsbestille mor-
genmad på flyvninger på mere end 60 minutters 
varighed – eller selv købe morgenmad i lufthavnen 
og medtage den på flyet. På europæiske SAS-flyv-
ninger på over 80 minutter vil SAS fortsat sælge 
morgenmad på Go-class.

Allerede bestilte måltider vil dog blive serveret 
til passagererne, oplyser SAS.
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tet i valget af leverandør.
- Faktisk har vi været klar 

længe, kan man sige. Vi har 
stadig mange medarbejdere 
ansat fra da vi sidst var leve-
randør til kommunen med al 
den erfaring og arbejdsglæ-
de, som er forbundet med at 
komme hjem.

Afdelingsleder i Hjemme-
Hjælpen A/S med ansvar for 
borgerne i Tårnby Kommune, 
bliver Annemette Pedersen, 

som også tidligere har været 
tilknyttet Tårnby Kommune, 
dengang som teamleder.

- De første borgere har da 
også allerede henvendt sig, 
da rygtet gik om, at vi var 
kommet hjem, siger Camilla 
Wildbork.

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.

Roman om Khalil, flygtning 
fra Tyrkiet

Boganmeldelse af  
Tina Grip Larsen

Khalil er 17 år gammel. Han er 
født en kold vinter i en grotte 
i Tyrkiet. Han er flygtning, 
kom til Danmark da han var 1 
år. Khalil bor sammen med sin 
mor, moster og storebror Has-
san. Hans far er flyttet til Jyl-
land og bor sammen med sin 
anden kone.

Khalil møder sin store kær-
lighed Aya, da de er børn. De 
bor i samme kvarter. Aya er fra 
Island. De bliver senere kære-
ster. Det forhold varer ikke 
længe. Aya gør det forbi, fordi 
hun har brug for at tænke sig 
om. Der sker for mange ting 
omkring hende og Khalil bli-
ver valgt fra. Det gør ham me-
get ked af det og han nægter 
at slippe hende.

Khalil kommer en del på 
kommunen, først sammen 
med sin mor og senere selv. 
Khalil har en sagsbehandler 
som han kalder Hav-Hanne. 
Khalil tror på havfruer og ser 
hende som en frelsende hav-
frue. Hav-Hanne forsøger at 
hjælpe Khalil så meget hun 
kan, bla. med at komme i gang 
med at lave noget efter folke-
skolen. Hun forsøger at sende 
ham ud i praktik og aktivering, 
men det lykkes ikke rigtig.

Mere end ballademager

Khalil laver en del ballade 
sammen med sine venner. De 
laver en masse kriminalitet. 
Khalil bliver anbragt på en an-
stalt og kommer også i Vestre 
fængsel flere gange. Khalil 
har svært ved at respektere 
fængslets personale og truer 
fængselsbetjenten Torben, 
fordi han skælder ham ud for 
at komme for sent hjem efter 
udgang.

Khalils elskede storebror 
Hassan flytter som voksen 
hjemmefra og til USA. Khalil 

besøger ham der. Has-
san er flyttet sam-

men med en anden 
mand, hans kære-
ste. Trods religion 
så accepterer Kha-

lil det. 
Khalil oplever verden an-

derledes. Han kan pludselig 
se ting, som andre ikke ser. 
F.eks. ser han på kommunen 
en dame, som pludselig spyt-
ter frøer ud af munden. Han 
ser også Hassans nye kæreste 
som værende en berømt rap-
per. Ofte sker der ting med 
Khalil, som han bagefter ikke 
selv husker.

Vist mest for de unge

Den er bestemt ikke noget 
for mig. Dens handling siger 
mig ingenting. Jeg tror ikke, 
jeg er bogens målgruppe, den 
ville nok passe bedre til yngre 
mennesker, som nok ville fin-
des dens handling spænden-
de. Jeg synes bogens sprog er 
meget moderne. Bogen er fra 
2018. Der skrives slang som 
også høres i dag.

Bogen er en fantasyroman, 
det er jeg helt enig i. Dog vil 
jeg sige, at dens handling 
kunne sagtens være virkelig-
hed. Khalils liv og handlinger, 
kunne sag-
tens være 
foregået. 

Anna Rebecca Kledal: 
Den unge Khalils lidelser. 
164 sider. Forlaget 
Brændpunkt, 2018. ISBN: 
9788793383791. 

Om den unge Khalils 
mange lidelser

HjemmeHjælpen A/S er til-
bage i Tårnby Kommune som 
det private alternativ til den 
offentlige hjemmehjælp

Indtil april 2014 var de karak-
teristiske biler fra Hjemme-
Hjælpen A/S et velkendt syn i 
Tårnby, men efter at kommu-
nen havde afviklet udbud ef-
ter den nye fritvalgsordning, 
gik kontrakten til en anden 
leverandør, som dog ophørte i 
2016. Siden har der ikke væ-
ret et privat alternativ til den 
offentlige hjemmehjælp.

Det bliver der imidlertid 
lavet om på, efter at Hjemme-
Hjælpen A/S netop har vun-
det en 4-årig kontrakt med 
Tårnby Kommune og således 
kommer hjem til Tårnby. 

Det betyder, at borgere, 

som er visiteret til hjælp, frit 
kan vælge den private løs-
ning hos HjemmeHjælpen A/S 
– uden at det koster borgeren 
noget.

Sidste gang HjemmeHjæl-
pen A/S var leverandør til 
Tårnby Kommune, valgte ca. 
20 procent af de visiterede 
borgere virksomheden som 
leverandør af hjemmehjælp, 
så forventningerne er høje i 
virksomheden, som har ho-
vedkontor på Amager.

Nyt udbud banede vejen

- Der skal ikke være nogen 
tvivl om, at HjemmeHjælpen 
A/S er meget glade for at ven-
de tilbage til Tårnby Kommu-
ne, fortæller direktør Camilla 
Wildbork

- Det skyldes blandt andet, 

at kommunens udbud har væ-
ret håndteret meget profes-
sionelt og at prisen i sig selv 
ikke var altafgørende. Kom-
munen har desuden anvendt 
et nyt udbudssystem, som har 
været let og gennemskueligt 
at arbejde med.

I overensstemmelse med 
udbudsreglerne har kom-
munen desuden gennemført 
en såkaldt markedsdialog 
med eksempelvis Hjemme-
Hjælpen A/S, hvori indgik 
virksomhedens erfaringer fra 
Københavns og Frederiksberg 
Kommuner.

Ros til Tårnby

Camilla Wildbork roser Tårnby 
Kommune for at have lyttet.

- Det har skabt en fornuftig 
balance mellem pris og kvali-

Nogle af de”gamle” Tårnby-
medarbejdere, som stadig 
er ansat i HjemmeHjælpen 
A/S og som glæder sig til at 
komme hjem!

HjemmeHjælpen hjem til Tårnby
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Noget nogen har gjort og noget at gå til i februar og marts

Elev skrev kontrakt med Fremad Amager
Den 8. januar offentliggjorde 
fodboldklubben Fremad Amager, at de 
havde skrevet kontrakt med 17-årige Tunc 
Tiryakioglu fra US10 Tårnby.
På Bold.dk kunne man blandt andet læse, at Tunc er en 
angriber med den fart og aggressivitet, som alle klub-
ber er på udkig efter. Sin unge alder til trods har han 
imponeret alle med sin attitude og arbejdsiver.

På US10 er vi meget stolte af Tunc, især fordi han 
også her viser respekt, selvstændighed og ansvarlig-
hed. Dette fik vi vist ham midt i januar, hvor vi til en 
fællessamling overraskede Tunc med et besøg fra Frem-
ad Amager. De udførte et live interview med ham foran 
hele skolen, og en glad og stolt dreng fik lykønskninger 
fra såvel skolekammerater som lærere.

UngTårnby 
weekend tilbud 
Tilbuddene henvender sig til unge i 
7.klasse og opefter og der er foreløbig 
planlagt frem til sommerferien. 
Se desuden hjemmesiden også for 
hverdagshold www.us.taarnby.dk  

Overlevelsestur 
Vil du med på årets første friluftsovernatning i fe-
bruar måned? Du lærer alle de fede overlevelses-
tricks så du ikke fryser, bliver dejlig mæt af grillet 
rådyr og hører røverhistorier rundt om bålet. Vi 
håber på en kæmpe snestorm udenfor. Vi skal og-
så bade i opvarmet udendørs finsk hot-tup (slags 
ude-spa) og i sauna og meget mere.

Det bliver en mega oplevelse og slet ikke koldt… 
Kræver ikke særligt udstyr andet end en god sove-
pose og fornuftig påklædning.
2.-3. februar. Pris: 100

Hjemmesider udvidet 
Til dig der kan kode lidt, men som gerne vil lære 
det ekstra.

Hvordan laver man hjemmesider til både mobil, 
tablets og computer? Hvordan rammer man mål-
gruppen? Og hvordan vælger man de helt rigtige 
farver og skrifttyper, så hjemmesiden bliver per-
fekt? Det er ikke et krav, at du har været med til 
Hjemmesider-intro, men det anbefales.
10. marts.

Kommende tilbud
• Brætspil og hygge 
• Mystery room på Flakfortet 
• Workshop om eksamensangst 
• Hjemmelavet sushi 
• Fortnite live 
• Grøn kost og funktionel træning 
• Mountainbike weekend 
• Outdoor Masterchef 
• Tivolitur På Klubbernes Dag i Tivoli 
• Adrenalin i trætoppen 
• Sæler & softice - en fantastisk tur på Øresund 
• Kanoweekend i Sverige 
• Sommercamp på Bornholm 

Tilmelding på www.us.taarnby.dk 

Vil du udstille
Er du samler, udøvende kunstner, fotograf, en forening, der 
gerne vil udstille, så har vi et godt tilbud:
Vi har i februar, marts, april og maj ledige udstillingslokaler, hvor du/I kan få mu-
lighed for at udstille. Generelt løber en udstillingsperiode over tre weekends, men 
alt efter behov kan man få to perioder. Hvis du/I har lyst til at udstille, så send os 
en mail (plyssen@plyssen.dk) indeholdende følgende oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer (fastnet/mobil)
• E-mail adresse
• Udstillingens art
• Ønsket periode
Vi vil så hurtigt som muligt kontakte dig/jer.
Se mere på vor hjemmeside: http://www.plyssen.dk/vil-du-udstille.html

På billedet ses Michael 
Larsen Content & Kom-

munikationsmanager og 
Michael Nyegaard, admini-
strations- og t alentchef fra 

Fremad Amager
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Maria Rubinke - LEGACY
Fra begyndelsen af februar møder uhygge 
fint porcelæn og bronze i årets første 
udstilling på Kastrupgårdsamlingen, hvor 
eventyr, magiske væsner og surrealisme 
udfordrer fantasien i Maria Rubinkes store 
skulpturer og installationer
Maria Rubinke (f. 1985) er uddannet keramiker fra 
Kunstakademiets Designskole, Bornholm i 2008, men 
har lige siden sin studietid dygtiggjort sig inden for 
porcelæn. 

Allerede fra starten af hendes karriere blev mødet 
med det fine porcelæn til et ønske om at udfordre det 
skønne med uhyggelige figurer med inspiration fra 

eventyrenes verden. Små dukkepiger bliver spist af 
skrubtudser og de måske giftige røde æbler lyser op i 
Rubinkes skulpturer. Samtidig udfordrer hun størrelsen 
på, hvad man kan lave i materialerne med rigt detalje-
rede og ofte store skulpturer.   

Bronze og porcelæn i Lysternes Have
I denne udstilling kombinerer Rubinke sin erfaring med 
store porcelænsfigurerer med en ny-vunden fascination 
for bronze. Også her skal det være stort. Blandt andet 
med en bronze-tudse i menneskestørrelse og et vægre-
lief på 4 meters højde. 

Som direkte inspirationskilde til udstillingen har Ru-
binke fordybet sig i et af kunsthistoriens mest kendte 

værker, Hieronymus Boschs maleri ”I Lysternes Have” 
fra 1490-1510, hvor himlen, Jorden og helvedet er af-
billedet med fantasifulde dyr og nøgne, skøre kroppe i 
et drømmelandskab. 

Til udstillingen på Kastrupgårdsamlingen vil Rubinke 
indrette hele landskaber i museets særudstillingsrum – 
endda med et fuldt funktionelt springvand. Hele museet 
vil således blive omdannet til et eventyrligt og fantasi-
fuldt landskab, hvor stemningen fra Alice i Eventyrland 
møder kunstens surrealisme.

Kastrupgårdsamlingen 7. februar til 19. maj 2019. Fer-
nisering 6. februar kl. 19.00, hvor kunstneren vil være 
tilstede. Alle er velkomne.

Procesbilleder fra kunstnerens værksted. Foto: Yunus Cetiner

Det sker på
Fastelavn på Kulturzonen – indendørs

Kom til en sjov og hyggelig faste-
lavnsfest for hele familien på Kultur-
zonen.

Vi slår katten af tønden indenfor i 
varmen, bliver malet i ansigtet, hyg-
ger og spiser fastelavnsboller. Kom 
meget gerne udklædt, for der er præ-
mie til den mest kreative udklædning. 

Program
Kl. 11.00-13.00 Ansigtsmaling
Kl. 11.15-12.00 Sang, dans og spil på instrumenter v. 
René Madsen og Nanna Khoury Sabroe. Tag forældrene 
med ud på gulvet. 
Kl. 12.15-12.45 Fastelavnskoncert med Musikskolens 
yngste orkester PixiHOT, som spiller latin, pop & rock, 
reggae og børnesange.
Kl. 13.00 Tøndeslagning og kåring af årets kattekonger 
og kattedronninger samt mest kreative udklædning.

Der er tre tønder fyldt med slik og lækkerier. En til 
de 3-7-årige, en til de 8-12-årige og en til de voksne.
Tilmelding på kulturzonen.net/tilmelding senest 31. 
januar. Pris 30 kr. pr. deltager.
Lørdag 2. februar kl. 11-15 Kulturzonen.

Vinterferieaktiviteter 
Åbent mandag 11. til torsdag 14. februar kl. 10-16
Tag venner og familie med på Kulturzonen til 3 spæn-
dende aktivitetsdage i vinterferien.

Den store maledag 
Den store maledag er en sjov og farverig dag, hvor 
børn og voksne mødes i et kreativt fællesskab.

Vi har inviteret billedkunstner Tina Kolding til at 
inspirere og guide os gennem dagen. Tina hjælper os 
med at udforske maleriets mange muligheder og eks-
perimentere med forskellige materialer og teknikker.
Fra 6 år. Pris 40 kr. Materialer er inkluderet i prisen.
Tilmeld dig til info@kulturzonen.net. 
Mandag 11. februar kl. 10.30-15.30

Den store bagedag 
Vi får besøg af Jon Daniel Edlund, 
finalist fra Den store bagedyst 
2018 på DR, som skal bedømme 
jeres mesterværker.

Der bliver sat særlig fokus på 
smag, kreativitet og teknik, når 
vinderen af Den store bagedag 
skal findes.
13-16 år. Pris 60 kr. pr. team. 
Maks. 3 deltagere pr. team. Alle 

materialer er inkluderet i prisen.
Tilmeld dig til info@kulturzonen.net senest 6. februar. 
Tirsdag 12. februar kl. 11-16

Den store bolsjedag 
Forkæl din søde tand og mød op til Den store bolsjedag 
på Kulturzonen. Det er nemt og sjovt at lave bolsjer, og 
du bestemmer selv smag, farve og form.

Hold 1: Kl. 11-13. Maks. 8 pladser
Hold 2: Kl. 14-16. Maks. 8 pladser
Fra 10 år. Pris 20 kr. pr. deltager. Alle materialer er 

inkluderet i prisen.
Tilmeld dig til info@kulturzonen.net. 
Torsdag 14. februar kl. 11-16.

Bandaften 
Kom og hør de nyeste skud 
på stammen, når bands fra 5 
københavnske musikskoler - 
Frederiksberg, Dragør, Køben-
havn, Rødovre og Tårnby -½ 
mødes til et rock- og poptræf. 
Lørdag 23. februar kl. 15-19 – 
gratis. 

Tårnby Musikskoles koncerter
På Kulturzonen 
• Mandag 4. februar kl. 19 – 20 Cafékoncert med mes-
singblæsere
• Tirsdag 26. februar kl. 19 – 20 Cafékoncert med Mu-
sikkarrusel og –værksted samt Musik og
eventyr

Kulturzonen er åben alle hverdage: 
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16

Caféen: Mandag til torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administration: Mandag til fredag kl. 9-15
Telefon: 3076 0334 • www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Noget at gå til i februar, marts og længere endnu
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Biblioteket i februar
Dokumentarfilmklub på biblioteket
TårnbyDox inviterer til film og debat med en række 
tankevækkende dokumentarfilm.

Øboerne og hvalerne
Færøernes storslåede natur lægger en smuk, dramatisk 
ramme om indbyggernes liv i årets første film ’Øboerne 
og hvalerne’. En billedskøn film fra øriget, hvor men-
neske og natur har levet med og af hinanden siden 
tidernes morgen. En fængslende film om traditioner, 
sammenhold og tillid i skyggen af en usikker fremtid.
Onsdag 30. januar kl. 14-16 på Tårnby Hovedbibliotek.

Kommende dokumentarfilm i foråret
• Fædre og sønner: onsdag 27. februar kl. 14-16.
• Væbnet med ord & vinger: ons. 27. marts kl. 14-16.
• Den fortabte kriger: onsdag 24. april kl. 14-16.

Læs mere om filmene på www.taarnbybib.dk eller 
hent et program på biblioteket. Gratis billetter. 

Hvis du er medlem af dokumentarfilmklubben Tårn-
byDox møder du bare op uden billet. Ønsker du at blive 
medlem kan du sende en mail til bibliotek@taarnby.dk. 
Skriv dit navn, så kontakter vi dig. Medlemskab gratis.

Erindringscafé 
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi 
deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider over 
en kop kaffe. Gratis billetter.

Hvor og hvordan mødte du din udkårne?
Selvom Sct. Valentinsdag 
har eksisteret siden år 
496, har vi først de sene-
ste år taget Valentinsdag 
til os her i landet, og nu 
er vi blevet inspireret til 
at udveksle, hvordan vi 
hver især har mødt vores 
udkårne, og måske også 
lidt om andre ungdomsfor-
elskelser.
Tirsdag 5. februar kl. 14-
16, Hovedbibliotek.

 Amagers forsvarsværker
København var tidligere godt befæstet, men de enkelte 
forter har ikke været brugt til det oprindelige formål i 
flere generationer. Derimod har vi nok alle nogle min-
der om de aktiviteter, som forterne gennem tiden har 
budt på. 
Tirsdag 5. marts kl. 14-16

Ny læseklub på biblioteket

Nyere amerikansk realisme
Holder du af Hemingway 
og andre amerikanske 
forfattere, så er biblio-
tekets nye læsekreds 
måske noget for dig.

Læseklubben mødes 
en gang om måneden. 
Foreløbig den første 
onsdag i måneden kl. 
17. Biblioteket skaffer 
bøgerne, samt artikler 
og anmeldelser og sæt-
ter debatten i gang. 
Deltagerne vælger selv, 

hvilke bøger de vil læse, men vi begynder med Hemi-
ngway, Steinbeck og Charles Bukowski 
Tårnby Hovedbibliotek, mødelokale 4, onsdag 6. fe-
bruar kl. 17.  
Hvis du er forhindret den dag, men gerne vil vide mere, 
så kontakt Info på Hovedbiblioteket eller ring på tele-
fon 3246 0500.

Ti år med Rockcafé
Tårnby Rockcafé fejrer 
10 års jubilæum. Siden 
2008 har caféen i høj 
grad fungeret og ud-
viklet sig i kraft af de 
mange, lokale rocken-
tusiaster. Brugerne har 
gennem tiden bidraget 
med masser af quiz-
zer og foredrag om 
alle mulige emner fra 
kvinder i rock til glam-

rockerne Slade og Sweet.
I anledning af den ny sæson træder to af de første 

brugere selv op på scenen og viser deres kreative ev-
ner. Erik Allan Vinding har skrevet sangtekster i mange, 
mange år, og Jan Jacobsen har lavet og spillet musik, 
siden han lærte at stave og de fremfører nu en række 
egne kompositioner for første gang. 
Torsdag 7. februar kl. 19, Tårnby Bibliotek. Gratis uden 
billetter. 

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

På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, 
mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Onsdag 13. februar kl. 14. Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 
Fri adgang – uden billetter.  

En stærk hjerne - et stærkt netværk
Foredrag med Ellen Garde om demens

Hvordan sætter livet spor i 
vores hjerne? Hvordan pas-
ser man bedst på den? Hvad 
sker der med hjernen, når en 
demenssygdom rammer? Og 
hvordan kan man støtte dem 
i sine omgivelser, der har de-
mens?

Ellen Garde har i mange år forsket i, hvordan alder 
påvirker hjernen med fokus på de positive aspekter ved 
aldring – og særligt på, hvordan vi bedst styrker hjer-
nen hele livet. 

Foredraget arrangeres i samarbejde med DGI og Alz-
heimerforeningen.
Onsdag 20. februar kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek, 
gratis billetter

Kulturbazar
Velkommen til den årlige Kul-
turbazar, hvor mennesker med 
forskellige kulturelle baggrunde 
mødes til gensidig glæde og inspi-
ration. Til Kulturbazaren kan du 
møde mennesker, der har boet i 
Tårnby længe og mennesker, der 
lige er flyttet hertil. 

Faste programpunkter
Kl. 11.00 Marimbaorkesteret fra Tårnby Musikskole åb-
ner Kulturbazaren
Kl. 11.30 Baptisterne fortæller og synger gospel
Kl. 12.00 Dans ledet af Trygve Dreijer, 
Kl. 12.45 Poetry slam ved Sara Rahmeh
Kl. 13.30 Vestafrikansk historiefortælling for børn og 
voksne ved Ibrahima Diallo
Kl. 14.30 Banko på tværs - arrangeret af Venligboerne 

I løbet af dagen er der
• Arbejdende værksted ved Tårnby Kreativ Klub. 
• Servering af smagsprøver, ved kursisterne på Sprog-
skolen. 
• Kaffebord ved Sprogcaféen, frivillige på Sprogskolen.

• Eritreansk kaffeceremoni ved Lula Gebreslasie.
• Elever fra Sprogskolen udstiller egne haiku digte. 
• Kulturbazaren er arrangeret af Venligboerne, Sprog-
caféen, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i 
Kastrup, Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus, 
SundhedsCenter Tårnby og Tårnby Kommunebiblioteker. 
Lørdag 23. februar kl. 11 - 15.30, Tårnby Hovedbiblio-
tek. Fri adgang. 

Bag om Operation X
Foredrag ved Morten Spiegelhauer
Morten Spiegelhauer fortæller historierne bag det 
anmelderroste, prisbelønnede og debatskabende TV-
program Operation X - fra de mange overvejelser og 
anstrengelser til resultaterne og ikke mindst konse-
kvenserne…

Som frontfigur på TV2-programmet har Morten 
Spiegelhauer gennem mere end 12 år gennemført flere 
hundrede konfrontationer. I samarbejde AOF Amager. 
Tirsdag 26. februar kl. 19.30, Tårnby Ho-
vedbibliotek. Billetpris 90 kr. 

Noget for børn i februar
Bogstavtyven ved Maria Rørbæk for de 3-8 
årige. 

Kom og hør den sjove og spændende historie om bog-
stavtyven når Maria Rørbæk fortæller med sange og 
lege.
Lørdag 9. februar kl. 10, Tårnby Hovedbibliotek
Billet, kun til børn 20 kr. 

Tegn og mal Alice i Eventyrland for 8-14 årige

Workshop med billedskolelærer Rikke Bakman. Kom 
med ned i hullet med Alice og tegn og mal de billeder, 
du får frem, når der læses op fra bogen.
Tirsdag 12. februar kl. 10-14, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billet 20 kr.

FIFA-turnering for de 9-12 årige

Styrer du på den digitale grønsvær? Vær med i vinter-
feriens store fodboldturnering i Fifa 19 på Playstation 4 
og afprøv dit talent. Der er fede præmier på spil.
Indledende runder: Tårnby Hovedbibliotek og Vestama-
ger Bibliotek onsdag 13. februar kl. 10-13.
Finalerunden: fredag 15. februar kl. 10, Hovedbibliote-
ket. Gratis billetter.

Kan børn finde dinosaurer?
Dinosaurværksted for de 6-12 årige

Vi skal hører om dinosaurer, rø-
rer ved ægte dinosaurknogler og 
dinosauræg. Og vi skal arbejde, 
næsten som en rigtig dinosaurjæ-
ger, med at hugge fossiler ud og 
undersøge dem i laboratoriet. 

På dinosaurværkstedet får 
børn selv lov at være aktive med 
hammer og mejsel, lup og rense-
værktøj. Ved amatørpalæontolog 
og dinosaurnørd Steen Sigurd 

Andersen.  
Torsdag 14. februar kl. 13, Hovedbibliotek. Billet 20 kr. 

Foto: Tårnby Lokalarkiv B7388

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

Billetter online via taarnbybib.dk eller ved person-
ligt fremmøde på bibliotekerne.

Billetter til arrangementer, som afvikles i samar-
bejde med AOF, på tlf. 3251 1495 eller 
via www.aof-amager.dk

Noget at gå til i februar
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– og er nu en del af den nye Naturkanon
Kalvebod Fælled i Tårnby Kommune udgør størstedelen 
af Naturpark Amager, og området er nu en del af lan-
dets nye Naturkanon, som miljø- og fødevareministeren 
præsenterede i slutningen af 2018.

Naturkanonen består af 15 steder i Danmark, som 
juryen bag Naturkanonen betragter som deciderede 
naturperler.

Som begrundelse skriver juryen om Kalvebod Fælled 
på Vestamager:

 På Kalvebod Fælled er den største attraktion land-
skabet: det flade strandoverdrev med åbne vidder, 
hvor himmel og hav står skarpt adskilt, og man kan 
få en fornemmelse af uendelighed. Stedet er samtidig 
et dyremekka med jagende rovfugle, dådyr, masser af 
fugle og græssende køer, får og heste. På den anden 
side af Fælleden kan man cykle, løbe eller vandre på 
den 14 km lange kyststi på toppen af det gamle dige, 
der tidligere var en del af det lukkede Klydesøreservat. 
Undervejs er der god mulighed for at kigge på fuglene i 
Klydesøreservatet fra et af de fire fugleskjul.

Kalvebod Fælled ligger som den centrale del af Na-
turpark Amager. Naturkanonen kalder Kalvebod Fælled 
for Vestamager, fordi EU’s naturbeskyttelse Natura 
2000 kalder området for Vestamager.

Naturkanonen er lavet for at finde 15 af de mest 
unikke og naturskønne områder i Danmark. Alle lands-
dele har kunnet få tre steder optaget i kanonen, og 
undervejs har borgerne kunnet nominere et eller flere 
af deres favoritsteder. 

En jury, som blandt andet bestod af Sebastian Klein 
og Frank Erichsen (Bonderøven), samlede alle forsla-
gene og brugte dem som inspiration, da de i første 
omgang skulle skære de 1.671 forslag ned til 30 kan-
didater.

- Danmarks Naturkanon skal være for alle danskere. 
Så uanset hvor vi er i landet, skal vi for eksempel på 
en familietur nemt kunne besøge et sted i Naturkano-

nen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-
Jensen.

Kalvebod Fælled er en del af Naturpark Amager. 
Partnerskabet bag Naturparken består af Naturstyrel-
sen, Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Københavns 
Kommune og By & Havn.

- Det er en kæmpe cadeau til Tårnby Kommune og 
Naturpark Amager, at vi er kommet med i den nye 
kanon. Det er jo et unikt område, som vores borgere i 
dagligdagen har ufattelig stor glæde og gavn af, siger 
borgmester Allan S. Andersen om kåringen og fortsæt-
ter:

- Det samme har rigtig mange besøgende udefra. 
Der er utrolig nem adgang for mange til det fantastiske 

område, som man kan nå på kun 14 minutter i me-
tro fra Nørreport til Vestamager. Og pludselig er man 
blandt fuglerige søer, spiselige planter og landets stør-
ste birkeskov – og der er mange andre oplevelser.

- Naturen, dyrelivet og biodiversiteten er virkelig 
speciel på Kalvebod Fælled. Jeg håber, at endnu flere 
nu får øjnene op for områdets herligheder, slutter Allan 
S. Andersen.

Solnedgang over Klydesø på Kalvebod Fælled. Arkiv-
foto.

På vandretur med egen stav under åben himmel
Det er vinter og himlen kan 
være høj og frostklar, vinden 
kan pibe og ruske eller sneen 
kan dale stille ned 
Uanset vejret, så er det godt for sjæl 
og krop med en vandretur. Er vejret for 
barsk, så kan man krybe i læ bag de 
smukke lyse birketræer i Pinseskoven 
eller under de tunge trækroner i Konge-
lunden. De næste uger kan alle snitte sig 
en vandrestav under halvtaget på Natur-
centeret. Vi tænder bålet, så det er hyg-
geligt at side med sin kniv og snitte et 
fint mønster i en hasselkæp. Når vandre-
staven er færdig, er det oplagt at gå en 
tur ud over den Amerikanske vintersa-
vanne.  Man bliver en del af naturen, når 
man bevæger sig sammen med den og 
kan lade tankerne vandre, eller tale med 
en god ven. 

Det er også muligt at gå på jagt efter 
dyrespor sammen med en naturvejleder, 
eller lave dem i ler, så de kan gemmes.

Mød os under halvtaget på Naturcente-
ret hver weekend fra klokken 10 -16.

Kalvebod Fælled kåret som unik naturperle 

Naturcenter Amager inviterer indenfor 
under halvtaget, hvor man kan snitte en 
vandrestav, inden man tager en rask tur 

ud over vidderne eller ind i Pinseskovens 
læ.

Naturcenter Amager - Åbningstider i Friluftshuset
3. januar - 12. april:  
Hverdage undtagen mandag 9 - 15. Weekend 
10 - 16.

Få inspiration til årstidens naturoplevelser, information om 
Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr til friluftsliv. Forenin-
ger og friluftsvejledere tilbyder løbende aktiviteter som star-
ter ved Friluftshuset. 

Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk   -   Telefon 
3246 1053. 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.

Noget at bruge vinteren til
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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

TÅRNBY ...

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

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

... henvendelse til Lissi tlf.: 22 15 60 29
CAFÉ LIVSGLÆDE

... for dementramte og deres ledsager 
henvendelse Bente tlf.: 26 62 34 31

VÅGETJENESTEN

... henvendelse  42 58 27 70

ÅRSMØDE 2019

Det afholdes lørdag 9. marts 2019 kl. 14.00, 
inden mødets begyndelse vil der være musikalsk 
underholdning.

Mød talstærkt op, så vi kan få en god debat om Ældre 
Sagen i Tårnby. HUSK MEDLEMSKORT

FØDSELSDAGE 

Tirsdagsklubbens 25-års fødselsdag og Lillians 25-års 
dag: Inge Lise og Poul har stået for Tirsdagsklubben de 
sidste 15 år og blev fejret med blomster, champagne 
og 15-års nålen. Samtidig fik Lillian 25-års nålen og 
blomster, da hun har været med fra starten.

Flot - af  dem alle tre.  
Vi ønsker endnu engang stort tillykke!

SORT SOL, RIBE, RØMØ OG MANDØ

Denne tur i marts 2019 er udsolgt

ANDRE ARRANGEMENTER 

Udover de annoncerde arrangementer vil der blive 
følgende ture:

Først i maj Dronningens særudstilling på Amalienborg

September tur til Andelslandsbyen Nyvang nær 
Holbæk. Tilmeldinger kan først ske, når indbydelse 
foreligger

HAR I SAMARBEJDE MED ÆLDRE SAGEN I TÅRNBY

             ... arrangeret en miniferie til Tårnby Kommunes koloni 
Solkrogen i Gedesby 7.-10.oktober 2019.

Turen er for de ældre, der måske har lidt svært ved at komme på ferie. For at deltage skal 
man være selvhjulpen, men det er ok at have rollator med.

Vi kører i bus fra Postkassen mandag formiddag den 7. oktober 2019 og kører hjem efter 
frokost torsdag den 10. oktober 2019. (Der kan evt. arrangeres opsamling ved Aldi på 
Sirgræsvej og på Tårnby Torv).

Stedet: Da det er en skolekoloni, er værelserne ikke som på et 5-stjernet hotel, men der 
er toilet og bad på gangen. Denne tur er også holdt på så rimeligt et prisniveau, som det 
overhovedet kan lade sig gøre.

Forplejningen er helt i top, og hvis alle har det gode humør med, så får vi et par fantastiske 
dage.

Da der er flest dobbeltværelser, satser vi på, at du finder en god ven at dele værelse med. 
Der kan ved forespørgsel MÅSKE tilbydes enkeltværelse mod ekstrabetaling på kr. 450,-

Programmet vil være: Små gåture i området, afspændinger (lette meditationsøvelser og 
fantasirejser), sange, lege og grin for voksne. 

Onsdag aften holder vi gallafest, hvor vi om eftermiddagen gør os klar, blandt andet ved 
at sætte hår, få lagt makeup (mændene undtaget) og alt andet, hvad du synes, der skal til 
for at få en rigtig fest. På turen deltager som turhjælpere Kirsten Sietam og Jette Pedersen. 
Kirsten Sietam har i 21 år arrangeret rejser til den græske ø Lesbos og er derfor vant til at 
give deltagerne en god og afvekslende oplevelse.

Prisen dækker: Bustransport, fuld forplejning mandag fra frokost og til torsdag efter 
frokost. Der er i prisen indregnet to turhjælpere. Lovpligtig pakkerejse-moms samt gebyr til 
Rejsegarantifonden mdlemsnr. 2271 og handlingsgebyr.

Vin og øl/vand kan købes til meget rimelige priser.

Hvis vi bliver 30 koster hele turen incl. bus, overnatning og fuld forplejning kr. 1.024 pr. 
person. Hvis vi bliver 17 koster turen kr.1.257 pr. person.

Tilmelding til kontoret Kastrupvej 324, 2770 Kastrup, eller via mail: aeldresagen.
taarnby@mail.dk, men betaling til Egons Rejser, når alle tilmeldinger er gået ind.

PRAKTISK BRUG AF ENTEN SMARTPHONE, TABLET 
ELLER BÆRBAR COMPUTER

Tag med til Din barndoms gade, Operahuset i Sydney eller Niagara 
vandfaldet, ja, lige hvor du vil hen! 

Kurset kører fire fredage i hver måned kl. 10-12. På kurset kommer 
vi rundt i brugen af de fleste Google programmer - herunder blandt 
andet bestilling og levering af dagligvarer, samt andre køb via 
internettet.

Tilmelding til kontoret, max. 6 personer, pris 50 kroner.

NYT   NYT   NYT
Er du alene og mangler nogen at opleve noget 
sammen med?

Vi vil mødes hver anden tirsdag – i lige uger – fra 
kl.14-16, hvor vi over en kop kaffe hygger os og finder 
på oplevelser, som vi sammen kan tage til på andre 
dage.

Alle er velkomne – også selvom du ikke synes, du har 
nogle ideer – vi finder ud af det sammen.

Vi mødes første gang torsdag 7.marts 2019 på 
biblioteket(lok.3), Kamillevej  – kl.14 - 16. Der vil 
være et stykke brød/småkager, en vand og kaffe.

Til denne første dag er det nødvendigt med tilmelding 
– inden 1.marts.

Kontakt Joan på tlf. 30 31 19 86 eller Kontoret på tlf. 
21 70 05 16, ma-to 10-12.

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.
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Gudstjenester
Februar    
Søndag 3.  4. s. e. h. 3 k. Matt 8,23-27 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag  10.  Sidste s. e. h. 3 k. Matt 17,1-9 kl. 10.00 Martin Herbst
Torsdag 14.  Plejehjemsgudstjeneste på Tagenshus kl. 11.00 Martin Herbst
Torsdag 14.  Plejehjemsgudstjeneste på Pyrus Allé kl. 13.00 Martin Herbst
Søndag 17.  Septuagesima Matt 20,1-16 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 24.  Seksagesima Mark 4,1-20 kl. 10.00 Julie Aaboe

Teologiprofessor Mogens Müller mener, at teksterne fra Det Gamle 
Testamente skal fjernes fra gudstjenesten. Han begrunder sit forslag 
med følgende argumenter. For det første er oplæsningerne af de 
gammeltestamentlige tekster en krænkelse af jøder, fordi deres 
religion dermed betragtes som et levn fra fortiden. ”For når man 
læser op fra Det Gamle Testamente ved en kristen gudstjeneste, 
er det ikke for at forkynde den jødedom, som disse skrifter er 
udsprunget af. Dermed signaleres det uvilkårligt, at der er tale om 
en ’overstået’ religion.” For det andet er oplæsningerne, ifølge 
Müller, et overgreb på ”sagesløse kirkegængere”, fordi de tvinges 
til at rejse sig og anerkende brutale gudsbilleder. Disse krænkelser 
må høre op. For ”de træk i gudsbilledet, der ikke kan forenes med, 
at Gud er Jesu kærlige far, hører ikke hjemme i den kristne tro.” 
Endelig er oplæsningerne et udtryk for ”bibelimperialisme”, fordi 
man tvinger Det Gamle Testamentes tekster til at være et udtryk for 
kristendom.   

Ikke alle er enige med Müller! Tidligere overrabbiner Bent Melchior 
var slet ikke klar over, at der var et problem, før han blev bekendt 
med forslaget. Stik imod Müller ser han læsningerne som et 
udtryk for respekt og anerkendelse. ”Jeg har på intet tidspunkt 
opfattet det som en afstandtagen, at man i folkekirken genindførte 
traditionen med at læse op fra Det Gamle Testamente. Derimod har 
jeg altid set det som et udtryk for en accept af den gamle jødedom 
som en del af den kristne tro.” 

Professor i Det Gamle Testamente, Kirsten Nielsen, er også forbavset 
over kollegaens forslag. Hun medgiver, at det Gamle Testamente 
nogle steder beskriver Gud som vred og skuffet, men det ser hun 
snarere som en berigelse af faderbilledet. Må en far ikke blive 
skuffet og vred, når hans elskede børn ødelægger livet for sig selv 
og andre? Dertil kommer, at Det Nye Testamente også rummer 
brutale gudsbilleder. ”Tænk blot på de meget voldelige dele af 
Johannes’ Åbenbaring eller Jesu ord: ”Tro ikke, at jeg er kommet 
for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, 
men sværd. Jeg er kommet for at bringe splid mellem en mand og 
hans far.” (Matt 10,34-35). ” Kirsten Nielsen opfordrer til omtanke 
og fortolkningsfrihed snarere end tekstudrensning.

Endelig mener professor Anders Klostergaard Petersen, at Müller 
med sit forslag har skrevet sig selv ud af kristendommens historiske 
selvforståelse. ”At fjerne gammeltestamentlige tekster fra kristen 
gudstjeneste er at kappe de historiske bånd, at fjerne rygsøjlen og 
forkrøble legemet.” I skrivende stund har landets biskopper været 
tavse i debatten om forslaget, men man må håbe, at det ikke bliver 
vedtaget, når det behandles af liturgikommissionen.  

Mogens Müllers forslag vedrører ikke kun gudstjenesten i 
folkekirken. Det er et symptom på nogle farlige tendenser, der er 
mere og mere omsiggribende. For det første indebærer forslaget, at 
man kapper forbindelsen til historiens rødder og dermed står tilbage 
med en amputeret kultur. Forslaget er således et voldeligt overgreb 
på det vestlige menneskes selvforståelse. For det andet er Müllers 
forslag et fanatisk forsøg på religiøs udrensning. Vi har ikke brug 
for mere udrensning. I det hele taget er renhedsmani en dårlig idé. 
Filosoffen Hegel bemærkede i den forbindelse, at hvis man rensede 
verden for alt urent, ville der til sidst være intet tilbage. Med 
undtagelse af professor Müller kunne man tilføje! 

Martin Herbst

I renhedens navn!        

Aktiviteter - Februar
 

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 5. februar kl. 10.00

Prædikenværksted 
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.
Torsdag 7. februar kl. 12.00
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Sogneaften – Kom og syng! 
v. Ole Reuss Schmidt og Julie Aaboe    

Vi holder sangaften og synger i fællesskab 
sange og salmer fra både højskole-

sangbogen og salmebogen. Alle er 
velkommen, unge som gamle, operasangere 
og os andre. Kom og vær med til en hyggelig 
aften med sang, samtale, hyggeligt samvær 
og lidt sødt til ganen.
Torsdag 21. februar kl. 19.30

Ulvetime
v. Julie Aaboe og Lone Madsen   

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning vil 
vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag kl. 
12 i samme uge. 
Send en mail til lone@korsvejskirken.dk, 
hvis din familie skal med! Det koster ikke 
noget at deltage, men du er velkommen til 
at give et bidrag!
Torsdag 28. februar kl. 16.30

Hvordan kan man få 500.000 kr. ud af 
vores supermarkeders overskuds-varer? 
Maria-Leonore Christensen fortæller 
om sit projekt og om Mother & Child 
Foundation i Kerala i Indien. 
Maria-Leonore Christensen fra Skt. Annæ 
Menighed, Amager får penge ind ved 
at give supermarkeders overskudsmad 
væk mod en frivillig donation til 
børnehjemmet. Maria-Leonore har med 
sin gruppe de seneste år indsamlet 
omkring en halv mio. kr.
Mother and Child Foundation er et hjem 
for 157 børn i Kerala i det sydlige Indien, 
der har været udsat for svigt og misbrug. 
Børnene får uddannelse, mad, husly og 
tøj, og frem for alt et trygt hjem, hvor de 
oplever kærlighed, fred og sikkerhed.
Onsdag 6. februar kl. 14.00

Korsvejstræf – Red maden og støt et børnehjem i Indien
v/ Maria-Leonore Christensen

Kontakt  

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

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres Allé 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 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
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-torsdag 
kl.10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Rygaard.  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. 
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Januar 2019
Lør 26. Dåbsgudstjeneste     11.30 & 13.00 Risum
Søn 27. Højmesse      10.00 Risum 

Februar
Søn 3  Højmesse 4.s.e.H.3.k.      10.00 M. Hansen
Ons 6.  Hverdag er som onsdag/eftermiddagsgudstjeneste 13.45 M. Hansen
Ons 6.  Konfirmandgudstjeneste     19.30 M. Hansen
Søn 10. Højmesse Sidste s.e.H.3.k.     10.00 Risum
Tors 14. Aftengudstjeneste      19.30 Nielsen
Lør 16. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 17. Højmesse Septuagesima     10.00 M. Hansen
Lør 23. Dåbsgudstjeneste      11.30 Nielsen
Søn 24. Højmesse Seksagesima      10.00 Nielsen

Vil jeg
Jul er længe siden. Og det er nytår også. 
Heldigvis. Jeg tror ikke på nytårsforsæt. 
Jeg tror ikke på viljen. Jeg ved godt, at 
vi siger, at man bare skal ville det nok, 
så sker det. Det har vi lagt ud som det 
helt store mantra, de vise ord; man kan, 
hvad man vil, man skal bare ville det 
nok. Så står der en vinder og siger netop 
det, og vi andre sidder og beundres over 
vedkommendes stærke vilje. Se, det er 
rigtigt. Men hvad med de andre flere 
hundrede som stillede op. De sagde det 
jo også. Ville de det ikke nok?

Måske sidder du også og tænker; nu skal 
det være. I år. Jeg vil bare fortælle dig, at 
der er mange ting, man ikke kan presse 
igennem, selvom man så gerne vil. Og 
det er din fred, hvis du indser det. 

Det er den vestlige filosofis store 
diskussion, hvor fri er vores vilje? Og 
hvor sidder viljen? Det er en evig lang 
diskussion, men overordnet hænger vi 
stadig fast i den antikke forestilling, at 
viljen er vores bevidste evne til at handle 
i overensstemmelse med vores foregående 
analyse. Som var viljen en indre kraft, en 
evne til kontrol over egne evner. Modsat 
dyrene der handler ud fra instinkter og 
behov, handler vi ud fra fornuft. Det var 
det Kant skrev; vores fornuftsbestemte 
vilje er vores handlende fornuft. 

Jeg er slet ikke ude på at ophæve viljen, 
fornuften og valget. Erasmus havde 
ret; har vi ikke et valg, er der ikke 
muligheder for at sætte os ind på den 
ene ting frem for den anden, kan vi ikke 
gøres ansvarlige. Har vi ikke et valg, 
er vi ikke frie, og er vi ikke frie, kan 
vi ikke gøres ansvarlige. Spørgsmålet 
er bare, om vi har glemt den anden 
side i diskussionen om den frie vilje; 

at den slet ikke er så fri, som vi tror. 
Den lutherske tanke, at vores vilje altid 
er på forhånd bundet, trælbundet, 
enten til Gud eller til djævlen, er den 
yderste markering af en ufri vilje. Det er 
tætvævet determinisme; alt hvad der sker, 
er ikke noget, vi er herre over, den frie 
vilje er en illusion, en ønsketænkning. 
Samme determinisme finder vi også i 
psykoanalysen; det er de indre drifter 
og konflikter som bestemmer vores 
handlinger og ikke vores fornuftige vilje. 
En anden determinisme er naturlovene, 
altså hele diskussionen om arv og miljø. 
Her afgøres hvem vi er heller ikke på af 
hvad vi vil, men det som vi er blevet til 
uden at ville det. Kierkegaard hægtede sig 
på her, alt er givet, bestemt, men tilføjede 
så; vi har stadig en frihed, et frit valg, 
ikke til at vælge, hvem du skal være, men 
frihed som indsigt i nødvendigheden. Vi 
har et valg; vi kan vælge at være den, vi 
allerede er. Jævnfør Nietzsche; man skal 
elske sin skæbne.

Personligt ser jeg gode ting i en art 
mellemting mellem total fri vilje og 
trælbundet vilje. Man kalder det vist 
kompatibilisme. Det er sådan her; der er 
masser ting du selv kan gøre anderledes. 
Hvis din læge har sagt, at du bliver nødt 
til at træne din ryg, og dine kone siger 
det samme, og det gør din ryg også, så 
gør det. Vil du arbejde mindre, er det 
kun dig selv som ligesom kan gøre noget 
ved det. Vil du starte med at løbe, så 
løb. Vil du gøre noget for klimaet, gør 
det. Dit valg. Alle er startet et sted. Man 
kan sagtens disciplinere sig selv. Ikke at 
du kommer til at ville det, have lyst til 
at træne, men du gør det, fordi der er 
noget andet du også gerne vil; have det 
bedre. Hvis du kender en som elsker at 
træne, så startede vedkommende ganske 

sandsynligt samme sted som dig; de 
gad ikke. Vores samfund opløses, hvis 
vi ikke har et ansvar for det. Vi har også 
et ansvar overfor os selv. Det er ikke 
prædestineret, at man skal ryge. Det er 
ikke Gud, som har købt cigaretterne. 

Men når det er sagt, vil jeg sige, at mens 
der er mange af os, som godt kan tage 
mere ansvar for vores liv, så er der flere 
som skal lade være med at tro, at de 
kan og skal alt. Vi overanstrenger det vi 
tror er vores vilje, og den knækker. Den 
knækker, og så sidder vi en dag og vil 
ingenting. 

Vilje kommer af at ville. Vi mennesker 
vil altid noget. Viljen kommer ikke 
ind efter nogle overvejelser. Den 
kommer ind før noget andet. Det var 
det Schopenhauer påpegede. Vi er ikke 
først og fremmest fornuftige og viljen 
et resultat af hvor meget fornuft vi har, 
nej - det vi er, er det, vi vil. Det er viljen 
som kommer først. Det er den som fører 
os frem, ikke fornuften. I os ligger den 
irrationelle vilde vilje. Viljen til livet. 
Det er viljen, som gør, at vi vil noget. 
Bagefter kan de fornuftige overvejelser 
begynde. Bagefter kan vi kontrollere 
vores villen, vi kan disciplinere os selv, vi 
kan rationalisere og hylde vores fornuft, 
det er vel også det, vi omtrent kalder 
kultur. Men bag ligger viljen stadig, den 
er vores energi, den fører os frem, viljen 
til liv, har du været nede og ligge, og 
har du rejst dig igen, var det ikke din 
viljesbeslutning, der gjorde det, men livet 
i dig som ville mere. Bilder du dig ind, 
at det var din viljesbeslutning, så er du 
allerede igen i gang med at overanstrenge 
dig. Viljen til livet må vi ikke bryde, den 
må vi ikke overkontrollere, tage patent 
på. Viljen til livet skal vi prøve at lade 
komme til os, også når den viser sig vred, 
vild, og alt for meget.

Om det bliver et godt år vi er i gang 
med, kan du selv gøre noget ved, men 
mest kan du måske turde lade livet og 
viljen til det strømme igennem dig uden 
at kæmpe for at kontrollere det, at turde 
lade livet føre dig afsted, at overgive dig 
til det, du vil, er at have tillid til Gud. 
Gud har givet os livet. Selvfølgelig er det 
noget godt i vente. Det vil han os. Det 
ligger dybt i dig. 

Karsten M. Hansen
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FEBRUAR 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 sociale fællesskab, 
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så 
krævende 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 februar mødes netværksgruppen:
Torsdag 14. februar kl. 19.30 til 
aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten er der 
kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag 24. februar kl. 10.00 til gudstjeneste 
med efterfølgende kaffe og Erindringscafé.
Gudstjenester på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 28. februar kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 22. februar kl. 10.45 i Oasen. Inden 
gudstjenesten synger vi sammen med 
organisten fra kl. 10.15.

For børn
Babysang
Efterårets Babysang slut for denne gang, 
men du kan tilmelde dig forårets babysang 
som starter til foråret. Denne gang bliver det 
tirsdage i marts og april. 

Babysang er et tilbud til forældre på barsel, 
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og 
gamle børnesange- og salmer. Babysang foregår 
i Tårnby Kirke tirsdage kl. 11.00. 

Vi begynder igen tirsdag 5. marts. Det er 
gratis at deltage i babysang. Vil du vide mere, 
så kontakt Ida Nielsen på idni@km.dk eller 
32514186
Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 23. februar 
kl. 11.30.

Alle er velkomne, selv om de ikke skal til 
dåb.

Husk også Fastelavn søndag 3. marts kl. 10.00 
med efterfølgende kakao og fastelavnsboller 
i konfirmandstuerne. Vi slår selvfølgelig 
også katten af tønden, og der er præmier til 
kattekonger- og dronninger samt de bedst 
udklædte.
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

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.

Dåbslørdag
Størstedelen af danskere er medlemmer af 
Folkekirken. Godt. Men tallet er faldende. 
Det er dåbstallet også. 
Tjek de her tal; 
i 1990 blev 80,6% af nyfødte danske børn 
døbt. 
I 2000 var tallet 77,2%.
I 2008 var tallet nede på 72%.
og i 2015% var vi nede på 61,5%.
I kan selv regne videre og omtrent finde ud 
af, hvornår det er ikke længere er størstedelen 
af danskere som bliver døbt.
Min ven siger Folkekirker gør for lidt. En 
kollega siger at for mange er fremmede over 
for dåbens indhold. En forsker siger at det 
skyldes individualisering og sekularisering. 
Nogle af dem jeg har talt med siger at det er 
fordi de vil lade barnet selv vælge. 
Nu er der ingen som skal lade deres barn 
døbe for Folkekirkens skyld, og jeg skriver 
ikke det her for at I skal synes, det er synd 

for os, for det er det ikke, det er udelukkende 
noget, vi som kirke skal gøre noget ved, 
derfor vil vi gerne invitere til Dåbslørdag. 
Både jer som ved at I gerne vil have jeres 
barn døbt, jer som allerede har skrevet jeres 
barn op til dåb, og jer som ikke ved det men 
overvejer det er meget velkomne. Hvis I er 
helt besluttede på, at I ikke vil lade jeres barn 
døbe, så kom også og fortæl os hvorfor. Lad 
os få nogle samtaler, lad os få nogle tanker, 
lad os blive klogere på dåben.
Vi håber på en eftermiddag, hvor vi kan 
komme lidt rundt om dåbens historie og 
betydning, hvad sker der i dåben, og hvorfor 
det er vi døber vores børn eller ikke gør. 
Kirkens 3 præster står for arrangementet. 
Kom som par, kom med jeres barn, kom kun 
en af jer, lad den anden passe derhjemme, 
kom med barnets bedsteforældre, kom 
selvom I endnu ikke har et barn, kom som 
det kan lade sig gøre.
Dåbslørdag 9. feb. kl. 13 - 15 i konfirmandstuerne
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

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

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

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Klimagudstjeneste
Ved klimagudstjenesten sætter vi fokus på 
Jordens bøn til os: 
”Jeg er dit livsrum, misbrug mig ikke, brug 
mig forsigtigt, læg min sår.
Min kraft er din kraft, min pragt er din pragt.
Jeg er din fremtid år efter år.
Gud er vor skaber, kilden til livet! 
Syng med det skabte: Herren er stor! Liv 
skal beskyttes, ikke forrådes. 
Husk, barn af jorden: Jeg er din mor.”

Søndag 27. januar kl.10 i Kastrup kirke

Musikalsk rytmisk 
legestue: Opstart
Gør ulvetimen til en god musikalsk oplevelse med 
dit barn. Her er rig mulighed for at lære nogle lette 
børnesalmer og gode børnesange. 
Vi bevæger os til musik og synger med hele kroppen. 
Samtidig giver det mulighed for samvær med andre 
forældre eller bedsteforældre. 
Programmet er henvendt til børn fra ca. 1 – 3 år. Vi 
starter den ny sæson onsdag 6. februar, og mødes 
hver onsdag kl. 16.30 til 17.15, og slutter med lidt 
frugt for dem, der har lyst. Elizabeth Laursen leder 
slagets gang.

Vi glæder os til at møde dig og dit barn. Tilmelding til 
Elizabeth Laursen på eml@km.dk. 

Baby-salmesang: Opstart
Babysalmesang – hvorfor? babyer kan da ikke synge salmer! Nej, men sang skaber glæde, og baby er 
ligeglad med, om du synes, du kan synge eller ej, din stemme er den vigtigste lyd, baby hører. 
Sang beroliger og giver nærvær, fællesskab og tryghed. Ud over gentagelse af sange og salmer, bruges der 
fagter, sæbebobler, tørklæder og andet, der stimulerer babys hjerne og medvirker til hurtigere indlæring. 

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

Derfor inviterer Kastrup Kirke til Babysalmesang hver fredag  
 med start fredag 1. februar kl. 10.00. Vi mødes i våbenhuset hver gang. 
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Stor nytårskoncert med 
Harmoniorkestret HOT og solister

HOT - HarmoniOrkestret i Tårnby - består af messingblæsere, træblæsere og slagtøj. Medlemmerne er alle 
musikskoleelever på fortsætterniveau, og mange af dem har lært de grundlæggende færdigheder dels hos 
deres instrumentallærer, og dels i Mini-HOT, som består af samme instrumentgrupper som HOT. Det er her 
begyndereleverne kan boltre sig og samle rutine for senere at kunne rykke op i HOT samt indgå i en række 
andre sammenspilstilbud.

HOT er et spændende og aktivt orkester med masser af musikalske og sociale oplevelser.

Orkestret er musikskolens flagskib og spiller mange koncerter på højt niveau, deltager blandt andet i 
DR orkesterfestival, Musikskoledage i Tivoli, på egentlige turnéer samt til konkurrencer (orkestret har 
bl.a. vundet en 1. pris i sin kategori ved Welt Jugendmusik Festival i Zürich).De er ca. 40 unge og glade 
musikere, der spiller næsten alle genrer af musik, fra klassisk til rytmisk, folkemusik, pop og musicaludtog.
Orkestrets nytårs koncert foregår i Kastrup Kirke. Det bliver en koncert, hvor vi både hører orkestrets egne 
solister og sangsolister fra Tårnby Musikskole. Det bliver et festligt program i flere stilarter. Vi får ligeledes 
flotte orkesternumre i øregangene.
Orkestret ledes af Carsten Larsen.

Lørdag 26. januar kl. 15 i Kastrup kirke

Noas Ark
Vi sejler ud i vintervejret og håber på 
sne til glidebaner og sneboldskampe. 
Vi glæder os til at se gamle som nye 
besætningsmedlemmer, når vi skal på 
stjerneløb og kigge, høre og smage. 
Vi slutter med aftensmad kl. ca. 18.30, og 
her kan flere familiemedlemmer støde til. 
Målgruppe: Alle børn fra ca. 4 år og deres 
forældre.

Torsdag 7.februar kl. 17-20

Det sker i Kastrup kirke:  
25/1 – 22/2
Januar 18
Lør. 26. kl. 15 Stor 
nytårskoncert med 
Harmoniorkestret HOT og 
solister
Søn. 27. kl. 10 Allan 
Ivan Kristensen - 
klimagudstjeneste
Ons. 30. kl.17 
Menighedsrådsmøde

Februar
Fre. 1. kl. 10 Babysalmesang 
start - Tilmelding til 
Elizabeth Laursen eml@
km.dk
Søn. 3. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Ons. 6. kl. 16.30 Musikalsk 
rytmisk legestue: Opstart
Tors. 7. kl. 17-20 Noas Ark: 
Kig, hør og smag
Søn. 10. kl. 10 Elizabeth 
Laursen
Tors. 14. kl. 19 Dialog-andagt 
ved Allan Ivan Kristensen
Søn. 17. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Tors. 21. kl. 14 Torsdagstræf
Søn. 24. kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard
---
Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 
Kastrup Ældreklub
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver onsdag kl. 16.30 
Musikalsk /rytmisk legestue
Hver fredag kl. 10 
Babysalmesang
Hver søndag kl. 10 
Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk
---
Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med Julehjælp. 
Bidrag modtages med 
tak, og kan indbetales til 
BankNordik reg.nr. 6506 
konto 3052994208.
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

 
 
 

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

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.
Banko 7. februar
Vinterferie - lukket 14. februar
Lis Frederiksen - om Preben Uglebjerg 21. februar
Fastelavn - lodtrækning om fastelavnsris 28. febr.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko fredag 1. februar
Generalforsamling kl. 12 onsdag 6. februar 
Banko fredag 8. februar
Vinterferie - lukket onsdag 13. februar
Banko fredag 15. februar
Spisning, kl. 12 kr. 100.- onsdag 20. februar
Banko fredag 22. februar
Alfred Kronborg spiller og vi synger onsdag 27. 
februar

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby 
Kommune, er velkommen 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: Tirsdag kl. 14-17, fredag kl. 14-17 og 
søndag kl. 13-16. Der er mulighed for køb af kaff e, 
kage, øl, vin og sodavand.
Se Tårnby kommunes informationsannonce side 6

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folke-
pensionister og ægtefælle/samleverske, bosidden-
de i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for borgere 
fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil august 
2019). 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 udfl ugter og rejser, og meget, meget 
mere. Huset er åbent for aktiviteter mandag-fredag 
fra kl. 10-16.30. www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce side 6

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister 
i Tårnby. Kom til vores særlige arrangementer eller 
måske har du lyst til at være med til nogen af vore 
faste aktiviteter: Siddedans, seniordans og Edb, 
knipling, 3-D kort, billard, gåture og folkedans. 
frimærker, gymnastik, fællessang og petanque, 
Pilehavekoret og gymnastik for krop og hjerne. 
Der er også mulighed for selv at iværksætte nye 
aktiviteter. Kom gerne på besøg til en kop kaff e i 
køkkenet.
Se Tårnby kommunes informationsannonce side 6

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  
Vi mødes på nedenstående dage kl. 14 – 16 i 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Kaff e mm. 15,- 
kr. Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff , 6170 
1961, eller til formanden, Inge-Lise Adelhardt, 
2883 4785.
Fokus på motion og balance. Mandag 28. januar
Generalforsamlingen 25. februar

Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver 
måned. Næste gang 17. februar. Vi mødes ved 
Vandtårnet, Englandsvej kl. 11. Info: Inge-Lise 
Adelhardt, 2883 4785 eller Asbjørn Rasmussen, 
2279 5818.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Årsmøde mandag 25. februar kl. 17-19 OBS tids-
punkt!

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 
5128 7999 
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamil-
levej 4. med henvisning fra egen læge. Hver ons-
dag kl. 13-14.
Den Blå Planet, egen betaling tors. 21. febr. kl. 11. 
Alle kroen 21. febr. kl. 13.30-16 . Delvis egenbe-
taling

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 
63, 2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 
3251 5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.
dk 
Nytårsbanko mandag 14. januar 2019
Dorthe Stieper om sit møde med psykiatrien. Man. 
25. febr.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Banko tirsdag 5. februar
Vinterferie lukket, tirsdag 12. februar
Cafémøde, tirsdag 19. februar
Årsmøde med smørrebrød 26. februar, tilmelding 
senest 19. februar. 

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør 
Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 4041 
0868 eller jane@piasecki.dk
Generalforsamling 2019. 20. februar 2019 i Post-
kassen, Amager Landevej 71. Vi starter kl 19 med 
en orientering af Thomas Fogh Hansen fra firmaet 
Roche Diagnostics, Diabetes Care A/S om hvad de 
kan tilbyde diabetespatienter. Ikke alle er helt til-
fredse med kommunens tilbud - nu får vi mulighed 
for at få en orientering om andre muligheder.
Herefter kaff e og generalforsamling ca kl 21, hvor 
vi følger den almindelige dagsorden. Se vores 
hjemmeside www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 

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

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 27. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Februar  2019

Fastelavn i Skelgårdskirken 
og i Vestamagercenteret
• Vi mødes udklædte i Skelgårdskirken.

• Vi får besøg af kirkeæslerne Jens og Joan. 

• Vi varmer op med et par sange og måske en god historie 
fra de varme lande. 

• Vi drikker en kop cacao og spiser fa-
stelavnsboller i kirken og i samlet trop 
indtager vi Vestamagercenteret, hvor 
vi vil bruge al vores opsparede energi 
på at slå katten af tønden. 

• Når bunden er gået ud af tønderne, 
og sidste bræt er slået ned, vil Vesta-
magercenteret have en dejlig godte-
pose klar til alle børnene.

• Kom og vær med- Butikkerne, Kro-
en og Kirken - og Jens og Joan.

Skelgårdskirken  
lørdag 2. marts kl. 11.

Maleriudstilling i 
Skelgårdskirken
Britta Margot Wilsen - ”Mar-
gitta” udstiller indtil 15. 
marts
Britta skriver om sig selv, at hun 
er født i København og i hele sit 
liv har boet på Amager. 

- En del af min fritid går med 
at male. Jeg startede med olie-
maling, senere er det blevet til 
akryl og voks. Inspiration får 
jeg blandt andet fra musik, na-
tur, fantasi og hvad livet nu in-
deholder. Og så bruger jeg min 

intuition, siger Britta.
Britta er medlem af Tårnby-

malerne, en sammenslutning 
af kunstnere med vidt forskel-
lig baggrund og med forskel-
lig kunstnerisk udtryksmåde 
og -form. Der arbejdes både 
abstrakt, naturalistisk, im- og 
ekspressionistisk og i såvel olie 
som akryl, akvarel, kul og voks.

 Britta Wilsen har udstillet 
mange steder på Amager, bl.a. 
biblioteket på Vestamager, 
Plyssen, Politigården i Tårnby 
og Tårnby Rådhus.
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STILLINGS-ANNONCER I FORENINGSLIVET 

Vært og værtinder 
til OK-Klubben

Har du praktiske evner, som du vil dele med 
vores medlemmer til vores torsdagsmøder

Dine opgaver vil være af praktisk karakter, og gå 
til hånde (vi har opvaskemaskine). 
Du får det bedste indtryk af, hvad vi ønsker hjælp 
til ved at komme en eller fl ere mødegange.
Kontakt Turid Schøller og hør mere

- Vi mødes hver torsdag mellem kl. 10 og 13 i for-
eningscentret Postkassen til hygge og underhold-
ning m.m. som vores idérige og meget venlige 
”værtinder” står for, men dem er der mangel på, 
fortæller Turid Schøller, tlf. 32 52 19 65.

- Vi er ikke krævende, men det er nødvendigt for 
vores samvær, at der hver gang vi holder møde er 
en person som har øje for det praktiske. Vi er ge-
nerelt fl inke til at hjælpe til, det er ikke lysten det 
kniber med, men de fysiske evner. 

OK klubben er en landsdækkende og upolitisk 
forening for pensionister og efterlønsmodtagere, 
og Kastrup/Tårnby afdelingen har 
haft 40 års jubilæum i 2018, og 
ønsker fl ere medlemmer og 
eventuelt fl ere værtinder.

Gratis tilbud til foreninger

Mange foreninger - for ikke at sige alle - har 
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk 

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 

I kan søge 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 deltager 
i danmarksturneringens 1. division. 

Forsøg selv eller lad redaktionen hjælpe jer.

Foderbrættet er en sygdomsspreder, 
og plastiknettet om mejsekugler er til 
fare for havens fugle

Foderbrættet kan gøre havens fugle 
syge, fordi de træder rundt og lægger 
afføring i de samme korn, som de spiser. 
Derudover er de klassiske mejsekugler, 
man kan købe i supermarkederne, lavet 
af en fedtblanding, der svarer til fastfood 
for fugle. Og så er de oven i købet pakket 
ind i et plastiknet, der er til fare for alle 
havens dyr, fortæller Michael Carlsen, 
biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

- I stedet for foderbrættet og mej-
sekuglerne bør man gå over til foder-
automat, ophængte fedtkogler og æbler 
udlagt på græsplænen.

Hvilke frø til hvilke fugle?

En foderautomat og de rigtige frø til den 
kan man købe på trælasten, planteskolen 
eller endda i supermarkedet. Hvad angår 
frø og kerner er der sammenhæng mel-

lem hvilke frø, man fylder i foderauto-
maten, og hvilke fugle, der kommer og 
spiser. Frøene kan bestemme, om det er 
spurve eller mejser, der vil benytte fode-
rautomaten.

- Hampefrø er mest for fugle, der spi-
ser på stedet. Det gælder eksempelvis 
spurve, finker og stillidser, hvorimod 
solsikkekerner er for fugle, der generelt 
vil pendle mellem et skjulested og foder-

automaten. Det gælder eksempelvis blå-
mejser og musvitter, som helst vil spise 
skjult og i sikkerhed, fortæller Michael 
Carlsen.

Fordi nogle fugle foretrækker at pend-
le mellem et skjul og foderautomaten, 
og andre hellere spiser på stedet, er det 
også relevant at tænke over, hvor foder-
automaten skal placeres. 

Spurve er meget opmærksomme på 
spurvehøgen og vil foretrække en fo-
derautomat, der ikke er placeret langt 
fra buskadset. Mejserne flyver derimod 
gerne til en foderautomat, der er place-
ret i det åbne, fordi de alligevel pendler 
mellem et skjul og foderautomaten.

tsp

Havens fugle bliver syge af at spise 
fra et foderbræt, og de kan komme 
slemt til skade med mejsekugler, hvor 
der er plastik omkring. Foto: Dyrenes 
Beskyttelse. 

Lav dine egne fuglekugler
En sund vinterkost til fuglene kan kom-
bineres med en omgang vinterhygge for 
hele familien. Det eneste, det kræver, er 
nogle få ingredienser samt kogler i ste-
det for plastiknet.

Det skal du bruge:

• Kogler (fyrrekogler er mest egnede)
• Natursnor
• Økologisk fedt 
• Økologisk havregryn

Sådan  gør du:

• Anskaf 4-6 kogler enten ved køb eller 

familie-ekspedition til den nærmeste 
skov. Lad koglerne stå indenfor i nogle 
dage, indtil de har åbnet sig.
• Bind en løkke i enden på de åbnede 
kogler, så de kan hænges op.
• Bland fedt og havregryn (mere af det 
første og mindre af det sidste). Vur-
der selv efter blandingens konsistens, 
hvorvidt der skal tilsættes mere fedt 
eller havregryn. Konsistensen skal være 
klæbrig og fast.
• Tag en kogle og stop fedtblandingen 
ind mellem kogleskællene.
• Koglerne er nu klar til at blive hængt 
op i haven.

Gode råd til brug af 
foderautomat:
1. Anskaf en foderautomat uden 
trug, så fuglene ikke kan besørge 
i maden.
2. Fyld kun foderautomaten med 
én slags frø, da fuglene ellers sid-
der og fisker efter deres favoritter, 
hvilket kan udvikle sig til frø-spild.
3. Placér ikke foderautomaten for 
langt fra buskads, da fugle fore-
trækker at kunne komme hurtigt i 
sikkerhed.

Undgå havens fuglefælder

Ældre Sagen efterlyser 
frivillige:

Ældre Sagen Tårnby søger personer, 
som vil påtage en af de opgaver, som 

foreningen praktiserer

Besøgsvenner (henvendelse til Karna Kaslund tlf. 
2233 8072)

Besøgsvenner til demensramte hjemmeboende 
(henvendelse til Bente Olofsen tlf.2662 3421

Skubbere til plejehjemsbeboere (henvendelse til 
Jytte Larsen tlf.5357 2307

Ledere af motionshold blandt andet Stolemotion 
(uddannelse gives) Kontoret tlf. 2170 0516 ma-to 
10-12).

Efterlysningen gælder både medlemmer af Ældre 
Sagen og ikke-medlemmer. 

På Ældre Sagens kontor, Kastrupvej 324, tlf.: 21 70 
05 16 kan interesserede hente mere information.

Information om opgaverne findes også på 
www.aeldresagen.dk/taarnby

Mobilt 
teleslyngeanlæg
Tårnby kommune har in-
vesteret i et mobilt tele-
slyngeanlæg, som fysisk er 
placeret på Foreningernes 
Fælleskontoret, hvorfra det 
kan udlånes til foreninger-
nes arrangementer, hvor der 
kan være problemer med at 
høre for hørehæmmede.

Anlægget består af en 
boks, en højttaler, en mi-
krofon og så fire modtagere 
som høreapparatsbrugere 
tager om halsen - og pludse-
lig kan de høre det hele og 
få glæde af aktiviteten. Ring 
til kontoret og hør nærmere, 
skriver Michael Pedersen, 
sekretær på Fælleskontoret 
i Foreningernes Nyheds-
brev.

Hvis behovet viser sig kan 
anlægget senere udbygges 
til 10 modtagere.

Andre effekter forenin-
gerne har i fællesskab

Det mobile anlæg indgår 
i udvalget af sceneborde, 
party-telte, mønttæller, pro-
jektor, mange nationale flag 
(flot. hvis man få gæster fra 
udlandet) og andre effekter 
som Fælleskontoret admini-
strerer på det samlede for-
eningslivs vegne.

Oplysninger om udstyr 
som foreningerne har i fæl-
lesskab findes på www.ta-
arnbynet.dk under fanebla-
det UDLÅN.

tsp



3
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 F
EB

R
U

A
R

 2
0

1
9

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Vil du spille ishockey? så 
tjek Løvedag på Røllikevej, 
når Amar Mini Jets holder 
åbent hus søndag 27. januar 
kl. 11.15

Løvedag er en hyggelige dag, 
hvor piger og drenge på 3-9 
år kan møde op i Amager Jets 
og få afprøvet deres talent for 
ishockey. Arrangementet er på 
ca. 2,5 time, der mest foregår 
på isen. Hjælpere står klar i 
omklædningsrummet til at 
hjælpe med udstyr og instruk-
tion. 

- Alt udstyr kan lånes gratis, 
men tag lidt tyndt undertøj el-
ler joggingtøj på inde under 
hockeyudstyret råder næst-
formand Lea Karlsen

- Amager Jets ungdomstræ-

nere og hjælpere står klar på 
isen, og hvis du som forældre 
har lyst til at prøve dine fær-
digheder på isen, bliver der 
også mulighed for lidt ældre 
hockey. 

Hockeyskole for Mini Jets

Mini Jets er for alle børn på 
3-9 år, der gerne vil lære at 
spille ishockey. Amar Jets 
tilbyder alle nye børn en må-
neds gratis træning og gratis 
lån af udstyr ved opstart, til-
lige med en dygtig træner, så 
spillere og forældre kan sikre, 
at ishockey og Amar Jets er 
noget for dem. 

Klubben lægger også stor 
vægt på, at der på hockey-
skolen gennemføres sociale 
arrangementer for børn og 
forældre.

Hvorfor hedder Jets  Jets?

Historien bag ‘Amar Jets’ er in-
spireret af de store canadiske 
og amerikanske NHL-klubber, 

hvor nogle stykker hedder 
noget med ‘Jets’.  Klubben lig-
ger på Amager (Amar), tæt ved 
lufthavnen (derfor flyveren i 
vores logo) og ishockeyhallen 
bliver kaldt Hangaren, forkla-
rer Lea Karlsen.

Hangaren kan man vist godt 
kalde af ældre dato. Men skøj-
tefolket går mod rigtig meget 
bedre tider, fordi kommunal-
bestyrelsen har besluttet, at 
der inden for de nærmeste 
par år bygges en helt ny og 
moderne skøjtehal. 

Det glæder alle skøjteglade 
mennesker i Tårnby  sig natur-
ligvis til.                                             SH

Amar Jets drengene Linus 
Nymand-Hein og Rumle 

Nymand-Hein er klar til at 
tage imod alle friske drenge 

og piger (3-9 år) til åbent hus 
på Røllikevej.

Rosa Filippa Røge Pedersen i 
aktion på isen i komplet outfit.

Åben is hos Amar Jets

VEO-kameraet optager video via to 
4k-kameraer, der er placeret på et 

fire meter højt stativ midt for banen, 
optagelsen foregår i en 180-graders 
panoramavinkel over fodboldbanen 
og følger både boldens og spillernes 

bevægelse. Foto: Sydbank.

Fjerbold for tredjeklasserne

450 tredjeklassebørn 
fra kommunens skoler 
fik sig en god lektion 
badminton. Ungdoms-
spillere fra KMB sørge-
de for undervisningen

I to dage var Amager-
hallen rammen om en 
stor badminton event 
gennemført af Tårnby 
kommune og Badmintonklubben KMB. Formålet med arran-
gementet var at introducere alle børnene til at dyrke mere 
badminton.

Gennem leg og spil prøvede børnene, hvor sjovt det er at 
spille badminton. Dagene sluttede med en badmintonopvis-
ning af KMBs ungdomsspillere, hvor tredjeklasserne fik set, 
hvor dygtig man kan blive til fjerbold, når man fokuserer og 
træner som de dygtige ungdomsspillere fra KMB.  

En god måde at kombinere skoleidræt og måske herved 
finde fremtidens nye afløsere for Viktor Axelsen.

Alle kampe 
videooptages
Når den nye sæson 
starter, får fodbold-
spillerne i AB Tårnby 
mulighed for at se sig 
selv i aktion på video. 
Sydbank har done-
ret et VEO-kamera, 
der gør det muligt 
for AB Tårnby at op-
tage kampe helt uden 
brug af kameramand. 
Det særlige kamera 
gør det muligt for al-
mindelige klubber at 
optage video til for-
bedring af trænings-
arbejdet.

 Sydbanks filialchef 
Anders Villum fortæller, at banken er meget tilfreds med 
samarbejdet med AB Tårnby, der i årets løb har hjulpet til ved 
Sydbank Pokalen (Landspokalturneringen) med at stille VEO-
kameraer op til en lang række af kampene i turneringen, og 
derfor har Sydbank nu valgt at donere et VEO-kamera til klub-
ben som tak for hjælpen.

Også fra pokalkampe

Under Pokalturneringen er størstedelen af kampene blevet 
optaget med VEO-udstyret og gjort tilgængelig på webpor-
talen pokalturneringen.dk. Derefter har spillerne selv, deres 
venner eller familier kunnet gense dem i aktion på banerne 
landet over.

- Det er de færreste fodboldspillere, der nogensinde har 
set sig selv spille fodbold, siger salgs-og marketingschef i 
Sydbank Nicolai F. Frederiksen. 

- Derfor glæder vi os over samarbejdet med VEO, der kan 
være med til at få de lokale helte lidt frem i rampelyset, så 
det ikke altid kun er de store stjerners gode mål, tacklinger 
og smukke afleveringer, vi ser.

SH

Syv ungdomsspillere fra 
KMB gav tredjeklasserne en 

badmintonoplevelse. På bænken 
fra venstre Simon Bay, Mathias 

Hegnhøj Jørgensen, Mathias 
Sørensen og Mads Dixon. Øverst 

fra venstre Jonathan Søgaard 
Larsen, Jonas Hegnhøj Jørgensen 

og Nicklas Christensen. Foto: Nina 
Borg, KMB.

Rugbyklubben Speed endte 
i år på en fjerdeplads i lan-
dets bedste rugbyliga. Der 
blev givet debut til syv nye 
talenter i truppen i løbet af 
sæsonen
Speeds cheftræner, Junaire 
Brown, kalder 2018 for en træ-
desten til en ny epoke for hol-
det og klubben og fortsætter:

- Det har også været over-
gangsår, hvor syv spirende 
Speed-talenter har bevæget 
sig op fra ungdomsrækkerne 
og med kort varsel har de 
unge spillere skullet udfylde 
tomrummet efter skadede 
prominente profiler og er-
farne spillere, der har stillet 
støvlerne på hylden. 

- Vores primære fokus har 
været at udvikle spillerne og 
sammentømre holdet. Det har 
handlet om at lægge et funda-
ment for holdkultur og spille-
stil, siger Junaire Brown. 

Ildhu og hårdt arbejde

En stor del af opbygningsar-
bejdet har handlet om at køre 
de syv unge spillere ind på 
holdet. Her har anfører Nicklas 
Tell kun næsegrus beundring 
for de mange unge talenters 
ildhu og hårde arbejde på og 

udenfor banen.  Alle de unge 
spillere, der er rykket op, gør 
virkelig et godt indtryk. De 
er engagerede, møder forbe-
redte op til alle træninger, og 
jeg kan mærke, at de stræber 
efter at blive bedre, siger han 
og tilføjer:

- Jeg glæder mig rigtig me-
get til for alvor at se dem i ak-
tion næste år. Det skal nok bli-
ve godt. Jeg kan ikke vente til 
2019, hvor vi kommer stærkt 
igen.

De unge talenter

De nye talenter, der har taget 
skridtet fra klubbens ung-
domsafdeling og ind på RK 

Speeds førstehold i løbet af 
2018 er: stolpe Jonas Rehn 
Jensen (18 år), anden række 
Marcus Corey (18 år), wing 
Ari Eyobjørnsson Hansen (19 
år), wing Pierre Weiss (19 år), 
scrumhalf Sebastian Jensen-
Visser (18 år), anden række 
Jeppe Poulin Løvenfald (18 år) 
og stolpe Mikkel Segner (18 
år).

SH

Speeds anfører Nicklas 
Tell i en kraftfuld aktion 

med bolden i en kamp mod 
rivalerne fra Nanok. Foto: 

Natascha Bruun Lassen.

Speed på fremtidens rugby
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For atletikfolket er efter-
året også afslutning på 
udendørssæsonen og tids-
punktet, hvor der afholdes 
forskellige mesterskaber 
og uddeles medaljer til de 
bedste atleter

Af Dorthe Monneret.  
Foto: Amager Atletik Club

Ved de årlige østdanske me-
sterskaber for ungdom 10-15 
år på Greve stadion stillede 
Amager Atletik Club op med 
fem hold af piger og drenge i 
alt 38 atleter. 

Der var meget flot opbak-
ning fra de aktive. Alle at-
leterne er glade for at stille 

op til holdmesterskaberne, 
selvom atletik jo ellers er en 
individuel sportsgren, men 
når man stiller op for holdet, 
så er det en anderledes god 
følelse af fællesskab.

Rent sportslig gik det godt. 
Der blev sat ikke mindre end 
tre nye klubrekorder og et hav 
af nye personlige rekorder. 
Derudover var tre af de fem 
hold på sejrsskamlen.

U11 drengene kæmpede 
godt for sagen, hvilket til sidst 
endte med at de seks drenge 
fik en flot bronzemedalje.

DM for atletik ungdom

Danmarksturneringen for 
hold for ungdom 12-15 år og 
junior 16-19 år blev afviklet 
på Ballerup stadion. Amager 
Atletik Club havde et hold 
med til finalerne i U12 og 
U15 drengerækken, efter at 
holdet havde kvalificeret sig 
i indledende runde. Finalen 
bestod af de tre bedste hold i 
henholdsvis Øst- og Vestdan-
mark.

De talentfulde U15 drenge 
kæmpede sig til en flot bron-
zemedalje.

Viktor Petersen lagde godt 
ud med at vinde 100 m hæk 
i tiden 14,55 sekunder og i 
stangspring tangerede Seba-
stian Monneret sin personlige 
rekord og vandt med 3,10 m.

Spænding til det sidste

Til sidst i konkurrencen lå hol-
det med få point foran KIF på 
en tredje pladsen. Sølvet var 
inde for rækkevidde. Det af-
sluttende 4 x 100 stafetløb 
skulle blive afgørende for de 
øverste placeringer. Men her 

løb U15 drengene dog ind i 
en diskvalifikation.

En flot bronze og dermed er 
U15 drengene det tredje bed-
ste hold i Danmark. Og dertil 
meget talentfuld ungdom at 
bygge videre på for Amager 
Atletik.

Pigerne U13 vandt en flot 
sølvmedalje. På foto ses 

Annabelle Viple, Caroline 
Jørgensen, Laura Andreasen, 

Ada Nissen, Anna B Andersen, 
Selin Ruzhdi, Katja Lorentzen 

og Laura-Jo Buchard.

Drengene i U15 førte dagen 
igennem gruppen og løb 
også med guldet til sidst. På 
foto ses det vindende hold 
med Sebastian Monneret, 
Viktor Pedersen, Magnus 
Herche, Gustav Andersen, 
Otto Brekling Brushøj, Oliver 
Larsen og Jonas Andersen.

Flotte indsatser af atletikungdom

Kvik svømning er en absolut 
sværvægter i kommunens 
idrætsliv og rigtig mange 
børn, unge og voksne har 
lært deres første svømme-
tag i Kvik regi
- I årets første kvartal gør vi i 
KVIK en stor indsats for at få 
flere voksne medlemmer. For 
mange er det en selvfølge, 
at børn skal lære at svømme, 
desværre er det ikke den 
samme selvfølge for voksne. 
Vi har derfor deltaget i DGIs 
landsomspændende moti-
onskampagne Swim Week i 
uge 3, fortæller Nanna Grøn-
bæk fra KVIK.

Mange i Tårnby forbinder 
KVIK med børnehold, baby-
svømning og elitesvømning. 

Men der er også plads til 
voksne svømmere.

- Mandag til torsdag har vi 
hver aften fra kl. 20-22 for-
skellige voksentilbud. Det er 
lige fra Aqua Fitness til be-
gyndersvømning eller hold 
for mennesker med vand-
skræk. 

- Under Swim Week har vi 
haft åbent hus med fem for-
skellige voksenhold og et flot 
fremmøde af interesserede 
svømmere. Heldigvis er der 
allerede kommet nye med-
lemmer ud af det, men der er 
fortsat plads til flere voksne, 
fortæller Nanna Grønbæk.

Mere manøvredygtighed

På det administrative område 

har KVIKs bestyrelse fra efter-
året arbejdet på at optimere 
bestyrelsens struktur og or-
ganisering. Målet er at sikre 
gennemsigtighed i beslut-
ningsgangene og samtidig 
styrke bestyrelsens manøvre-
dygtighed. 

Bestyrelsen har holdt infor-
mationsmøde for alle klub-
bens medlemmer og forældre 
til medlemmer. Her drøftede 
man fremtidsplaner og orga-
nisationsmæssige forbedrin-
ger for medlemmerne.  

En svensker til de bedste

Fra starten af det nye år har 
en svensker stået i spidsen 
for KVIKs bedste svømmere. 
Sven-Bertil Mattson (Bebbe) 
er tiltrådt som midlertidig 
træner frem til sommerferien. 
Den nye træner afløser Niels-
Jørgen Jørgensen, som nu er 
træner i Norge.

Første store stævnemæs-
sige udfordring vil være Da-
nish Open i april. Her skal 
klubbens stærke juniorer og 

seniorer forsøge at kvalificere 
sig til sommerens internatio-
nale mesterskaber. 

Bebbe har tidligere trænet 
nogle af Sveriges allerbedste 
svømmere, og har i flere om-
gange haft svømmere med til 
både OL, VM og EM. 

- Han er faldet rigtig godt 
til og svømmerne har taget 
virkelig godt imod de nye 
træningsudfordringer siger 
Nanna Grønbæk

SH

Pilegårdsbadet lægger vand til 
de mange voksne, der bruger 
svømning som en god form for 
motion. Kvik tilbyder mange 
flere voksne at svømme. 
Foto: Tanja Markussen, Kvik.

Voksensvøm, ny struktur og svensk træner

EU som en social union?
Debat for alle 
interesserede 

Torsdag den 7. februar 

Se mere på Facebook og 
på www.3fkastrup.dk
samt annonce side 19 
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

NÅEDE DU DET IKKE I EFTERÅRET? 
Nye kurser på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan nu tilmelde dig forårets kurser inden for digital læring på Tårnby 
Kommunebiblioteker. Hvis du ikke nåede at få plads på de populære kur-
ser om it-sikkerhed, hvor du blandt andet kan lære at undgå phishing, få 
overblik over mulighederne for sikkerhedskopiering eller hvordan du kan 
lave lange adgangskoder, så er der en ny runde kurser på vej. 
Hvis du gerne vil kende mere til, hvad der foregår gennem din Google-
konto, lære hvordan du kan organisere dine feriebilleder eller hvordan 
Facebook kan bruges til mere end at finde gamle klassekammerater, så 
er der rig mulighed for at blive klogere med biblioteket.
Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk eller hent det trykte ka-
talog på ét af bibliotekerne.

VELKOMMEN TIL OPLEVELSER PÅ BIBLIOTEKET!
Arrangementsprogrammet for vinter og forår 2019 byder på en lang ræk-
ke arrangementer med masser af muligheder for dagsaktuelle, litterære, 
musikalske og kreative oplevelser – for både børn og voksne. 
Se alle arrangementerne i det nye program, der dækker januar – maj. 
Hent det trykte program på biblioteket eller læs mere på bibliotekets 
hjemmeside, taarnbybib.dk under Det sker. Dér kan du altid orientere 
dig om kommende arrangementer. 

ER DU JOBSØGENDE?
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 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 
Hver torsdag kl. 14 - 16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10
Tilmelding er ikke nødvendig. 

JURIDISK FØRSTEHJÆLP
Torsdag 7. februar mellem 17 – 18 / Tårnby Hovedbibliotek
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på 
Tårnby Hovedbibliotek mellem kl. 17 og 18 den første torsdag i hver må-
ned. Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du kan få gode 
råd om din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situation 
på stedet. Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papi-
rer om din sag. 
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

BESØG CAFEEN PÅ 
HOVEDBIBLIOTEKET,  
HAV A JAVA 
Cafeens åbningstider er mandag – fredag 
kl. 9-16.

NY LÆSEKLUB PÅ BIBLIOTEKET 
NYERE AMERIKANSK REALISME
Holder du af Hemingway og andre amerikanske forfattere, så er bibliote-
kets nye læsekreds måske noget for dig.
Læseklubben mødes en gang om måneden. Foreløbig den første onsdag 
i måneden kl. 17. Biblioteket skaffer bøgerne, samt artikler og anmeldel-

ser og sætter debatten i gang.
Deltagerne vælger selv, hvilke bøger de vil læse, men vi begynder med 
Hemingway, Steinbeck og Charles Bukowski 
Vil du være med, så mød op på 
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, mødelokale 4, 
onsdag 6. februar kl. 17.  
Hvis du er forhindret den dag men gerne vil vide mere, så kontakt Info 
på Hovedbiblioteket eller ring på telefon 3246 0500.

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
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 Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk. 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges 
ved indgangen.

SYNG DIG GLAD - SANGEFTERMIDDAG
Mandag 28. januar / Mandag 25. februar / kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek 
/ Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sam-
men med andre?
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger med korleder og 
musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet er årsti-
dens højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat. 

DEN SYGE KAPITALISME VED PETER 
HUMMELGAARD
Tirsdag den 29. januar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter 
via AOF
Det er nu 10 år siden, at finanskrisen ramte verden. Men har vi over-
hovedet har lært noget af finanskrisen? Det spørgsmål stiller folke-
tingsmedlem Peter Hummelgaard i sin nye debatbog ”Den Syge Kapi-
talisme”, der netop er udkommet. Danske Banks hvidvask-skandale, 
storbanker der snyder Danmark for udbytteskat, den stigende ulighed 
og globaliseringens pres på lønningerne er temaer som Peter Hummel-
gaard vil tage under behandling i dette foredrag.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og 
Tårnby Hovedbibliotek. 

TÅRNBYDOX: ØBOERNE OG HVALERNE
Onsdag 30. januar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Dokumentarfilm instrueret af Mike Day, der udspiller sig på Færøerne, 
hvor mennesker og natur har levet med og af hinanden siden tidernes 
morgen. 

NØRKLECAFÉ
Onsdage 30. januar / 13. februar / 27. februar / kl. 16 Tårnby 
Hovedbibliotek / Fri adgang - uden billetter
Tag dit håndarbejde med og mød andre nørklere til et par timers hygge. 
Vi mødes hver anden onsdag i ulige uger.

ALT VAR KUN EN DRØM - VED HANNE GARBORG
Onsdag 30. januar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang - uden 
billetter

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte Fortsættes næste side

Fortsat fra forrige spalte
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Flygtige illusioner og erindringshug. Under pseudony-
met Madame Garborg debuterede Hanne med disse 
barske, men også humoristiske glimt fra en udsat 
opvækst og ungdom. Det er festligt, pågående råt og 
morsomt på en overlevende måde. 

FIRE SKRIVEWORKSHOPS V/ ANNA ARENDSE 
THORSEN
Torsdage 31. januar / 28. februar / 28. marts / 25. april kl. 18 / Tårnby 
Hovedbibliotek / Billet 100 kr.
Workshoppene finder sted i Skriveriet sidste torsdag i måneden. I løbet 
af de fire workshops vil vi gennem skriveøvelser og konkret feedback 
hjælpe hinanden med at forbedre vores idé- og skriveproces - og i 
sidste ende den færdige tekst. Anna Arendse Thorsen vil sætte ram-
men for øvelser og feedback og fungere som sparringspartner for 
deltagerne. 
For mere info om Skriveriet og workshoppene mail til Laura Michelsen 
lnm.hb.uk@taarnby.dk. 

NOVELLEKONKURRENCE
Deltag i bibliotekets og Avisen 2770’s novellekonkurrence, der har 
deadline lige efter den sidste skriveworkshop. Læs om novellekonkur-
rencen her: https://taarnbybib.dk/nyheder/litteratur/novellekonkur-
rence-2019

NY PÅ AKTIEMARKEDET: KVINDER OG 
INVESTERING ved Sarah Ophelia Møss
Torsdag 31. januar kl. 18.30 / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr.
Sarah Ophelia Møss, medstifter af facebookgruppen: Moneypenny 
- Kvinder som investerer, kommer med en grundig introduktion til inve-
stering og gennemgang af de vigtigste begreber på feltet. Efter dette 
foredrag er man godt klædt på til at foretage sin første investering. 

ERINDRINGSCAFÉ: HVOR OG HVORDAN MØDTE 
DU DIN UDKÅRNE?
Tirsdag 5. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Selvom Sct. Valentinsdag har eksisteret siden år 496, har vi først de 
seneste år taget Valentinsdag til os her i landet. Kom og vær med til en 
uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer og oplevelser fra tidligere 
tider

AKVARELCAFÉ
Onsdage 6. februar / 20. februar / kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang – uden billetter
Akvarelmaling er en dejlig hobby. I akvarelcaféen er du velkommen, 
uanset om du er nybegynder eller godt i gang. Medbring selv papir, 
farve og pensler. Vi mødes onsdage i lige uger. 

BLÅKLOKKERNES VINTERKONCERT
Onsdag 6. februar kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang – uden 
billetter.
Kastrupgårdsskolens kor for indskolingen synger. Der er fuldt hus, når 
Blåklokkerne giver koncert i biblioteket. Kom i god tid, hvis du vil sidde 
ned.

FILMPERLER
Torsdag 7. februar kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter 
Mandag 11. februar kl. 16 / Vestamager Bibliotek / 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 forårsprogrammet på biblioteket. 

ROCKCAFÉ: MUSIKKEN TA’R ORDET - ORDET 
HAR MUSIKKEN
Torsdag 7. februar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang uden 
billetter
Mød Erik Allan Vindings & Jan Jakobsens musiske og kreative univers 
- sammen og hver for sig
Erik Allan Vinding har i mange år skrevet sangtekster, og Jan Jacobsen 
har spillet i bands og lavet musik siden, han kunne stave. Nu har de to 
fundet sammen og vil denne aften præsentere udvalgte værker. 

KREATIVT KRYDSFELT: SY ET PENALHUS - FOR 
BØRN FRA 9 ÅR
Mandag 11. februar kl. 12 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og sy dit eget penalhus
Vi sørger for materialer og hjælper dig med at klippe og sy penalhuset 
sammen. 

KREATIVT KRYDSFELT: PAPIRDESIGN - 
WORKSHOP FOR VOKSNE
Mandag 11. februar kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vi laver mobiler, gavemærker, kort, bordpynt m.m. til dig selv eller til en 
lille værtindegave
Vi har materialer, værktøj og stansemaskine. Større børn kan deltage 
ifølge med en voksen

TEGN OG MAL ALICE I EVENTYRLAND - FOR 
BØRN FRA 8 - 14 ÅR
Tirsdag 12. februar kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Workshop med billedskolelærer Rikke Bakman. Kom med ned i hullet 
med Alice og tegn og mal de billeder du får frem, når der læses op fra 
bogen. NB! Det er ikke et krav, at man har læst eller set filmen Alice i 
Eventyrland - nærmest tværtimod

LITTERATURCAFÉ
Tirsdag 12. februar kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Bibliotekarerne 
fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige 
bøger - romaner, krimier og fagbøger
Udvalget af bøger, vi fortæller om, skifter hver måned. 

FIFA TURNERING - FOR DE 9-12-ÅRIGE
Onsdag 13. februar kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Vestamager 
bibliotek /Gratis billetter
Vær med i vinterferiens store fodboldturnering i Fifa 19 på Playstation 
4 og afprøv dit talent.
Der er fede præmier på spil. De indledende runder finder sted på Tårn-
by Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek onsdag 13. februar. 
De skarpeste målskytter fra hvert bibliotek mødes til finalerunden fre-
dag 15. februar kl. 10 på Hovedbiblioteket

BOGMÆRKEKONKURRENCE: AFSLØRING AF 
VINDERNE
Onsdag 13. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang uden 
billetter
Vinderne afsløres ved en reception i Rotunden på Tårnby Hovedbiblio-
tek kl. 14-15. Bogmærkerne udstilles fra mandag den 28. januar til og 
med onsdag den 13. februar på begge biblioteker. I den periode kan 
alle bibliotekets besøgende stemme på deres favoritter. 

Fortsat fra forrige side
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EN GÅTUR OG EN GOD HISTORIE
Onsdag 13. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang uden 
billetter 
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. 
Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien 
starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilome-
ter lang. 

KAN BØRN FINDE DINOSAURER? DINOSAUR-
VÆRKSTED FOR BØRN FRA 6 TIL 12 ÅR
Torsdag 14. februar kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Vi hører om dinosaurer, rører ved ægte dinosaurknogler og dino-
sauræg. Og vi arbejder, næsten som en rigtig dinosaurjæger, med at 
hugge fossiler ud og undersøge dem i laboratoriet
Steen Sigurd Andersen er amatørpalæontolog og dinosaurnørd. Han 
fortæller om dinosaurer og oplevelser fra sine ture til Lourinha i Portu-
gal. Der er også en udstilling af dinosaurknogler og andre fossiler, som 
Steen har fundet

CORRODED MINDS IN CONCERT
Fredag 15. februar kl. 20 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang uden 
billetter
Corroded Minds spiller tung rock med fokus på den gode melodi
Bandet består af Rene og Nicholas på guitar, Rasmus på trommer, og 
Kenneth på bas og vokal. 

EN STÆRK HJERNE - ET STÆRKT NETVÆRK: 
Foredrag om demens ved Ellen Garde
Onsdag 20. februar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hvordan sætter livet sig spor i hjernen? Hvad sker der med hjernen, 
når en demenssygdom rammer? Hvordan får du mest ud af din hjerne, 
uanset alder og evt. demenssygdom
Læge og hjerneforsker Ellen Garde giver svarene på spørgsmålene i 
sit foredrag. 

KULTURBAZAR
Lørdag 23. februar kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang uden 
billetter.
Velkommen til den årlige Kulturbazar, hvor mennesker med forskellige 
kulturelle baggrunde kan mødes til gensidig glæde og inspiration
Du kan bl.a. møde Venligboerne og Sprogskolen. Vi skal danse og 
synge og smage på mad fra forskellige himmelstrøg. På Kulturbazaren 
kan du opleve Marimbaorkesteret fra Tårnby Musikskole, folkedanse, 
Baptisternes Gospelkor, syrisk fødte Sara Rahmeh der er københavns-
mester i poetryslam, vestafrikansk historiefortælling v. Ibrahima Diallo, 
eritreansk kaffeceremoni, arbejdende værksted v. Tårnby Kreativ Klub. 
Detaljeret program med tidspunkter for de enkelte aktiviteter offentlig-
gøres senere. 

FUSSKOPF - BØRNETEATER FOR DE 3-6 ÅRIGE
Lørdag 23. februar kl. 11 / Vestamager bibliotek / Billet 20 kr.
Ved Teater fyren og flammen. En herlig musikalsk fjolleforestilling. Her 
er kæmpe fødder og ører og øjne og masser af dans, men ikke meget 
sprog. 
Varighed ca. 30 min. Kun en voksen pr. barn, både børn og voksne 
skal have billet. Husk venligst til alle teaterforestillinger at respektere 
aldersgrænserne. 

BABYCAFÉ - FØRSTEHJÆLP
Tirsdag 26. februar kl. 10 / Vestamager bibliotek / Billet 20 kr.
Førstehjælp til spæd- og småbørn. Er du klar, hvis uheldet er ude? Ved 
du, hvad du skal gøre, hvis din baby får noget galt i halsen? Eller hvis 
det falder ned fra puslebordet? Bliv klogere på førstehjælp til babyer og 
småbørn, når Toni Mathiasen fra www.førstehjælp.nu besøger biblio-
teket. Husk billetter - kun til voksne.

SMITSOMME SYGDOMME HOS BØRN VED 
KUMIKO SUDO
Tirsdag 26. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang uden 
billet
Kom og få gode råd og praktisk viden om: Skoldkopper, øjenbetæn-
delse, diarré, opkastning, og forkølelse. Hvornår du skal søge læge og 
hvordan apoteket kan hjælpe. Hvilken medicin du kan bruge og hvor-
dan. Oplægget henvender sig til forældre med ½ - 3 årige børn.

BAG OM OPERATION X VED MORTEN 
SPIEGELHAUER
Tirsdag 26. februar kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 90 kr. via 
AOF
Morten Spiegelhauer fortæller historierne bag det anmelderroste, 
prisbelønnede og ikke mindst debatskabende TV-program Operation 
X - fra de mange overvejelser og anstrengelser til resultaterne og ikke 
mindst konsekvenserne.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og 
Tårnby Hovedbibliotek. 

TÅRNBYDOX: FÆDRE OG SØNNER
Onsdag 27. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Dansk dokumentarfilm af Andreas Dalsgaard, der er en eventyrlig 
familiekrønike om heste, kvinder, spioner, konger og kunsten at vrikke 
med ørerne. Med blandt andre Michael Haslund-Christensen og Søren 
Haslund-Christensen.

BABYCAFÉ - BABYMASSAGE
Fredag 1. marts kl. 10 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.
Kom til en hyggelig stund med din baby, når sundhedsplejerske Inger 
Kaas vejleder i babymassage.
For forældre og babyer fra 2 mdr. Kun børnene skal have billet. Med-
bring gerne dyne eller liggeunderlag til babyen.

ASKEFIS OG DE SYV HJÆLPERE - 
DUKKEFORESTILLING FOR DE 4-8 ÅRIGE
Lørdag 2. marts kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Ved Syddjurs Egnsteater. Askefis skal ud på en masse prøvelser og 
får hjælp af syv meget specielle hjælpere. Han vil nemlig gerne vinde 
prinsessens hjerte.
Varighed 40 min. Kun en voksen pr. barn, både børn og voksne skal 
have billet. Husk venligst til alle teaterforestillinger at respektere al-
dersgrænserne. 

FASTELAVN FOR DE 3-7 ÅRIGE
Søndag 3. marts kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Vi har to make-up artister på besøg til at lave ansigtsmaling på bør-
nene. Når de er blevet malet, slår vi katten af tønden og kårer derefter 
årets kattekonge og kattedronning. Vel mødt til en festlig dag - og kom 
gerne udklædt. Kun børnene skal have billetter. 
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ERINDRINGSCAFÉ: AMAGERS 
FORSVARSVÆRKER
Tirsdag 5. marts kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer 
og oplevelser. 
København var tidligere godt befæstet, men de enkelte fort har ikke 
været brugt til det oprindelige formål i flere generationer, derimod har vi 
nok alle nogen minder om de aktiviteter som forterne gennem tiden har 
været brug til.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET

FOTOUDSTILLING PLYSSEN
Vestamager i billeder
Det nyeste beboelsesområde i Tårnby Kommune har sin særegne 
historie. 
Fotoudstillingen viser facetter af Vestamager fra de seneste 100 år. 
Udstillingen vises på Plyssen, Amager Strandvej 350, fra lørdag 12. 
januar 2019.

GLEMMER DU NR. 1-2019
Amager breve
Postkort og breve fra en samler
I Glemmer Du kigger vi nærmere på en flot samling af postkort og 
breve. De fortæller alle en historie fra Tårnby – enten i form af et motiv 
eller en skreven fortælling. 

Arkivet har fået lov til at scanne 
enkelte breve med tilknytning 
til Amager for at fortælle om 
personerne og stederne. Også 
postkortene kan have små for-
tællinger nedfældet, som kan 
afsløres ved at kigge i andre 
kilder.
Glemmer Du kan hentes gratis 
på bibliotekerne så længe oplag 
haves, eller hentes i en print-
venlig version på taarnbybib.dk 
under ”Stads- og Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et 
abonnement på ’Glemmer Du’ 
som nyhedsbrev, så du får bla-
det sendt elektronisk, så snart 
det udkommer.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, 
samlere samt frivillige medarbejdere.
Kaj Pedersen udstiller naturfotos fra Danmark og Europa.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller Vestamager i billeder
Det nyeste beboelsesområde i Tårnby Kommune har sin særegne 
historie. Kalvebod Strand gav gode mulighed for fiskeri og jagt har 
tidligere indbragt landbruget biindtægter. Oversvømmelserne gav gød-
ning til græsningsarealer og har sørget for frodige enge til kreaturer og 
heste. 
Nu har området fået en ny betydning som parcelhuskvarter og rekrea-
tivt områder. Fotoudstillingen viser facetter af Vestamager fra de sene-
ste 100 år. Udstillingen vises på Plyssen fra lørdag 12. januar 2019.
Faste udstillinger:
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening 
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store og små flyve-
maskiner, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen af Bryg-
gergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Lillian Hein udstiller sin afdødes far Kaj Aa. Jørgensens samling af 
håndlavet værktøj i miniformat.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet 
Plyssen. Her er der plads, så du kan rette i udstillingsteksten og skrive 
navne på de fotograferede
Fra YT til BYT
Vi fortsætter med muligheden for at bytte sine læste bøger med andres 
læste bøger.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis ad-
gang.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk, hvor der også er 
mulighed for at bestille tid og plads til en udstilling.

Open studios på fabrikken
I foråret åbner fabrikken for Kunst og Design på det 
tidligere Sundholm dørene til kunstens maskinrum. 
Den sidste torsdag i måneden vil tre kunstnere eller 
designere invitere kunstinteresserede, nysgerrige 
og naboer indenfor i deres personlige værksted.

Aftenen byder på tre oplæg om kunstnernes 
praksis, inspiration og hvad der optager dem, med 
mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere på 
arbejdet som kunstner. 

Som afslutning på aftenen inviterer Fabrikken på 
et glas vin.

Første Open Studios er allerede afholdt i januar. 
På programmet var Fabrikkens kunstnere Al Masson 
og C. Y. Frostholm, samt Maria Metsalu, som er artist-
in-residence på Fabrikken denne vinter.

I foråret 2019 afholdes Open Studios følgende 
datoer:

• Torsdag 28. februar kl. 17.00
• Torsdag 28. marts kl. 17.00
• Torsdag 25. april kl. 17.00
• Torsdag 23. maj kl. 17.00

Programmet offentliggøres løbende på Fabrikken 
for Kunst og Designs Facebook. 

Billetter købes på Billetto til 30 kroner.

INFO:
Fabrikken er et kunstproduktions- og videnscenter 
i København, beliggende i Sundholmkvarteret på 
Amager. Fabrikken har 52 atelierer og værksteder, 
hvor over 70 professionelle kunstnere og designere 
dagligt arbejder med deres virke. 

Fabrikken har desuden en stor produktionshal og 
lokaler som lejes ud til produktion, workshops, ud-

stillinger heraf den alternative kunstmesse Alt_Cph. 
Hvert år kører Fabrikken desuden flere såkaldte 

residency-programmer, hvor kunstnere fra hele ver-
den besøger og arbejder i København.

Foto: C. Y. Frostholm, Træmuseet (2018).
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GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby 
Bladforening  
tirsdag 12. marts 2019, kl. 19.30 i mødelokalet på 
redaktionen, Englandsvej 290.  
Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej 
(skolegården).

Dagsorden
 Ifølge foreningens vedtægter
 Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage  
 før generalforsamlingen.  
 Kan tilsendes på mail redaktionen@taarnbybladet.dk  
 senest tirsdag 5. marts 2019.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg oplyses i 
Tårnby Bladets marts-udgave fredag 22. februar samt på 
www.taarnbybladet.dk
Regnskab udleveres ved generalforsamlingen.  
Bemærk, at foreninger har tre stemmer, men at der ikke 
kan stemmes ved fuldmagt. 
Ingen person kan afgive mere end én stemme.

Se vedtægterne på  
www.taarnbybladet.dk

På bestyrelsens vegne 
Per From Pedersen, 
formand

Vind biografbilletter til 
Skammerens datter med 
Tårnby Bladet

 
I det magiske runivers, som 
er rammen om eventyret om 
Skammerens datter 2 – slan-
gens gave, lever Dina, fami-
lien og fyrstesønnen Nico på 
flugt fra Drakan, som er ved at 
indtage Højlandet. 

Davin og Nico tages til 
fange, og Dina må ud på en fa-
refuld færd med sin ukendte 
far Sezuan for at befri dem. 
Sezuan har slangens magiske 
evner og kan skabe illusioner. 
Alt i mens Dina må opbygge 
en relation til den mand, som 
hendes mor siger, at hun ikke 
kan stole på, opdager hun, at 
hun også har sin fars evner…  

Ask Hasselbalch er instruk-
tøren bag den magiske even-
tyrfilm, der indeholder alt fra 
sort magi og sømonstre til 
storslået natur og slåskampe 
med ild. 

Store navne

Rebecca Emilie Sattrup er til-
bage i titelrollen som Skam-
merdatteren Dina, mens 
Dejan Cukic og Nicolas Bro er 
blandt de nye navne på rolle-
listen til Skammerens datter 
2 – slangens gave. Publikum 
kan samtidig glæde sig til et 
gensyn med Jakob Oftebro, 
Allan Hyde og Søren Malling 
i filmens eventyrlige univers 
med onde regenter, magiske 
troldmænd og drabelige kam-
pe. Den prisbelønnede film-

instruktør Ask Hasselbalch 
er denne gang instruktøren 
bag filmatiseringen af Lene 
Kaaberbøls fortælling om 
Skammerdatteren. Tidligere 
har Hasselbalch stået bag 
Antboy-triologien, for hvilke 
han modtog flere priser heri-
blandt to Robert-priser samt 
Årets Svend i 2014 og 2016. 

Vind billetter til Skamme-
rens Datter 2

For at vinde skal du svare på, i 
hvilken tidsalder har Lene Ka-
aberbøl henlagt ”Skammer-
universet”.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emnefel-
tet skriver du ”Skammeren” 
efterfulgt af tre selvvalgte ka-
rakterer, eksempelvis ”Skam-
meren a2b”. Kun mail, som er 
kodet som angivet, kommer i 
betragtning.

Vi skal have svaret senest 
torsdag 7. februar klokken 12, 
hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort el-
ler uden på kuverter på adres-
sen Tårnby Bladet, Postboks 
34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned 
i vores postkasse.

Hvis du vinder, bliver du 
kontaktet og du skal selv 
hente billetterne på Tårnby 
Bladets redaktion på Eng-
landsvej 290.  Billetterne kan 
ikke udbetales i kontanter og 
er kun anvendelige så længe 
filmen går i biograferne.

I vindermailen får du lidt 
flere informationer vedr. af-
hentning.

Glæd dig til at gense gamle 
kendinge i Skammerens 
Datter 2 - og vind billetter 
til filmen, hvis du kan svare 
rigtigt.

Skammerens datter 2 
– slangens gave

Konkurrence

Nye donationer fra 
TrygFonden
Amager-foreninger og fæl-
lesskaber var pænt repræ-
senteret ved uddeling af 
støtte fra TrygFonden

TrygFondens regionale råd i 
Region Hovedstaden done-
rede kort før jul 7.893.150 
kroner til projekter, der skal 
fremme sikkerheden, sund-
heden og trivslen i hoved-
stadsregionen. 

Blandt de 18, som delte 
597.590 kroner til bedre sik-
kerhed i regionen var:

• Amager Ro- og Kajakklub, 
21.000 kr.

• Bryggens Kajak Club, Kø-
benhavn, 13.500 kr

• Helgoland Surfers, Køben-
havn, 6.000 kr.  

Støtten går eksempelvis 

til uddannelse i sikkerhed til 
søs og/eller indkøb af nyt red-
ningsudstyr som redningsve-
ste:

Naturstyrelsen Hovedsta-
den i Kastrup var blandt mod-
tagere, som fik midler til at 
øge trafiksikkerheden til ind-
køb af cykelhjelme 48.750 kr. 

Socialpsykiatrisk Center 
Amager, ”Peer2peer – Kom-
passet”, modtog 333.000 
kroner fra puljen til projek-
ter til fremme sundheden i 
regionen, mens Cykling uden 
Alder i Dragør, ”Fællesskaber 
på cykel i Dragør”, fik 25.000 
kroner fra puljen til styrkelse 
af trivslen i regionen.

Naturstyrelsen Hovedsta-
den (Naturcenter Vestama-
ger) fik midler til at øge tra-
fiksikkerheden ved indkøb af 
cykelhjelme 48.750 kr.

 Om TrygFonden

Næste frist for ansøgning 
om støtte hos TrygFondens 
regionale råd i Region Hoved-
staden er 1. marts 2019. Læs 

mere om ansøgningsforløb og 
-kriterier på trygfonden.dk.

TrygFonden varetager Tryg-
hedsGruppens almennyttige 
arbejde. TryghedsGruppen er 
hovedejer i forsikringsselska-

bet Tryg og skaber værdi og 
tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyt-
tige uddelinger. Læs mere på 
trygfonden.dk.

- Bliver du let krænket, så 
skal du måske overveje 
at forlade salen med det 
samme

Sådan indledes stykket ”Hol-
gers forsvarstale”, som skue-
spillerne Farshad Kholgi og 
Mads Keiser og en masse ud-
styr for tiden rejser land og 
rige rundt med.

28., 29. og 30. januar kom-
mer de til Amagerteatret og 
spiller i Kulturhuset Kastrup 
Bio. 

De to skuespillere har selv 
skrevet stykket. De startede 
for et års tid siden med de 
første notater. De har kendt 
hinanden i mange år. Farshad 
Kholgi er kendt fra den dan-
ske revyscene, diverse film og 

som debattør. 
Mads Keiser kan nogen må-

ske huske fra trioen Plat, hvor 
han optrådte sammen med 
Michael Carøe og Peter Kjær. 
Han har desuden været vært 
på flere tv-programmer på 
TV3, TV2 og DR.

Mads Keiser optrådte ele-
gant i værtsrollen, mens Fars-
had Kholgi klovnede rundt i 
mange forskellige roller og 
udklædninger, som han for 
øvrigt også gjorde i sin tid 
med Andreas Bo i The Loyal 
Shakespeare Company. 

Holgers forsvarstale

”Holgers forsvarstale” hand-
ler om den hyggelige komiker, 
Holger, som altid har fulgt én 
regel: Man sparker opad og 

aldrig nedad. Men en aften på 
scenen, mens han joker med 
de højreorienterede partiers 
kamp for at stjæle vælgere fra 
hinanden, kommer han til at 
bruge ordet “kannibalisme”.

En kvinde blandt publikum 
føler sig krænket over brugen 
af netop dette ord og beskyl-
der Holger for at være en mid-
aldrende hvid racist. Holger 
bliver meldt til politiet og sig-
tet efter racismeparagraffen.

En retssag er uundgåelig. 
Som Dante går Holger gen-
nem sit indre inferno og 
møder forskellige skikkelser 
- Gud, Gandhi, Voltaire, So-
krates, og endda Holgers eks-
kone (alle sammen i Farshad 
Kholgis skikkelse) - der hver 
især, på godt og ondt - kom-

mer til at åbne hans øjne. 
Holgers Forsvarstale er en 

musikalsk og 
grænseløs ko-
medie om 
l ø s e 

grænser for komik.

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

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

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

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Panoramahotel Stocker
På hotellet gør værtsparret meget 
for, at både børn og voksne skal føle 
sig velkomne. Her kan I nyde at bo på 
en idyllisk plet med udsigt over dalen 
og de smukke bjerge. I Steiermark-
regionen ligger også det impone-
rende bjergmassiv Dachstein, som 
byder på masser af naturoplevelser. 
Kør f.eks. til Obertraun (60 km) og 
tag bjergbanen op til Schönbergalm 
– her finder I de kæmpestore huler 
Mammuthöhle eller Rieseneishöhle, 
hvor I kan komme på guidet tur inde 
i bjerget. 

Fletcher Hotel Restaurant 
Marijke HHHH
Velkommen til Bergen – den kunstne-
riske kystby i det nordvesthollandske 
hedelandskab, hvor Nordsøen skyller 
ind over den brede sandstrand. Her 
er I landet helt perfekt til en ferie, 
hvor de åbne vidders frihed og idyl 
smelter sammen med storbylivets 
summende kulturliv og festlige 
fornøjelser: Så snart I forlader det 
naturskønne ferieområde venter 
nemlig verdensberømte byperler som 
shoppingstærke Haarlem (38 km) og 
hovedstaden Amsterdam (48 km). 

8 dage på hotel i Pruggern, Steiermark 5 dage på 4-stjernet hotel i Bergen

Den nordtyske Vadehavskyst
4 dage på 3-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

Familieferie i Østrig Ferie ved Hollands nordsøkyst

Hotel Arlau-Schleuse HHH
Området langs Vadehavskysten fra Ejderen op 
til den danske grænse kaldes for Nordfriesland. 
Landskabet her præges af marsk, afvandede 
enge og diger, hvor fårene græsser, og fug-
lene leger i vinden. Lige ud til det yderste dige 
ligger det charmerende Hotel Arlau-Schleuse 
med et væld af naturoplevelser lige uden for 
døren. De små veje og cykelruter indbyder til at 
gå på opdagelse i dette helt særlige landskab. 
Oplev f.eks. stærenes samling ved vadehavet, 
også kaldet Sort Sol, som finder sted både for-
år og efterår. Men I finder også mange andre 
udflugtsmuligheder som f.eks. den spændende 
kanalby Friedrichstadt (32 km) eller Niebüll (33 
km), hvorfra I kan tage tog eller biltog til ferie-
øen Sylt. Der er lagt op til en herlig miniferie på 
dette hyggelige hotel.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x kaffe og kage
• 7 x 3-retters middag/buffet
• Øl, vin, softdrinks, kaffe og  
 te ad libitum kl. 10-22
• Velkomstdrink
• Oplevelsespas Sommer Card

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag

Ankomst 
Valgfri ankomst 6.1.-27.5.2019.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• 1 flaske vin eller sekt 0,2 l
• Frem til 28.2.2019 
 opgraderes en middag 
 til en 5-retters middag

Pris. pr. person i dobbeltværelse 

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

Ankomst: Valgfri 29.5.-6.10.2019. Ankomst: Valgfri 4.1.-18.12.2019.

Pris. pr. person i dobbeltværelse 

3.449,-
Pris uden rejsekode 3.749,-

Pris. pr. person i dobbeltværelse

2.349,-
Pris uden rejsekode 2.649,-
Pristillæg 1.7.-31.8.: 250,-

2 nætter 899,-
4 nætter 1.599,-

Værelse med balkon

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.

1 barn 6-14 år ½ pris. 
Ekstraseng fra 15 år 899,-

Børnerabat
2 børn 0-12 år kr. 1.149,- pr. barn 
inkl. morgenmad. 
Ekstraseng fra 13 år fra 1.449,-

Børnerabat
3 børn 0-9 år gratis. 
3 børn 10-14 år ½ pris. 
Maks. 3 opredninger pr. værelse uanset alder. Kurafgift EUR 2,- pr. person over 16 år pr. døgn. Turistskat EUR 2,- pr. person pr. døgn.

2 nætter fra 1.249,-
3 nætter fra 1.799,-

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED
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TERNET NINJA
25/1: kl. 19.30
26 – 27/1: kl. 12.30 + 19.30
2 – 3/2: kl. 13.00 + 18.00  t. o. 11
Visningerne kl. 19.30 er med danske 
undertekster  
MARY POPPINS VENDER TILBAGE – 
dansk tale
26 – 27/1: kl. 14.30   fr. u. 7

FØR FROSTEN
25 – 27/1: kl. 17.45
2 – 3/2: kl. 17.15   t. o. 15
Vises med danske undertekster

SKAMMERENS DATTER 2
25/1: kl. 17.15
26 – 27/1: kl. 15.15 + 17.15
28 – 30/1:       kl. 17.30

31/1 -1/2:       kl. 17.00
2 – 3/2:           kl. 15.00
4/2:                 kl. 17.30 t. o. 11

KURSK
25/1 – 4/2: kl. 20.00
6/2: kl. 20.00 t. o. 15 
SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 3  
med dansk tale
Forpremiere:
26 – 27/1: kl. 13.00
Danmarkspremiere:
31/1 – 1/2: kl. 17.30
2 – 3/2: kl. 13.30 + 15.45
4 – 6/2: kl. 17.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
UNGE ASTRID
31/1 – 6/2: kl. 19.30 fr. u. 7

Forpremiere:
GREEN BOOK 
6/2: kl. 17.30

I vinterferien (9 – 17/2) åbner vi tidligt alle 
dage og viser masser af film for store og små.

Programmet for perioden 7 – 21/2 kan ses på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk fra 28/1, men vi 
ved allerede nu at du kan glæde dig til:

7/2: Danmarkspremierer: 
MØDREGRUPPEN, VILDE ROLF 2 med 
dansk tale, LEGO FILMEN 2 med dansk tale.

14/2: Danmarkspremiere: 
ALITA: BATTLE ANGEL

21/2: Danmarkspremiere: GREEN BOOK

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.

SÅDAN TRÆNER  
DU DIN DRAGE 3
Vikingerne har lært at leve i fred med dragerne på 
Bersærkø, og Hikke og hans venner drager på togt for 
at befri drager, som onde mennesker har fanget. 
Samtidig kommer Hikke og vennerne på tværs af den 
mest berygtede dragejæger af dem alle, Grimmel, der 
har gjort det til sin livsopgave at udrydde Natskygge-
dragerne. 
Og Hikkes Tandløs er den sidste. 

UNGE ASTRID
Da Astrid Lindgren var meget ung, skete der noget, 
som påvirkede hende dybt; en kombination af et 
mirakel og et uheld, der kom til at forme hendes liv. 
Det var en hændelse, som gjorde hende til en af 
de mest nyskabende kvinder i vores tid og til den 
historiefortæller, en hel verden kom til at elske.
Denne fortælling er en fri fortolkning af dengang, en 
ung Astrid – trods tidens forventninger og religiøse 
påbud – bestemte sig for at bryde med samfundets 
normer og følge sit hjerte.

VILDE ROLF 2
Videospilskurken Rolf og hans bedste ven, Vanilje 
von Schlick må forlade de trygge rammer i Litwaks 
spilarkade i et forsøg på at redde hendes spil, 
Sukkerchok.
Deres søgen fører dem ud på det store, uopdagede 
internet, hvor de må søge hjælp hos internettets 
beboere for at finde vej. 

LEGO FILMEN 2
Klodsby’s indbyggere må endnu en gang stå sammen 
for at redde deres elskede by. Der er gået fem år 
siden alting gik amok og nu må borgerne endnu en 
gang kæmpe mod en ny trussel; en Lego Duplo-
invasion fra det ydre rum, der smadrer alt på deres 
vej, hurtigere end borgerne kan nå at genopbygge. 

MØDREGRUPPEN
I Hong Kong lever den nybagte mor Line det vilde 
jetsetliv sammen med manden Bjørn, som er direktør 
for familiens internationale virksomhed. Da Line 
opdager, at Bjørn har en affære med deres filippinske 
barnepige, rejser hun i raseri til det sidste sted 
hendes mand vil lede - hendes sydfynske hjemby. 
Det bliver en længere rejse hjem til rødderne, den 
indebrændte keramikerkusine Maja og en sprudlende 
mødregruppe. 
Sammen med mødregruppen og den fortørnede 
kusine, tager Line kampen op mod grød, gylp, gæld 
og trusler fra en magtfuld ægtemand.

ALITA: BATTLE ANGEL
Cyborgen Alita vågner op i en fremtidsverden, hun 
ikke kender, og uden hukommelse om, hvem hun 
er. Den sympatiske professor Ido tager den unge 
Alitaunder sin vinge. 
Som den eneste ser han, at under hendes maskinelle 
cyborg-skal gemmer sig sjælen af en ung kvinde med 
en enestående fortid. I takt med at Alita begynder at 
falde til i den farlige og futuristiske Iron City, prøver 
Ido at skærme hende fra hendes mystiske fortid. 

GREEN BOOK
En italiensk-amerikansk dørmand, Tony Lip (Viggo 
Mortensen) bliver i 1960’erne chauffør for en 
afroamerikansk klassisk pianist, Dr. Don Shirley, 
(Mahershala Ali ) på en rundvisning af spillesteder i 
de sydlige amerikanske delstater, et plaget landskab, 
hvor racekonflikten deler USA midt over. 
De to mænd udvikler et ægte venskab langs de 
uendelige amerikanske motorveje.

Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

FORPREMIERE
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Amagerteatrets forestilling i januar 2019

Holgers forsvarstale
En komedie om politisk korrekthed

28. - 29. og 30. januar kl. 19.30 
Den hyggelige komiker, Holger, har altid fulgt én regel: Man sparker opad 
og aldrig nedad. Men en aften på scenen, mens han joker med de højreori-
enterede partiers kamp for at stjæle vælgere fra hinanden, kommer han til 
at bruge ordet “kannibalisme”.
En sort kvinde blandt publikum føler sig krænket over brugen af netop 
dette ord, og beskylder Holger for at være en midaldrende hvid racist. 
Holger bliver meldt til politiet og sigtet efter racismeparagraffen. En retssag 
er uundgåelig.
Som Dante går Holger gennem sit indre inferno og møder forskellige skik-
kelser - Gud, Gandhi, Voltaire, Sokrates - og endda sin ekskone, der hver 
især - på godt og ondt - kommer til at åbne hans øjne.
Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om løse græns-
er for komik.                                                                          letITbe

Farshad Kholghi og Mads Keiser - med vanlig følsomhed - trampe ind 
i tidens største spinatbede; Den politisk korrekthed og offerrollen som 
våben.

A M A G E R T E A T R E T

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:  230,- kr. 
Række 12 til 15:  200,- kr.

... spiller fire forestillinger + en familieforestilling 
 i Kulturhuset KastrupBiO hver sæson

Familieforestillingen Emil fra Lønneberg
Tirsdag 5. februar 2019 kl. 18.00
Forsalget er åbnet i Kulturhuset KastrupBio 
Billetpris til Emil fra Lønneberg 120,- kr.

- EEEEMIL, råber Anton Svendsen, så det runger i 
hele Katholt. Nu er Emil fra Lønneberg igen kommet 
galt afsted. 
- Jeg gjorde det bare af godhed, siger Emil, men det 
har far lidt svært ved at forstå, som han står dér med musefælden på 
storetåen.
Astrid Lindgrens elskede historie om skarnsknægten med et hjerte af guld

folketeatret | turne 

Forestillingen gennemføres i  samarbejde med Tårnby Kommune

Sæsonens næste/sidste forestilling er:

Svend, Knud og Valdemar - synger på sidste vers

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30
“Svend, Knud og Valdemar” eller “Kongemor-
det i Roskilde” eller “Slaget på Grathe Hede”, 

et historisk, romantisk udstyrsstykke i fem 
changementer med indlagte sange.

Vi følger en teatertrups forsøg på at opføre 
et stykke om slaget på Grathe Hede, hvor 
alt går galt, blandt andet fordi intriger-

ne mellem skuespillerne ikke kan skjules.
Den Ny Opera og Figaros

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 30 23 39 85
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Milevidt og -pæl
DEN OPMÆRKSOMME TRAFIKANT vil 
have iagttaget, at der på hjørnet af 
Amagerlandevej og Corneliusminde-
vej står en at de gamle milesten i gra-
nit og oplyser, at vi på dette sted er 
en halv miil fra København, dvs Ama-
gerport. Denne oplysning var næppe 
tænkt som en servicemeddelelse til 
den vejfarende, ….men hvorfor så ofre 
midler og møje på landet over at få 
opstillet disse sten?

Som så ofte før - og efter - fattedes 
riget penge, og man søgte desperat 
efter et nyt felt, man kontinuerligt 
kunne beskatte.

Det blev jord. Men akkurat som i 
vore dage måtte man kende borge-
rens opholdssted og skattegrundlag. 
Under Christian den V blev hele 
Danmark derfor systematisk målt 
op, og jordernes bonitet vurderet, og 
vupti! ...den såkaldte hartkornsskat 
var indført.

Videnskabsmanden Ole Rømer, som 
ikke blot var astronom, men også in-
geniør og politidirektør, blev udvalgt 
til denne opgave, og han gik grundigt 
til værks. Allerførst definerede han 
længden på en miil. Den var nemlig 
forskellig fra egn til egn i landet. 
Resultat: en mil er 7,532 meter, En 
fjerdingvej = en kvart mil, er 1,883 
meter og så fremdeles.

Med tiden blev milestenene slidte 
af vejrlig, påkørte eller udsatte for 
hærværk, og blev lidt efter lidt ud-
skiftet; derfor bærer de ikke alle 

Chr.V’s monogram, men forskellige 
kongers navnetræk, vores har fx Chr. 
VII’s.

Når man ofte hører benævnelsen 
mile-PÆL, har det sin årsag i, at de 
tidligste markeringer helt fra mid-
delalderen var af træ, som ikke har 
granittens modstandsdygtighed, og 
således - modsat ordet - hurtigt gik til 
grunde.

Tekst og tegning: Ninna Feldvoss

Den elev-styrede TG Revy er tilbage 
med kommentarer til gymnasie-
livet og den voksenverden, der lig-
ger udenfor

Det har i år været tid til, at eleverne 
på Tårnby Gymnasium tog styrehand-
skerne på og producerede en revy! Si-
den skoleårets start har elever fra alle 
årgange på Tårnby Gymnasie skrevet, 
instrueret og skabt en velspillet revy, 
som gør sjov med eksempelvis ste-
reotypiske gymnasieelever og ældre 
menneskers hørelse. 

Udover skuespil er der også blevet 
arbejdet hårdt på medieproduktioner 
og live musik! 

Selvom vejen til præmiereaftenen 
har været lang, kan eleverne og ikke 
mindst instruktør Kirstine Schoen-
baum ikke vente med at fremvise TG 
Revyen 2019. 

Eleverne lover grin med deres egen 
generation og tidligere generationer.

Hvis man er udefrakommende og 
ingen kontakt har til elever eller lære-
re fra Tårnby Gymnasium, men gerne 
vil se en af forestillingerne, er man 
mere end velkommen til at kontakte 
Kirstine Schoenbaum på mailen: Kir-
stinerevy@hotmail.com hvor billetre-
servationer kan aftales.

tsp

Det er fritid men, det er 
også læring

Spilletid
• Torsdag 31. januar kl. 19.00 
• Fredag . 1 februar kl. 18.00 
• Lørdag 2. februar kl. 16.00
• Revyens spillested er i Dramasalen 
på Tårnby Gymnasium & HF.
• Dørene åbner en halv time før 
forestillingens start.

Det er fritid 
men, det er 
også læring
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Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i  
Tårnby Bladforening

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

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Danmarks kolonistyrer ud-
mønter sig i ... ja mønter

Af  Steen Jakobsen, formand, 
Amagerlands Numismatiske 

Forening

Danmark har gennem histo-
rien haft et omfattende ko-
lonistyre. Der har været præ-
get mønt under dansk styre 
mange steder, for eksempel-
Danelagen, England, Gotland, 
Estland og en lang række 
områder i Nordtyskland. Der-
til kommer de nordatlantiske 
områder Færøerne, Island og 
Grønland. Endelig er der tro-
pekolonierne Dansk Vestin-

dien og Trankebar.
Her er Trankebar vel et af de 

meste interessante og eksoti-
ske områder at beskæftige sig 
med. Dansk besiddelse 1620-
1845. En lang og dramatisk 
historie, således var der i 
1669 kun en overlevende 
dansker i kolonien, efter der 
i 25 år ikke var kommet skibe 
fra Danmark, og man kan vel 
undre sig over, at Trankebar 
forblev dansk, trods mange 
omliggende Indiske fyrsten-
dømmers fjendtlige holdning. 
I 1845 førte Engelsk interesse 
til, at kolonien blev solgt.

Fra bly til ædelt metal

Under de første tre konger 
blev der næsten udelukkende 
præget mønt i bly efter lokal 
skik, senere også kobbermøn-
ter og i den florisante periode 
en del sølvmønter, de såkald-
te fano og royaliner. 

I starten var prægningerne 
kongelige, men i perioder 
forestod Dansk Ostindisk 
Compagni (DOC) og Dansk 
Asiatisk Compagni (DAC) ud-
møntningerne, og disse ini-
tialer er at finde på mønterne. 
Der er udmøntet lange ræk-
ker af blymønter med mange 
heraldiske landsdelsvåben og 
mange varianter forekommer.

Man kan som samler glæde 
sig over, at der på anvisnings-
salget på Møntbørsen er hele 
19 stk. Trankebarmønter, som 
skal under hammeren. Der er 
et bredt udvalg af mønter og 
mange i god kvalitet. Der vil 
tillige være en udstilling om 
Trankebar, hovedsagelig med 
vægt på mønterne.

Interessen for Trankebar-

mønter har i de senere år væ-
ret stigende og det skal blive 
spændende at se, om dette 
holder på Møntbørsen!

Hvis du er interesseret i 
mønter er du meget velkom-
men til at kigge forbi.  

Har du mønter liggende, 
som du ønsker en uvildig 
vurdering af, så tag dem bare 
med – der er gratis entre.

Møntbørs på 
Skottegårdsskolen lørdag 9. 
februar kl. 10 til 16. Der er 
gratis adgang.

 

Mønten har præget et 4-tal, 
hvilket kan tolkes således, 
at Chr.4. har forestået 
udmøntningen. Da han 
regerede fra 1588 - 1648 må 
det formodes, at mønten er 
præget indenfor de sidste 28 
år af hans regeringsperiode.

Mønten er præget DAC, 
hvilket indikarer, at Dansk 
Asiatisk Kompagni har 
forestået udmøntningen.

Amagerlands Numismatiske 
Forening inviterer til 
Møntbørs, hvor en del 
Trankebarmønter kommer 
under hammeren. Der vil 
samtidig være en udstilling 
om Trankebar som dansk 
koloni.

Trankebarmønter på møntbørs

Tranquebar ligger på 
østkysten i den sydlige del af 
Indien.

GENERAL-
FORSAMLING

i Tårnby Blad-
forening 2019

Der holdes ordinær 
generalforsamling i Tårnby 

Bladforening  
tirsdag 12. marts 2019, 
kl. 19.30 i mødelokalet på 

redaktionen, 
Englandsvej 290. 
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

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 •

Stafet for livet har taget 
karakter af en folkefest med 
et helt døgns aktiviteter

Stafetten afvikles i år 31. 
august – 1. september fra 
Tårnby Skole, hvor den har 
været siden Tårnby-stafetten 
begyndte i 2017. Fællesmø-
det er onsdag  20. februar kl. 
18.30 på Tårnby Hovedbiblio-
tek, Mødelokale 1 og alle er 
velkommen.

Ved arrangementet Stafet 
for livet i Tårnby i september 
2018 holdt Kræftens Bekæm-
pelse ved samme lejlighed en 
stor landsdækkende tegne 
konkurrence, og det er Felix 

Kjærsgaard Myrner fra Tårnby, 
der var en af de fire vindere. 

Temaet var ”Tegn noget der 
gør dig glad, når du er ked 
af det” – så det kan være et 
følsomt emne, og en følsom 
historie, der ligger bag. Felix 
tegnede sin familie.

I november var Felix sam-
men med sin klasse 0.c fra 
Kastrugårdsskolen samt fa-
milie inviteret til en event på 
Statens Museum for Kunst og 
fik sin præmie sammen med 
de tre andre vindere. Her op-
trådte en tryllekunstner og 
deltagere fra børnenes MGP, 
inden de unge kunstnere fik 
deres præmie - et kunstværk, 

som i hvert tilfælde var byg-
get over vindertegninger.

- Tryllekunstneren var sjov 
og MGP stjernerne gav den 
gas og fik børnene op at dan-
se, og både børn og voksne 
var godt underholdt og havde 
en fest, fortæller Felix’ mor 
Sika Myrner.

Til sidst gav stjernerne 
autografer. Alle aktørerne 
stillede frivilligt op i den 
gode sags tjeneste. 

Gevinsten var vindernes 
egne tegninger som en kunst-
ner havde broderet videre på 
og farvelagt. Se billederne 
herunder.

tsp

Stafet for livet Tårnby søger frivillige

Felix Kjærgaard Myrner (tv.) var en af fire ungdommelige kunstnere af 500 deltagere som 
tegnede/malede sig til en gevinst i  en tegnekonkurrence, som blev afviklet på et stort antal 
Stafet for Livet-arrangementer landet over. Her er han sammen med sin tvillingebror Max-
Emil til højre på Statens Museum for Kunst for at hente sin gevinst. 
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Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

KOM TIL 
ÅBENT HUS

Søndag 
kl. 14.30-15.30

Else Alfelts vej 72D, 4. tv.
 2300 Kbh. S

Fakta
•	 2 - 4 værelser
•	 Størrelser 66 m2 - 111 m2

•	 Elevator til døren
•	 Priser fra 10.700/md
•	 Indflytning	fra	december	2018
•	 Mulighed for leje af p-plads i kælderen

U D L E J N I N G E N  E R  I  F U L D  G A N G 

Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset. 
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver 
storby-beboer.

Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man 
flytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennem-
lyste lejligheder, og flere af dem har to altaner. 

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem 
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt 
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne 
praktiske og lette at indrette og fleksible i forhold til om 
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser 
eller der skal være plads til et hjemmekontor. 

www.savannehuset.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dkProjekt udviklet af Topdanmark




